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mum Surabaja, pada   

o| kot Marga Pena 60 sen per 

tilp. ramah 1798 Semarang. 
2037 Semarang, : 

Nan Ng Ne didalam kota. 
0,30 utk. meterai 

  

  

Berkenaan dengan kong res ilmu pengobatan gigi jang 
| akan diadakan, diged in g pertundjukan Pendidikan U- 

pada waktu hari Saptu jang lalu &i- 
buka suatu pameran ilmu tersebut diatas, Pada gatw 

bar: dalam pameran itu walikota Surabaja nampaxs se 

Ehew v Kidgway, demikian 

  

   

  

Tidak Betah 
Perlakuan BLd 

|! Seorang ludo Melarikan 
Duri Wari Irian 

ERITA TERLAMBAT jg 
" B diperoleh Antara merja 
takan, bahwa pihak polisi Me- 
nado telah berhasil tangkap se- 

jerang peruda Inuo Belanda jg.   
| Pemudi ia ini kenudian diserah- 
kan pada polisi Makassar tan 
Djawalak Imigrasi. 

Dalam pemeriksaan pemuda 
itu menjatakan, bahwa sebab2 
nja ja lari dari Irian dan 
masuk menjelundup ke daerah 
ini jalah karena ia tidak tahan 

| mengalami perlakuan buruk 
oleh Pemerirttah di Irian terha 

| dap golongan Indo Belanda jg. 

    1. Peta oleh sauda ranja, Dr. Mustopo, gokter gigi 
- Pada ALRI. 
  

  

Sukarao 
— Ielan Akan Tetap Kita Pertahankan : 

Sesumbar Harian ,Daily Mircor 
ALAM. TADJUK rentjana jg berkepala ,,Katakan pada” 

D Sukarno. kita akan pertahankan Irian”, surat kabar 
»Daily Mirror” di Sidney menu ru AFP mendesak pada peme 
rintahnja supa mendjalankan politik tegas terhadap negara? 
Pem Asi Ba kabar ter sebu: mentjela Sikap Menieri 

    

dalam menghadapi Presiden 
Irta" lama Kandas diDjakarta, 

  

   

,Mlentale Omschakeling, 

4 EPASUKAN. .,Barisan 
Sakit Hati”, jang terdiri 

smp Lk. 150 orang dibanyah pim 
pinan Leman, telah melarikan 
diri dari ikatan penampungan 
dengan membawa nan 190 pu- 
tjuk an Bipron ara api dan perleng- 
kapan lainnya. Demikian berita 

ber2 anta K sum jang e- 
Nagan demikian sumber? 

Gilaporkan kepada| 

Wa. “Diberikan Ing 
Se Djawa Barat, Staf K 
Propinsi dan beberapa instansi 
resmi lainnya. Menurut ketera- 

ma Pen 

pung Deraniate di- 

    

ang 2 205 dan Tjirebon, sehing- 
merupakan . 6? 

Tama gerombolan? Daruil 
Islam jang mentjoba mendobrak 
kedaerah Madjalengka. 

Dalam bulan Nopember 1951 
pasukan B.S.H. itu mulaj di- 
tampung oleh tentara dan ke- 
mudian ditetapkan didaerah 
Indramaju. Tapi orang2 jg me 
ngetahui menerangkan, bahwa 
dari BSH itu tidak semua ikut 
ditampung, bahkan ada seba- 
gian besar jg tetap tinggal di 
luar penampungan. Dari djum 
lah jg ditampung itu tjuma 60 
orang jg bersendjata. Dalam 
waktu penampungan sendjata 
itu kemudian bertambah men- 
djadi lebih kurang 200 putjuk. 
Belakangan 'ini dikabarkan, 
bahw, pasukan BSH itu diki- 
rimkan kedaerah Bogor, tapi 
dengan tidak diketahui sebab2 
nja mereka itu tidak lama ke- 
mudian kembali lagi kedaerah 
Irdramaju dan terus melari- 
kan diri. . 
Sumber2 jg mengetahui men 

duga, bahwa mungkin sekali 
salah suatu faktor jg menje- 
babkan mereka melarikan diri 
itu karena. tidak dapat me- 
nempuh ” 'menta'e omschake- 
ling” jg diharapkan daripada 
mereka, 

Sewaktu jbelum ditam urg, 
mereka hidup sangat leluasa 
dengan tiada ikatan suatu apa 
pun, sedangkan didalam tampu 
ngan mereka itu harus mertu- 

'ioggal Sdn 
ngan Lengk Lan Sen-| 
djata : Tidak Bisa Na kau 

  
  

rut kepada peraturan2 disiplin" 
jang biasa berlaku didalam ke 
tentaraan. Hingga kini belum 

terdapat kabar, apakah pasu- 

ka (BSH itu sudah bergerak 
atay menggabungkan diri lagi. 

Dapat ditambahkan, bahwa 
peristiwa pasukan BSH melari 

kan dri ini adalah untuk ke- 
dua kalinja. Sebagai diketahui 
2 bulan jang lalu, pasukan “Se 
tia Djaga Negara” jang dipim 
pin oleh Sardjono, djuga dari 
BSH telah melarikan diri pu 
Ic. Kabarnja pasukan Sardjo- 
no ini sekararg sudah petjah- 

belah, sisa | yeh dada: Win . hersetudju 

Casey jang @dikatakan terlalu -baik ha 
Sukarno mengenai masalah 

Selandjutnja surat kei ter 
| sebut mengandjurkan suatu po 
litik-joang sama seperti didja- 

& enkan oleh Afrika Selatan, de 
ngan tak usah memperdulikan 

| apa iang dimadjukan oleh PBB 

ataij siapapun gjuga, Sprat ka 
par tersebut berkesimpulan ba , 

hwa sebagian besar pendapat 
umum di Austraia menjata- 

kan Sekalipun andaikata Be- 

landa akan suka melepaskan 
Irian, Australia seharusrja se 

gera memasukinja sebelum In 

Gonesia mendapatkan Irian Ba 
rat. (Antara). 

ada disana, Pemuda Indo ter- 
sebut sekarang diserahkan da 
lam pengawasan! Komisaris Be 

landa dikota itu. 2 

231 TAHANAN CTN AKAN 
DILEPASKAN. 

Dalam upatjara penamatan 
latihan 2 kompi dari bataljon 
Bonthain berasal dari Maluku 
Selatarm jang dilakukan oleh Ma- 
jer Lahade, diterangkan oleh 
komandan pasukan, Major Ma- 
ngerua, bahwa tidak lama lagi 
di Bone akan dibebaskan 131 ta- 
hanan bekas CTN, dan dalam sa 
'at itu pula di Makassar akan 
Dibebaskan djuga 100 tahanan 
CTN dari pulau Samalona. 

  

POLISI INDONESIA MINTA 
DJADI ANGG: AUTA sJINTER- | 
POL”.   Wartawan an di Paris 

| mendapat kabar, bahwa Polisi: 
Indonesia telah memadjukar 
permintaas untuk mendjadi ang 
gauta ,,Inter-Pof”. Markas besar 
bauan polisi Mn ini 
berkedudukan di Paris, antara 
lan berbisik mempermudah 
dan mengkoordinir perjelidikan 
polisi dari rogara2 jang mendja 
Gegana badan internasional 

  

Bantuan Militer : 

  

Fat gr. 
Setjara Otomatis Kepada Negara2 Pertaha- 

ama antara kabuaten? Ma- nan Eropah Bila Terdjadi Serangan 
EMERINTAH INGGRIS hari Rebo pagi kemaren meng- 
umumkan, bhw Inggris sanggup memberikan bantuan miiiter setjara otomatis kepada masjarakat pertahanan Eropa 

sebagai satu keseluruhan, apabila terdjadi serangan, Masjara 
kat pertahanan Eropa terdiri dari Perantjis, Italia, Djerman 
Barat dan 
ngatakan, supaja masjarakat 

negeri? Benelux, Pengumuman tadi seterusnja me- 
pertahanan Eropa sebaliknja dju- ga beri bantuan militer kepada Inggris. 

Didjelaskan bahwa Gjangka 
waktu berlakunja persetudju- 
an jang diusulkan ini akan ber 
Samaan dengan djangka waktu 
dalam mana Inggris tetap ikut 

Guduk dalam Organisasi Per- 
djandjian At antik Utara (NA 
TO). Usul Inggris gengan sen- 
dirinia djuga meliputi Italia 
dan Djerman Barat berdasar 
kan  clausule2 Perdjandjian 
Brussel jang diadakan antara 
Inggris dan Perantjis serta ne 
geri2 “Benelux, ketika tahun 
1948. 

Berita AFP dari Paris me- 
ngatakan, bahwa kementerian 
luar negeri Perantjis malam 
Rebo mengeluarkan. sebuah 
maklumat, dalam mana dinja 
takan bahwa sesudah dilaku- 
kan pertukaran fikiran antara 
Inggris dan 6 negara jang ikut 
Serta daam konperensi Paris 
untuk membentuk masjarakat 
pertahanan Eropa, maka dipu 
tuskan untuk menjusun rentja 
na naskah perdjandj:an bantu- 

membantu a:tara Inggris dan 

negara2 tersebut tadi (Peran- 

tjis Italia, Djerman Barat gan 
Benelux). 

Didjelaskan bahwa perdjan- 
dian ::i akan mengandung 

usaha-bersama dan akan mene 
tapkan bahwa selama Inggris 
mend adi anggota NATO, Ing- 

gris akan memberikar segala 

bantuan militer dan perto ong 
an lain2nja kepada Sesuatu ne 
Farasa:ggota masjarakat perta 

hanan Eropa atau pasukan2 
pertahanan Eropa, apabila ne 
gara atau tentara tadi dises 
rang di Eropa. “ 

Sebaliknja, negara2 anggota, 

bantuan militer kepada Ingge 
ris, apabila Inggeris atay ang 
katan perangnja di Eropa dise 
ra:g, Perdjandjian jang diusul 
kan ini jkan memungkinkan 
dipertjepatnja pekerdjaan kon 
perensi tentara Eropa di Paris, 

jang sedang merentjanakan 
perdjandjian mengenai tentara 
Eropa, iang dalam tempo bebe 
Tapa minggu ini akan diserah 
kan kepada pemerintah? jarg 
bersangkutan, untuk disetu- 
Gjui dan ditandatangani. Didje 
laskan dalam komunike Peran- 
tjis ini, bahwa komunike sema 
tjam isi diumumkan pula di 5 
negara anggota masjarakat   

is Dewan Pimpinan Pusat Parkindo. 

pertahanan Eropah lairnja, 

Bantu-membantu dgn. 
Italia dan Dj. Barat. 

“Pemerintah Inggris hari Se 
Jasa. malam ini menerangkan 

dalam sebuah buku-putih, bah 
wa Inggris telah ambil keputu 
san utk mengadakan perdjan- 
djian bantu-membarntu militer 
dengan Djerman Barat dan Ita 
lia sebagai djawaban atas per 
mintaan jang « diadjukan oleh 
konperensi tentara Eropa di 
Par's ketika tanggal 14 Maret. 

masuk setjara gelap Cari Irian, | 

Prikatsdan Djepang jang merde 

  

akan disusul dgn penanda tang | 

Na Hardi di To- 
kio dalam pada itu Lena 
kaka: beberapa kenjataan2 j 
penting, bertalian dengan . 
mungkinan akan adanja Ra 
taka sendjata di Korea dida- 
lam waktu jang singkat ini. | 

Kenjataan?2 ini jalah: perta- 
ma, kabar2 kerasa! dari Was- 
hington jang sampai di Toko 
beberapa hari 'arg lalu menja 
takan, bahwa perletakan sen- 
djata di Kerea akan. ditanda- 
tangani raga tanggal 1 Mei jg 
akan datang dan “bhw persia- 
pan2 kini sedang diadakan un 
tuk memanggil suatu sidang is 
timewa Sidarg Umum PBB. 

| 
|. Kedua, pada hari Selasa aka 
| deral Matthew Ridgway telah 
menjampaikan sebuah doku- 
men darj 26 halaman mengenai 
naskah perdjandjian perleta- 
kan sendjata kepada wakil2 | 
pers di Tokio. Dokumen terse- 
but terdiri dari 63 pasal, dan | 

persetudjuan kini telah tertja 
pai antara kedua pihak menge 
nai 59 pasal. Pasa'2 dimana he 
lum ada persetudjuan diantara 
nja jalah jang mengenai Tg 
tukaran' tawanan perang, : 
ngan2 terbang, dan Ka 

(gann netral galam ro mba 
ngan2 pengawas per'etakan! 
sendjata. Soal ini dianggap de | 
ngan mudah “dapat ' dipetjah- 
kan apobila kedua pihak me- 

  

ngadakari.konsesi2, demikian 
kalangan? itu. : 

Tanda2 lainnja | 
Selandjutnja menurut  kala- 

ngan2 tersebut kenjataan2 Ia-: 
irnja jong. dianggap mempu- 
njai arti penting djuga, jalah 
pernjataan panglima Tentarz 
ke 8, dienderal Van Fleet baru 
baru ini, tentang "kepaungin 
nan, bahwa suatu perletak: 

    

  

   
   

ditanda targani di Korea”. Se- 
lainnja itu oleh ka angan2 ter 
sebut Sianggap sebagai suatu 
kemungk na: pu'a bahwa se- 
belum djenderal Ridgway be- 
rangkat ke Hropah untk meng: 

gantikan djenderal Eisenho- 
wer, ia lebih dahulu akan me- 
narda tangani perdjandjian 
perletakan sendjata. Selandjut 

nja dikemukakan pula, bahwa 
ketua delegasi gentiatan sen- 

'| djata PBB laksamana Turner 
Joy tidak lama kagi akani berto 
lak kembali ke Amerika Seri- 
kat untuk tugas baru. 

Achirnja kalangan? tersebut 
berpendapat ,bahwa adalah ke 
pentingan Amerika Serikat sen 
diri untuk menjelesaikan masa 
lah perarg di Korea itu sebe- 
lum ada perobahan dalam sta ' 
tus pasukan2 Amerika di Dje 
pang jang hingga kini merupa- 
kan pasukan? pendudukan, Su 
atu perletakan sendjata di Ko 
rea akan memungkinkan hubu 

ngar2 baru antara Amerika Se 

ka, demikian kalangan? terse- 
but pada achirnja. (Antara — 

AFP). (Afi 
  

Andai kata Djerman 
lepaskan diri. 

Menurut keterangan pihak 
jang patut dipertjaja, pada 
waktu ini sedang dipeladjari 
suatu kemungkinan bahwa Ing 
gris dan Amerika Serikat ma 

sing2 menge uarkan pernjata- 
an untuk memelihara kebulat- 
an masjarakat pertahanan Ero. 
pa. Pernjataan ini dimaksud- 
kan untuk memberi djaminan 

kepada anggauta2 masjarakat 
pertahanan Hropa, G@ndaikata 
salah seorang diantara negara 

negara anggota tadi mengun- 

durka» diri dari persekutuan 
ini. 
Didiuga bahwa Amerika Se- 

rikat akan mengumumkan per 
njataan ini, apabila perdjandji 
an pertaharan Eropa ditanda- 
tangani, 'aitu pada waktu pe- 
handatanganan  perdjardjian 
antars Inggris dan masjarakat ! 
pertaharan Eropa, Perm ntaan 
Perantjis akan pernjataan ter | 

sebut tadi bukanlah ditudju- ' 

    

“ah — Anggauta S.P P8u 

- 

   sendjata jang terhormat & 2 t- 

' belum diketahui. 

  

     
        

      

   

    

      

T. L. . Contra 
- Bambu-Runtjing|| 

Percemparan Selma: 
4Hari Disebelah barat 

: Tjiandjar 

pa ACHIR minggu jg | 
hari lalu selama empat 

telah terdjadi 

donsia aisebelah Barat dari Ti. 
andjur, jang mengakibatkan s2 
kurang?2nja enam orang dari T. 
LI. menemui adjalnja, Tembak | ' 

. menembak ini dimulai pada ha 
jai Rebo Siang kl. pada.pk-12| 
dikampung? Pe Ser 
peng dan Sungareum di desa 
Sukzmanah dekat Tjugenang di| 
sebelah Bara: Tjiandjur jakni 
pada kl dua kilomeler dari dja 

tembak-menem- | 
bak aatara gerombolan Bambu 
Rurijing dan Tentara Islam In! 
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  lan besar ntara Bogor dan Tji- 
andjar, 

Pihak Bambu Runtjing d'- 
pimpin oleh seorang bernama 

Sudardjo dan terdiri dari 40 
orang denga: 15 putjuk sena- 
pan. Pihak TII jang dipimpin 
oleh seorang bernama Ojo, ter 

. diri dari 60 orang, diantara ma. 

Fa setengah dari djumlah terse 
| but mempunjai “sendjata api, 

Da'am tembak menembak ini, 

jang berlangsung sepandjang. 

hari sampai kl. pukul sete- 
ngah tudjuh sore, pihak Tu 
kehilargan enam orang tewas, 

sedangkan pihak Bambu Run 

tjing tidak menderita kerugi- 

lan apa2 Selama tembak me- 
“nembak ini kedua kampung ta 

di ga ti berganti diduduki oleh 
TII dan BR. 

Da'am dua hari berikutnja 
kedua gerombolan masih ber- 

“( keliaran didekat kampung2 itu 
dan penduduknja, jang seba- 
ke inga biasa - -mendjadi kor- 

dj 2 matjam itu, 

mengungsi kekampung Tjang- 
klek dituaran kota 'Tjiandjur. 
Tindakan ini ternjata baik, ka 
rena pada hari Saptu tembak- 
menembak berlangsung lagi. 
Rupa2nja kai ini pihak TII te 
lah menerima bala bantuan dar 
terdiri dari kl. 60 orang diba 
wah pimpinan Achmad Sungka, 
wa, 
Bambu Runtjing terdiri- dari 
40 orang. Tembak menembak 
terdjadi  dikampung2 Pasir 
gombong dan Turagan, jang 
termasuk desa Sukamanah dju 
ga dan berlangsung dari lk. 
pukul 10 pagi sampai.16.30 si- 
ang. Kerugian2 akibat tembak 

menembak kedua kali iri baik 
pada pihak gerombolan? mau- 
pun pada kampung? tersebut, 

PA 

  

sedangkan gerombolan | 

Mm 

Sebagai kesulitan? jg diha- 
dapi. dalam pal ini antara lain 

disebut terlambatnja penerima 

an ua'g dari D'gkarta oleh pa 
nitya2 pembelian setempat. Te 

tapi hal ini untung tidak me- 
nimbulkan - akibat2 jg buruk, 
demikian kata mr. Roem, kare 
na panen padi di Djawa tahun 

ini dilakukan sedikit terlam- 
bat, sehingga pemerintah seka 
rang masih mempurjai waktu 
tjukup -untuk menjelesaikan 
persiapan2 pembelian beras itu. 

(Mr. “Roem menerangkan lebh 
landjut, bahwa setelah mende 

ngar laporan2 dari pembesar2 
jang bersangkutan itu, ia ber 
anggapan adg alasan untuk me 
rasa optimis mengenai mgsa- 
lah beras ini. Ia mengharap- 
kan, bahwa pembelian beras 
oleh pemerintah itu akan da- 
pat dilaksanakan dengan Jlan- 
tjar. Ia berpendapat, bahwa pe 
merintah akan dapat mengawa 
'Si harga beras. 

Mengenai produksi beras di- 
dalam negeri, mr. Roem mene- 
rangkan, bahwa penghasilan ini 
tidak tjukup untuk memenuh: 
kebutuhan seluruh penduduk, 
sehingga pemerintah tahun ini 

  

HO MULAI MEMERANTAS 
KORUPSI.     

CHERNOV MENINGGAL: OR- 
GANISATOR REVOLUSI 
SUVJET, 

Menurut Tadio Peking hari Se 
jasa presiden Ho Chi Miwi dari 
Vieminh telah memulai dergan 

Viktor Mokhailoviteh Cher- STakannja untuk miembrantas 
ROV, organisator revolusi jang 
menggulingkan Tsar2 Rusia 
telah meninggaf di New Y um 

3 Ea asap fatnja seperti jang kini sedang jam umur 78. Chernov 
secrang wartawan jang mem- 
bentuk dan in Tuntas Re 
volusi Sosial Rusid dan belaka- 
ngan mendjadi ketua parlemen 
jg dipilih setjaraf bebas setelah 
revolusi 1917, Parlemen ini telah 
dibubarkan oleh Lenin dalam 
tahun 1918. 

NATSIR KE TEHERAN. 
Mohammmad Natsir, bekas Per 

dana Menteri Indonesia, dengan me 
numpang pesawat terbang kemarin 
dulu berangkat ke Teheran, setelah 
berkundjung di Bagdad 3 hari Ia 
manja. Demikian A.F.P. dari Bag 
dad. Natsir djuga bermaksud akan 
mengundjungi Libanon, Syria, Me- 

:sir, Arabia Saudia, Turki dan Afri 
ka Utara, Kepada pers | ia mene 
rangkan, bahwa perdjalanannja bu 
kan bersifat resmi. Tudjuannja jang 
'utama adalah untuk mengadakan hu 
bungan dengan kepala2 negara mus 
lim dan pemimpin2 pemerintahan. 
Di Bagdad, Natsir telah bertemu de 
ngan -Nuri Said Pasha, Perdana men 
teri Irak, dan Menterii Luar negeri 
nja, Shakir el Wadie, 
  

kan terhadap pihak luar masja 
rakat pertahanan Eropa, me- 
aickan terhadap Djerman, an 
daikata pada suatu ketika Der 
man melepaskan diri dari per- 
sekutuan ini, (Antara), 

korupsi dan membersihkan ana- 
sir2 jang memetjah dalam pe- 
erintahannja. Gerakan itu si 

dilakukan di RRT, kata radio ta 
di. (Antara). 

DLM, BLN. MEI KONP. PARA 
GUBERNUR DGN. MENTERI 
DLM. NEGERI. 

Dalam bulan Mei jang akan da- 
tang ini di Djakarta akan  diada 
kan konperensi diantara - Menteri 
(Dalam Negeri dgn para guber- 
nur seluruh Indonesia untuk — mem 
bitjarakan soal2 pemerintahan dalam 
negeri. Demikian menurut pihak jg 
berkuasa pada kementerian Dalam 
Negeri. 

  

DJEPANG BOLEH MULAI DE 
NGAN INDUSTRI PERANG- 

NJA. 
Pembesar2 pendudukan Ame- 

rika paua hari Selasa telah mem 
beri idzin sepenuhnja kepada 
Djepang untuk mulai dengan in 
dustri perangrja. Menurut sum 
ber2 jang mengetahui di Tokio, 
pemberian idzin itu, jang tidak 
akan periu lagi jika perdjan- 
djian percamaiar, mulai berlaku, 

telah dikeluarkan sekarang ber. 
hubung dengan mendesaknja 
kontrak2 untuk pasukan? Ame 
Tika dewasa ini. 

Kd bah eng ee 

    

PERAN TENUN TSI 

  

ii apa at na Hape 

Penting hari ini: 1 Mei gentjetan-sendjata di Ke: 
rea? — Pertempuran antara TII-Bambu Runtjing — 
Westerling ditangkap — B.S.H. 150 orang larikan 
diri — Krisis perniagaan di Indonesia — Menak- 
lukkan TBC — Scandinavia diPerhatikan Russia — 

Politik LN India dll. 
Ss 

  

   
   

      
Rebo pagi kemaren di K ementerian Da'am Negeri 
lah diadakan konperensi beras urtuk memetjahkan per 
soalan mengenai beras , 3 ang terdapat dewasa ini. 
dlir a.l. PM Wilopo, wakil PM Prawoto Mangkusasmi- 
to, gubernur2 Djawa Rarat dan Timur, wa'ikota Dja 
karta menteri2 Perekon omian, Keuargan, Dalam Nez: 

ri, Pekerdjaan Umum Pertanian dan presiden-direk- 
tur Javasche Bank, Sja fruddin Prawiranegara. 

'Beras, Beras.... 
Naa Mr. Again 'la.Optimistis Me-| 
'ngenainja: .Pemerentah" Akan Bisa 

Mengawasi Harga Beras 
Projek Kalimantan Diharap Akan Bisa Mentjukupi 

Kebutuhan Kita. 

ENTERI DLM NEGERI mr. Moh Rum menerangkan ke- 
pada pers, bahwa iudjuan konferensi 

Mur dari propinsi? di Djawa dan pembesar? lainnja 
hubungannja dgn urusan beras ialah, 
dari para gubernur tentang kesukaran? praktis dan harapan? 
'mengenai soal beras. Ia mererangkan, bahwa karena kur: ang 
tjukupnja persiapan?, maka peraturar? tentang pembelian he- 
ras oleh pemerintah — jang sesungguhnja mulai berlaku pada 
tg. 1 Maret:— tidak dapat diaksanakan. 

| 

|   

Kiuladingkan 
—.POlltik Beras 

     
    

te- 

Ha- 

  

aga para guber- 
jang ada 

mewdengarkan laporan 

terpaksa mendatangkan 
dari luar negeri, terutam 
Muang Thai. Karena ini perha 

tian orang sekarang harus ditu 
djzkan pada usaha untuk mem- 

  
     

perbesar ---rhasilan beras di- 
dalam neseri, Pemerintah pun 
bekerdja kearah 'ini, demikian 
kata mr. Reem. 

Dalam hubungan ini ia mem- 
peringatkan, bhw. pemerintah 
antara lain telah setahun lama- 
nja melaksanakan sebuah pro- 
jek di Kalimantan untuk mom- 
buka sawah. Apabila usaha" ini 
sudah selesai, maka Indonesia 

tidak perlu lagi mengimport be 
ras dari luar negeri, demikian 
kata mr. Roem. 

NAN aPE Maa EME AMP PAEIN 

1 Wester- 

beras 
a der, 

  

AE Ea Ba 

ling Di- 
tangkap 
Pasi2 Buta Di Arn- 

hera Oleh 34 Orang 
Polisi:la Tak Mem- : 
beri perlawanaa 
Wy ESTERLING hari Rebo 

kemaren telair ditangkap : 
oleh polisi Belanda - di dekat 
Arilhem, demikian diberitakan 
di Den Haag. Westerliig .ke- 
mutian segera dibawa ke Am-: 
sterdam. Menurut berita AFP 
jg Siteriwa lebih 'dulu, Wester- 

  

di 'Nederlanid, gari Belgia dgn. 
menjaru sangat sempurna  se- 

hingga sukar dikenali orang, j 
Di Nederland ia mengadakan 

perhubungan. dengan para ..pe 
njokong jarg anti Indonesia. 
Pemerintah Indonesia baru2 
ini sekali .agi telah mengadju- 

| kan permintaari kepada peme- 
rintah Belanda supaja Wester- 
ling djika tertangkap diserah- 
ken kepadanja.' 4 " 

Tenta-g tertangkapnja kap-: 
ten Westerling, Reuter selan- ' 
djutnja mewartakan, bahwa 
hal ini diumumkan oeh. djaksa. 

di Amsterdam, Menurut berita 
Westerling tidak memberikan 
perlawanan ketika 34 "orang 

polisi mengepung rumah tem- 
pat sembunjinja dan berseru 
supaja Westerling menjerah sa 
dja. Oleh Be'anda . Westerling 
dituduh melakukan. desertie, 
dam menghasut2 orang melaku 
kan desertie, 

Westerling telah ditangkap 
pada: hari Rebo pagi? antara, 
pukul lima dan enam oleh .ko- ' 
misaris “Posthuma, inspektur 
kepala 'Botti dan inspekti 
Prakke dari polisi Amsterda: an. $ 

Pada waktu itu Westerling 
mendjadi tamu dari Graaf van 
Rechteren Limburg di Laagkep 
pel. 

Sedjak beberapa waktu “fi- 
hak jang berwadjib dinegeri 
Belanda mentiari2 Westerling. 
Dan kabarnja. djaksa agung 

Sendiri beberapa-wakta jangla - 
lu telah mensinialir Westerling 
di Nederland. demikian dika- " 
barkan oleh ANP. 

  
     

  

Tunisia Ke Sidang 
Umum PBB?     Nan 

Negara2 Asia-Arab Sedang Menunggu: i 
Nunggu Instruksi Dari: -Pemerentahnja 

Masing-Masing 

K tan). 
ETUA DEWAN KEAMANAN, Ahmed Bokhari (Pakis 

dlm.: konperensi pers hari Selasa katakan, bah 
wa delegasi? dari negeri? Arab-Asia kini sedang ae 
djawaban mengenai baik tidaknja untuk 'minta supaja 
kan sidang istimewa Sidang Umum PBB untuk membitjara- 
kan masaalah Tunisia, Para delegasi itu telah bertanja ken-a 
da pemerintahnja masing2 bagaimana pendapatnja, bila soal 
tsb. dikemukakan pada Sidang Umum PBB. setelah para de- “ 

Klegasi tadi mengadakan pertemuannja hari Djum'at 

Bekhari katakasi, bahwa pe 

nolakan Dewan Keamanan Se- 

nen jl. untuk memasukkan ma 

saalah Tusisia dalam atjara, 

tidak akan merobah keadaan. 

Sementara itu Gjurubitjara pe 
merintah Tunisia iang dahu- 
ju, Bahi Ladgham, dalam ksn- 

perensi pers itu djuga menga- 

takan, bahwa ia  bermak ksud 

ustuk minta para delegasi js. 

menjokong masaalah Tunisia 

supaja mengadakan usaha, 

agar dapat diadakan sidang 
istimewa Sidang Umum PBB. 

Dinjatakarnja bahwa Bokhari 

telah membela permintaanja 

supaia masaalah Tunisia dima 

sukkan dalam atjara Dewan 

Keamanan. Kata Ladgham, se 

'ain itu Bokhari djuga menjo : 

kong. pr.nSip supaja diadakan | 
pembitjaraan diantara Peran- 
tjis dan para pemimpin nasio 
nalis Tunisia, termasuk peme 

rintah Chenik jang dahulu. 

Da: ig belakangan itulah (pe- 
mimpin2 nasionalis Tunisia ter 
masuk pemerintah Chenik) ha 
nja wakil satu2nja dari kehen 

dak rakjat Tunisia. 

CIO dan AFL kritik 
sikap blangko Amerika 

Lebih landjut dari Washing- 
Lon dikabarkan, bahwa 2 ga- 
| bungan serekat buruh besar 

  

Peganglah Teguh ,Zelfstandigheids-Politiek” 
TN ARI DEWAN PIMPINAN Pu: 

sat ,Parkindo” di Djakarta di 
dapat Berita, bahwa kongres ,,Par- 
kindo” ke-IV jang dilangsungkan di 
Malang pada tg. 10—13 April, te 
lah mengambil putusan, jang . menja | 
takan, bahwa dengan suara bulat 
menjetudjui sepenuhnja kebidjaksana 

D.P.P, jang lama terpilih kembali 
masjarakat pertahanan Eropa | semuanja jaitu Dr. J. Leimena, Mr, 

untuk memberikam IM. Tambunan, Ir, Prof, Johannes, 

  

| 

Putuhena, Ir. Sitompul, M. Hutasoit, 
Sumarto, N.F. Umbas, Ds, Hara- 
hap, Notohamidjojo dan Dr. H. Si 
raga. Sekretaris Djenderal akan dite : 
tapkan DPP nanti. 

Program partai ditetapkan menge 
nai segala lapangan hidup masjara- 
kat sesuai dengan azas dan tudjuan 
Parkindo dan jang penting2 ialah 
al: 

Mengenai politik luar negeri ialah | 
“mendesak Dai AGAT Pa SENgAh Ui. 

  

5 F on Ba 

nKunsten en Wetenscha 

teguh me Pn zelfstandigheidspo- $ 
litiek. G 

Dalam negeri: mendesak Pemerin 
tah selekas mungkin mengadakan pe 
milihan umum untuk membentuk kon 
stituante dan parlemen jang baru. 
Pendirian Parkindo dalam pada itu 
ialah: -Parkindo menjetudjui seluruh 
Indonesia dalam 1 kiesdistrik ” dan 
Mn langsung: Mendesak — p- 

tavaasch Geno Bui hap 

aopen 

en | melaksanakan desentralisasi . 

dengan selekas mungkin. Mendesak 
Pemerintah menstabilisir 
diseluruh Indonesia, agar semua dji 
wa dan harta benda rakjat terdja 

| min. 

Agama: mendesak Pemerintah, 
agar semua urusan agama terpisah 
dari pemerintahan dan menjerahkan 
segala persengketaan antara agama 
dan badan lain diserahkan ke Ke 
menterian Kehakiman. 

Ekonomi: 

keamanan 
dirobah mendjadi ekonomi nasional 
seluruhnja. & 

Pendidikan: agar kewadjiban bela 
Usa 

da 
dan 

diadakan 

djar lekas dapat dilaksanakan. 
ha partikulir dalam pendidikan 
pat bantuan sebesar mungkin 
peraturan subsidi Jekas 
Pemerintah. 

Perburuhan: agar mengadakan Un 
dang2 Perbpruhan mengenai mini 
mumloon dan hak istirahat dari 

agar ekonomi kolonial" buruh. 

di Amerika, CIO dan “AFL, 
hari. Selasa ' dengan . pedas 
mongkitk pemerintah “Ameri- 
ka jang telah menjatakan 
Suara hb anko dalam pemungu- 
tan suara di Dewan Keaman 
an mengenai masaalah Tuni- 

"sia, Kedua gabungan serekat 
| buruh itu menjatakan kritik- 
nja dalam suatu statement jg. 
diumumkan kepada pers, sete- 
lah djamuan makan jang di- 
berikan oleh CIO dan AFL ke- 
pada sekretaris djendral ga- 
bungan serekat buruh Tunisia, 
Farhat Hachet, Len “meng- 
hormatinja. 

Dalam statement itu dinjata- 
kan, bahwa suara blanko” “jang 
' dinjatakan oleh Amerika, bu 
| kanlah berarti suatu sikap jang 
netral, tapi dalam pada 'itu se- 
tjara diam2 Amerika telah me- 
njetudjwi penolakan utk mema- 
sukkan masaalah Tunisia. dalam 
atjara. Pemerintah Amerika da 
lam pada itu seharusnja memi- 
hak ,,korban” dari regiem “im- 
perialis jang kurang adjar, ka- 
ta statement itu  selandjutnja 
Gerakan buruh merdeka” mie 
njokong kepentingan? dari ge- 
rakan buruh Tunisia,serta per- 
djoangannja melawan kolonia- 
lisme totaliter jang kini terda- 
pat pada protektprat Peranfjis. 

Kata statement CIO” dan 
AFL tadi, kolonia'irme dan 
komunisme kedua2-rjs adalah 
musuh dari ,gabungan? sere- 
kat. buruh merdeka dan"kaum 
demokrat”': Achirnja state- 
ment minta, supaia pemerintah 
Amerika menggunakan penga 
ruhnja terhadap pemerintah 
Perantjis, agar pemerintah. tsb 
memberikan kedudukan jang 
lajak bangsa Tunisia dan mem 
beri kesempatan kepada mere- 
ka “untuk dapat dimobilisasi 
dalam 'perdjoangan melawan   »agressi Komunis”. (Antara), 

ling beberapa kali telah dataag UN



    

          

   
   

   

  

    
    

   

    

     

     

            

  

  

LCC tu hanjalah katun sempurna jang 

ai titan ntar. Terasa sedjuk dan segar di 

- pakainja dan sangat menarik: kelihatannja lagi 

: ak ta" mudah kofak-kojak dan tidak luntur 

EN sebagaimana kita sangkakan dan lain dari pada 
, an selaty dapat memilih berbagai-bagai 

. "orak dan ragam untuk Tuan, Njonja dan avak3, 

.ronearc0. adalah tenunan TOOTAL, djadi 

| eelatu 'mempunjal  djaminan-TOOTAL 

emmaekap Perhatikantah selalu, apakah 

5. merk TosraLco terdapat disisi kain. 

: TO RALCO 
A #OTAL PRODUCT 

        

jang 

  

   

dengan keadaan. belum dapat dibeli disemua tempat 
Yan, persediaan tidak selalu tetap ada.) 

Importir: : HOPPENSTEDT BEN 

PBERBI/1/614 g 
KESEKATAN TERDIAGA. 

BISA DAPAT BELI DISEGALA RUMAH OBAT DAN Toro P.&.D, 

! | YEKALONGAN : 
j- Toko Obat. BAN SEN 

JEB AN HO. 16. Toko THIO ENG TJHIANG 
AT 7. Toko TJHIA YAUW FAN. 

8. Toko THAIJ HWA. 
9. 'Toko Obat ,V1.C I”. 

  

G BO. 

   
UI 

  

    

     

            

knak” lagi nunggoni si Tu 

BULAN PEBRUARI. 

    
Le rreraaa ne Kanan 

    

    
    

  
     

   

    

     

   

   
    

          

    

                

   

   

    

Djam malem Semarang akan 
hapus. 

Djuga tanda PDT (Podo diti 
memaa ton|) poda sementara mobil di La kota dan pelabuhan Semarang 

| nas kantor papak suda, lama 
| hapus, 

Sir-pong sifagonta. dengan ha 

| pusrja PDT dan djam malem, 

nanti.akan lebih banjak lagi 
penggedet-penggede€ jang ka- 
luk malam terus malih gjadi 
Romeo-Romeo, akan lebih he- 
bat lagi main "hapus-hapusan”, 
ngapuSi kontjo ngomap ........ : 
Maklum, “ dengan  hapusnja 
djam malem, dus djuga hapus 
nja Sirene jang mbrebegi itu, 
kan si Romeo bisa lebih “ta-j 

Djuwita !! 1 

Sir-pong. 

  

rs nND APATAN D.K.A. 

Menurut laporan bulanan 
Djawatan Kereta Api djumlah 
pendapatan D.K.A. selama bu- 
lan Pebruari tahun 1952 ialah 

| BERITA PENANGGALAN, 

. Wage 

  Rp. 34.172.608.69, jaitu terdiri | 
dari Rp. 11.872.349.84  penda- 
patan explotasi Djawa-Barat, 
Rp. 7.934.801,95 pendapa- 
tan explotasi Djawa-Tengah, 

IRp. . 8.136.154,10  pendapa- 
tan  explotasi - Djawa-Timur, 
Rp. 4.303.380,68 pendapatan) 
exnlotasi - Sumatera ” Selatan, 
Rp. 942.973,955 pendapatan 'ex- 
plotasi Sumatera Tengah “dan 
Bp. 803.948,17 pendapatan ex- 
plotasi Sumatera ' Utara, se-: 
dang “pendapatan. angkutan 

55 Diawa dar Sumatera ada 
Rp. 179.000,—. 6 

DARA AA Ta KIR MATAN, Paman 

  

      

| jukup:       

  

  

(Barangkati makanan- 1) 
| nja dikantor kurang 
f Tjoba, taruk 

oom diroti inja 

| perak tah, kalau naf- 

         

  

“Apa jang mesti ku- 
buat? Suamiku kalau 

| makan enggan3an: 
“Ia selalu mengeluh 
badannja lemas. 

    
    

  

        

  

    

  

  

  

kukosih bekal roti dengan 
antor- Kata Marni, bukan 
badan. 7 

  
Aduk Bu, alangkah Maman djika sekarang ru 
bersepeda. ' Rasa Paimboom demikian Ta k 
hingga nafsu makanku dan kekua- 
tanku kembali lagi. 

    

   

      

    

| CETCS 2b — SSS 2 Sportiaan, 
Poris 2b — Garnizoen 2 

Union 3b 

| sokongan sedikitnja Rp 100 

TN MALAM HAPUS. 
Dari KMK Semarang diteri- 

ma kabar, bhw mulai 19 April 
La. djam malam utk daerah 

akan dihapuskan. Bagi daerah? 
di luar “batas kota Semarang | 
jam malam masih tetap berla- 
ku. Peraturan ini dimaksudkan 
sebagai pertjobaan. Djika nanti 
timbul kesulitan? atau kesuka- 
rar? karenanja, maka djam ma- 
lam akan diadakan lagi. 

Lengganan No. 2789, Semarang. 
— I, Hari Senen Pon tg. 16 Puasa 
tahun Dje 1870 Masehi djatuh tg. 
30 Oktober 1939. II. Hari Saptul: 

jig: 19 Besar tahun Dal 1871I 
djatuh 18 Djanuari 1941. 

tuh hari ' Minggu Wage- 3 Maret 

Sama dengan ,tg.. 3 Besar tahun Dig 
makir IEEE, 

LN 

lakir tahun Dj 1862 wuku Prang-| 

mawal 1861 wuku Watugunung. 

Tg. 7 Agustus 1929 harinja Rebo 
Paing tg. 1 Mulud tahun Ehe 1860. 

Lengganan di -Djl. Slamet Riadi. 
Solo..— 1. Tg. 15 Djumadilawal jg 
termaksud “djatuh Masehi tg. 2 De 
sember 1925. II. Hari Saptu' Kliwon 
tg..27 (bukan tg. 15) Besar jang di 
tanjakan djatuh tg. 16 Djuni 1928. 
Lengganan di Bendan,« Pati. — 

Tg. Il Djuli 1906 ialah hari Rebo 
Wage 19 Djumadilawal tahun Ehe 
1836 wuku Manahil mangsa Koso. 

ATJARA PSIS. 
Sabtu 19 April: 
Union I — CHTCS 1 Stadion, 

Pontjol-b, 

WIK 2 Seteran. 
Minggu 20 Amril: 
Garnizoen I — Poris aon 

tah harus 

UL Toe 
28 Mulud tahun Djimawal 1877 dat 

1946: IV. «Tg. 5- September, 19514 

| Lengganan No: GAN): Solo...—| Hate 
T Tg.. 1 Nopember 1931. bertepatan 
dgn hari Minggu Pon 19 Djumadi-| 

bakat. II. Tg. 20 Oktober 1930 Sel: 
nen-Legi 26 Djumadilawal tahun Djil 

Lengganan No. 444, Semarang. — | 

yan ini | pun 
aja oleh 

(ES Aa agian tjara ptanaa 
Urus. dapat (keluar dari 

punjai pengaruh jang baikida- 
lara tudjuan kita ini, berartilah 
iri satu djalan utk. meng-en- 

j tengkan dan mempertiepat pro 
ses ini, 'tetani factor2 dari luar 
tidak boleh: mMmempunjai penga- 
ruh jang menetapkan pada per 
baikan apparaat "permiagann 

Sesudah “habis perang maka 
perhatian dari bihak: Indonesia 
untuk import sangat besar, Di 

semua volongan. terasa keperlu 

dgn untuk membentuk arparaat 

yerniasaan Nasicnal sendiri dan 

teristimewa membentuk perusa 

kaan impart Nasional, Banjak 
oranc jang besar minatnja 1m 

tuk lapangan 'vernjagaan ini 

dan kian hari  bertanibahlah 
djumlah - kantor2  perniagaan 
bancsa kita. 

Dari mulania sudah djelas, 

bahwa tidak akan dapat diper- 
tahankan sekian banjak djum- 

nja harus 

itu Pemerintah memberikan 

segala pertolongan jang dapat 

Le Pre untuk . perusahaan2 
Supaja. usaha perniagaan. 

Sate muda ini dapat “diperlin- 
dungi terhadap persaingan jg. 
dapat membunuh perusahaan2 
jang baru ini, maka Pemerin- 

mengambil! tindak- 
an2 jang sesuai dan memberi- 
kan bantuan jang tertentu. 

Tentu sangat sukar "untuk 
mendapat tjara jang tepat be-. 

sarnja. bantuan jang sebenar- 
nja diperlrkan. Terutama pada 
waktu nermulaan kita berada 
dalam keadaan peralihan dan 
diambil tindakan2 jang beraki- 

bat sebagian dalam pemungu- 

tan keuntungan jang berlebih- 
lebih dan sebasian lasi dalam 
(hilangnja sebagian dari modal. 

»Sellers Market” 

Waktunja untuk mendirikan 
ARI 2. baru pada dewa- 

At baik. Pada wak- 
adalah dapat 

| »sellers market” 
permintaan untuk ba- 

j 

     

     

     

  

   

T
a
 

ada lebih 

kwaliteitnja dapat didjua. Di- 
idingka den barang? 

Ig, dapa dibeli, “maka uang 
lebih banjak dan oleh 

karena itu sipembeli pada de- 
wasa itu berani membajar har- | 
ga2 detail jang sangat tinggi. 

Uang bersedar dengan - tje- 
patnja dan perbedaan antara 
harga? pasaran di Luar Negeri 
dam harga2 jang I berlaku di In- 
Gonesia  sede besarnja 
sehingga dapat diambil keun- 
tungan dari si-pendjual jang 
sangek tinggi. 

Pada pertengahan  fahun 
1950 harga perniagaan besar 

di Luar Negeri tidak banjak 
bedanja dengan harga? perte- 
ngahan tahun 1949, sehingga 
pada waktu dapat dibeli ba- 
rang2 di luar Negeri dengan 
murah, anak oleh karena 
tingkatan arga didalam Nege 

ri pada pasaran bebas adalah   
  

elisari, 

Poris 3 5 CHTCS 3b 
.Pontjol-b. 

Pertandingan - pertandingan 
dimulai djam 16.30. 

PERANGKO KELAPARAN. |: 
Kepada PTT pusat di Ban- 

dung oleh panitya bentjana 
alam Djawa Tengah di Sema- 
rang telah dimintakan  idzin 
untuk mendjual perangko "ke- 
laparan” jang hasilnja diper- 
untukkan membantu  korban2 
kelaparan. Menurut residen Mi 
|lono, ketuanja panitya -terse- 

'luluskan, maka dalam tempo 
3 bulan dari seluruh Indonesia 
diharapkan dapat masuk uang. 

ribu. 

AWAS KRAAN. LEIDING! 
Pentjuri2 kini tudjukan per- 

hatiannja pada ' kraan9 lei- 
ding dekat meteran air didepan 
rumah2 penduduk. Pentjurian 
terdjadi waktu malam kalau 

rumah sudah ditutup. Di Gg. 

Pinggir ada dua tiga rumah jg 
kehilangan kraan2 leiding itu. 
Pun besi tutup meteran air di 

waktu malam bisa terbang zon 

de. bersajap. 

1 MEI Di KP. WokobRi 
Penduduk Kp. Wonodrikopen 

teah membentuk panitya 1 

:Mei, ketua sdr. Soerosarojo. 

Dalam menjambut. Hari Buruh 
itu akan diadakan pertundju- 

kan wajang suluh dan wajang 

kulit, pertandingan  bulutang- 

but apabila permintaan itu di-| 

tetap tinggi (Stabiel). ada 
waktu itir kita mempunjai har 
ga distribusi dan menurut tja 
ra distribusi ini perniagaan 
mempunjai keuntungan : -jang 

. terdjamin dan pantas, ' Segera 
' setelah. distribusi dihapuskan 
maka oleh karena pernilaian 
harga kembali ' 
ring) terbuka kemungkinan un 
tuk memperoleh: keuntungan 
jang sesuai dengan pasar be- 
bas dalam beberapa hal keun- 
itungan jang besar. 

  

  

SIARAN RRI SEMARANG 
Yi APRIL. 

17.09 Pembukaan, 17.05 Gen 

ding2 dolanan, aa 10 Donge- 

ngan kanak2 oleh Bu Mari, 
17.30 Pengumuman gan warta 
daerah, 17.45 Edmundo Ross 
and his Rumba-band, 18.00 Pe- 
ngadjian dan adzan 18.15 Ba-| 
hanan Hawaii oleh Aloha Pla- 
yers 1900 Tanda waktu warta 
berita, 19.10 Ibu Kota hari ini, 
19.15 Mimbar penerangan o'eh 
Djapen . Prop, 19.30” Bintang 
malam, 20.00 i wartg beri- 
ta, 20.05 Siaran pemerintah, 
20.30 Mimbar Islam, 20.45 Nja 
njian Webster Booth, 21.00: Be 
rita bahasa Djawa, 21.15 Lang 
gam dan Kr, Asli gleh Pantja 
Ragam Burung Kenari, 22.00       kis Aa aa atau oten 

aki kena pung te. 

Warta berita terachir: pro- 
gram penting esok hari, 22.15 
Sa dan Krontjong asli 
2 

Tutup, 1 

  

impo 
itidak hanja dialami Mjapangan import 

: Enda factor? dari Ja mem. 

— Oleh: Dr. Saroso Bana 

  
kesukaran kesukaran?. 

  

| Akan tetapi kira2 pada wak 
tu itu mulailah kelihatan dise 
Juruh dunia tudjuan jang baru | 
dalam 'harga2 jang berdjalan 
Sampai pertengahan th 1951 ja 
itu berangsur-angsur naiknja 
harga perniagaan besar di Lu 
ar Negeri. Terhadap tahun 
Augustus 1949 harga pernia- 
gaan besar di Amerika naik de 
ngan 2046, di Belgia dengan je 
bih dari 3096... di Inggeris dgn 
401 dan di Swedia dengan ki 
ra2 4596. Kenaikan harga jang 
paling Tel kelihatan pada 
harga perniagaan besar di 
Swis dimana kenaikan harga 
hanja terbatas pada kira2 104, 
(index Desember 1951 dari 

Bark Perniagaan Svensk di 
Stockholm). 

  

Menurut Survey of Curreni 
Busizess maka harga pernia- 
gaan besar untuk tekstiel me- 

    
lahnja importir2. Tetapi se emua- | ningkat di Amerika dari 205 pa 

diberikan keseripa-: da bulan Djuni ' 1950 sampai 
tan jang lajak dan oleh karenaj 237 dibulan September Sampai 

257 dibulan Desember dan me- 
ningkat pada bulan Maret 1951 
sampai ketingkat tertinggi ja- 
itu sampai 277 (index 1926 — 
160), Djuga di Djepang harga? 
ini Sangat meningka 
Meningkatnja harga2 serta ke 

sukaran?2 dim. penjerahan ba- 
rang? (leverimg)  mengakibat- 

nesia mengambil ,.positie” 
Luar Negeri. ja'tu menutup fo 
ward contrak. sehingga di wak- 
tuk itu diperbuat sangat banjak 
pesanan, Terutama 'bekstiel ba- 
njak dipesan: ini disebabkan 
oleh karena kebanjakan im- 
porteur2 di Indonesia hanja ber 
njasa dilapangan teksitiel. 

Perobahan dalam stabili- 

teit dilapangan perniagaan 
Kenaikan2 'harga seperti tersebut 

diatas adalah akibat dari petjahnja 
peperangan di Korea. Semua . Ne- 
gara2, teristimewa Negara2 besar, 
memesan sefjara besar-besaran pada 
perusahaan? Industri. Pesanan ke- 
perluan Negara2 ini diutamakan 
oleh “kalangan Industrie: “Selandjut:   ryang?2' 

beng dari tawaran, Dari ba ' 
jang. di-import, seberapa 

bagaimanapun ' 

nja sebagian dari “fabriek2 dipergu- 
nakan untuk produksi militer dan 
oleh karena itu produksi ini diku- 
rangkan dari tenaga produksi untak 

bagian sipil baik di-Negara2 tsb. 
maupun untuk export. Penetapan 
tadjuan baru ini dan pergeseran2 
pada perindustrian mengakibatkan 
bahwa waktu penjerahan (levering) 
untuk ““industri2 diluar pemerinta- 

'han dari Negara jang bersangkutan 
sangat di-perlambat. 

' pantie harga. 
Oleh kenaikan harga ini ma- 

ka Indonesia sebagai leveran- 
cier bahan2 mentah pada permu 

laannja mempunjai kedudukan 
jang sangat baik. Kenaikan har 
ga2 produksi perindustrian di 
Luar Negeri tidak begitu tje- 
patnja seperti kenaikan harga2 
bahan2 mentah. Harga2 karet 
misalnja meningkat di New 

pound di bulan Januari 1950 
sampai 74,00 sen dollar di bulan 
November 1950. Ini djuga ber- 
laku untuk bahan2 mentah lain 
seperti. kopra (minjak & ge- 

muk) dan tin: bahan2 lain jg 
kurang kuatnja lambat laun 

djuga meningkat harganja. 
“Ini adalah keadaan 'jang bia- 
sa pada tidak sama maiknja (dis 
crepantie) harga2 bahan2 men- 
tah dan produksi perindustrian 
sering terdjadi di sedjarah pa-   (herwaarde- !' da turun naiknja konjunktur. 
Kedudukan jang baik dari In 

donesia pada dewasa itu bera- 
kibat bahwa keadaan deviezen 
Negara kita sangat diperbaiki: 
(Oleh karena itu kita dapat mem 
pergunakan sebagian besar dari 
tambahan deviezen ini untuk 
pembelian bahan keperluan 'se- 
hari? dan barang? modal, Perni 

2 agaan import di Indonesia me- 
mang mempergunakan kesem- 
patan jang diberikan untuk 
memperoleh lebih banjak devie 
zen, 

$ » Tendens mulai tu- 

runnja harga. 
Biarpun Indonesia pada per 

mu'laan menarik keuntungan 

dari kenaikan harga2 ini, ter- 
njatalah tidak lama kemudian 
bahwa keuntungan dari harga 
harga jang tinggi ini tidak ber 
bandingan dengan sangat tje- 
patnja djatuh harga2 dari ba 
han2 mentah tersebut, teristi- 
mewa djika gibandingkan dgn 
itu lambatnja meningkat har- 
ga2 produksi perindustrian di 
Luar Negeri dan kemudian lam 
batnja turunnja harga tsb ser 
ta kelambatan jang timbul pa 
da waktu penjerahan  (Jeve- 
ring). 
Lamanja wakty iang perlu   sebelum barang2 industri dise 

rahkan (leverirg) berakibat ba 
hwa pada waktu ini barang tsb 

   
    

“dapat disangkal bahwa 

rteur. saudagar Se tetapi dj ga oleh sauda gar ksidugan. 
Tn juga dilapangan export. 

ian besar terletak diluar lapangan penga 
kita dapat keluar dari tea anha2 ini ada 

he kesukaran? ini dengan tenaga sendiri 

  
  

| kan bahwa importeur?2 di Indo- ! 
di | 

  

York dari 18,44 sen dollar tiap | 

lami Oleh Indonesia: Bagaimana 
“Yari »Djalan-Keluar"? 

(Pembantu Ekoneni Kita. Dilarang Kutip) 

“pa ADA BULAN? Jang achir ini cita ae krisis kabine, tetapi mntunglah kita da- 
K- pat keluar dari kneaka Jaa, ini, Tidal perningaan pada dewa- 

dfalami tidak ha- 
Kesukaran ini 

Factor? jang  menje- 
aruh kita, sebabnja se 

Ini 

sampai pi: Indonesia dan dip 
Jagangkan dengan harga ' pem 
beliax jang sangat tinggi se- 

    
'Rupa2 olah raga. 

Di Pekalongan. selama hari2 
Lraja Paskah diadakan pertandi 
ngan bu'utangkis 4 kota besar, 
Solo, Surabaja, Djakarta dan 
Pekalongan, Pada achir pertan 

Kapan kita. . Kita ha | 

dangkan harga pasa, di Indone |! | jz 
sia telah turun, Semendjak pera m 
tengghan tahun 
kenaikan harga? di 

Demikian pula keadaannja di 
Indonesia. . 

Di Amerika padg waktu itu 
didirikan G. S1 A. (General Ser 
vice Administration) dengan 
tudjuan menguasai harga ge- 
tah timah dan bahan? mentah 
jang perli, untuk peperangan 
(strategiesche grondstoffen) 
oleh karena itu tidak ada lagi 
per-nilaian harga tiang bebas 
di Amerika terhadap barang 
tersebut. Pembatasan harga2 
ini di Amerika berlaku sewak- 
tu peperangan dingin di dunia 
mulai reda sehingga dilapang- 
an perindustrian harga? mulai 
turun, tetapi berhubung dgn 
struktur dari perindustrian 
Gjauh lebih lambat dari turun- 
nja harga2 bahan mentah. Ini 
lah salah satu kesukarom?2 jg 
pada dewasa ini di-alami dika 
langan perdagangan jaitu ter- 
paksa mendjual barang? lebih 
murah dari harga2 pembelian. 

Ejfjeknja pada Indonesia. 
Di Indonesia pasaran dalam 

negeri diuga mengalami turun 
nja harga2 jang disebabkan 
sebagian oleh karena tawaran 

barang2 dan lebih besar dari ke 

perluan jg resel dan untuk 
sebagian lain gisebabkan oleh 
karena keadaan-keadaan lain 
jang terletak diluar lapangan 
Perekonomian jaitu tidak ada 
nja kepastian dilapangan kea 

manan, oleh karena itu pengiri 

man barang2 ke-berbagai dae 
rah sangat terhalang dan sau 
dagar ketengan harja mengam 
bil setjara berdikit2 (mond- 

jes maat) dari imp9rteur gros 

sier. Pendjualan dibawah har- 
ga bokok dan djuga dibawah 
harga “pernilaian kembali” (re 
placings value) merusakkan 
dan. merugikan perusahaan2 
baru oleh karena pada umum- 
nja modal sangat kurang dan 

tidak ada fonds persediaan. 

Importeur new Comer 
Politik pernilaian harga kembali 

(bewaardering) berakibat bahwa ter 
djadi harga pasaran jang bebas: oleh 
karena itu pendjualan tidak lagi ter 
ikat pada calculasi harga jang dite 
tapkan Pemerintah. Tetapi sebaliknja 
harga2 lebih banjak dipengaruhi oleh 
turun naiknja permintaan dan tawa 
ran di Dalam Negeri. Segera setelah 
dilakukan pernilaian harga kembali 
meningkatlah harga2 dgn sangat di 
bandingkan dgn harga2 distribusi jg 
ditetapkan oleh Pemerintah, tetapi di 

Tang tampan |“ 

pasaran 
dunia Mulai kelihatan berobah 
dan banjak lapangan kelihatan 
keadaan menurunnja harga2 

Pitu Iuoc. 

  

Pertandingan sepakat kan 
tor kemaren sore antara: kes. 
Locomotief lawan kes. KPU jg 
tesebut belakangan hanja da- 
tang dengan 6 pemain, karena 

dinjabakan menang 

Kesudahan pertandingan bu 
lutangkis di Semarang tgl. 13 
jl. antara Persatuan dan Sin 
Seng berachir 7—2 untuk Per- 
satyan. 

MAAN OAT LAMA NA LM AN LIMAAN 2 — TS ANN PAN NA 

bawah harga ,.pasar gelap". Dimu- 
lainja bentukan importeur benteng 
dan ditetapkannja barang2 jg hanja 
jg dapat  di-import olek importeur 
benteng menarik perhatian dilapa- 
ngan perniagaan impoft. 

Sedemikian sehingga banjak didiri 
kan organisasi2 baru jang berusaha 
dilapangan import. barang2 benterg. 
Dari mulainja sudah dapat diduga 
bahwa banjak dari organisasi2 ini 

harus menghentikan  pekerdjaannja, 
oleh karena organisasi? ini tidak akan 
dapat mempertahankan — kedudukan- 
nja. 

Sebagai -sjarat. pertama organisasi 
ini tidak mempunjai Hiukup “modal 
dan selandjutnja pengetahuan technis 
dari barang2 jang diperdagangkan- 
nja tidak ada, sedangkan administra 

Disamping itu kurang pengetahuan 
struktur pesanan Luar dan Dalam 
Negeri dan dalam -banjak 'hal-tidak 
dipentingkan soal liguiditeit,  teristi- 
mewa dipandang dari hubungatnja 
dengan kredit oleh karena berhubung 
dengan organisasi2 jang muda “ini 
pada umumnja tidak mudah! memper 
oleh kredit. Oleh “karena: mereka 
tidak mengetahui sifat2 dari" barang2 
jang diperlukan ..dipasSran Dalam 
Negeri, maka sering dilakukan pem 
belian jang salah, tidak banjak me 
ngenai kwaliteit tetapi djuga menge 
nai banjaknja barang jang” dipesan, 
oleh karena itu maka organisasi te 
rus dilumpuhkan. Kekurangan penge 
tahuan — tentang pasaran di Luar 

dan. Dalam Negeri mengakibatkan 
bahwa banjak dipesan barang2 jang 
bersamaan, oleh karena itu makampa 
saran berlimpah-limpah dengan ba- 
rang2 jang sematjam.itu dan berang 
barang tsb. tidak dapat. didjual biar 
pun dengan kerugian jang pantas, 
Perdjoangan ' saingan diluar Ti lingku- 
ngan Benteng dengan perusahaan im 
port jang besar dan telah lama mem 
punjai kedudukan sangat. memberat 
kan pada perusahaan2 Nasional. ig 
masih muda. Dengan. perhubungan 
bertahun-tahun dan kredit dari peng 
isaha2 fabriek di Luar Negeri serta 
langganan2 jang banjak didalam Ne 
geri, dengan  apparaat administrasi 
dan technis jang sering bekerdia dgn 
sangat tepat, dengan pengetahuan jg 
dalam tentang analise pasaran dan 
keterangan jang perlu diketahui. me 
njebabkan bahwa persaingan ini-sa 
ngat berat untuk perusahaan2 Nasio 
nal.   

(Bersambung). 3 

  

'Aneka Djawa Tengai 
  

SOL6. 

Djam malam di- 

hapuskan. 
Mulai bari Rebo 16 April '52 

kemaren, djam malam bagi ko- 
ta Solo telah dihapuskan, deni- 
kian berita jang kita terima da 
ri Solo hari ini 

Kawat Kpd. Menteri 
Penerangan. 

Dewan Pemerintahan Daerah 
Kota Besar Surakarta dalam 

SALATIGA. : 

Pembukaan resmi ksirbire 

. #jepat Pamong-Desa. 
Kara dihadliri oleh En den 

ono dan segenap 
Pradja dalam Wilajah naa 
ten Semarang pada tg. 15 April 
jl telah dilangsungkan 
bukaan resmi kursus Bait Ipa 
mong-Desa jg. pertama, dengan 
mengambil tempat dir 
sekolah Boondan Kedjawan Sa 
latiga, Setelah wali-kota Salati 
ga selaku ketua Pa P3 

me. 

   

sidangnja hari Rebo kemaren  lenggai 
antaranja telah memutuskan: | 
mengirimkan kawat kpd, Men 
teri Penerangan di Djakarta, 
minta dengan sangat supaja di 
kota, Sol lekas diadakan, Press 
room, 

PEKALONGAN. 

U pet terendah buruh 
harian. 

D.P.D. kabupaten: 
ngan telah memutuskan semen 
tara sambil menunggu keputu 
san pihak atasan menambah 
upah minimum pekerdja hari- 
an otonom kabupaten dengan 
sebanjak Rp. 1.75. Putusan tsb 
berlaku sedjak tg 1 Djanuari 
1952, dan dengan demikian 
upah minimum 'pekerdja hari- 
an sedjak itu naik dari Rp 3,— 
mendjadi Rp 4,75, Keputusan 
tsb diambil, berdasarkan me- 
ningkatnja harga bahan maka 
nan pada dewasa ini. 
Demikian diberitakan Djawa 

tan Penerangan Pekalongan. 

  

HARGA BMAS. 
yap 16 April Man 17.00:     - Pekalo | 

  Emas No Ll... iii. Rp. 81:70 
Tana Ha, 2 EN ea IN Rp. 80,75 
Emas No. 8 Rp. 29,25 

  

beri ia bapa Ba Baba 
maksud dan. tudjuan kursus itu. 
Menurut instruksi dari Kemen- 
teriat. Dalam Negeri seharus- 
nja kursus itu telah. dimulai 

Pn aa Na akan 'tetapi 
Sa hal j - memaksa, an- 

sa pemtanipa 
oleh bapak bupati. neng para 
kursisien akan mendapat 9 ma 
tjam mata peladjaran ja'ai ten 
tang tata-negara.desentiralisasi. 
Warga-negara, pantja-sila, agra 
gria, administrasi, pertanian, 
ekonomie dan perikanan, »6- 
Er Mira facultatief alan 

an uga aye OT 
tentang kesehatan dan s0 
Kapupaten Semarang mempu 

njai 270 desa, Dari tiap desa 
diambilnja, unbuk liap?2 kargus 
2 orang. Oleh karena tiap kurs 
sus diikuti oleh 60 orang, ma- 
ka umtuk mentjakupi 270 desa 
tersebut sama sekali akan di- 
adakan 9 kursus dalam tempo 
9 bulan, 

ikp Li 

   

Si perusahaan tidak sebagai mestinja. ' 

    

  

  

  
 



  

  

  

Adalah Pe 
Pernah Gand. dhi | la ne 
    
   
   

    

   

   

  

      

    

    

    

   

      

   Ia 

25 Sasana j Gandhi, Li 
Neea mera en 

     

      

  

Sa orua na Ga 
was ditangan seorang - gam 
bunuhnja. maka seorar 
tawan pefnah bertanja, bagai. 
mang ia anggap kedjahatan, | 
bom atoom itu harus. diha- 
dapi? Dengan sungguh? Gan- 
dhi mendjawab, |,Saja akan 
hadapi itu dengan Ugcakeyn 
disertai doa.” 

Gandhi dan oat 
£ bom aoom. 

Ditanja lagi, apa jg ia mak- 
sudkan dgn, »indaksa jg diser 
tai doa.” Gandhi, menera n: 
ebih landje 

An 

Sembuni dibawah janah. Saja 
tidak akan na dim. Jobang 

   

  

Pakan itapun' am, Wara 

mn ke-j!ah reeel, tetapi bahaja komu- 
'de-jnis di dalam negeri adalah 

Tn | dahnja buat Tiongkok, atau- 
“Ipun Sovjet Russia,  menjerbu 

u| dan menduduki Indies. Kalau ' bataljon lagi dim. ..,Operasi 

Four Roses” terhadap pasukan? 
Huk jg mempertahankan diri 

(rena itu, prenjerbu dan men- 

| Hi ja. Dab Doa!” so... 

jg. diselengg an pa .. Nehru 
ae Ha Ka 2 

Mata RRT atcu 
Ba te Rusia tak mungkin. 

(harus me- 

  

Mungkin perbedaan diantara 
politik luar negeri dan. politik 
dalam negeri itu : disebabkan 
karena Nehru anggap . bahaja | 
kominis dari luar negeri tidak : 

.reeel Karena ia pernah kata, 

,Saja anggap tidak ada. fae- 

/terbit perang dunia maka me- | 
(dan perang: jang terpenting 
adalah ditempat lain, bukan 
di India. 1 

Boleh djadi medan perang 
jang terpenting itu adalah di 
Eropa. India sekali-kali tidak 
akan Punah medan  pe- 
rang jang terpenting. Oleh ka 

hduduki India hanja akan be- 
rupa Suatu avontuur jang ke- 
liwat berbahaja”. 

| Demikian djuga, tatkala bitjara 
tentang sikapnja terhadap Peking ia 

o Kya Maa. Dean kota 1 

g dapat Inda Hei dengan be 
Meernga betul? kepad: 

: ed inja. didalam Jia be: 
“pula dimengarti lebih 

kongan dari bagian terbesar 
a berpikir memakai : 

  berkata, ,.Saja merasa tjukup pasti, 
bahwa apabila perang “di Korea 
berachir, ataupun apabila peperangan 
itu dapat dibatasi, di Asia Teng- «   

  

verlinduti an pergi 
Bebas dan perli at | 
kan kepada djuru terbang Ata. 

” bahwa saja: men    
air-muka jg. djahat Ng Da nadan ja 

Saja tahu, bahwa dari tempat 
# bnggi Ru, djara terbang ta- 
di tak akan da melihat air- 
muks kita aa kerinduan 

didalam hati sanubari Kita, bah 

wa kita mengharap i ia tak akan 
menjebarkan mara-bahiaja di- 
antara kita. mistjaja akan sam 
pai djuga kepadanja di tempat 
ig tinggi itu, dan akan mem- 
Dnka lebar kedua matanja.” 

Murgkin bagian - terbesar 
dari filsafat politik luar nege- 
ri jang  didjalankan Nehru, 
adalah termaktub dalam dua 
pengadjaran Gandhi jang uta 
m- itu jakni ,,mefobah batin 
manusia” dan mengambil tin 

dakan jang gisertai doa”. Da- 
lam » United Asia”, sebuah ma 

djallah jang diterbitkan di 
Bombay dan jang terutama 
membitjarakan “soal2 Asia, 
Nehru tjoba m elaskan po- 
litik 'uar Ann itu dian- 
tara peta desikan 

  

  
pat, bahwa PAKA jang terbaik | ah menj 
jaitu seberapa bisa  menun- | 
Gjukkan sikap persahabatan, | 
walaupun sikap begitu tak da- 
pat mendatangkan hatsil sua- . 
du apa. “Tetapi sikap pergaha- 
batan itu sekali-kali bukannja 
Sikap mengalah. Kita membe- 
dakan setjara tegas diantara 
jang dua tut Kita sekali-kali | 
djangas itjoba mengalah kepa- 
da kedjahatan Tetapi kita se- 
dapat-dapatnja harus berusa- 
ha supaja kedjahatan itu bero- 
bah djadi baik. . Oleh karena 
itu kita harus ber aku tegas, 
tetapi tetap bersikap jang 'ber- 
sahabat. 2 

— Politik LN. beda 
dgn. politik D.N. 

Tetapi ada terdapat “suatu 
perbe “diantara politik lu-| 
ar negeri “dar politik dalam ne- 
geri jang didjalankan Nehru. 
Svatu -perbe ny “jang bagi 
orang Iuar-sungguh” seringkali 
membingutigkan. Mitsalnja, me- 
ngenai po'itik . dalam “negeri, 
Nehru tidak djarang mendja-| 
lankan paksaan” tulah Pre- 
ventive” Detention “Acts (Un-| 
dang2 ' Sa Fata Mn 
an an da ida 

  

      

    
   

  

    
   

Sa Naa | 
2.000 aa ng | 
meringkuk Giberbagai riman2 
pendjara, 4 dengan,» perkaranja 

. riksa penga 
d: dakwa melaku- 

    

   
       

   
   

    

   

  

   
    

  

   

   

    

lap & 
tuk 

  

pen ae falah memilih anggota2 jang 

53 'akan duduk dalam panitya pe 

tap akan. mulai bersidang tanggal 

| “Ikah? permulaan kearah peme- 

sha |dan protektorat tersebut. 

gara tak akan sampai terdjadi agre- 
si Saja pikir, bahwa “Tiongkok 
semata-mata lebih utamakan  perda- 
maan, epaja dapat mengatasi 
probleem2nja jg. sangat sulit dan 
memperkokohkan kedudukannja sen- 

iri. “Oleh karena itu, tidaklah 
| mungkin agresi akan meluas ke Asia 
Selatan ataupun ke djurusan lain- 
nja.” 

» Politik jg bersifat 

stjoba2” 
Bahwa Nehru bersikap prag 

| matic dim. menghadapi masa- 
lah2 luar dan dalam negeri, 
mungkin dapa, diukur daripada 
keterangannja lebih landjut de 
spikian: ,.Djalan jg kita tempuh 
adalah bersifat tjoba2 (experi- 
mental) dan bukan dogmatic. 
Kila ingia menimbang sesuatu 
masalah berdasar atas merfis 
dari masalah ifn sendiri, dan 
berdasar kepada keadaan? jang 
kebesulan “berlaku disaa? ifu, 
kemudian lafu mengambil pu- 
tasda Tea ig terbaik. dipan | 
Gang dari sudu: kepentingan 
Pe nn dunia dan kepenti- 
gan? lainnja.” 

     

   
    

Nehru 
t .berda- 

impin S0 

ee rkemuka, 

1 Te 

  

sia'is India 

   

  

4   
memah- j 

jang ke-i 

Itu te. 

     

   

  

   

itu, bukanlah hasil buah pi   

  

Operation 5 
    Four Rosesi| - 

4. Pemimpis Huk Jg 
Terkemuka. Di-Uber-U-| 
ber Di Pegunungan Sier- 

5. ra Madre | 

ENTARA FILIPINA 4 
lah mengadjukan satu | 

dipegunungan Sierra Madre, ki- 
ra2 50 sampai 60 mil sebelah 
mur-lau! Manila, Dengan mg 
kian maka djumlah pasukan pe 
merinfah jg dikerahkan salakes 
rah tadi ada 6.500 orang, tidak 
zerhitung kesatuan angkatan 
udara, jg memberi bantuan dgn 
giatnja, 

Menurut laporan? dinas ra- | 
hasia, keempat pemimpin Huk 
jang terpenting kini masih 
ada dalam hutan rimba pegu- 
nungan tadi, Mereka, ialah Je- 

sus Lava, pemimpin besar 
Louis Taruc, pemimpin nomor 
'2 Jos€ de Leon alias Bimasa- 
lang. dan. A'fredo - Saulo, be- 

kas wartawan di Manila dan 
sekarang propagandis Huk jg. 
terkemuka, Djumlah' pasukan 

Huk gidaerah tadi kira2 ada 
300 orang. Seperti diketahui, 
ketika Hari Djum'at tentara 
Filipina berhasil menangkap 
seorang: bekas anggota tenta- 
ra Amerika Serikat, jang te- 

       

    

  

dan Finlandig pe 

Scandanavia 

De Saba 
Laut   lah menggabungkan diri pada 

tentara Huk. .Namanja Wi- | 
liam Pomeroy,. jano sebelum 

menggabungkan diri dalam 
angkatan perang Amerika men 
djadi pengarang. Ketika hari 
Selasa tentara Filipina berha- 
sil menargkap pu'a isteri Po- 
meroy, Seorang wanita Filipi- 

na bernama Felia. (Antara). 
  

itu satu waktu 'dojong kepada 

blok ini dan 'saty waktu lagi 

kepada blok lain, sebagai tera 

Jannja batu-bandu an  lon- 

tjeng. 

menerargkan tentang inkon- 

sekwensi diantara politik Juar 
dan politik dalam negerinja 

| itu dengan mengatakan: 
sedancs tjoba menemui batin 

- kita sendiri. Kitassedang me- 
raba-raba mentjari suatu dia- 
lan jang dapat  menjesuaikan 
dan mempersatukan Peeniah 
paz indivudueel kita 

  

f Kab: Baccouche 
Hari Selasa Dilantik Dgn Sambutan Lem- 

paran Granat Dari Nasionalis Hi 5 
Sehari Sebelumnja: 

ABINET BARU Tunisia dari Bac-couche jang moderat 
Aiari Selasa telah dilantik dengan resmi.-Dalam pada 

itu pembesar? Perantjis bersia p-sia Na menghadapi keru- 
suhan2? selandjutnja jang mung kin akukan oleh kaum nasio- 

| nalis. setelah ditolaknja soal Tunisia dimasukkan -datam atja- 
ra sidang Dewan Keamanan. Satuan? pendjaga terpaksa me- 
lepaskan tembakan2 untuk membubarkan kaum demonstran 
nasionalis jang melemparkan gramat2 selagi didalam pelanti- 
kan. 

Ketika berlangsung pelaniis 

an kabinet bertempat dikedia- 

man resmi dari Bey, a'at2 ke- 

amanan negara mengambil tin- 
dakan2 istimewa. Ratusan ser- 

dadu bertopi badja ditempat- 

ran dipos-pos pendjag aan scki- 

tar Tunis. ketika para menteri 

dalam ' uj Ea agra disambut ' oleh 
   

    

Sheile dari Medina, dan dikawal 
ketemp &. era masing2. 

Toko2 Arab dipusat ksta jg. 

"melakukan pemogokan sedjak 

timbulnja kerusuhan muka 

tempat kediaman ,Baccouche 

pada hari Senin, mas Ih “tertu- 

| tups kaum An sonadi s mengata- 

Ikan bahwa pernjataan protes 

'berlanssung hingga hari R eko.    

  

   
'Fugas pertama “ dari ka 

ralihan Perantjis-Tunisia jang 

“April guna mengambil lang- 

rintahan sendiri jang lebih luas 

“Sekretaris djonderal kab met Tuni- 

ia Selasa malam berseru kepsua se 

mua kepala djawatan2 sibil jang 

muk ,- esok hsrinja menghentikan 

4 kan2  indisipl ane aa 

insahkan terhadap ' DP 

panai telah turut serta usu 

pemogokan politik pada tel 1 Apri 

(jang la'u. Dalam surat edarannia ig 

    

  Yaitua kepada kepala2  peme 

. 2 endapan Ten selandjutnja dika 

1 takan, bahwa “hukuman2 atas vel 

buatan2 sedemiikian tidak akan di 

“Ikonakam, jakni atas permintaan Te- 

“(siden “dienderal Perantlis dan  U k 

memamuhj keinginan perdaha men 

“ter” Baccouche pada. waktu ia meng 

'Tima djabatan. Diterangkan pu 

bahwa dakwaan2 jang dikenakan ke   | pala para pegawa! negeri jang tv 

ruf 'mangambil bagian dalam pemd 

Igokan 1 Apri itu akan dihapuskan, 

akan jtetap' bla mereka ikut dalam 

0 RI 

. Binatang 
La Sedjarah 

i Diketemukan Masih 
Hidup Di italia, Ber- 

djenis Amphibis , 

ARA AHLI dim. hal ke- 

“adaan tafah dan bina- 
tang? dari seluruh Italia telah 
bertolak ke Bozen sesudah di- 
peroleh berita, bahwa dim, sa- 
lah satu diantara gua? jg baru ? 
sadja diketemukan daerah 
Grigno dipegunungan Dolomit 
masih hidup 20. pelbagai ma- Bis. 
tjam binatang jg tidak lagi di- 
dapat dibagian2 “dunia lainnja 
dan sesungguhnja berasal dari 
zaman pre-sedjarah. 

telah diketemukan olah se- 
orang petani jang sedang men- 
tiari mMata-air. 

Battis jang mana sekarang ter pe 4 
masuk kedalam daerah Sovjet. ngan dj 

Tetapi Nehru sendiri tjoba 

Kita 

itu pada beberapa waktu jang 
lalu . setiara kebetulan sadja 

  

Sementara 

“lain, Rusia si- 

tel tahanan dipulau-pulau Baltik, Janti 
menjebarkan djala kaki2 ta- Riagankan. Penderitaan 
ngannja dan mentjegah ter- 

1 Gjelmanja 
mungkin». bersifat anti-Sovjet. 
Pendek kata” Soviet menerima 
bantuan dari “rakjat negara2 
'Scandinavia “sendiri dengan ti 

jada disedarinja. 

suatu blok jang 

Ke ee jang sama. 

Untuk mendjalankan mak: : 
sudnja mendjadikan Laut Bal- | 
tik sebacai danau Sovjet, 
|untuk menoshalangi blok Barat Atlantik Utara”. 
tiamnur tangan pula disitu, ma 
ka Moskow memasang tirai be- 
si jang kuat disepandjang pan- 
tai selatan Laut Baltik. 

Serin- kedjadian kapal2 Sov- 

H:ran 4. vjet . berusaha Me- 
Dutm rahasia bangunan? perta 
hananni"g dinulau2 di Teluk Ri- 

Disepandjang ' pantai selatan nja, Kakan Kaka udara 
nja Pbemun nomor dua paling 

Eropah 
. tersebar ditem- 

pat? jang 2 irateris di Laut Bal- 

Tapi menurui pandangan dari 
pandangan mana 

tidak sedikit mendapat 'tenta- 
ngan dari bangsa Swedia sen- 
diri — ialah bahwa djikalau 
Swedia 'farut dim. Organisasi 
Pakt Atlantik Utara. maka Ru- 
sia akan menjerbu ke Finlandia | 
sampai keperbatasan negerinja, 
siap sedia untuk menariknja ke 
dalam kantjah peperansan. 

Laut Baitik gan dipulau2 Dago 
dan Oesel, sardjana2: Soviet, di 
kabarkan, sedang : 
kan pertjobaan dengan sendjata 
guided missile (peluru jg dike- 
mudikan). 

z melaku 

Pun Rusia telah dapat me- 

nguasai seluruhnia udjung se- 
belah timur Laut Baltik- Teluk 
Finlandia- semendjak “dari ta- 

:hun 1940 dan telah membuat 
pangkalan angkatan laut. dan 

udara di Hango. Pun tih didiri 

kannja sebuah pangkalar laut 

disebelah timur Helsinki atas 

dasar perdjandjian selama 50 

tahun. Dan belakangan ini Sov 

jet telah memalingkan pemanda 

ngannja kearah kepulauan Aa- 

lang, jang letaknja tidak sam- 

pai 80 mil, dari Stockholm, dan 

jang merupakan 

antara Swedia Gan Finlandia. 

Nasib Finlandia dita 
ngan usia. 

Selain dari pada itu Sovjet 
pada hakekatnja mempunjai pe 

ngaruh besar atas Fnlandia, is 

dapat dipaksanja untuk menje- 

rahkan kemerdekaan kemilite- 

rannja ketangan Sovje dalam 

Perdjandjian antara Rusia-Fin- 

landia jg ditanda tangani tahun 

1948. Misalnja, dalam perdjan- 
@jian 'itu cisebutkan, Finlandia 
harus turit berperang djika ia 
diserang oleh Djerman atau ne 
gara manapun djuga jg ,,berse 
kutu” dengan: Djerman... Russia 
menerima, segala barang pro- 
duksinja jg penting2 sbg. ter- 
maktub dalam fasa!2 mengenai 
ganti kerugian perang, uan Sov 

jet dibolehkan pula mengawasi 
daerah2 Finlandia jang. strate- 

“Swedia jang merupakan ne- 

gara jang terkuat diantara ne 
gara2 Scandinavia,  didjagikan 

: sebagai daerah netral. Pandang 
Menurut kabar, maka gua jg. an ahli2 kritik mengenai Swedia 

mendjadi tempat kediaman da: jang tidak sedikit banjaknja di 
ripada binatang2 pre-sedia'h kalangan pembesar2 tinggi Nor 

wegia dan Denemarken- menu- 
duh bahwa bangsa Swedia her- 
tanggung Gjawab atas tidak bi 

Prof. Threner sa bersatunja negara2 Scandina. 

dan ahli2 ilmu yengetahuan ta- via, walaupun semua negara itu 
nah lainnja jang memasuki gua sama? tjuriga” atas segala mak 
tersebut mula2 mendjumpai se- gud pihak Sovjet. 
matjam binatang bersisik 'iang | 
buta dan tidak berwarna jang   tersolon- binatang2 amphi ibi, 

Lebih diauh mereka telan 
menemukan pula lain? m 

lum saman &s (DPA). 
bana aan Pe aa 

telah dikenakan dahulu akan beria   sesuatu pemogokan ig baru 'bersi 

fat wolitik, maka - hukumand jang 
ku lagi dan mereka akam dituntut 
dimuka batam, (UPN 

« 

“Bolehkah dianggap bahwa | 
Sovjet merasa sangat puas dgn 
suasana politik Itar negerinja 

14 tam terhadap Scandinavia”, demiki: 

binatang pre- -sedjarah jang ru an dinjatakan oleh seorang pem 

Pali a2 maniak "1 .hodindin2 pan x nm : 
Topan BNN AI 

      

onden Istim $ Marun To, Jang : Letjaai a k 

at wd perkundjungannja. k 

    

n stega Pata negara? Bona “se | 
Ta Asngan demikian Laut pen Lan H   

  

Tn ANGAN 'SOVJET ' 
MD D Atas Scandinavia se- 

Aekin bertambah pandjang 
pada waktu ini. 
Amerika. Pee PenKan 'perha- 

3 tiannia kearah 
buk menjusun: 'bangunan2 per 

Ikan, bahwa 
tuk menjembuhkan TBC belum 

   | ditempat tic 
6 baik, masih d 

-ad 

| 
Da I seuu    

   

    

Dr. Zarit. (berani | menjata- 
lan pendek un- 

mengobati 
Inja tinggal 

:dan makanan 
Nan asah sangat 

   Ar2 untuk, 

  

  Pak BB 

EKRETARIAT 
ral PBB Na 

hari Selasa, bahwa semendjak 
betjah perang di Korea Tp 
tanggal 'tiga Maret 1952 

Tidak lantaran negara2 Swe- Jah sumbangan 
der Noorwesen, Denemarken ringankan penderit 

nuh dengan' Korea dan dana? Nan 
penvanut2 paham komunis — luruhnja sudah meliputi harga 
pergerakan erah di Seandina- , 
via tidak vernah kuat — tasi 
oleh karena - nerpetjahan dlm. 

$ 224.000.000. : 
Dari djumlah « tadi, Amerika 

Serikat menjumbangkan lebih 
lingkungan "keluarga" negara2 dari $ 215.000.000. 50 negeri 

telah mengham- ikut serta dalam program 'per- 
hat terbentuknja suatu politik ingankan kesengsaraan dan re- 

habilitasi Korea “dan djumlah m 
jang” Hidam-idamkan uang dan barang2 

ialah menguasai didjendjikan atau " 
Baltik. Dalam peperat kan kenada: program . tadi, Su- 

ngan.hal.itu bisa merupakan dah mentj 
suatu faktor jang akan mem- (dari $ 448. 
beri keputusan. 0.000, kata Tab: 

“ran tadi. 4 Ta 

  

dan uhkan Swedia dari Organisasi 

Loan dan Denemarken, 
Tea telah mi 

lantik Dra, ana menda 
|jet menjita kapal2 nelajan ke- pat tekanan keras dari pihak 
punjaan Denemarken dan Swe- Rusia, merasa kehilangan .dgn 

dia pada tempat? jang hanja 20 tidak turutnja Swedia 3 an 
mil djauhni'a dari: pantai jang 
menurut berita2 dari sumber2 
Denemarken adalah disebabkan : 

aa itu. 

  

      

  

Swedia adalah djauh lebih 
kuat dibandingkan dengan ne- 

jang menondjol . ke Laut gara2  Scandinavia laimnja — 
ja sara besarnja de- 

- dan disam ' 

Tekanan atas Norwe- 
gia-Denemarken. 

Pertjobaan2 Sovjet utk. men 
djadikan Norwegia dan Dene- 

marken wnegara2 netral 

I, oleh karena pada kedua 
kuntji pintu Hee “ini terdapat anasir2 jg 

untuk masuk ke Teluk Bothnia kuat jg mendesak diadakannja 
persekutuan. ig. erat dengan kel 
pentingan perdjuangan blok Ba Je 

  
Tekanan Sovjet-atas kedua ne- 

semakin bertambah |! 
kuat. Sovjet malah telah melem 
parkan tuduhan: Pn berte- | 
rus terang atas Norw 
gai ,,telah mendjalanka 
permusuhan dengan Sovjet at 

Pihak Sovjet sangat gelisah 
jada kemungkinan 

Norwegia akan menjerahkan ke 
pulauan Snnaberaan di Iga 

oleh karena 

pergunakan sebagai" bangkatan 
angkatan udara. 
Denemarken adalah lebih ber 

bahaja dibandingkan dg Nor- 
wegia atau Swedia, tapi "kedua 

i telah..memutuskan 
untuk menjerahkan k 
rat kekuasaan Age 
dan Kateggat serta daera! 2nja 

Groenland dan : serah Kuteb 

Baik Nerweih, bab Done 

tekansa iheyae” “dari » 
     

   

   
   

          

si Aa SE 

Pa talah pernah meki bea 
ba. mendjalankan La netral | 
terhadap ' Djerman 

mini Jaa 2   panja berasal dati waktu s£he- besar Kementeran Luar Negeri | K 
Norwegia, ..sebagaimana terbuk 
ti dalam hasil usahanja Pk 
gah terbentuknja siiati Pa | 
Scandinsvia dan dalam menta 

  

karans” nasfilil malah satu pi 
hak, Nani Jan dam Alah 

ea setan ada s0   
  

penting”. 
Dari Tuhbai datang nasehat 

supaja Djawatan Kesehatan 
Junani segera mengambil lang 
kah untuk mendatangkan obat 
,adjaib" itu apabila sudah da 
pat didjual untuk umum. Di 
Junani sekarang ada 120.000 
orang jang menderita penja- 
kit paru2. 

Daerah2 jang terbelakang, 
dimana. penjakit paru2 bersi- 
maharadjela sedjak bertahun2, 
istimewa sangat tertarik oleh 
obat ,,adjaib" itu, 

. Puerto Rico, misalnja men- 
desak “pihak beriiasa untuk 

  

can pendjelasan2 ter- 
jang telah . nu mengenai obat itu. Mere- 

ka meminta supaja. dr. Robit- 

zek dan jang lain2 jang mem- 
punjai hubungan dengan obat 
itu diminta datang ke Puerto 
Rico untuk memberikan kete- 
rangan tentang obat itu. 

Bertubitubi datangnja 
permintaan. 

Saja sedang. duduk dikantor 

“dr. Irving Kelin, direktur ru- 
mah sakit Sea View tatkala ia 
memperlihatkan. surat2 datang 
jane tidak sedikit banjaknja. 
-Seorang tua dari Pueblo, Co- 

lorado, jang penjakitnja telah 
dinjatakan oleh dokter sebagai 
stidak-.ada.harapan akan sem- 
buh” sedari 25 tahun jg lam- 
pau, memadjukan dirinja utk. 
keperluan pertjobaan dirumah 
sakit Sea View. 

Seorang wanita dari Altoona. 
Pennsylvania, menulis: ,,/Tam- 
paknja inilah obat jang kami 
minta setiap - kali-dalam doa. 
Mungkinkah saja mendapat 
Goat itu untuk suami saja? 

Veteran2 dari dua perang 
dunia, jang sekarang tinggal di 
@uebec, telah mempbatja tjeri- 
tera2 tentang obat ..adjaib” 
itu dalam surat2 kabar berba- 
hasa Perantjis di Canada, dan 
menanjakan bila mereka bisa 
memperoleh obat itu. Demikian 
seterusnja. 

Wakil2 dari kedya fabrik 
obat tadi memberikan pendje- 
lasan, bahwa obat itu belum 
bisa diberikan kepada umum 
dengan surat dokter sebelum 
kantor urusan makanan dan 
obat2 dari pemerintah Amerika 
Serikat ' telah mengiimumkan 
dengan resmi, bahwa ka antor 
itu merasa puas -dertan obat 
itu dan“ tidak membahaiakan 
bila dipakai untuk TBC. Mung- 
kin obat itu belum bisa. didjual 
kepada umum sebelum bulan 
Mei atau Djuni. 

Berdjuta2 ongkos 
5 penjelidikan. 

Bendjuta-ajata dollar uang 
telah dikeluarkan wtuk 

Dhan ag penjelidikan2 sebe 
Bana obat ,adjaib” anti-TBC itu 

rumusan jang 'sem- 
purna, Pe jang ditjapai pada 
Sia jang hampir bersamaan 

pati obat itu olek 
aberik su Roche Inc. 
n paberik E.R. Sguibb & 

— masing2 melakukan pe 
nj Pan sendiri? dan malah 
Ba satu tidak mengetahui ten 
itang penjelidikan jang dilaku- 
kan oleh jang Jain memakan | . 
waktu enam tahun lamanja dlm 
waktu mana telah dilakukan pe 
njelidikan dan pertjobaan? dg. 
mempergunakan binatang? oleh 
setidak2nja selusin perusahaan? 
pabrik obat jang 'terbesar di 
Amerika Serikat. 
Institut Sguibb telah menga 

dakan pertjobaan dengan 5.000 
,| mafjam rumusan dan Hoffiman 
Lapjipeahe dengan kira2 1.000 

jam sebelum keduanja mem 
peroleh suatu obat jang dapat 
diberikan kepada. manusia dgn. 
"tidak mendatangkan bahaja ba- 
ginja. Ribuan tikus jang mati 

jobaan itu dan 
Se Ka ak ya banjak per 

Ji ang dilakukan Poin 
Idap kelintji, tikus. marmoth, 

Ikan | Mg dan monjet. 

Streptomycine dan 
“kekurangan2nja. 

in Sampai musim panas jang 
Fin- (lampau, jaitu waktu diperoleh- 

tp “isonicotinic . acid hydrazide ' 
g baru itu, maka obat jang | 

NP) ap oleh para dokter ser 
bagai Jang terbaik uhtuk muStas | 

ntas senjakit paru? ialah 
streptomycin. Streptomycin. di- 
dapat ditahun '45 oleh Dr, Sel 
man-A. Waksman dari Balai 
Perguruan Tinggi 

1 Obat ini dipandang sebagai sa- 
Itu langkah jang terbesar unik 
Ong do TBC. 'Fapi disam- 

Rutgers. 

£ kemudjarabannja jan 
dapat disangkal itu, .strepi 

  

  

  
njak, skan teta: 
ra ini tidak me majori | 
teit jang ditetapkan menurut sangat y 
undanig2 dan setidah Ebi Kor pen 

    

   
   

     

e .Rlmiton" “Dan ,Nydrazid—2 ,Obat Aw yakini jDa- 
i — Menjembuhkan Penjakit Paru2—  Pertjobaan Per- 

tama Mendatangkan Hasil Jg Menjenangkan 
Apakah Hasil Pertama Jg Didapat Itu Terlalu Dibesar-Besarkan Dan Para Pa: 

( sien Diberi Gambaran Jg Muluk-Muluk? : 
| . Oleh: James Kilgallen: Pembantu Istimewa: Co mn v Kn, (Sambungan kemaren), Tn 

UH DUNIA me 

tomycin 'mempunjai beberapa 
keburukan. Keburukannja jang 
terutama ialah lambat laun 
timbulnja. kekebalan pada ku- 
man2 TBC tadi. 

Walaupun. demikian, pema- 
kaian obat itu setelah beberapa 
lama tidak lagi memberikan 
hasil jang memuaskan. 

Itulah sebahnja girasa perlu 
mentjari obat jang baru. Seba 
gai langkah pertama para sar 
Gjana jang bekerdja pada la- 
boratorium mulai dari pantai 
barat sampai kepantai Timur | 
AS, mulai mengadakan penje 
lidikan2 . baru untuk memper- 
oleh suatu obat jang dapat di- 

pakai untuk membrantas ku- 
man2 TBC pada manusia de- 
ngan tidak mendatangkan ba- 
haja bagi dirinja. 

Pertjobaan2 jang dilakukan 
pada laboratorium jang maha 
besar.  kepunjaan paberik 
Sguibb di New Brunswick, 
New Jersey, adalah bukti dari 
penjelidikan2 jang dilakukan 
oleh perusahaan? paberik obat 
patent, tapi dalam ukuran se- 
tjara besar2an. Penjelidikan2 
(mengenai pertjobaan “praktis 
| dengan mempergunakan tikus, 
dan diberi nama 'pertjobaan |: 
,Rake-Donovicek”. 

(Dr. Geoffrey adalah. direk- 

tur dari Institut Kedoktoran ' 
Sguibb dan Dr, Richard Dono- 
vick adalah kepala bagian mi- 
crobiologie dari institut terse- 
but), 

Lambat laun para s 
jig. melakukan La itu 
memusatkan perhatiannja atas 
rumusan isonicotinic acid Jang 
bertalian dengan niacia, suatu 
vitamin anti-pellagra dari golo- 
agan Vitamin B1 

Rumusan jang diatas sudah 
diketahui oleh umum oleh kare- 
na hasie niacin Derivative ja- 
itu isoniacin hydrazine, telah di 
buat di Djerman - dim. tahun 
1912 oleh das orang ahli ki- 
miah, jaita H. Meyer dan J 
Maliy. Tapi usaha kedua ahli 
kimiah ini tidak memberi hasil 
apa2. 

Pertjobaan ,,in vivo”. 
Pertjobaan2 jang dilakukan 

pada laboratorium Sguivb pada 
tahun2 belakangan adaiah be- 
TuPa "in Vivo”, (bahasa Latin 
jang artinja glas, jaitu dalam 
test-tube), dan berupa , in vi- 
vo” (dengan - mempergunikan 
binatang). 
Dengan mendatangkan keka-| 

guman atas dirinja sendiri, ah- 
112 kimiah Sauibb dibawah pin- 
pinan langsunes dari Dr. Frede-, 
rick Y. Wiselogle jang: baru 
berusia 39 tahun, memisahkan ' 
kimiah itu dan hasil jang di- 
peroleh dalam test-tube dan 
binatang jalah, bhw, isoniacin 
hvdrazine memnunjai kekuatan 
besar untuk memerangi ku- 
man? TBC. 

Dr. Wiselogle, jang berparas 
manis dan ' berambut “keriting. 
dibantu dalam pekerdj3annja 
oleh 50 orang ahli, diantaranja 
ahli2 bacteriologie, pharmaco- 
lovie dan ahli2 lain dalam la- 
pangan kimiah. 

Dr. Wiselogle adalah “kelua: 
ran Balai Perguruan Tinggi 
Michigan dan pernah 10 tahun 
bekerdja pada Balai Perguruan 
Tinggi John Hopkine di Baltimo 
re. Dr, Wiselogle menjusun staf 
nja sebagai satu . team”. 

Timah 
Han Dinasionalisir : 
“x3s Kembali Dari: 
D: PAZ Eee 3 

Revolusioner 
ba di ibukota Bolivia, angin 
nja tefpaksa tinggal di 
berhasil merobohkan . 

ngalir pertanjaan2 dari. para dokter dan pasien2: 
tang mem bandjri rumah sakit Sea View dan Cornell dari dan negara? dibelakang Tirai Besi Dari kota Denver jang satu » 

oran dari dua orang dokter jang mengatakan, bahwa tjerita2 tentang 4 ibulkan hysteria di kalangan orang? jang menderita TBO serta kel 
lah ae dokter itu, Dr. John Zarit ketua dari komite untuk menga 
Sa dari Pelarade State Medical Socity — mengumumkan dengan skeptis, bah 

Mag agar Obat? Seperti itu. Ketika menjatakan, bahwa banjak 
It taronee be supaja mereka diberi obat adjaib itu dr, Zarit berkata: 2 

f 2 II dimah telan s8tu tablet seperti Aspirin dan kemudian penjaktnja akan 

  
(untuk mentjari suatu obat 
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Daan SEBUAH . par 
dari batu? kikil 

Exing didekat kota Li 
(Isar). telah diketemukan 
ah batang pohon jg 
telah berobah me 
jg usianja menurut taksiran pa 
ra ahli pengetahuan ada kira? 
600.000 tahun. Orang me 
bahwa pohon itu telah 
dizaman Sa Sesudah 
adakan pen ! 

nja ada 130 sentimeter, 
—an 

  

Rentjana penjelidikan 7 
dilakukan oleh Sguibbrmulai da. 
ri tahun 1937 dan samnai pac Ia , 
tahun 1946, ahli2 kimiahnja te- 
lah mengetahui segala2nja : 
ngenai tingkah laku kuman F 
njakit itu, hal mana memut 
kinkan mereka untuk memi 
melakukan penjelidikan 
tentane ..the chemotherapy - 
the tube”. Oleh sebab itu mere: 
ka mulailah mengadakan apa 
jans dinamakannja mera 
,»Rake-Donovick”. ' Pertjobaan. 
ini ternjata membawa hasil be- 
sar dalam ilmu pengetahuan, - 

Suatu . hal iang marupakap 
keharusan dalam  pertjobaan 
ini ialah mengadakan standar- 
disasi dari pertjobaan denga 
tikus suatu experimen billog 

re
ad
 

  

Jang sebenarnia dan jang tidak 
berbahaja. Lapak 

    
   
    

  

   
       

  

   
   

     

  

     
    
    

    

    

  

   

   
     

  

     

   

   
   

    
   

   

  

   

  

     

    

      

    

   

            

    

    

rempuan, ae har: 

rung dalam ruangan ' labor! 
melakukan “pertjobaan Gengan 
gai rumusan dalam g'as, me 
bteng otaknja untuk men 

atu-obat jang 
kuman TBC. 
mereka sangat 
waktu jang sangat lama" 
SauaNn Imempero eh Yi 

fisant: knja dengan kumu 
dan habs itu menjuntiktia tagi 
dengan zat tjair pada ekornja. Lgi 
lam suatu ruangan besar pada Ta.” 
boratorium itu mereka me 
kira2 1200 ekor tikus dalam 
tji2 10 ekor dalam #ap2 pant! 
semuanja “ada 120 banfji 
itu, masing2 pandjangnia | 
dan lebar 1G intji, mempuniai 
tup jang tjekung, d'atas maba 
tatak sebuah botol-ketiil dar 
botol ini air bisa menetes 
pantji tempat kurungan 10 eko: 
Kus tadi. Dalam pantji itu te » 
pula suatu kaleng ketjil untuk tem. 
pat makanan ig berur- bubuk. 

Tikus mati dalam 22 he 
Tikus2 ini Mag dan dia 

ba'k2 seperti mendjaga "bali 
Dr. Bernard Steinberp dibantu 
sedjum'ah asisten berpanajann 
dan toperg puth . menulupi 
nja, Setiap hari mereka 
obat Ka diberikan . , 
tu selama 35 hari, 
itu: memperoleh mepastian 
tikus .rata2 mati 22 
kepadanja disuntka. 
Dengan lain perkataan 
hanja dapat” hidu Es 
setelah . kedalam Un 
Sukkan kuman TBC: Djadi 
kus, “itu setelah diberik , 
tjam obat bisa hidup 'selan 
ru eri Age ita tikus 
ung penting. n dika, 
Pa hidup buat 24 hari La 

h 
telah ment apbP suatt h 2 
ting dan dengan demikian mereka 
tahu .. bahwa . mereka aj: 
djalan jang benar, Da 

    

  

     

    

: " dengan . 
zid. Inilah suatu pendapat 
mengagumkan”. demikian diter 
“kan oleh Dr. Stein , 
lis  Tentjana ini,      

   

     
    

   

Bolivia 
ebaan San : 
m Ta Pe Mn     

n junta militer d 
Presiden Hugo Ballavian, “ketika minggu Il Pit 
sekarang kembali berkuasa, 

Ketika 25 Djuli 1946 di Boli 
via timbul perebutan kekuasa 
an dgn. djalan revolusi, . hing- 
ga Estensoro terpaksa mielari- 
kan diri ke Argentina, Presi- 
dennja waktu itu ialah Gual- 
berto -Villaroel.. Ia ditangkap 
oleh kaum pemberontak, lalu 
digantung. 

Estensoro disambut dengan 
meriah. Kira2 200.000" jendu- 
duk berkumpul ' ditapi djalam 

  

pusat kota La Paz. Estensoro 
dipanggul diatas bahu penga. 
nut2nja, # tg 

Ketika pemilikan Ta 

ro mendapat Si 

  
  

  

      

   
    

    

   

  

   
   

  

han jang tak berk h 
sudahannja ini, mak jug 'mi. 
liter tampil kemuka, sampai di 
robohkan ketika n $ 
lalu. 

tor Paz Estensorg 
kan bahwa pemerintah b 
livia bermaksud mbnasionalisasi 

in pertambangar 1 timdih sumb 

antara lapangan terbang dan Jeniafaan Ta) Bolivia Ant tete 
Diterangkarnja bahwa Karan 
ata langkah jang pertama A 

. Ipemerintahari .MNR .ini dala 
e boh ame | sebuah kottiisi, guna 

   
   

    
     

  

     

  

. Hasionalisasi 

  

   

  

   

  

   

  

an Minah Jang 
bagi 

Amerika
 

    

   
  



  

1 3 Mi ad. megu 

4 1Mei a Tung. 
Komahalon | Jati 

Olag Bapa toa Ki." 3 
terangkan, akan eling 

  

sak kepada Pem. 
paja tundjangan O| 
bagi pekerdja Hata Tatar. 
tah jang telah disetudjui dan 
didjalaakan di Diawa Barat, 
di akukan pula untuk Djawa |     Tengah. Dalam prinsipnja de- | 
mikian  Gupernur  Budior 

. Kem Dalam Negeri menjetu- 

djui turdjangan jang dimak- 

   
   

  

     

  sudkan itu, untuk Djawa Te- ' 
ngan hania kini menunggu ke 
putusan fsbih 'andjut dari Ka- 
binet Yaru. Tentang adanja be 
berapa djawatan jang telah 
memberikan ndjangan kema 
halan bagi para pekerdja hari- 
annja daam daerahnja ma- 

sing2, di-akui, karena keuang- | 
an mereka itu masih mengizin 
kan: bagi mereka jang belum 
memberikan, akan diperdjo- 

- angkan lebih lsadjut ke . Dja- 
karia. 

Modsi-SM-2, type portable/semi standaard ' 
dalam bentuk portable, tapi dengan kapa- ' | 
sitet mesin standaard jang mentjukupi : 

sjarat-sjarat untuk dipakai dalam kantoor.' 

Dengan toetsenbord istimewa untuk “Indo- 

| nesia Rp. 1/ 2/ 3/ 5/ TA 
vs — @anslagkegelaar untuk menjetel 

ringan dan beratnja aanslag 
5 rol stengah garis 

—,,— lain-lain pendapatan baru, "jang 

menjebabkan — OLYMPIA SM-2 
Ta dalam kalangannja. 

(zeilende stock) 
INDUCEMENT 

DODGE KINGSWAY 

  

    

     

   
   

Bentuknja menarik, Tiganin lebihmurah | 
dal pada lain' Mesin Talia Lanang 

Telf. 1751 Bodjong'32 — Semarang 

Bisa dilever dalam tempo Jang pendek 

  

    

  

    
       

  

    
       

  

    

  

   

    

      

  

Pagi andjutnja diterangkan, 
bahwa hila tundjangan kema- 
halan itu nantinja disetudjui, 
maka begroting Djawa Tengah 

akan bertambah tiap tahunnja, 
sebanjak Rp. 13.000.000— jg. 
berarti pula tiap bwannja I.k. 
1 dju'a rupiah lebih. Pula ka- 
jau tundjangan ini didjalan- 
kan, berlakunja akan ditetap- | 
kan mulai 1 Okt. j.!. 

e Hari 1 Mei, kantor | 
PU Negeri buka. 

Setelah mendapat perdeba- 
'tan dan pemandangan hangat 

“5. dari rapat mengenai tundja- | 
ngan kemahalan itu, lalu di- ! 

— mulai dengan atjara 1 Mei, ja- 
0 itu tutup atau bukanja kan- 

Ea tor Ncgeri pada hari tsb. 

. Soal inibun mendjadi perde- 
batan hangat, karena sebagian 
besar dari mereka, hanja da- 
pat berbuat menurut peratu- 
ran2 jang tlah banijak disiar- 
kan dalam surat2 kabar dikota 
ini. Achirnja ditetapkan, bah- 
wa kepada mereka jang pada 
hari 1 Mei itu akan turut ser- 
ta merajakannja dapat pergi 

dengan se-izinnja kepala Dja 
watannja masing2 Pada hari 

“itu, -semua kantor negeri buka 
dan hila ada ketentuan Jebih 
Gjauh dari Pem. Pusat, maka 
hal ini segera akan diumum- 

  

    

   
   

      

   

    

    

    
    

    

   
   

    
    

  

   
    

    

    

    

     
     
    

  

— Kebun Binatang 

punjai kebun binatang. 
museum, atapun 'taman2 dima- 

| na anak? serta pemuda? na 
| dapat meluaskan pengetahuan- ' 

sepantasajalah djik Semarang ' « 
2 ibukota i Dja-| 

  

Ta ya ono, 
tua DPR Propinsi, sampai ima 
na kemungkinan pelaksan aan- 

Sibagii Tikekangi, sampai 
kini satu2nja tempat jang ba- 
njak mendapat kundjungan 
orang2 di Semarang ia'ah pe- 

labuhan. Pada hari2 libur dan 
djuga pada malam2 bulan pur 
nama kita lihat pemuda-pemu 
di orang2 tua beserta anak2 

Pb aa pergi ketepi laut 
u 
Tidak djarang. pu" a kita I- 

hat pelabuhan Semarang itu 
dipergunakan untuk -maksud2 
jang kurang baik oleh segolo- 

| ngan orang2, Haj Ma ini 
tut disesalkan. 
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Ir »Desire Me“ 

— Untuk Semarang? 
D JIKA KOTA? lain mem- ' 

(New     
x 2 

Dioverkan 
Alat dan Obat2 untuk ver- 
nikkelen dan verkoperen. 
Sanggup memberi pimpinan 
sampai hasil. 
Surat2 dialamatkan pad 
Postbox No. 9 aa Solo. " 

(INI MALAM D.M.B. 

.ORION- 

, Watropole" 
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5.-7.-9.-( 17th) 

#-5-M's spectacutar fun-i-Sun vattey 

  

  

| doi, Malam PREMIERE 
iiRox" 5-7.-9.- (17 tahun) 

Greer Garson — Rob. Mitchum 

M-G-M' 

  

  

Djagalan 6.30—8.45 (17tb.| 
Wei Ie Bhing — Auyang Safi 

» Han San She Chung Sheng “ 

(Film Tiongkok Paling Baru 

  
    Sebagai langkah untuk 
menghilangkan keadaan 

tak diinginkan itu, terlebih2 
untuk memberi ,,afleiding” jg. 
Sehat untuk anak2 serta pe- 

, muda2 kita, Maka kini dikan- 
Cung maksud oleh jang berwa- 

| djib untuk mengusahakan pen- 
“dirian kebun binatang berikut 

' taman (park) dengan berma- 

tjam2 permainan kanak2 dida- 
lam kota Semarang ini. Kebun 
biratang direntjanakan akan 

didirikan di Tegalwareng. Dji- 

ka kita ingat bahwa seekor 

' harimau berharga Ik Rp. 6000, 

maka dapat dibajangkan “bah- | 

wa beaja tak sedikit dibutuh- | 

kan untuk pelaksanaan tjita2 
ini. Rentjana ini masih akan di 

bitjarakan lebih djauh setelah 
mara kemudian akan diadju- 

kan kepada pemerintah pusat. 

  

FILM TECHNICOLOR INDIA 

PERTAMA.   
Film India dengan tata war- 

na ,,technicoler”, jang pertami: 

kali dibuat di India, akan diper 

tundjukkan untuk pertama ka- 

li kepada umum dalam 

Djuli jad. di London. de 

AFP mewartakan hari M.nggu. 

  

     

N. V. Net Motor Coy 

jang |! 

2 Lio Rogers 504 

Eastern Trust Motor Coy)   BODJONG 90—92 — TILP. 491 SEMARANG. 
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Kepada para 
hukan bahwa 

hanja mempunjai 'nomer. tilpun 

"452 
  

  

KEMENTERIAN PERTAHANAN 
STAF ANGKATAN LAUT 

2 

Pengumuman 
I. Kementerian Pertahanan Staf Angkatan Laut, memberi 

kesempatan kepada pemuda2 INDONESIA untuk dididik 
mendjadi: 

a. Telegrafist 
b. Seiner 

c. Radio Radar Monteur 
d. Anggauta Pos A.L. 

II. SJARAT2 Penerimaan: 
Warga Negara Indonesia - 
Umur paling tinggi 21 tahun 
Tamat Sekolah Menengah Pertama Negeri 
Berbadan sehat berkelakuan baik 
Belum kawin - 
Sanggup ditempatkan dimana sadja 
Sanggup mengadakan ikatan dinas Tentara sedikitnja 
6 tahun (termasuk waktu dalam pendidikan). “ 

TJARA2 melamar: 
Lamaran tertulis dengan disertai: 
a. Riwajat hidup lengkap 
b. Salinan Idjazah dan Rapport dari kelas jang terlinasi 

c. Surat keterangan berkelakuan baik dari Pamong Pra- 
dja/ Polisi 

d. Surat keterangan sementara dari Dokter, bahwa ia Te 
. antuk Tentara (tinggi 155 cM, berat 45 Kg, visus. 1.). 
e. Surat idzin dari Kepalanja untuk mereka jang sudah 

bekerdja. : 
£. Surat idzin dari orang tua/wali bagi mereka jang masih 

dibawah umur. - 

IV. SURAT2 LAMARAN ditudjukan kepada: 

Pendaftaran Angkatan Laut, Tjabang Djawa Barat, 
Djalan Dokter SUTOMO Nomor 11 Djakarta. 
Pelagunpan ditutup pada tanggal 30 April 1952. 

Djakarta, 8 April 1952 

Kepala Staf Angkatan Laut, 

“tb, 

. Perwird Personalia Militer, 

tt.d. 

(BR. SUDJA K). 
Majoor. 
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Lo maag memanage LELA 
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“2 Rom, jebih baik 

kara pe 
. telah mela 

— Ma'af, Cactus Kid 

     
   
   
   

Roy, You Better GIMME 
My SHOOTIN! IRONS 

IN! COME WITH ME IP 
Kn : INNOCENT O/ 

  

b ikam Jend atal-ku "kepadaku kernbali" 
tucutlah dengan saja, Djika kamu ternjata tak bersalah dalam per- 

mbunuhan itu, kamu toh akan. dibebaskan kembali. 

n seorang Marshall ! 

id. Spur Gaines telah berdusta, supaja aku ter 

ia Te lebih2 lagi supeja aku mendapat hu 

    

“SORRY, CACTUS Rip? 
SPUR GAINES LIEP TO 
GET ME AKRESTED, 
AN' HE'D LIE SARDER 
To HANG ME —             

    

  

  

   

I KNOW ROY ROGErs NEVER 3 
KILLED NOBODY, BUT HE'S 
BEEN ACCUSED AN! I GOTTA 
ARREST HIM... SAYS SO pekat 
HERE IN TE 'LAW BOO 

THAT MAKES YOL.A WANTED 
MAN, ROY/ IL GOT TO PUTA 
REWARD ON YORE HEAD/ TH' 

LAW IS TH' LAW/ Kal 

  

    
      

  

  
    

dan 

Kamu 

mean Pn AT 

    

— Aku taht Ta bungguh, 
Roy Rogers tak akan membu- 
nuh seseorang. Tetapi ia telah 
diadukan dan aku harus  me- 
nangkapnja. ... demikian tertu- 

— Itu membuat kamu men 
djadi orang jang ditjari, Roy. 
Aku akan mengumumkan pem 
berian hadiah kepada siapa jg 
dapat menangkap kamu. Hukum 
tetap hukum ! 

  Hen BA Ken HR RAMBUT 

lis dalam kitab hukum ini!! | 
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88.51-6-70- 

    

  

: Djaja-tahannja ber 

baik dis lapangan ke-olah-r 

Kemadjuan ini adalah 

jang tepat dari dimasa 

hasi 

    

    

mengandung bahan2 sebagai berikut: 

a. Nama dan alamat perusahaan/madjikan : 

c. Nma djabatan dari tenaga ahli, misalnja: 

d. Keterangan? mengenai ikatan kerdja, 

Djerman, dsb.) 

Sedjak dalam makanannja 

digunakan BLUE BAND 

tambah. Tjara bertindaknja lebih tegas dan djitu, 

agaan, maupun dalam pekerdjaannja sehari-hari. 

l “penghidupan jang sehat, oleh pilihan makanan 

k dengan Blue Band jang lezat rasanja dan sangat 

berfaedah untuk pertumbuhan badan jang sehat. 

' BLUE BAND mempertjepat pertumbuhan tubuh ja 

menambah semangat bekerdja. Hanya terbikin dari tum 

  

Pengumuman 
No. 389/4-2 

— Untuk memudahkan/melantjarkan pekerdjaan dalam mem beri pertimbangan terhadap permintaan2 untuk mendatangkan 
tenaga2 kerdja bangsa asing dari luar negeri, diminta kepada perusahaan2/madjikan2 jang berkepentingan suatu daftar jang 

b. Banjaknja tenaga asing jang diperlukan pada waktu 

arts, ilmu 

keterangan? mengenai sjarat2 pendidikan jang diinginkan, 2 

e. Keterangan lain? jang dipandang perlu (a.l. keingim an kebamgsaannja 

gek tersebut barus sudah “kami terima SELAMBAT-LAMBATNJA PADA ACHIR BULAN APRIL 1952. 

    

  

Alangkah 

| Me 

  

   

ng kuat serta 

buh-tumbuhan. 

  

Buatan UNILEVER 

  

  

La 

  

sekarang dan dalam djangka pendek (1—2 tahun), 

bedah, ingenieur elektro-tehnik, dsb. disertai dengam 

misalnja: Ingenieur chemie Tan 

Djakarta, 9 April 1952.   Kepala Djawatan Penempatan Tenaga 
SOETOMO 
  

    

  

  

Api mi 

KOREK-API 

ie .ANC HOR" 
buatan FINLAND 

   
   

IMPORTIR TUNGGAL 

N.V. PUDJA 
G   

  

Pengumuman 
No. 13/1952. — 

Guna menghindari segala kemungkinan jang dapas timbul 
karena perbuatan2 chalajak jang tidak bertanggung djawab, 

maka perlu umum diharap perhatiannja tentang tjara pemerik- 
safin rumah2 jang dilakukan oleh K.U.P. tjabang Semarang 
sbb 

1. Pemeriksaan rumah2 dilakukan oleh K.U.P. tjabang Sema- 

rang hanja pada waktu hari kerdja dari djam 9.00 sampai 

17.00 (5 sore). 
N 

I. Pegawai jang bertugas mendjalankan pekerdjaan tersebut 

(memeriksa rumah2) harus terlebih dahul" memperl'hatkan 
sutra” keterangan jang berfoto lengkap dengan tanda ts- 
ngan Kepala dan tjap kantor jang sjah (legim'tatie bewijs 

kepada perghuni rumah jang akam dipsriksanja. 

Semarang, 7 April 1952. 
Wali Kota, 

5 Kepala, Daerah Kota Besar Somareng, 
HADISOEBENI SOSROWERDO3O. 

(Bapindo, Semarang). 

am SU aa aa Aan “wa Dag PA Dea PA AA MP Pa 

SOLO Mulai 17 April '52 
Warner Bros' TECHNICOLOR 

Den Dar lp A Great. Fedi” 
Teks Th DONESIA 

Ang MP. JA ah JI its ea PE PEP PRA 

        

  

  

  

  

  

Menerima muatan penuh atau potongan untuk kiriman- 

kiriman ke: 

Tjitebon — Bandung — 
- Bogor — Ijakarta p. p. 

DENGAN ATAU TIADAK ASSURANTIH 

ONGKOS PANTAS — PELAJANAN TJEPAT! 

N. V. BROMO 
Kalibaru Barat 6, Tel. 2149 

SEMARANG.   

  

  

  Maa NAN 

  

TT CITY CONCERN CINEMAS —— 

LUX 5.—7.—9.— INI MALAM D M.B. “In. 3 ta 13 tah.) 

ae ,Vailay' If The Sun Heibat dan Gempar! 

Grand 5.—7.—9.— Ini Malam Premiere Iseg. um.| 
Ali Jugo — Gretiani — Hamrah — Siti Salmah — Sumiati 

Ampat Serangkai" Film Indonesia baru 
Menarik dan Gempar! 

INDRA 5.—7.—9.— INI MALAM D.M.B. (17tah.| 
& Luther Adler vThe Magic Face” 
« Patricia Knight 

5—I—OI— Ini Malam Premiere (17 tahun) Royal 

sKIN Or Be Killed" 
Laurence 

Roxy 7, 9.— Ini Malam D. M. B. fu. 17 tahun) 

Tierney 

KOMALASARI ssR 2 ND Ur 
R. Mochtar 

— Akan datang 

Film terbesar jang B AGDAD 

Menggemparkan 99 NT 

Mulai 

  

  

  

  

tg. 14 April 52 D. M. B. 

Pa sa ai 

Sensei 
jera Ek ba 

A co "Te Pa bb      
SOLO : 

Did bi PAET-cUkNER 20x 
430-7-9- UT NPEMBALASAN DEWA2 

  

   

1 "DE WRAAK DER GODEN” 
| South Pacific Adventure Technicolor Teks INDONESIA   

Mana aa TN ANYER 
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