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Dulles Adjak Russia 
— Untuk Terima ,,Rentjana Perdamaian | 

ARI-SOLO 
  

— Totaal” Dari Presiden Eisenhower 

              

vjet Uni supaja menerima 

      

Iaman baru jang penuh 
1 dunia. 

  

at 3 Sjarat Moskow 
Utk Persatuan Kembali 

Djerman 

Lao Oa Minamas rn jang ada di Berlin pala hari Ming- 
gu memberikan Ia bhw Ko- 
misi Pengawas Soviet di Djer- 
man telah menerima petundjuk2 
politik baru dari Moskou, jang 
menentukan 3 buah sjarat untuk 
dipersatukannja kombali Djerman. 

Sjarat2 tsb., menurut wartawan 

  

Berlin dari ,,Sunday Times“, adalah: 
pertama, pemilihan? bebas dibawah 
pengawasan internasional di seluruh 
Djerman: 

kedua, pengakuan dari pemerinta 
han Djerman jang dihasilkan oleh 
pemilihan? tsb. diatas, terhadap per 
batasan2 jang sekarang berlaku an 
tara Polandia dan Djerman: 

ketiga, pemerintahan baru dari 
Djerman jg. telah dipersatukan kem 
bali itu harus melepaskan semua 
djandji2nja jang telah diadakan, baik 
kepada fihak Barat maupun pada fi 
hak Timur. 

Dikatakan djuga, bahwa pemim 
pin2 dari Republik Demokratis Djer 
man (Djerman Timur) telah diberi 
tahu akan petundjuk2 baru ini. 

(Antara). 

25 April 
Permulaan Perundingan 
Gentjatan Sendjata. Lagi 

  

PIHAK UTARA dan pihak PRB 
pada hari Minggu telah sepakat un- 
tuk memulai lagi rundingan2  me- 
ngenai soal gentjatan sendjata di 
Korea, jang telah lama terhenti itu, 
pada tanggal 25 April jang akan da- 
tang. 

Sebetulnja pihak PBB mengusul- 
kan . supaja pa nggal 23 April | 
perundingan2 gentjatan sendjata te- 
lah dimulai, tetapi pihak Utara me- 
minta supaja perundingan2 diadakan 
2 hari lebih lambat dari usul pihak 
PBB tersebut. Mengenai hal ini, Ke 
pala opsir2 penghubung PBB, Lak- 
samana Daniel katakan bahwa ,,se- 
kali lagi kita telah mengambil inisia 
tip dan mengusulkan tanggal jang 
lebih awal daripada kesediaan pi- 
hak Komunis untuk mulai lagi de- 
ngan perundingan2. (Antara-UP). 

  

P ersaingan Karet 
Alam & Syntetis 
Besar Pengaruhnja Bagi 

.. Ekonomi Dunia 

ANDJURAN presiden Eisen- 
hower supaja Kongres memberi- 
kan kekuasaan kepada pemerin 
tah untuk mendjual paberik2 
karet syntetis milik negara kepa 
da industri partikelir pada hari 
Saptu telah menarik perhatian 
internasional, karena hal itu mem 
punjai arti jang besar sekali bagi 
negara2 jang menghasilkan karet 
alam. Para ahli jg mempeladjari 
soal ini telah membajangkan, be 
tapa besar pengaruh persaingan 
antara karet alam dan karet bua 

- tan itu kepada ekonomi interna 
sional. Kalangan jang mengetahui 
dalam pada itu menduga, bahwa 
pembitjaraan mengenai hal ini di 
dalam Kongres baru akan dimu 

|lai dalam waktu sebulan jg akan 
. datang dengan perhitungan, bah 
wa ketentuan tentang disetudjui/ 
tidaknja andjuran presiden Eisen 
hower itu baru akan diperoleh 
ang bulan Djuni jang akan da 
ang. 

Andjuran presiden Eisenhower 
jang termaktub. dalam pesannja 
pada hari Selasa jl. itu, tidak be 
gitu mengherankan bagi kalangan 
industri dan perdagangan karet 
karena politik Eisenhower  me- 
mang ditudjukan untuk lebih 
mendorong perkembangan - indus 
tri partikelir dari pada industri 
pemerintah. Persiapan2 resmi jg 
bertalian dengan kemungkinan 
pendjualan paberik2 karet synte- 
tis pemerintah itu telah diadakan 
sedjak berbulan2 lamanja. Un- 
dang-undang karet tahun 1948, 
jang masa-berlakunja kemudian 
diperpandjang sampai tgl. 31 Ma 
ret 1952, mengandung suatu ke 
tentuan jang membolehkan diada 
kannja penindjauan kembali ter 
hadap politik jang akan didjalan 
kan dilapangan penghasilan karet. 

(Antara-UP) 

— Leids 

, 

Serikat 

IT LUAR NEGERI Amerika Serikat John Foster pidato penting mengenai 
a Perhimpunan R 

'abtu malam di Washington 
er telah membuka nb petamaina, dan ia mengadjak So- 

e mrentjana perdamaian total” jang baru2 ini diadjukan oleh Eisenhower agar dengan demikian akan terbuka 4 harapan akan perdamaian dan goodwill 

politik luar negeri jang diu- 
edaktur2 Surat2 Kabar Amerika 
menjatakan bahwa presiden Ki- 

Dalam pidatonja Dulles memberi 

ngenai kemadjuan2 jang telah dida 
pat dalam politik luar negeri peme 
rintahnja selama tiga bulan jl. ini, 
dan ia mengatakan, bahwa Amerika 

telah memaksa pemerintah 
|Sovjet Uni untuk mengadakan bu 
kan suatu ,.offensif perdamaian”, te 
tetapi ,,defensif perdamaian”. 

Dulles mengatakan, bahwa peme 
rintah Eisenhower kini memperlaku 
kan masalah2 Timur Djauh dengan 
memberi prioriteit dan urgensi jang 
baru. Dikatakan, bahwa kaum ko 
munis di Asia tidak lagi dapat meng 
harapkan akan menang dengan dja 
lan mengganti2 serangan dari satu 
tempat ketempat lain, dan diperingat 
kannja, bahwa suatu serangan oleh 
RRT terhadap Indo China akan 
mempunjai ,,konsekwensi jang sebe 
sar2nja.” 5 

Kata Dulles, ,,kami telah menjata 
kan dengan tegas, bahwa menurut 
pendirian kami sahabat? kami di Ti 
mur Djauh dari Djepang, Korea dan 
Taiwan, hingga ke Indo China dan 
Malaya sekarang sedang menghada- 
pi satu front musuh jang sama jg. 
harus dihadapi dengan tudjuan sama 
dan kerdjasama jang lebih besar Ia 
gi antara bagian2 dunia merdeka.“ 
Strategi komunis jang berpangkalan 
disuatu benua daratan jang luas se 
karang menghadapi front kesatuan 
dunia merdeka jang bertambah be 
sar jang berpangkalan disemenan 
djung2 dan rangkaian pulau2 jang 
kini dikuasai oleh bangsa? merdeka 
di Asia, demikian menurut Dulles. 

Mengenai Korea dikatakan, bahwa 
kehendak Amerika ialah suatu perle 
takan sendjata jang diharapkan akan 
dapat menudju kesuatu perdamaian 
sesuai dengan prinsip2 PBB. Prin 
sip2 ini ialah Korea jangbebas dan 
dipersatukan.” 

Program 
Eropa. 

Di Eropa Barat, kata Dulles, pe- 
merintah Amerika telah mengambil 
keputusan untuk memikul - beban 
program pertahanan untuk waktu 
jang tak terbatas”. Dikatakannja 
bahwa Sovjet Uni sekarang meng: 
hadapi kemungkinan bahwa Eropa 
Barat akan menghasilkan suatu 'ga- 
bungan kekuatan militer jang dida- 
lamnja akan meliputi kesatuan? Pe- 
rantjis dan Djerman. 1 

Setelah ' mengemukakan kemadju- 
an-kemadjuan jang telah didapat di 
Eropa oleh pemerintah Eisenhower 
selama 90 hari jang pertama peme- 
rintahan Republik di Amerika, jai- 
tu hal2 jang menurut Dulles' ikut 
memperkuat dasar dari program per 
damaian jang diumumkan oleh Ei- 
senhower pada hari Kemis jang Ia- 
lu ini, Dulles mengatakan, ..pimpi- 
uan Sovjet sekarang menghadapi 
udjian2 Eisenhower. 
Apakah pihak Sovjet akan me- 

njambut satu persatu soal2 jang di- 
adjukan oleh Eisenhower itu? Kami 
menunggu perbuatan? jang akan 
memberi djawaban kepada pertanja- 
an-pertanjaan ini. Kami sangat 
mengharap bahwa perbuatan? ini 
nanti hakekatnja akan mengachiri 
lembaran hitam jang disebabkan 
oleh tidak adanja kepertjajaan, dan 
membuka halaman baru jang gemi- 
lang bagi perdamaian dan goodwill 
untuk seluruh dunia”. 

pertahanan 

  

pandangan jang pandjang lebar me' 

  
  

      

“Juntuk. Asia Tenggara, 

Ibu kita Kartini, namanja tetap abadi mengharum persada Pertiwi 

    

  

PERSIAPAN2 sudah disia 
rang jang luka2 dan sakit di Pa 

perbatasan Pan Mun Jom. 
25 orang Korea Selatan, 
Inggris, 2 Turki, 1 Kanada, 

lah pasien2 
dak menjebut termasuk bangsa 

Fihak PBB hari Senen mengem- 
balikan 500 tawanan Korea Utara, 
jakni 100 orang Tionghoa dan 400 
Korea Utara. : 

Tawanan2 PBB jang akan pulang 
kegaris2 pertahanan mereka - hari 
Minggu sudah berada di Kaesong 
jang diduduki oleh fihak Utara. Ta 
wanan2 perang fihak Utara jang pa 
da hari Senin dikembalikan hari 
Minggu siang, kira2 pukul 12 telah 
bertolak dari Pusan. Mereka tiba ha 
ri Senin pagi di  Munsan, dimana 
mereka mendapat ransum dulu sebe 
lum dibawa kesuatu tempat dekat 
daerah tempat penukaran tawanan 
di Pan Mun Jom. 

Penukaran tawanan perang “jang 
sakit dan luka2 ini akan selesai, 
apabila pada hari Sabtu depan di 
landjutkan kembali perundingan gen 
tjatan sendjata. 

: Optimisme. 
Baik koresponden2 perang Utara 

maupun  koresponden2 PBB jang 
berada di Pan Mun Jom diliputi 
oleh optimisme. Tetapi meskipun 
mereka berpendapat, bahwa gentja- 
tan sendjata  sungguh2 akan tertja- 
pai, tetapi sebagian besar yeteran2 
diantara para koresponden tadi ber: 
pendapat," bahwa sebelum orang 
sampai kearah itu,  nistjaja banjak 
sekali diperlukan pertemuan2. ,,Per-     Pada achir pidatonja Dulles 

ngemukakan -kembali pernjataannja   
pa minggu jang lalu bahwa  ,dja- 
man Stalin sekarang telah berachir, 
dan djaman Eisenhower' telah mu- 
lai jang membawa harapan baru 
kepada seluruh ummat manusia”. 
Ramalan ini sekarang «sudah mulai 
menudju kearah kenjataan. Demikian 
antara lain menteri luar negeri Ame 
rika John Foster Dulles. (Antara- 
UP-AFP). 
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DUTABESAR Amerika di 
Minggu meminta kepada perdana 

dan gerilja Tiongkok 
buka djalan pemunduran tentara 
demikian harian ,,New Times of 
Inggris. 

Harian itu mewartakan, bahwa du 
tabesar Sebald telah mendjandjikan ' 
kepada perdana menteri Birma  U. 
Nu, bahwa Amerika akan mengguna 
kan pengaruhnja atas pemerintah 
Taiwan bertalian dengan pemundu 
ran pasukan2 Kuomintang itu. 
Seorang pembesar Tiongkok Na- 

Sionalis hari Sabtu menerangkan di 
Taiwan, bahwa pemerintah di Tai 
peh dalam prinsip menjetudjui un 
tuk menerima saran Amerika stipaja 
pasukan2 djenderal Li Mi ditarik 
mundur dari Birma. 

Pendirian Birma. 
Seorang djurubitjara pemerintah       

pemerintah 

Dagblad: Banjak Kemadjuan 

Birma menerangkan hari Minggu ke 
pada pers, bahwa" persetudjuannja 

Taipeh dalam prinsip 

me- 
- bahwa dalam waktu tersebut 

jang diutjapkan dalam PBB bebera- ' 

damaian mungkin tertjapai “dalam 
dua minggu ini. Ada kemungkinan, 

selu 
ruhnja dapat diselesaikan, “andai ka 
ta fihak Utara sungguh2 menghen- 
daki penjelesaian dalam waktu jang 
singkat. Akan tetapi ada kemungki 
nan bahwa orang harus berunding 
sampai dua bulan. Semua ini ter 
gantung difihak Utara dan  hanja 
sedikit sekali difihak PBB dapat me 
ngetahui apa jang sebenarnja — ter- 
kandung dalam fikiran fihak Utura. 
(UP-Aneta). 

Amerika Serukan .,Cease Fire” 
Antara Birma Dan Pasukan KMT 

Rangoon, William J. Sebald hari 
menteri Birma supaja diadakan 

perhentian tembak menembak antara pasukan2 pemerintah Birma 
Nasionalis di Utara negeri itu, sebagai pcim- 

Tiongkok Nasionalis dari sana, 
Birma” jang terbit dalam bahasa 

untuk menarik 'pasukan2 Tiongkok 
Nasionalis dari Birma tidak berarti 
suatu apapun djuga, ,,Apa jang ka 
mi kehendaki ialah ' pemunduran 
sungguh2, demikian “katanja jang se 
landjutnja menambahkan, bagi pe 
merintah Birma tidak perlu untuk 
membitjarakan pendjelasan2  menge 
nai pelaksanaan pemunduran - itu, 
karena  pasukan2 Tiongkok-Nasio- 
nalis itu dapat kembali melalui dja 
lan jang telah mereka tempuh un 
tuk masuk kewilajah Birma. ,,Mere 
ka harus mengetahui dari mana me 
reka datang,” demikian katanja. 
Djurubitjara tadi selandjutnja me 

nerangkan, bahwa pemerintah Bir 
ma masih sangsi 

(Reuter). 

MESKIPUN KINI masih ada da itu mudah lupa, bahwa masarena takut rampok, dan  banjak 
alasan bagi orang untuk. memperha- 
tikan keadaan di Indonesia dengan 
rasa kuatir, tetapi  sebaliknja 
suatu hal jang sudah selalu ternjata 
— tidak benar kalau orang kata- 
kan, bahwa di Indonesia sama se- 
kali tidak ada kemadjuan. Orang 
mudah lupa dan mudah memusat- 
kan perhatiannja pada hal2 jang ti- 

“ dak menjenangkan, dan dalam pa- 

jang lampau djuga — menundjukkan 
banjak hal jang tidak menjenangkan 
itu. Demikian tulis koresponden 
»Leids Dagblad” dari Surabaia. 

Katanja selandjutnja, dlm th. 1950 
umpamanja di Djawa Timur dan 
Djawa Tengah, bahkan djuga diko- 
ta-kota besar,  tembak-menembak 
adalah hal jang terdjadi hari-hari: 
Orang dikota kuntji pintu kuat? ka- 

orang melarikar diri dari desa ke: 
kota. 

Bandung diserbu. Pemberontakan 
terdjadi di Ambon dan Makassar. 
Pada siang hari ratusan ribu rupiah 
ditjuri orang didjalan besar. Onder- 
neming2 dirampok dan dipaksa ba- 
jar ,.belasting”. Dikota Surabaja sa- 
dja pentjurian mobil tak terhitung 

Perdamaian Korea Mungk 
tjapai Dim 2 Mingeu Ini 

Optimisme Baik Dikedua Belah Fihak: Hari 
Senen Penukaran Tawanan 

pkan guna penukaran tawanan 
n Mun Jom pada 

dan untuk melandjutkan kembali 
pada hari Sabtu depan. Pasukan2 
kan oleh fihak Utara pada hari 

Rombongan pertama ini 
disusul 

jang harus diangkutd engan tandu”. Fiha 

in Ter- 

pe- 
Senin 

ndjata 
hari 

perundingan gentjatan 
PBB pertama jang akan 
Senin pukul 9 tiba diseberang 

ini terdiri dari 
dengan 14 orang Amerika, 5 

1 Pilipino, 1 Afrika Selatan dan 1 Junani. Dari keempat anak buah PBB bukan bangsa ti Korea, ada-: 
: k Utara ti- 

apa mereka itu. 

  

Maramis 

Sg 

  

Serangan Atas Laos 

60.000 Jg. Bersimpati Thd. 

wartawan U.P, di Singapura pada 
langan2 tadi, suatu kemenangan di 

Komisaris djenderal Inggeris 
Malcolm 

| MacDonald, baru2,ini menjatakan 

Jitu bukanlah hanja antjaman ter- 
“Inadap negeri tersebut, tetapi dju- 

ga antjaman terhadap negara2 
diluar - perbatasan2nja”. 

#PM Perantjis Rene Mayer jang 
'menjatakan di Washington, bah- 
wa ,tudjuan pertama dari sera- 
ngan pasukan2 Ho Chi Minh ru- 
panja bukan delta Tonkin jang 
merupakan daerah kaja itu, me- 
lainkan Teluk Siam”. 
Menurut: kalangan? militer di 

Singapura, jang diketahui ialah 
bahwa dilima propinsi bagian ti- 
mur-laut  Muang -Thai sekarang 
terdapat 60.000 orang komunis 
jang bersimpati terhadap pasu- 
kan2 Ho Chi Minh, dan mereka 
itu dapat merupakan  pelopor2 
untuk penjerbuan oleh pasukan2 
Ho dari sungai Mekhong diper- 
batasan Thai melalui2 daerah2 
tanaman2 padi sungai Mekhong 
Giperbatasan Thai melalui2 dae- 
rah2 tanaman2 padi jang datar 
kepantai Teluk Siam 

| Sumber2 itu mengemukakan 
bahwa suatu penggabungan anta- 
'a pasukan2 Ho Chi“ Minh dan 
kaum komunis dibagian Timur- 

jaut Muang Thai itu akan meru- 
pakan langkah  terachir dalam 
pembentukan sebuah ,,djembatan 
besi" antara kedudukan2 komu- 
nis jang mengawasi djalan2 ma- 

suk ke Asia Tenggara dari Viet- 

ham Utara melalui Muang Thai, 
Birma ke India. Menurut sum- 
ber2 tersebut, sungai  Mekhong 
ialah kuntji daripada seluruh 
gambaran militer ini. 

serangan sungai 
Mehkhong. 

Sungai Mekhong, 'jaitu salah 
satu dari lima sungai terbesar di 

Asia jang dipakai untuk pelaja- 
Akan Berusaha Teruskan Kran, mengalir lebih dari 2609 mil 

Perundingan Dagang In- 
donesia-Djerman 

KANTORBERITA 
Barat DPA kabarkan, dalam in- 
terview dengan Maramis, jang 
dalam perdjalanan ke Bonn, Ma- 
ramis katakan, bahwa kepenting- 
an Indonesia, dalam perhubunga 
persahabatan dan kerdja sama jg 
kekal dalam lapangan ekonomi 
dan kebudajaan antara Djerman 
dan Indonesia, adalah “besar se- 
kali”, maka ia akan mengusaha- 
kan apa jang dapat untuk mendja 
lankan kembali perundingan da- 
gang jang terhenti itu. Ia tidak 

jerman 

  

elisih 
itu begitu  besarnja, 
menghalangi tertjapainja 
rundingan dagang tsb. Indonesia 

pertjaja, “bahwa pendirian 
sehingga 
hasil pe 

menghendaki perdagangan 
Djerman seluas-luasnja, 

dengan 

Tentang milik2 Djerman di Indo 
nesia jg disita Maramis terangkan, 
bahwa soal ini memerlukan djalan 
pemetjahan dalam hubungan jg be- 
sar. Indonesia bersedia untuk mem 
bantu memetjahkan soal tsb. Ia ka- 
takan, bahwa kesempatan jg terbaik 
untuk itu ialah konperensi perda- 
maian bersama dengan seluruh Djer 
man. Indonesia tidak menghendaki 
hal ini mendjadi 
perhubungan antara Indonesia dan 
Nederland. Kemungkinan bahwa 
simpati Indonesia akan terutama di 
tudjukan - terhadap Djermtan tidak 
sedikit. Demikian Maramis. 

GEMPA BUMI HEBAT DI 
IRAN UTARA. 

Menteri luar negeri Iran Hos- 
sein Fatemi Sabtu ' mengumum- 
kan bahwa di Gorgan, diprovinsi 
Asterabad, Iran utara, pada hari 
Sabtu terdjadi gempa bumi hebat, 
hingga sedjumlah besar pendu- 
duk mendapat Juka2 dan banjak 
rumah jang hantjur.     akan kedjudjuran | 

keterangan pemerintah Taiwan itu. ' 
Sementara itu belum lagi dite- 

rima berita berapa djumlah pen- 
duduk jang tewas. 

banjaknja.  Pertentangan keras ter- 
djadi dikalangan pegawai ,.co” dan 
.hon”.. Semua itu adalah, deretan 
kedjadian, jang satu-persatu memu- 
kul sendi2 negara jang masih muda 
ini. Semua itu kini telah berachir, 
dan ini adalah — suatu kemenangan 
jang berarti. “Tetapi sajang,  soal2 
baru kini telah timbul, terutama da 
lam lapangan ekonomi dan keuang: 
an, 

  

penghalang « bagi: 

dari daerah pegunungan Tibet ke 

Laut Tiongkok melalui - delta 
@echikk di. Vietnam “Selatan. Su- 
ngai ini merupakan “perbatasan 
antara Muang Thai dan Laos. 
Menurut sumber2 militer terse- 

but, orang dapat menduga de- 
ngan 'alasan2 kuat bahwa. pasu- 

kan2 “Ho Chi Minh sekarang 
mempunjais tudjuan  Mekhong, 

dan “andaikata mereka dapat 

mentjapai sungai itu, maka akan 

hampir tidak mungkinlah untuk 

mempertahankan kota2 di Laos 

Selatan jang menudju ke-ibukota 
Laos sendiri. i 

Berita2 terachir dari Indo Chi- 

na sementara itu menundjukkan 

bahwa. pasukan2 Ho Chi Minh 

kini sedang melakukan offensif 

gerakan ,,tjatut” jang ditudjukan 
untuk merebut kota2 Dien Bien 
Phu dan Luang Prabang, jang 
letaknja strategis itu. Menurut 
berita2" tadi pasukan2 Ho seka- 

rang sedang menjerbu kearah 

barat-daja ke Dien Bien Phu, 

dan dari- timur kearah Xieng 
Khouang melalui djalan kolonial 
nomer 7. Menurut dugaan kala- 
ngan2 militer di Singapura, pe- 
njerbuan terhadap Laos itu 
mungkin ialah gerakan pasukan2 

Ho jang terachir untuk meng- 
konsolidir daerah disepandjang 
perbatasan Tiongkok Selatan jg. 
membudjur dari “Vietnam diba- 
gian timur-laut Indo China me- 
lalui Muang Thai dan Birma. : 

-. Markasbesar2 diwitajah Birma. 
Sementara itu kalangan2 mi- 

liter di Singapura berpendapat 
pula bahwa rombongan - pemim- 
pin2 komunis jang pada tahun 
11950 telah membentuk ,,panitya 
penghubung tentara pembebasan 
Asia Tenggara”, sekarang telah 
mempergiat gerakan2nja dimar- 
kasbesar2 Monglen dan  Mong- 
pong, jang letaknja hanja 5 mil 
dari sungai Mekhong diperbata- 
san Thai diwilajah Birma. Selan- 
djutnja telah diterima  kabar2 
pula tentang bertambahnja ke- 
giatan anggota2 bangsa Annam 
diantara penduduk Muang Thai 
jang bersimpati dengan pasukan2 
Ho, dan jang kini kabarnja telah 
membentuk ,,pasukan2 pertaha- 
nan” sendiri. Djumlah mereka ini 
ialah 60.000. orang, kebanjakan 
pengungsi2 dari Indo China. (An- 
tara). : 

GUNUNG RAUNG SUDAH 
AMAN. 

Dari pihak Djawatan Pengairan 
Besuki jang selalu mendapat lapo- 
ran-laporan tentang bekerdjanja 
gunung Raung diwaktu achir2 ini 
didapat keterangan, bahwa kini gu- 
nung itu sudah aman kembali. Ar- 

  

- 

  

Itinja bahaja meletus jang akan 
membawa korban besar sudah ti- 
dak dikewatirkan. Diwaktu bela- 
kangan gunung Raung sudah tidak 
mengeluarkan asap dan abu lagi, 
sedang suara2 menggelegar pun su- 
dah tidak kedengaran pula, 

  
Indonesia 

Demikian koresponden itu, jang 
achirnja katakan, bahwa ,,kapal ne- 
gara” ini tidak hantjur terpukulkan 
pada batu karang. Apa jang telah 
tertjapai ialah posisi jang lebih sta- 
bil. Mengingat keadaan, ini adalah 
suatu keuntungan penting, jang 
memberi pula harapan akan masa 
datang. Harapan itu tidak terdapat 
pada permulaan tahun 1949. (An: 

   

Ibahwa ,antjaman terhadap Laos 

Pendi- 
'rian ini lebih dulu diperkuat oleh! 

    

TAHUN KE VIII No. 56. 

Teluk Siam Tudjuan Ho Chi Minh 
Membahajakan Asia 

- Tenggara: Pendapat Kalangan 
Militer Singapura 

Ho Chi Minh Di Muang Thai 

PENJERBUAN OLEH PASUKAN2 Ho Chi Minh terhadap kera- 
jaan Laos di Indo China oleh kalangan2 militer Inggeris di Singapura 
dipandang sebagai ,,antjaman terbesarjang pernah ada terhadap keawaran 
Asia Tenggara semendjak berachirnja perang 

ix 
dunia kedua,” demikian tulis 

hari Minggu. Menurut pendapat ka- 
Laos oleh ,,pasukan2 komunis” akan 

menempatkan tapal-batas timur Muang Thai dalam keadaan jang tidak 
ada lindungannja, dan akan (membuka pintu gerbang kearah Teluk Siam 
dan semua negara2 Asia Tenggara. 

  

Bentrok Lagi 
Insiden Kamp Tawanan 
Yongchodo Minta Kor- 

ban 4 Djiwa 

KOMANDO PBB di Korea 
mengumumkan, bahwa 4 orang 
tawanan pihak Utara telah tewas 
dan 45 orang lainnja mendapat 
luka2 dalam suatu bentrokan jg 
terdjadi dikamp.tawanan Yoncho 
do pada hari Djum'at. Dikata 
kan, bahwa insiden itu terdjadi 
sewaktu para tawanan menolak 
masuknja komandan kamp tsb. 
dalam blok mereka untuk menga 
Jakan pemeriksaan. Menurut pe 
ngumuman itu, para tawanan ke 
mudian bahkan menjerang  ko- 
mando “kamp itu, schingga pihak 
pasukan keamanan Jalu melepas 
kan tembakan2 untuk menghenti 
kan serangan itu dan untuk me 
ngembalikan ketertiban. 

Sementara itu — diumumkan 
pula, bahwa djuga dikamp tawa 
nan Kojedo telah terdjadi pula 
suatu insiden, jaitu sewaktu para 
tawanan pada hari Senen jl. me 
njerang seorang pengawas kamp 
tsb. hingga luka2 berat. Dalam 
peristiwa ini pasukan  pendjaga 
jang melihat serangan itu terpak 
sa tidak dapat berbuat apa2. Ke- 
mudian kira2 50 orang tawanan 
dikamp itu djuga mengadakan ke 

reak dan memukul-mukul, sehing 
ga pihak pendjaga lalu melepas- 
kan tembakan. Seorang tawanan 
mendapat luka ringan karenanja. 
Dan pada hari Selasanja seorang 
tawanan menjerang pula seorang 
pendjaga kamp dengan batu. Pen 
djaga tersebut terpaksa melepas- 
kan tembakan, dan tawanan itu 
mendapat luka2. Demikian pengu 
m n.itu. (A: PE MEP Ga £     GROMYKO DIBUTUHKAN 
DLM KONPERENSI INTER- 
NASIONAL JANG BARU? 

Sumber2, jang dapat mengeta 
hui di London mengatakan pada 
malam Sabtu bahwa duta besar 
Sovjet Uni untuk Inggris, Andrei 
Gromyko, akan dipanggil kemba 
li ke Moskou, karena pemerintah 
Sovjet Uni membutuhkan se- 
orang ahli dalam diplomasi, jang 
dilakukan oleh -negara2 Barat, dji 
ka nanti diadakan konperensi in- 
ternasional, jang baru. 

Sumber2 tsb. memberi ketera- 
ngan ini setelah terdapat kabar2 
bahwa Gromyko akan diganti 
oleh Jacob Malik sebagai duta 
besar Sovjet untuk Inggris. 

MEMAKAI IDJAZAH PALSU. 
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2 Orang ,,Pahlawan Gunung” jang siang-malam bertugas mengawal di 
pos pendjagaan Selo, dilereng Gunung Merapi sebelah Utara. Tampak 
iang berdiri sdr. H. Sudajat dan duduk melajani radio telephone »Tank- 
zet” ialah sdr. Suparmin, seorang pemuda berumur 18 tahun asal dari 
Purworedjo. Dengan alat radio-telephone ini tiap hari Selo mengadakan 
hubungan dengan Bojolali untuk melaporkan keadaan Gunupg Merapi. 

ributan lagi dengan -bertereak-te ' 

  
Seorang pemuda Indonesia berna 

ma P.S. tempat tinggal di Djatinega 
ra telah ditahan polisi di Tjipinang, 
karena ia mempergunakan idjazah 
palsu. 

  (Foto: ,,Suara Merdeka”)   , 

Pintu Terbuka 
Terhadap Orang? Asing — Kata 

Mr. Adiwinata 

KEPALA DJAWATAN Immigrasi Mr. J. Adiwinata dalam 
dengan ,,Antara” menerangkan, bahwa interview orang diangan- 

lah pegang teguh pada aturan djaman pemerintahan Belanda. Ter- 
utama bagi orang2 asing harus diinsjafi, bahwa waktu sekarang ini 
dengan tertjapainja kemerdekaan kita Republik Indonesia dan Ne 
ceriand adalah dua negara merdeka jang satu sama lain berdiri sen 
diir2. Dinjatakan, bahwa walaupun pada waktu ini belum ada un: 
dang2 immigrasi ini tidak berarti apa jang bertentangan dengan 
azas dan peraturan2 Pemerintah kita, terutama 

asing, dibiarkan sadja. oleh orang2 

diatas itu diberikan 
Djawatan Immigra- 

si berhubung dengan soal perin- 
tah untuk keluar dari Indonesia 
jang diberikan kepada pemimpin 
redaksi ,,Soerabajasch Handels- 
blad” Nj. Fuhri Mierop. Adalah 
merupakan satu ,,gunst” dari Pe- 
merintah kita untuk memperke- 
nankan kepada orang? asing ting 
gat disi ygDalan soakini pemer 
rintah memegang teguh pada 
apa jang termaktub dalam un- 
dang2 dasar sementara pasal 33 
tentang ketenteraman negara. Ka 
lau dengan adanja orang asing di 
Indonesia berarti merugikan ke- 
pada ketenteraman negara, maka 
mereka dikembalikan kepada ne- 
gara asalnja. Sekalipun asing, te- 
tapi kalau mereka merupakan 
penduduk jang tunduk kepzda pe 
raturan2 jang ada disini, maka 
mereka dibolehkan tinggal disini. 

Perlu diadakan pentjatatan 
Terhadap orang2 asing jang ada 

di Indonesia perlu diadakan 'pentja 
tatan. Hingga kini belum dapat di- 
djalankan registrasi tentang segala 

g jang ada di Indonesia 
disebabkan karena ada- 

soal. Statistiek jang 

Inerview 
oleh Kepala 

  

     
itu, hal 
nja bermatjam2 
terachir mengenai djumlahnja semua 

Indonesia disusun 
pada .tahun dan sesudah itu 
berhubung dengan adanja pendudu 
kan Djepang, revolusi dan pergolak 
an2 selandjutnja, belumlah dapat di 
lakukan lagi pentjatatan dengan tjer 
mat. 

orang2 asing 

  

Perhim punan 

Bimbingan Bagi 

sia”, atau disingkat ,,Permadi”. 

pihak Kementerian Kehakiman 
mendapat subsidi 

nan itu, : 

» Permadi” jg akan bekerdja untuk 
seluruh  masjarakat di Indonesia, 
antara lain  bertudjuan: memberi 
bimbingan kepada orang2 bekas hu 
kuman dan orang2 jg mendapat hu 
kuman ,,voorwaardelijk”, agar su- 
paja mereka dapat kembali mendja 
di anggota masjarakat biasa. Dian- 
tara 'usaha2 jg akan  didjalankan 
oleh ,,Permadi” kelak dalam mem 
beri bimbingan dan pengawasan ter 
hadap para bekas hukuman, ialah 
mentjarikan bagi mereka pekerdja- 
an2 jg lajak, baik diperusahaan2, 
industri2 dan sebagainja, dimana 
dengan begitu orang2 tsb. dapat di 
salurkan atau dikembalikan lagi ke 
dalam pergaulan masjarakat biasa. 
Menurut keterangan ketua ,.Per- 

madi”  R. Suratno  Sastroamidjojo 
selandjutnja, djuga perhimpunan ini 
akan memberikan pula andjuran2 
kepada pihak Pengadilan2 Negeri, 
antara lain supaja pihak Pengadi- 
lan2 Negeri dapat mempertimbang- 
kan hukuman jg akan didjatuhkan 
— terutama sekali terhadap golo- 
ngan pemuda seperti anak2 sekolah 
— jg dituduh atau  tersangkut' da- 
lam sesuatu perkara. Dalam hal ini 
menurut Suratno, pihak ,,Permadi” 
akan berusaha mentjari tahu sedja- 
tah dari golongan muda atau pela- 
djar2 sekolah ig bersangkutan, jg 
kiranja dapat mendjadi bahan per- 

Jajasan , 
Reklasering Utk Masjara- 

kat Indonesia Dibentuk . 
Orang2 Hukuman Jg Ringan 

ATAS ANDJURAN Djaksa Agung, dikota Djakarta 
berdiri ,,Perhimpunan Reklasering untuk Masjarakat di 

dari Pemerintah. Demikian 
jang diperoleh ,,Antara” dari wakil Walikota Djakarta Raya, R. 
Suratno Sastroamidjojo, jang mendjadi ketua daripada perhimpu 

  timbangan pihak  Pengadilan2 Ne- 
geri memperingan hukuman2 terha-   tara), 

  

  

Lombsgs Kebudejaan Indonesis 
"Kon. Bataviaasch Genootschap 
van KunstanemWatenschanpen ”     

dap mereka, 

Permadi 

telah 
Indone- 

Perhimpunan tsb. dalam waktu 
jang singkat segera akan diakui sebagai suatu badan-hukum oleh 

dan setelah itu diharapkan akan 
menurut keterangan 

Kota Djakarta adalah merupakan 
pusat dari ,,Perhimpunan  Reklase- 
ring untuk  Masjarakat di Indone- 
sia” atau ,,Permadi”, dan sesudah 
mendapat pengakuan ' sebagai ba- 
dan-hukum dari Kementerian Keha 
kiman, maka segera akan dibentuk 
tjabang2nja  didaerah2 seluruh ke- 
pulauan Indonesia. 

Diterangkan, bahwa “ pertimba- 
ngan untuk mengadakan perhimpu- 
nan sematjam ini, a.l. ialah berhu- 
bung dengan penuh-padatnja — ke- 
adaan dalam rumah2 pendjara di 
Indonesia pada umumnja. - Orang2 
ig kiranja enteng kesalahannja, me 
nurut Suratno, oleh pihak  berwa- 
djib akan dikeluarkan dari rumah2 
pendjara dan kemudian diserahkan 
kepada ,,Permadi” jg “akan melaku 
kan pengawasan dan memberikan 
bimbingan seperti diterangkan di 
atas. 

dari Susunan pengurus Permadi” 
ialah: 

Ketua: R. Suratno Sastroamidjo- 
jo (wk. Walikota Djakarta), sekre- 
taris Suwito Mangkuhadisurjo dari 
Kementerian Kehakiman. Anggota? 
lainnja ialah a.l. Prof. Mr. Sudi- 
man, mahaguru pada  Universitet 
Indonesia, Mr. Suwandi (Notaris), 
Mr. Thing (Advocaat), Nj. Dr. Su- 
tarman dan Major Polak dari Par- 
lemen, 

  

  

jang dilakukan 

Hingga sekarang belumlah ada su 

atu instansi jang mempunjai angka2: 

tentang djumlah2nja orang2 asing 

di Indonesia itu. Dengan berachir- 

nja pergolakan sekarang ini, maka 
sudah datanglah waktunja untuk mu 
lai dengan penjusunan statistik tem 
tang djumlahnja orang2 asing itu 
dan dimulai dengan ,,registratie van 
vreemdelingen” ' jang sangat perlu. 
Hingga kini,,belum dapat diketahui 
djumlahnja orang2 asing itu, 
gi tjorak dan ragam serta sifat2 
orang2 itu masuk dengan legaal atau 
tidak. ba Ka 

Mengenai “ini djuga orang2 asing 
itu sendiri telah mengandjurkan per 
lunja ada pentjatatan2 itu supaja 
ada ketentuan-ketentuan — mengenai 
kedudukan mereka- Dengan sendiri 
nja surat2  pentjatatan atau surat2 
keterangan jg dikeluarkan oleh Pe- 
merintah Hindia Belanda dulu kini 
tidak berlaku lagi dan kini tidak 
sedikit orang2 asing dilahirkan  di- 
sini dan mendjadi warga negara 
asing dan tidak lagi mempunjai su 
rat2 keterangan, berhubung dengan 
hilangnja surat2 tsb., karena mere: 
ka dalam pengungsian dan lain2. 
Tidaklah berarti, bahwa orang2 jg 
tidak mempunjai surat2 itu di la- 
rang tinggal disini. Walaupun tidak 
mempunjai surat2 registrasi, tetapi 
kalau mereka merupakan ,,Rustig 
burger”, apalagi mereka  mengun- 
tungkan bagi pembangunan negeri 
ini, didalam registrasi jg akan dila- 
kukan nanti mereka tentu akan men 
dapatkan surat registrasi itu. Kalau 
pada waktu ini mereka sudah tidak 
mempunjat surat registrasi itu, dan 
tambahan mereka menundjukkan si 
kap bermusuhan kepada  Pemerin- 
tah serta rakjat disini, dan dengan 
demikian merugikan — ketenteraman 
negara ini seperti misalnja Nj. 
Fuhri Mierop,” maka orang2 demi- 
kian itu tidak lagi dibutuhkan utk. 
tinggal lebih lama disini, dan kepa 
da mereka diperintahkan untuk me 
ninggalkan negeri ini. 3 

Politik menjaring, 
Negara kita sekarang tidak mendja 

lankan politik pintu terbuka terha- 
dap pemasukan orang2 asing seperti 
jang didjalankan oleh pemerintah 
Hindia Belanda dulu. Politik dalam 
soal itu didjalankan oleh pemerintah 
kita, karena kita mendjalankan poli 
tik menjaring. Mitsalnja sadja, kalau 
ada suatu perusahaan asing disini ig 
mempunjai lowongan  pekerdjaan, 
dan mereka ingin mendatangkan te 
naga asing dalam stafnja, maka ha 
rus dipertimbangkan dulu apakah ti 
dak mungkin untuk mengisi lowo- 
ngan itu digunakan tenaga Indone- 
sia. Kalau tidak ada tenaga Indone 
sia jang dapat digunakan, apakah ti 
dak mungkin isi lowongan itu digu 
nakan tenaga asing jang sekarang ini 
sudah ada di Indonesia. Ini adalah 
untuk mendjaga djangan sampai me 
nimbulkan - pengangguran antara 
orang2 asing jang ada di Indonesia. 
Kalau tidak ada tenaga itu di Indo 
nesia barulah dapat didatangkan 
orang2 asing degan mengingat an 
djuran2 dari badan2 pemerintahan 
jang bersangkutan. — Kalau orang2 
asing ada jang tidak mempunjai su- 
rat2 immigrasi dan mereka tidak me 
rugikan masjarakat- kita, maka da 
lam pendaftaran nanti mereka akan 
mendapatkan surat2 itu. Kalau su- 
ratnja sudah tidak beres dan mere 
ka menganggu keamanan disini, ma 
ka dengan sendirinja orang2 jang de 
mikian itu dikeluarkan dari negeri 
ini. Demikian Mr, — , Adiwinata, 

  

PENGANGKATAN PADA 
PERGURUAN TINGGI. 

Dengan surat pekutusan Presiden 
Republik Indonesia telah ditetapkan 
terhitung mulai tanggal 1 Maret '53 
mengangkat Sutarman sebagai Gu- 
rubesar dalam mata peladjaran Tl- 
mu Fa'al pada Fak. Kedokteran Uni 
versiteit Indonesia di Djakarta. 

  

    

apala 

        

 



        
  

  

ai 

— SMG,. SELASA 

Hari Kartini 

                         

tjitakan oleh Kartini 
tini baru mentjita-tj 

      

        

  

sjarakat sekarang, ran a 
oleh kaum wanita dinegai 
dangannja terhadap pera 

   

Meat 

          

  

                                                         

                   
   

untuk ikut berpolitik 
berkesempatan menduc 

panti gak Mag 

          

batkan pula berobah-nja norm serta 

dan hak2 wanita sekarang ini, norm 

wanita. 

kanlah soal ,,merebut” kemerdekaan 

hatan adanja tanda-tanda jang tidak 

perhatikan: dalam memperingati hari 

    

serta kemadjuan Wanita Indonesia itu?? 

SUARA 

MERDEKA 

21 APRIL 53. 

« 

— — — — — Bila pada hari ini, seluruh dunia wanita Indonesia mera- 
jakan Hari-Kartini sebagai peringatan dan penghormatan atas djasa2 se- 
orang wanita Indonesia jg telah melopori djalan ke-arah emansipasi Wa- 
nita Indonesia, maka sebenarnja tingkat kedudukan dan hak2 wanita 
kita dalam masjarakat sudahlah djauh melampaui dari pada jg ditjita- 

dulu dalam impiannja jg terberani sekalipun. Kar- 

akan pembukaan djalan bagi wanita kita kearah 
(jg ditjapai atau didapat oleh wanita kita dalam- ma- 

ah suit dengan  kemadjuan jg ditjapai 
egara jg sudah sangat. progressief  pema- 

| jg dapat dilakukan oleh dunia wanita da- 

sia mempunjai hak dan kewadjiban serta 
kaum lelaki. Inilah merupakan suatu ke 
bisa dikatakan telah dimiliki oleh golo- 

tetangga kita. ' Wanita Indonesia 
i pula hak untuk dipilih: berhak 

elang djalannja negara. Wanita Indonesia 
di segala djabatan: berkesempatan pula. menem- 

jaan-merdeka( vrije beroepen). Pintu penga- 
aa lebarnja untuk para wanita dan 

ah sampai Balai Perguruan Tinggi. Wani- 
tan pula jang seluas-luasnja dalam men- 

pangan sosial dan kemasjarakatan (sociale 
an bergaul: kebebasan ber-olah raga: me 

dsb. & 

—— Semua kemadjuan tadi, tentunja dan sendirinja mengaki- 
pandangan masjarakat terhadap du- 

nia wanita. Bila norm serta pandangan masjarakat jang dikenakan kepada 

dunia wanita dulu-dalu sangat: kolotnja: dengan. perobahan: kedudukan 
serta pandangan masjarakat. tadi be 

robah' mendjadi lebih",.merdeka” dan tolerant terhadapnja. , Dunia: tidak 
kaget atau tertjangang lagi melihat wanita djadi dokter, djadi pengatjara, 
djadi laborant, djadi manneguin dalam mode-show, menjetir mobil atau 
mengendarai scooter, berjitter-bug, hot jive atau menari kelono-gandrung. 
Kesemuanja ini bukannja sadja menandakan adanja kemerdekaan penuh 
bagi wanita: tetapi pun djuga kemerdekaan suasana jang mengelilingi 

"—--——— Karena itu, dalam memperingati Kartini sekarang ini, bu- 
atau memperdjoangkan hak2 wani- 

ta — — — jang kesemuanja toh sudah ditjapainja itu — — — jang pan- 
tas didjadikan atjara atau agenda-punt jang pantas diperhatikan: tetapi 
djustru pertanjaan apakah kaum wanita sekarang, terutama para pemudi2- 
nja, dapat mempergunakan segala kemerdekaan? tadi dengan tjita2 dan 
semangat Kartini serta sesuai pula dengan Keagungan Wanita! 
— — — — — Pertanjaan ini kita kemukakan disini, karena telah keli- 

| menguntungkan kemadjuan masja- 

rakat, djustru karena adanja kemerdekaan suasana tadi. Apa lagi dji- 
“ka kita mau meneliti serta- menjelidiki penghidupan dikota-kota besar. 
Kemerosotan kerukunan-hidup- rumah. tangga: kekurangan kokohnja mo- 
raal dikalangan. sementara pemudi dan pegawai? kasar wanita dll, ada- 
lah ,set-backs” dari kemerdekaan suasana jang dengan susah pajah 
telah- tertjapai. tetapi kurang bidjaksana digunakannja. Berhubung itu, 
maka biikanlah soal.tadi mendjadi bahan pertimbangan jang pantas di- 

Kartini, hari pelopor kemerdekaan 

2 
  

                                                                                                                           
  

. Dengan menggunakan 14: -Bis/ 
Pick-up, kemaren pagi Panitya Hari 
Kartini di Semarang dan lain? wa- 
nita " jang. mempunjai.. kepentingan 
telah berziarah ke Makam Kartini 
di Mantingan Rembang. Sore hari- 
nja rombongan- tadi telah kembali 
di Semarang. Djuga suatu rombong- 
an- kaum. wanita dari Magelang te- 
lah .menudju. ke Makam. Kartini. 
Lebih djauh mengenai atjara peri- 
ngatan.. Hari. Kartini dapat. ditutur- 
'kan.sbb.: 

Tg. 20. April djam. 4.30 sore. di- 
halaman GRIS diadakan. perlomba- 
an otopet. untuk anak2. dan besok 
pagi, tepat Hari Kartini panitya 
mengandjurkan. kepada pegawai. ne- 
geri. wanita. maupun anak2. . untuk 
memakai pakaian nasional. Di -Se- 
kolah2 perlu diadakan peringatan2. 
Setiap ibu. dirumah tangganja dian- 
djurkan untuk memberi dongengan2 
kepada... anak2nja perempuan- me- 
ngenai. Ibu.Kartini." Pada- tg. 21 
April. digedeng GRIS. dari djam 
19.00—21.00. diadakan . peringatan 
Ibu Kartini. « 

Tg..23 April di GRIS mulai djam 
7 malam diadakan Krontjong-avond 
antara biduan jang terkenal . ialah 
Srimulat. Kartjis. dapat .dibeli deng- 
an-harga Rp..10,—, Rp. 5,— dan 
Rp. 3s—. Hatsil dari pada ini akan 
dipergunakan untuk Jajasan Peru- 
mahan Wanita.  - i 

Tg..25 malam. 26 April diadakan 
malam gembira dipekarangan GRIS. 
Antara lain perlombaan ,.makanan 
murah”, jaitu Tiwal, Buntil, Rem- 
pejek,. Stoop sajuran dan. botok. 
Siapa sadja boleh ikut. dan. boleh 
mengirimkan masakan kepada Pa- 
nitya pada tg. 25 April dari djam 
2—A sore. 

Tg... 26 April Perkemahan Pandu 
Puteri di SMA, djl. Oei. Tiong Ham, 
dimulai djam 9 pagi... 

SOKONGAN UTK PER-' 
BAIKAN LANGGAR. 

Panitya . Perbaikan Langgar Bulu 
Bodjongstalan 1T/293 dengan se- 
idzin Balaikota Semarang telah me- 
ngedarkan daftar permintaan soko- 
ngan pada tgl..15 Maret 1953 hing- 
ga 13 April 1953 di Semarang Ba- 
rat dan hasilnja mendapat sokongan 
uang tunai Rp. 554,35, uang mana 
akan dipergunakan . untuk memper- 
baiki. Langgar dikampung tsb.. 

  

Ditjari di. KUDUS. 

Paviljoen atau Ruangan 
berikut I kamar dan jang | 
ada pekarangannja.- Pena- 
waran: Pekodjan 85 Koe- 
does atau Tjitarum. 21 
Semarang: . 

  

.   
Djangan Putus. Pengh 

Menglindjungilah kepada   
  

                   

  

    

Njang sudah “sepufuh” tahun ber: | 
praktek “di" Tndonesia. Hat bisa fl 
MENERANGKAN “soal Penghi- H$ 
dupan,  Pertjintaan, Perkawinan, 5 
Kesehatan dab. : 
CONSULT "5 Kpiib— 

GRAND HOTEL #Ynyan 39 | 
Pagi, djam 9—12 « , 

Sore, djam 5— 1   

  

"peringatan Hari Kartini 

HARI KARTINI. 
Pada tg. 21 April 1953 djam 8 

pagi dihalaman belakang kediaman 
Panglima T & T IW'akan diadakan 

jang dise- 
lenggarakan- oleh” Taman .Kanak2 
Indria. 

BOSEN. HIDUP. 
Seorang: Pembantu, Inspektur. Po- 

lisi pada hari: Minggu pag' - djam 
5.30 -telah- kedapatan .meninggal du- 
nia, karena bunuh diri. dirumahnja 
Dji.. Tegalwareng.... Sebab2- ia ber- 
buat jang nekad,.ini belum. dapat di 
ketahui. Perbuatan bunuh. diri dila- 

kukan dengan. penembakan diri de- 
ngan sendjata pistol pada kepala- 
nja, hingga peluru dapat menembus 

dan korban meninggal seketika itu 
djuga. 

DARMAWISATA SOLEX- 
CLUB SEMARANG. 

Pada hari Minggu kemaren, So- 

lex-Clab Semarang dengan bantuan 

sepenuhnja dari firma s-Centrum & 

Co telah mengadakan darmawisata 
ke Welahan, Djepara dan Kudus. 
Selain untuk menambah peangalam- 

an berkendaraan bromfiets, pun 

berguna bagi meluaskan pemarda- 

ngan. 
Djam 7.15 pagi rombongan jang 

terdiri dari 55 kendaraan bromfiets, 

4. motorfiets, 3 mobik perscon dan 
1 mobil service telah» bertolak: dari 
Karangtempel 232: : sampai di: De- 

mak mengaso sebentar “guna (meli: 

hat mesdjid “Demak jang indah dan 
seterusnja  menudju ke. Welahan Di- 
Sini: rombongan. mengaso sebentar 
dan menerima sekedar djamuan. da- 

ri firma Centrum. Pada djam 11.30 
rombongan terus menudju ke pe- 

mandian Kartini di pantai Djepara. 
'Disini berhenti agak lama. - Pada 
djam - 15.00 rombongan  bertoiak 
kembali melalui Kudus dan pada 
diam 20.30 malam sarhpailah rom- 
bongan dengan selamat di Sema- 

rang. Perlu ditjatat, bahwa selama 
perdjalanan “ada djuga beberapa 
bromfiets jang mengalami kerusa- 
kan, jang berkat pertolongan motor- 

service bisa lekas diperbaiki. 
mua keperluan benzine untuk dar- 
mawisata.ini ditanggung sendiri.oleh 
firma. Centrum.... 'Demikianlah dar- 
mawisata jang berfaedah ini  ber- 
achir menggembirakan, dan kini 
pun sudah banjak anggauta2 jang 

mengharap diadakannja lagi darma- 
wisata kelain tempat. 

- PELADJARAN  SEDJARAH. 
Dari Penerbit Nasional 

.Energie” Djakarta kami telah me- 
"nerima satu buku - penerbitari baru 
berkalimat ,,Petadjaran Sedjarah : di 

S.R. Petundjuk untuk Guru” jang 
-digubah Oleh sdr: Endo Hardjasoe- 
wita. Pentingnja buku: tsb: untuk 

|pembangunan pendidikan di Indo- 
'nesia tak: perlu dibitjarakan. Atas 

pengiriman tsb: kami haturkan te- 

rima kasih. : 
JEANE DAYKERS TIDAK 

PULANG. 
Seorang “anak - berumur 14 tahun 

bernama Jeane Daykers. beberapa 
hari jang lalu telah meninggalkan 
rumahnja pada. waktu malam, deng- 

an. tidak memberi: tahukan ' pada 

-orang tuanja. Anak tsb. hingga be- 

rita ini ditulis belum diketemukan 
dan oleh orang tuanja bernama JB. 

-Sibentus Trip, Dj. Pontjol telah. di 

laporkan. pada fihak "polisi. 

“ 

Sex 

Pustaka ' 

TRUCK TERDJERUMUS 

bahwa disebelah utara tempat tsb. 

membawa ak manusia. 
Sebuah truck dengan muatan pe- 

nuh barang2 telah terdjerumus ke- 
dalam sungai, karena salah satu da- 
ri ban muka telah petjah hingga 
truck tersebut kehilangan evenwicht 
(keseimbangan), jang menjebabkan 
stuur dengan mendadak  membelok 
dan truck masuk sungai. Akibat ke- 
tielakaan itu 2 orang penumpang- 
nja menderita luka? ringan. 

an itu. 

  

  

KOMPETISI PERTJAS. 
Pada hari Minggu tg. 19 April 

1953, kompetisi PERTJAS telah di- 
langsungkan di gedung CHTCS, an- 
tara Mammouth dengan Benteng 

Putih dan Benteng Hitam dengan 

Gadjah. Kesudahannja adalah seba- 
gai berikut: 
Mammouth Benteng Putih. 
Ong Kwat Siang Hariandja 

0—L14 Liem Tong Oen. — Aboeba- 
kar. 44—!4:...Tan Tiauw Hiang — 
Soetikno 1—0: Tan Ing San — Hu- 
tapea 1—0: - : 

Margono 0—l1: Liem Han Pwee — 
Moh. Soegeng 1—0:  Tjoeng- Nen 
Fog — Koesman 0—1. 
'Kesudahamnja adalah 3/4—315, 
Gadjah Benteng Hitam. 
v. d. Sluys” —  Ngoesman 1—0, 

Kwee Hoo Bing Junus Purba 
0—l:. Gottenkenny Soemardi 
0—1: Siem Tiong Hoo — Hudioneo 

1-0: “Tan Tik Giam — Madrah 
1—0: The Ing Hwa — Hardjosoe- 

prapto 1—0: Liem Sing Hiap — 
Wahdat 1—0. 

Dengan  kesudahan 4—3- maka 
kemenangan ada dipihak Gadjah. 

PEROLEH. KEMENANGAN. 
GEMILANG. DI MANILA. 

dingan jang dilakukan. oleh-- kes. 
P.S.SF. di. Manila, Pilipina, -. pada 
hari. pertama-. telah : mengalahkan 
kes.-Manila Football League .Selec- 
tion dengan 8—0.. Sebelum istirahat 
angka. 2—0. untuk kemenangan 

P.S.S.I. Kemenangan -. gemilang. jang 
diperoleh kes. P.S.S.I: -itu” adalah 
hasil2 dari pada Ramang.jang pada 

hari Sabtu adalah ,,goal-getter” 
PSSI tjetak 5 goal, Darmadi 2 dan 
Tiam Gwan 1. Pada hari-Minggu 

kes. PSSI menghadapi kes. Bond Se 
kolah-Sekolah Tinggi di Manila. 

NEDEKLAND — BELGIA 
0—2. - 

Wartawan Antara” dari: Amster- 
dam kabarkan, bahwa pertandingan 
sepakbola antara - kes. 
kontra 'kes. Belgia pada hari: Ming- 
gu .berkesudahan. 0—2 untuk jkeme- 
nangan kes.” as Sebelum istira- 
hat stand 0—0. 

   

  

PERTEMUAN. PENGUSAHA2 
SEKOLAH2 PARTIKELIR. 

Pada.hari. Sabtu sore, tanggal. 18- 
141953. telah. dilangsungkan: perte- 
imuan antara. pengusaha2, sekolah2 
partikelir, baik. jang sudah menda- 
pat subsidi - maupun. jang belum. 
Pertemuan ini diadakan. di. Balai 
Pertemuan Keristen “di Bodjong Sl. 
"Semarang, dan dihadliri oleh wa 
kil2. dari pengusaha2 sekolah2  Ta- 
man Siswa, Masehi, Muhammad- 
dijah, Ganeca, Instituut: Indonesia 
Badan Wakaf, Kartijasa, Nusantara, 
Katolik dan. Studie-Centram. 

Pertemuan ini ' adalah  landjutan 
pertemuan informil jang telah di- 
langsungkan — pada tg..12-4-1953. 
Baik dalam: pertemuan :informil--pa- 
da tg. 12 maupun dalam pertemuan 
pengusaha? sekolah? partikelir jang 
formil pada tg. 18 itu semua wakil2 
hadlir pada pertemuan “itu telah se- 
pendapat, bahwa- dirasa sangat per- 
Tunja. adanja: hubungan - antara: pe- 
ngusaha2 sekolah2: partikelir dikota 
Semarang ini. Sebab banjak- sekali 
soal2 jang perlu dipetjahkan dan di 
selesaikan oleh pengusaha? sekolah2: 
partikelir, — umpamanja: tentang: pe- 
nerimaan murid. 5 

Tetapi sebaliknja  di-insjafi : djuga, 
bahwa dalam hubungan itu haruslah 
didjalankan  kebidjaksanaan jang 
sebesar2nja,  karena-masing2 peng- 
usaha sekolah2 partikelir ' mempu- 
njai soal2 chusus jang tidak dapat 
dipetjahkan bersama.  umpamanja 
tentang agama, uang sekolah dsb.- 
Kesimpulan jang diambil didalam 

pertemuan itu jalah, bahwa telah 
'disetudjui dibentuknja sebuah badan 
perhubungan. antara. pengusaha2 
sekolah2. partikelir dikota: Semarang 
ini. Badan ini akan berbentuk di- 
antara federasi dan badan kontak. ! 

| Oleh karena. prinsip telah disetu- 
djui dibentuknja badan perhubungan 
antara pengusaha2 sekolah2  »arti- 
kelir dan saran2 jang penting telah 
“diberikan, maka pada: pertemuan. itu 
telah dapat. dibentuk: pengurus “dari 
badan itu, jalah? ketua: Sdr. /Supar- 
'man dari Taman: Siswa, : wakil: ke- 
tua Sdr.-Ds. Suhardi dari Masehi, 
sekretaris . Sdrs St. “Mudjilan.' dari 

| Katolik, bendahara: Sdr. Amirnata 
dari Muhammadijah: dan. pembantu 
Sdr. Prasadja:'dari  Kartiiasai 
Kepada Pengurus diserahkan: tu- 

gas untuk mentjari nama: untuk ba- 
dan perhubungan itu dan: merentja- 
nakan : peraturan-peraturannja.. de- 
ngan saran: 

|. 1. berbentuk 'antara federasi dan 
kontak: 2. tidak menjinggung: soal? 
-chusus, :5. bersifat persaudaraas jg. 
harmonis. f - 

Hasil pekerdjaan Pengurus — it 
akan selekas. mungkin diadjukan ke:   pada. rapat pleno untuk: disjahkan. 

  

SEKOLAH 

KLEERMAKER # 
p.: Kelengan-Ketjil. 

Semarang. 
  

| “ Systeem: 
| | 

| 

(   Ha 

“ Peladjaran: Theorie - Praktijk dan Praktijk Umum 
Frans - Amerikaans 

“ Pimpinan sorang Ahli jangberidjazah dan puluhan 
tahun berpengalaman dalam usaha kleermaker 
besar dan ketjil. Lebih landjut mintalah keterangan 

| |.“ Berdiri sedjak tahun 1910” 

| 
! 

  

Dari Baturetno diterima kabar, | 

beberapa hari jl. telah terdjadi suatu | 

Tidak disebutkan apakah truck itu | 
hantjur atau tidak akibat ketjelaka-| 

Tan Oen.Kiong —: 

KESEBELASAN P.S.S.I: MEM- 

Menurut R:R.I: Djakarta, pertan- 

Nederland |. 

Irupakan 

    

       

UKAAN DAM NGO- 
BARAN. 

Oleh Rakjat desa Djogomuljo, 
ketjamatan Tempuran (Mage- 
lang) telah selesai dibangun dam 
di Ngobaran dengan biaja sebe- 
sar Rp.:17.900. Rp. 7.900. dida- 

pat sebagai: bantuan dari pihak 
pemerintah. Pembuatan dam di 
pimpin oleh djawatan pengairan 
setempat, dan diharapkan dapat 
"mengairi sawah seluas 80 ha. 

Baru2 ini pembukaan dam ba- 
elah dilakukan dengan 

. h wakil residen Kedu, 
bupati Sosrobusono. 

Selain itu didesa  Djogomuljo 
telah selesai pula dibawah 3 buah 
'djembatan oleh para peladjar da- 
ri Sekolah Kader Infanteri Ma- 
gelang bersama-sama rakjat. Tiap 
djembatan telah selesai dalam 

   

“Itempo satu hari, dan pandjangnja 
antara 7 sampai 10 meter. 

GERAKAN MENANGKAP 
BABI HUTAN. 

Dalam suatu ,,operasi” jang di 
lakukan oleh anggauta2 tentara 
bersama-sama dengan rakjat, di- 
daerah Tempuran (kab. Mage- 
lang), baru2 ni telah dapat dibu- 
nuh sedjumlah 355 ekor babi-hu- 
tan. 60 Ekor diantaranja mati ter 
tembak, sedang jang 295 ekor la- 

gi mati karena ratjun fosfor. 

Gerakan itu dilakukan sampai 
kedaerah Salaman dan Kaliang- 
krik. 

WONOGIRI 
LATIHAN O. P. R. 
  

' Sesuai dengan -campagne penera- 
ngan jg dilakukan oleh: P.P., Poli- 
si Negara, Militer dan Djapen Kab, 
jg titik beratnja - diletakan untuk 
menggalang keamanan. daerah, ma- 
ka kini atas inisiatief instansi se- 
tempat telah diadakan latihan ka- 
der-kader O.P-R., jg diikuti oleh se 
banjak 675 kader2 O.P.R. seluruh 
Ketjamatan Purwantoro. 

Perhatian sangat besar, dari fi- 
hak jg berwadjib, sehingga para pe 
ngikut latihan dengan semangat ber 
gelora dan penuh: keinsjafan meng- 
insjafi penting serta ' gunanja lati- 
han ini untuk mengatasi segala ke- 
mungkinan jg dapat mengganggu 
ketentraman umum. 

KONPERENSI KAUM 
PENSIUNAN. 

Konperensi K.K.P. tjabang Wono 
giri baru-baru jang dihadliri oleh 70 
orang dan didatangi- oleh berbagai 
instansi setempat, serta utusan dari 
daerah Surakarta Sdr. Sarwoko- Ma 
ngunkusumo, Sdr. . Soewoto dan 
Nj. Djenal berdjalan Iantjar. 

Pendjelasan jang diberikan dalam 
konperensi diantaranja  bertudjuan 
untuk menggalang persatuan dan per 
sbaikan nasib para pensiunan. Se 
telah diberikan keterangan? keada- 
an K.K,P. dalam tahun jang lalu 
dan “usaha selandjutnja. Kemudian 
dipilih pengurus baru, dengan susu 
nan sbb.: 

Ketua: Mitrosudarmo, Wk. Ketua: 
Brotosunoko: Penulis: Prawirosastro: 
K.U.: Katnosutjipto, dan beberapa 
commissarissen. 
Guna mentjapai tudjuan akan di 

'adakan koperasi simpan/pindjam js 
keuntungannja akan digunakan utk. 
kepentingan sosial dalam lingkung- 
an. para pensiun. e 

ak 

  

  

€ Sjahrial 

— Berhubung: Kebotjoran 
Udjian SMP/SMA ' 

SEORANG bernama Siahrial, tem! 
pat tinggal digang Bundar Djakarta, 
berhubung dituduh tersangkut dalam 
kebotjoran naskah udjian SMP/SMA 
di Djakarta “pada hari Djum'at tes 
lah ditahan polisi untuk diperiksa le| 
bih djauh, demikian keterangan, jang: 
diperoleh: P.F.-Aneta “dari 'seksi Per 
hubungan Masjarakat kepolisian Dja 
karta Raya. 

   

  

MENTERI PENERANGAN 
TENTANG PERISTIWA SK. 
.»DE VRIJE PERS”. 

Atas pertanjaan pers tentang per- 
istiwa penjerbuan kantor surat ka- 
"bar ,,De Vrije Pers” di Surabaja be 
berapa hari jang lalu Menteri Pene 
rangan . Mononutu 
bahwa ia menjesal terhadap kedjadi 
an di Surabaja itu, karena teristimewa 
'mahasiswa2 Fakultet Hukum sela 

kita | jaknja insjaf, bahwa Negara 
adalah suatu Negara Hukum dan ti 
dak dapat menerima golongan2 da. 
lam masjarakat mendjadi . ,,hakim 
sendiri”. 

Sevbaliknja menteri Mononutu me 
ngatakan, kiranja kedjadian itu men 
djadi satu peladjaran bagi pers asing 
di Indonesia untuk memperhatikan 
dengan seksama perasaan2 atau- ge 
voeligheden dalam masjarakat Indo 
nesia sekarang. 3 
PERAMPOKAN DIM KERE- 
TA-API BANDUNG — DJA- 

KARTA, 
Didalam kereta-api: Bandung — 

Djakarta, Djum'at siang terdjadi pe 
rampokan jang dilakukan oleh bebe 
rapa. orang tak dikenal bersendjata 
api dan sendjata2 tadjam. Jang. men 
djadi korban perampokan, menurut 
polisi, ialah Soe L.. T., seorang Ti- 
onghoa: dari. Bandung 'jang bermak: 
sud pergi. ke Djakarta: dia menderi 
ta kerugian sebuah. koper -berisi pa 
kaian seharga Rp. 1000.— dan uang 
kontan. Rp. 2.800,—. Kawanan: pen 
djahat kemudian lontjat keluar ke 
reta-api sewaktu kereta. itu sedang 
berdjalan agak perlahan. Tidak dite 
rangkan dibilangan mana peram 
kan itu terdjadi. 5 

menerangkan, | 

AU KARET, Na baka aa,   

    

5 

4 

$$ 

Na (Oleh nj: 

    

  

Ei 0... e e 

(Hari Kartini 
| Mengenang Hikmah Pelopor Perdjo- 
».. Angan Wanita Indonesia 

Budiono.) 
  

(TIATATAN 

terutama kaum  wanitanja, 

            

almarhum R.A. Kartini, 

                     

April 18 

gn 
ta 

    
    

akty. ja dewasa, 
paktu itu. 

Riwajat Ibu Kartini tidak asing 
|lagi. Pun tjita2 jang mendorong be- 
liau telah tjukup kita kenal. Saja ja- 

kin, andai kata Ibu Kartini jang ber- 
tjita-tjita murni itu, kini masih: ber- 
ada ditengah-tengah kita, beliau tak 
akan ketinggalan “oleh: dunia: jang 
selalu berputar dan. zaman jang sc- 

dang berrevolutie, didalam. mana 
golongan wanitanja: pun turut ma- 
dju - dalam berupa-rupa lapangan. 
Perobahan kedudukan kaum wanita 
Structuur masjarakat, jang pada ha- 
kekatnja adalah djalannja revolutie 

masjarakat jang normaal..dan . me- 
mang harus dipandang barang bia- 
sa, sering? menimbulkan reactie' jg. 
'kadang-kadang sampai menggempar- 
kan. Ibu Kartini» sendiri "pun tidak 
luput dari tjelaan2 dan critiek jang 
menggemparkan, 
Apa jang kita butuhkan” . dalam 

menghadapi itu semuanja? Kita ha- 
rus teguh dan beriman jang kuat, 
mengedjar ideaal jang: luhur, men- 
djundjung tinggi “dan. selalu meng- 
|ikuti djalan jang ditetapkan: baik” 
oleh: Tuhan. Dengan demikian usa- 
ha kita tak -akan sia-sia, 
'Riwajah berdjalan terus, zaman 

berobah, tjara berfikir manusiapun 
berobah, sekalipun terasa agak be- 
rat. untuk mendjadi pelopor - untuk 
merintis djalan kemuka dan mening 
galkan kebiasaan jang ada. Tetapi 
ada jang tidak berobah, jakni mutu 

  
  

Siapa 

  

Je. Ganti Mononutu 

  

Pener 21m? 
“MENURUT KETERANGAN? jang diperoleh PI-Aneta, pre- 

siden telah mensjahkan pengangkatan Mononutu sebagai duta be 
sar di Peking. Penjumpahannja sebagai dutabesar itu baru akan 
diadakan-dalam bulan Mai jang akan datang, Jang masih merupa-     
kan kesukaran sekarang 

teri, penerangan. Dalam 

    
ini adalah soal penggantinja selaks men- 

2 - pemerintah orang . sekarang 
“djabatan menteri penerangan itu: kelak 

akan diduduki orang baru, ataukah akan dirangkap oleh salah se- 
orang menteri-dengan ad interim. 5 

  

PURWODADI 
| MASUK SEKOLAH 

  

   
     

- 
Tahun ini i dikabupaten-Purwodadi- 

Grobogan telah mentjata'kan diri un 
tuk turut. dalam... udjian. masuk 

sekolah. menengah 2.140 murid ta- 

matan sekolah rakjat. Djumlah- ini 
adalah dua-kali lipat daripada djum 

| Jah tahun jang-lalu. Tetapi hasil udji 
an 'ini tidak begitu baik karena jg. 
Tulus hanja.ada |.k. 10,595 atau 226 
orang tjalon. Hasil. jang terbaik di- 
tjapai oleh. S.R- VI Kristen di Pur- 
wodadi. 82945. dari murid2nja lulus 
dalam: udjian tsb. '' 

“Orang menduga, bahwa: “kare- 
na mas'alah inilah penjumpahan 
Mononutu selaku duta besar itu 
masih akan - ditunggukan sampai 
bulan:Mai, karena kalau ia sudah 
disumpah, tidaklah mungkin ia 
merangkap pula djabatan menteri 
penerangan. 

-Selandjutnja . diperoleh ketera- 
ngan, bahwa menteri. penerangan 
Mononutu,.. berhubung. dengan 
akan keberangkatannja ke Peking 
itu, pada hari Rabu minggu jang 
akan datang akan... bertolak ke 
Makasar, kemudian ke: Menado 
dan Ternate.. Kundjungannja ke- 
tempat2 :itu. adalah. untuk menje- 
Jesaikam, soal2 . kekeluargaan. 

: Menteri: Mononutu ' akan kem- 
bali lagi ke Djakarta pada tang- 
gal 5 Mai jad. 

  

Ruang 
EKONOMI 
PASAR HASIL BUMI SEMG. 
Pasar hasil bumi Semarang jang 

tertjatat oleh Dunlop & Kolff pada 
tg. 18 April 1953 sbb: Kapok C 
kedjadian 1012,50: Kopi Rob. Kam- 

pong GB pendjual 675 n.o. kering: 
Rob. Ond. WIB pendjual 940: Ke- 

dele pmi' Djember pendjual 152,50 
ready: pmi Djember pendjual 157,50 
Djuli/Aug.: gendjah pendjual 190: 
hitam pendjual 150: Gaplek pendju-i 
al 55 Djuli/Aug.,  Djagung: putih: 
pembeli 80 ready: Katjang glondong: 
terpilih: pendjuai- 235. 0.0: Oveip:: 
Osee tidak terpilih  pendjual 280- 
Osee terpilih pendjual 3051  Osee: 
"terpilih setjara kasar pendjual 290: 
'Katjang merah pendjual 150 n.o 
dan pendjual 140 o.0.: katjang hi- 
djau- joelik pendjual. 175 n.o. Rem- 
bang dan toatjeh pendjual 185 n.o. 
Lasem: Beras tuton Weleri pendjual 
140: '- Kretek TC Tjeree kedjadian 
1123 Mei ex desa dan pendjual 135 
bulan Djuni/Djuli, Beras SW Hul- 
ler pendjual 185: Widjen item pen- 
djual 187,50 n.o., Karung HC Green 
pendjual 4,30 ready dan  pendjual 
4,10 pemasukkan. 

IKAN BERKURANG KARENA: 
GELOMBANG LAUT BESAR 

Dinas perikanan laut di Rembang: 
menerangkan, bahwa hasil penang- 
kapan ikan didaerah Rembang da- 
lam triwulan pertama tahun ini te 
lah turun sekali, jaitu 'k.I. dengan 
5099. Hal ini-disebabkan oleh gelom 
bang2. besar dilaut. pada achir2 ini, 
sehingga para nelajan tidak berani 

'berlajar: Pada triwulan itu hanja di 
tangkap” 559 ton ikan seharga: Rp. 
311060:000:——, 

MANGAAN INDONESIA: DI 
EXPORT: KE EROPA BARAT 

Tg. 16-4-jg lalu kapal. ,,M.S. 
Memnon” telah meninggalkan pela 
buhan ' Tjilatjap, “penuh “muatan. ba- 
'rang2 export dari: daerah Djawa Te 
ngahj diantaranja: "membawa ma- 
ngaan sebanjak: 1.100 ton “untuk di 
bawa ke Eropa Barat. 5 

Kapal ,,/M.S. Memnon” adalah 
kepunjaan  kongsi perkapalan Ing- 
gris, jg menurut keterangan telah 
beberapa kali membawa bahan2 
mangaan jg terdapat didaerah per- 
tambangan di. Tasikmalaja. 

Dapat. dikabarkan lebih djauh, 
bahwa. didaerah - Tasikmalaja ba- 
njak: sekali terdapat mangaan jg me 

sumber . devisen. Tetapi 
sumber alam tsb. kini tidak dapat 
diexploitir — sebagaimana  mestinja   berhubung... dengan daerah itu be- 
lum aman. 

KEADAAN EKONOMI 
SINGAPORE. 

Mundur. karena import da 
ri Indonesia berkurang. 

Ekonomi Singapura — pusat per 
dagangan daerah Asia “Tenggara — 

|kaan lalu-lintas. 

TAKSI BENTUR POHON. 
Hari Minggu kemaren. I.k, pukut 

|10 pagi. didjalan.. raya antara Paja- 
man—Setjang: telah. terdjadi. ketjela- 

. Sebuah taksi dari 
Magelang No. AA-1152 jang diken-   sangat: mundur karena  djatuhnja 

import: dari Indonesia dan turunnja 
harga karet, demikian keterangan . 
kalangan dagang UP. Ms 
Dalam . keterangannja . selandjut- 

nja, kalangan pimpinan organisasi2 
dagang mengatakan, bahwa perda- 
gangan ,,entrepot” Singapura berku -Siadi ringsek, 
rang karena sangat  turunnja- volu- 
me import. barang jg maksudnja di 
angkut. ketempat tudjuan lebih dja- 
uh lagi. Mereka mengatakan, apa- 
bila. ketjenderungan ini menetap, 
Singapura sebagai pelabuhan ,,en- 
trepot” antara dunia - Timur dan 
dunia. Barat. akan- mundur 'artinja. 
Keadaan “ekonomi: Singapura de- 

wasa ini belum mentjapai tingkat ke 
gentingan,. tetapi hasil. pendapatan 
koloni terpengaruh, mendjadi djelek 
karenanja. Satu2nja sebab penting 
dari kemunduran «ini ialah. usaha 
Indonesia memperpendek. route: pe- 
ngiriman . barangnja dengan . tidak 
melalui Singapura. Demikian pen- 
dapat. kalangan dagang Singapura. 

    

Hari Selasa 21. Aprik '53 
17.00. Pembukaan. 17.05. Rajuan 

putra. 17.30: Maklumat..:17.45 Sap- 
djungan bakti. R.A. Kartini. 18.15 
Seni. karawitan. Surakarta... 19.00 
Tanda waktu: 19.10 Ibu kota hari 
ini..19.15 Kontak dengan pende- 
ngar. 19.30 ' Pilihan pendengar. 
120.00 Sari warta. 20.05 Siaran pe- 
merintah. 20.15 Ichtisar pers. 20.30 
Tossani dengan  Dharmanto. 20.45 
Pak Beres. 21.00 Berita bahasa 
Djawa. 2115 Atjara esok hari. 
21.20 O. Redla. 22.00 Warta beri- 
ta. 22.15 Irama gambus.: 23.00 Tu! 
tup. 

SIARAN. R.R.I. SOLO 
Hari Selasa.21 April 53. 

17.00 - Pembukaan. 17.05 . Gen- 
ding2 dolanan. 17.30 Pengumuman. 
17.45 Gending dolanan. 18.00 Ser- 
ba-serbi A.P. 18.15 Lagi2 barat. 
19.00 Tanda waktu. 19.10 Selingan. 
19.15 Dunia olah raga. 19.30 Ke- 
san pesan Ibu Kartini. 20.00 Sari 

darakan kedjurusan Semarang  keti- 
ka.didjalanan tsb.. hendak menda- 
hului otobis AB-931 “dari. N.V. Ex- 
pra, karena satu dan-lain sebab .su- 
dah berdjalan. terlalu ke-kanan hing- 
ga..membentur .. pohon, jang berdiri 
ditepi .djalan. . Akibatnja taksi. tadi 

| sedang .. tiga antara 
lima. orang .penumpangnja . menda- 
pat luka2 serta dibawa -ke. Mage- 
lang... ' 

PENGENDARA SEPEDA 
MOTOR: : 

Perkembangan: Sepeda. Motor. di 
kota Semarang: belakangan ini agak 
madju... Kemaren PPSS: telah .meng- 
adakan trip ke djurusan Selatan. Se- 
marang, jaitu Mendut, Borobudur 
dsb.-nja. Ketika lewat dalam kota, 
"nistjaja. para pengendara tidak ber- 
djalan setjara kelompok, malah ada 
djuga jang saling membalap.. Ada 
baiknja kalau djalannja oleh PPSS 
diatur demikian rupa, sehingga me- 
ngingat djuga lain2 kendaraan jang 
membutuhkan. djalanan,. umpamanja 
berdjedjer dua. 

20 Djuni 
Perletakan Sendjata. Di 

Korea 
SIARAN ' RADIO Korea' Utara 

jang hari Minggu terdengar didaerah 
netral. Panmunjom mengatakan bah- 
wa PBB dan Korea akan menanda- 
tangani perdjandjian. perletakan sen- 

| djata pada . tanggal . 20 Djuni' jang 
akan: datang. Siaran tadi "terdengar 
setelah tertjapai persetudjuan untuk 
mengadakan lagi rundingan perleta- 
kan sendjata "pada' tanggal 25 April. 
Tetapi kalangan Korea Utara tidak 
bersedia, mendjawab sewaktu ditanja- 
kan, apakah Korea Utara mau me- 
nerima baik tawaran komando PBB 
supaja. para tawanan. jang menolak 
dikembalikan ditempatkan — dalaw 
kamp2. PBB dibawah pengurusar 
Swiss. (Antara-AFP). 

7 TH. HUKUMAN PENDJARA 
TAK POTONG TAHANAN. 

Utk ,Guru” Gerombolan. 
Pengadilan Negeri di Djakarta da 

lam sidangnja telah mendjatuhkan 

    warta berita. 20.05 Siaran pemerin 
tah. 20.15 Ichtisar pers/ 20.30. La- 
gu tak bersair. 21.00 Berita bahasa 
Djawa. 21.15 Rajuan malam. 22:00 
Berita. 22.15. Atjara esok hari. 
22.20 The Melachrino :strings. 22.30     
Dendang malam, 23.00 Tutup. 

hukuman pendjara selama 7 tahun, 
tidak dipotong selama dalam taha- 
nan,. atas diri Muhajar alias. Bon: 
tjel. dan Tamsir bin Sadi, jang. ma- 
sing2 dipersalahkan . telah mendjadi 

| guru” serta turut menggabungkan 
diri. dengan. gerombolan. bersendjata 

| Mat Item. 

  

Hari ini, tanggal 21 April: 1953, 

memperingati 

peringati pendekar puteri Indonesia. Dibawah ini kita sadjikan tuli 
an Ibu Budiono jang ditudjukan kepada segenap pembarja. ,Su 
Merdeka” sekalian. Semoga dalam" memperingati hari jang mulia in 
“makin-tertanamlah hikmah perdjoangan wanita jang dipelopori oiel 

|ming tsb. kini berada di kota Tjila- 

REDAKSI). 

segenap. masjarakat Indonesia 
Hari Kartin??, mem 

   

ADAPUN 28 Rabiulachir tahun Djawa 1808, bertepatan dgn. 
'adalah hari lahirnja seorang Puteri Indonesia, di 

Ih Kabupaten Djepara. Seorang Puteri, jang pada itu 
jangka, bahwa ia akan dihargai oleh Bangsa- 
harum itu akan semerbak dari dalam sampai 
“pada zaman sekarang, dimana kita berada 

jang djasa2 sede mikian . seperti ' telah dibuktikan 
lebih tegas. dan tandas' dapat kita 

moraal manusia jang tinggi, jang 'di: 
tjiptakan ' oleh 'Jang' Maha Tinggi 
pula, disamping itu kodrat alam jg. 
chusus ada pada wanita. 

Berbudi lemah lembut, setia, sa- 
bar dan tawakkal, adalah sifat2 ke- 
istimewaan dari. wanita, jang sukar 
terdapat pada kaum lelaki,” ditam- 
bah lagi dengan ..tjinta” jang didu- 
kung oleh ,.panggilan” (roeping) dan 
Sifat ibu” jang exclusief milik wa- 
nita, dan jang tak dapat dirobah 
oleh perputaran zaman. 

Kita. berada - dalam “ Negara 
Merdeka, didalam phase memberi 

i kepada.kemerdekaan jang telah 
kita rebut. Pemberian ini “tadi 
kita letakkan kepada perdjoangan 
dan program pekerdjaan:: kaum 
Ibu hendaknja' senantiasa menje- 
suaikan'. perdjoangan dan peker- 
djaannja tadi kepada: realiteit ma 
sjarakat jang dihadapi sehari-hari. 
Perlu pula adanja suatu classifi- 

    

as 

      
catie, antara mana jang harus di- 
kerdjakan lebih dulu, apa jang da 
pat ditunda. Masalah hangat dan 
penting, jang mengganggu pemba 

ngunan djiwa dan masjarakat cri 
sis moreel umpamanja, diletakkan 
pada urgentie pertama. Djangan- 
lah soal ini kita serahkan kepada 
Instantie resmi. (seperti  Sosiat 

dan Agama) sadja, kita bertugas 
malahan turut bertanggung dia- 

wab dalam hal ini! Hal ini telah 
saja signaleer - pada tahun 1952 
waktu kita merajakan Hari Kar- 

tini, dan tidak ada djeleknja utk. 
mengulangi. Dengan tidak mengu 
rangi usaha2 kita pada tahun2 

jang lalu, seperti mendirikan Ru 
mah Bersalin, membuka Sekolah, 
mendirikan Perumahan Wanita 
dan lain sebagainja, saja tetap ber 
seru kpd. Saudara2, untuk me- 
'muljakan Hari: K » dengan 
memberantas penjakit masjarakat 
jang berbahaja: itu! 

Sungguh terasa 
dewasa ini, bahwa kita membutuh 
kan wanita sebagai Kartini jang 
tidak takut atau segan menentang 
pbendapat2 dan aliran2 kolot, jang 
menghambat kemadjuan masjara- 
kat. Tetapi djanganlah kita berpu 
tus asa dengan berfikir ,,alangkah 
baiknja djika Ibu Kartini seka- 
rang masih hidup, akan membawa 
masjarakat wanita lebih madju”, 
tetapi kita segan berdaja-upaja 
mewudjudkan tjita2 Kartini, fi- 

sangat pada 

kan,kita, berketjil hati. . Bukan 
orangnja jang mendjadi soal, me- 
lainkan tjita2 jang luhur jang ha 
rus kita landjutkan dan wudjud- 
kan mendjadi kenjataan. jang ber 
faedah bagi kaum wanita chusus- 
nja, dan Nusa.dan Bangsa umum- 
nja, dan memberi kenjataan pula 
kepada, perkataan ' Almarhum 
Mahatma. Gandhi. jang -berbunji' : 
«sBanjak sekali pergerakan2: kita 
kandas' ditengah djalan oleh: kare 
na keadaan kaum wanita kita” 

  

  

kiran. demikian hanja menundjuk . 

  

IBU: K 
Gubahan IX. 

PP 
ki—ta 

ki—ta 

ki 

I: “Ibu 

TE “Teh 

IL “Tha 

Kar-—ti 

Kar—ti ta 
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Putri 

Kar—ti 

Kari - 

Kar ti 
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Pen—di—bkar ka   
ULANGAN: 

AN Tak UMR UG 5 
Wa -hai I- bu ki-ta 

ME 3 MO OS G 
Sung.- guh  be-sar .tji- ta - 

Pegawai-peker-: 

dja Kaliminggir 

Dikumpulkan - Oleh 
Grombolan 

(Ofeh : Kor. Serdiri) 

HARI. SENEN . tg. 13-4. jbl:, 
sekira. djam 11.30 siang.hari, ge 
rombolan jang kekuatannja dikira 
kirakan 200 orang, sebagian ber, 
pakaian seragam. dan 5076” : beri 
sendjata, dengan serentak : memai 
suki. kompleks -onderneming. Kali 
minggir, Gunungkaret dan Pulo 
sari (daerah Djeruklegi, Tjilatjap). 
Perlawanan sama sekali tak ada, 
karena memang di tempat2 tsb.. 
tak ada pos2 pendjagaan. Mere 
ka ini segera mengumpulkan pe 
gawai2 dan pekerdja2 jang tidak. 
sempat melarikan diri. Kemudian: 
digiring kelapangan .pasar. Gu- 
nungkaret. Ditempat itu,... pemim 
pin grombolan jg mengaku diri: 
nja bernama Sarip al. Putut Djan 
toko, asal. dari Karangrau Banju 
mas, berpidato, jang. antaranja' 
menjatakan, bahwa grombolannja: 
adalah jang dinamakan D.I. Pula 
ia katakan, bahwa dimana2 su- 
dah .. ada D..I. .. Oleh... karena 
nja, ia katakan selandjutnja, diha 
rap para pekerdja dan pegawai: 
dan rakjat djangan takut2 dan 
gelisah. Sebagai penutup. ia mes 
ngantjam, djika lai saat grombol- 
an ini datang,” tetapi ternjata 
orang2 sama pergi, ia akan djalan 
kan pembersihan setjara tandas. : 

Dalam pertjakapan dengan warta 
wan kita, seorang  pekerdja" R.O. 

mengatakan, bahwa diantara  gerom 

bolan itu terdapat 6 orang bekas 
pekerdja sadap R.O.- dan mereka 
inilah jg mendjalankan peranan se- 
bagai petundjuk istimewa. 

Perlu ' diketahui, bahwa ' seorang 
pekerdja nama Soewondo ditangkap 
dan kemudian diikat dan dipukuli 
achirnja ditarik kedjalan besar dan 
ditembak mati dari djarak 1 meter. 
Djuga seorang pekerdja harian da 

ri R.O. Gunungkaret nama Darman 
ditangkap . dan. diikat, : tetapi mu: 
djurs sekali, Darman' dapat melari- 
kan diri hingga lepas dari umpan 
peluru gerombolan. 
Kedua orang jg ditangkap itu, 

adalah atas tundjukan Parkum cs. 
karena  ketjuali sebagai pekerdja 
onderneming, djuga sebagai anggau 
tas OP,R. 

Perlu kiranja diketahui, . bahwa 
onderneming Kaliminggir. sudah em 
pat kali mendapat gangguan gerom 
bolan. 

Akibat gangguan2 ini,. maka se- 

bagian besar dari buruh : onderne-   

Kar—ti—ni, 

In—fo—ne—.sia, 

Pu—tri jang ber—dja—sa, 

Pete -le—-karc-kaumiI ba, ta nah A “irku. 

ek xx ig 

um—r'a, 

Pu—tri jang mer—dt—k: 
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ta 

je 
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213 
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tji-ta-nja ba-gi Inido- ne-sia.   
4. ORANG DAYAK IBAN KE 
DJAKARTA INGIN BERTEMU 

MUKA DENGAN PRE- 
SIDEN SUKARNO. 

Dgn. menumpang kapal. ,,Men- 
' doet” Minggu pagi telah bertolak 

3 suku Dayak 
Iban jang datang dari daerah pe: 
dalaman Kalimantan Barat jang 
berbatasan dengan Serawak, dgn. 
maksud hendak bertemu muka de- 
ngan Presiden Sukarno. . 
Kapan /ntarat dikatakan oleh 
mereka (dalam bahasa Indonesia 
jang sangat tidak sempurp2), bah 
wa selama ini dikampung mereka 
sering didengar nama Sukarno atau 
melihat gambarnja jang sangat di 
muliakan atau dihormati, tetapi 
melihat muka atau berdjumpa mu- 
ka dengan Presiden Sukarno sen- 
diri sangatlah mereka inginkan. 

Rakjat Kambodja 
Tak: Sudi Mati 

. Untuk: Perantiis 
RADJA KAMBODJA, Noro- 

dom S'hanouk, hari Minggu me- 
| nerangkan bahwa ada kemungki- 
nan rakjat- Kambodja melawan 
pemerintah jarig sek dan ke- 
mudian menggabungkan diri kepa- 
da pemeritah Ho Chi Minh. 

Dalam pertjakapan dengan ha- 
rian ,,New York: Times” dikata- 
kannja, bahwa anggota2 Uni Pe- 
rantis haruslah diberi kemerdeka- 
anseperti jang diperoleh Pakistan 
dan India dalam: Commonwealth 

Inggoriss ata 
enurut radja itu, kehakiman 

Kambodja tak dapat berbuat apa- 
apa. terhadap. orang Perantjis, de- 
mikian pun kepolisian Kambodja. 
Dalam perekonomian, ' Kambodja 

tak dapat mengimport “atau meng- 
eksport. setjara bebas . dan 'sekali2 
tak mempunjai kemerdekaan dalam 
soal memungut padjak. 

| Norodon Sihanouk jang kini da- 
lam perdjalanan pulang, dari ' New 
| York ke. Kambodja, seterusnja me- 
njatakan, bahwa  djika Kambodja 
mengalami invasi seperti jang dide- 
| rita oleh. Laos, maka ,.mungkin saja 
tak. dapat memaklumkan mobilisasi 
umum. seperti telah terdjadi di. La- 
os”. Djika terdjadi penjerbuan, rak- 
jat. Kambodja akan - mengatakan, 
bahwa Perantjis telah terkepung dan 
bahwa  adjal kekuasaan Perantiis 
telah tiba. " 

Diantara rakjat Kambodja jang 
berpikiran, makin. banjak jang mes 
njokong. teori jang mengatakan, bah 
wa pasukan2 Ho Chi Minh ber- 

djoang untuk. kemerdekaan negeri- 
nja: Mereka, ini tidak sudi mati un: 
tuk. Perantjis dan membantu Perarn- 

tiis berdiam terus di Kambodja, de. 
mikian. radja. Norodon Sihanouk, 

    

  
  tjap, dalam pengungsian. 

  

(Antara). 
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Main 
Tea ah sala x . « $ 3 ' | : “Besi” Di Kenya mw» 
2 Dibaiar Stan Dirobohkan Dgn Bulldozer: Be- 

ribu Ribu Penduduk Terpaksa MengungsiDgn | 
: Segala Milikuja “' 

I. RIBUAN ORANG AFRIKA, laki2, wanita dan kanak2 de- ngan ribuan kambing, domba, ajam dan binatang2 “ternak lainnja (hari Djum'at (malam ,,berdujun2 mengungsi kedjurusan utara, se telah mereka diusir dari dua dusun2 pondok jang terkenal seba- . 
|gai tempatnja kegiatan2”Mau Mau. Mereka berangkat sebagian de- ngan prahoto dan berdjalan kaki dan meninggalkan pondo 2 .mes.. reka dilembah sungai di tepi timur laut Nairobi. Kedua dusun ita |dan sekitarnja. dianggap sebagai markasbesar untuk Nairobi dari organisasi Mau Mau. Ga 1 
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Dalam kurang dari 36 djam 
maka banjak dari pondok2 jang 
rapat jang didiami oleh 7.000 
orang2 Afrika di lembah sungai 
Mathari dan Gethathura, 8 kilo- 
meter dari pusat Nairobi akan di- 
bakar atau dirusakkan dengan 
bulldozer. : 

Pada hari Djum'at pagi ratu- 
san polisi dan tentara Afrika dan 
Eropah telah memasuki dusun2 
itu dengan membawa perintah un 
tuk mengusir orang2 jang tinggal 
|disana. ' 

Federasi Kali- 

mantan Utara. 
Inggeris? 

PENGUMUMAN resmi hari 
Djum'at tentang/konferensi  me- 
ngenai tiga daerah Inggris di Ka- 
limantan Utara oleh kalangang | 
jang biasanja mengetahui di Sin- 
gapura dianggap sebagai suatu 
langkah kearah tudjuan federasi 
untuk daerah2 itu. 

Komisaris djenderal Inggris un | 

Sebagaimana kita kabarkan. I 
Berkeliling” guna memperluas 
praktek para kepala 

  

man Belanda 
peniduduk" asli 

   

   

an tanaman, tehno tehnologie dan sosi 
berkeliling ini 

Komunike resmi. 
Dalam suatu keterangan resmi 

oleh pemerintah Inggeris dikata- 

Pada awal tahun 19464 sebagian 
besar dari bekas2 ,,kolonis' dengan 
maksud memburuh sambil “bertani 

    

dan memperdalam 
djawatan Perkebunan Rakjat 

lam kursus berkeliling ini diberikan tjeramah2 

  

. Susunan Pertahanan Eropah Tak Lantjar 
" 

   
    

.hari jl, telah “diadakan Seminar 
pengetahuan teori dan 
seluruh Indonesia. Da: 

oleh para ahli penjelidik- 
ekonomi. Tampak rombongan kursus 

menjaksikan kebun bibit appel di Bedali, Malang. 
Xx 

  tuk Asia Tenggara, Malcolm Mac “ 5 sa Donal ak via don enam PE AN Tn Tee Gentjatan Se 
- sudah membuka tanah2 dalam, ling 

kungan «- npunga Kebor IV 
untuk ladang2 pertanian dan men- 

“dirikan pondok2. mereka. Sesudah 
“. 6 tahun, kompleks tsb. jg kemudian 

|. bernafia “Kebon AV: dan berpendu- 
200 djiwas, dengan 40 rumah. 

oleh Pemerintah Marga diakui se- 
bagai penduduk "marga dengan se- 
orang kepala suku, masuk dalam 

- daerah Kepala Kampung Kelapa 
Vi. 5 
Timbulnja persoalan, jaitu ketika 

beberapa orang dari Kampung Ko- 
ta Alam, berdasarkan tradisi hu- 
kum tanah mengaku  mendjadi pe- 
milik tanah jg sudah mendjadi per 

“ kampungan tsb. Atas dasar perem- 
bukan kemudian persoalan dapat di 

s selesaikan, -jaitu dengan dasar: pin- 
djam sewa, dengan sjarat2 sipenje- 
wa tidak boleh menanam - tanaman 
tua seperti karet. Sg 

kan, bahwa kedua dusun itu.me- 
rupakan pusat gerakan Mau Mau 
di Nairobi. dan -sekitarnja.. Sedi- 
kitnja telah dilakukan 12 pembu- 
nuhan sedjak permulaan. tahun 
ini, 
: Di Kairobangi salah satu dari 
kedua dusun itu telah dibentuk 
»spengadilan” Mau Mau untuk 
mendjatuhi hukuman mati kepa- 
da orang2 Kikuyu jang dianggap 
berchianat terhadap bangsanja. 
|Majat2 jang dapat diangkut dari 
sungai2 menundjukkan, bahwa 
mereka telah - digantung, dan 
orang menduga bahwa fihak2 
bersangkutan itu adalah korban 
daripada ,,pengadilan” Mau Mau 
tadi. 

Seluruh orang Kikuyu dikedua 
dusun itu diberikan waktu sam- 
pai hari Sabtu tengah malam un- 

|tuk. berangkat. Setelah tengah 
malam pondok2 jang ada disana 
dibakar atau disama ratakan de- 
ngan tanah oleh bulldozer. 
: (Reuter). 

  

Sa ini di Kuching, ibukota Sera- 
wak. Pada konferensi ini akan di- 
bitjarakan koordinasi urusan2 po 
litik dan pemerintah untuk kepen 
tingan bersama, , demikian dalam 
maklumat resmi - itu. Djadjahan 
Inggris Serawak dan Kalimantan 
Utara akan diwakili. oleh guber- 
nur masing2, Sir Anthony Abdell: 
dan Sir.Ralph Hone ' dan protek- 
torat Brunei .oleh: sultan Brunei. 
(Reuter). 

  

RADIO PEKING 
hwa suatu 
mai, baik di Korea 
kah kearah pemetja 
itu mengutip sebuah 

  

———— 

Mosaddegh: Mera- 
sa Tjemas 

Dimana Mana Ia Melihat 
Sabot- 

MENTERI - luar negeri Iran 
Hussein Fatemi.hari Sabtu me- 
ngeluarkan statement, dalam ma 
na ja mengatakan bahwa semen 
djak beberapa waktu ini pemerin 
tah Iran mengetahui, bahwa - di 
berbagai-bagai bagian negeri Iran 
kaum sabot giat melakukaz pera 
nannja. 

Statement jang dikeluarkan ber 
talian dengan kedjadian2 di Shi 
raz itu, dalam mana terdjadi per 
buatan2 anti-Amerika,  mengata 
kan seterusnja bahwa kegiatan2 
sabot ini bertalian dengan perkem 

Tertjapainja- gentjatan sendjata di 
Korea baru berupa satu langkah ke 
arah penjelesaian masalah Korea de. 
ngan djalan damai dan soal2 lainnja 
di Timur Djauh”, demikian Radio 
Peking. : 

sIni belum dengan sendirinja ber- 
arti perdamaian Yi Timur Djauh. Te 
tapi berachirnja permusuhan? akan 
menudju kearah terwudjudnja suasa 
na dunia jang lebih aman dan lebih 
tiotjok bagi timbulnja hasrat akan 
damai kembali, sehingga dengan -de: 
mikian ketegangan internasional ber 
kurang. Rentjana persetudjuan sua| 
tu  gentjatan sendjata 
di Pan Mun Jom “itu menghendaki, 
suatu konperensi politik tingkatan 
tinggi dimana dibitjarakan masalah: 
Korea dil. : 

Selandjutnja akan dalam ka, 
rangan tersebut, bahwa usul kompro: 

Tetapi ketegangan kembali 
lagi, jaitu berhubung si-pemilik 
akan menarik beberapa bidang 
tanah tsb. dengam alasan akan di 
usahakan sendiri. Pihak - pemin 
djam-achirnja: mengadjukan usul 
membeli-tanahs tsb., jang: kemudi 
an dapat diterima oleh si ,.pemi- 
lik”, tetapi dalam hal harga tidak 
mendapat persesuaian, Pihak. pe 
mindjam mendasarkan pendirian 
nja, bahwa tanah? tsb. sebelum 
mereka usahakan adalah tanah jg 

: tidak berharga, jaitu berupa pa 
dang alang2 dan belukar semata. 

  

Andjuran- Evatt 
Pertemuan. Eisenhower- 
Malenkov-Chaurehill 

“DR. HERBERT EVATT, pemim 
pin partai buruh jg. beroposisi da- 

Langkah 
Timur-Djauh: Kata Radio Peking 

dalam siarannja 
gentjatan sendjata di Korea 

jang disusun: 

  mi untuk penjelesaian soal penuka 
ran tawanan perang 
berarti, prinsip bahwa. semua tawa! 
nan perang harus dipulangkan. k 
gerinja jg telah ditinge : 
nja diterangkan bahw 
masih ada untuk. mer 
mi tentang langkah? dan 
untuk pelaksanaan 
CP Pin) 

lam dewan perwakilan rakjat Austra 
lia menerangkan “pada hari Sabtu 
bahwa presiden Eisenhower perdana 
menteri Churchill dan. perdana men 
teri Malenkov. seharusnja mengada- 
kan perundingan dengan tidak ditun 
da-tunda lagi. Evatt jang pernah men 
djadi ketua sidang umum PBB ber- 
kata, bahwa pidato2 jang terachir. di 
utjapkan oleh mereka itu sangat pen 
ting sekali. Pertemuan antara ketiga pro-Mossadegh jg terdjadi di Tehe- 
orang itu akan merupakan suatu ba ran ketika hari Kemis j.l. itu seba- 
tu udjian dan suatu kesempatan baik gai djawaban jg dramatis terhadap 
untuk mengadakan  persetudjuan kaum. sabot dan musuh2 rakjat. 
njata daripada pedato2 jang diutjap Achirnja Fatemi mengatakan bah 
kan dari djarak2 djauh. (Reuter). wa orang2 Amerika. dan orang2 

j asing lainnja jg tinggal di Iran, di 
perlindungi keselamatannja oleh pe 
merintah Iran. : 

bangan2 politik achir2 ini. 
Seterusnja Fatemi. menjatakan ba- 

hwa pemerintah telah bertindak de 
ngan segala ketegasan jg diperlukan 
dalam keadaan seperti ini dan bah- 
wa kaum komplot jg berusaha me- 
laksanakan maksud2 mereka itu, ti 
dak boleh. tidak akan gagal usaha- 
nja. : 

Fatemi menamakan demonstrasi? 

“Sedang pihak lainnja berkeras 
pula pada pendiriannja. 

Achirnja persoalan tanah ini di 
.adjukan oleh penduduk Kampung 
.IV pada Pemerintah marga dan 
ketua DPRDS, tetapi djuga be- 
lum dapat menjelesaikannja. . Ke 
mudian terdjadilah insiden jang 

0. menjedihkan itu, dengan didahu 
“.. Iui pertjektjokan ketjil. 

— Sekarang oleh Pemerintah Dae 
| rah sudah dibentuk satu komisi 

0... husus untuk menjelesaikan seng 
P keta ini. (Antara) 

Bea 

     

Bantuan 
Utk Hadapi. 

Atas La 
  
  

dji untuk mempeladjari. tjara2 
agar bantuar: militer jang: diberi- GEMPA BUMI DI IRAN. kannja kepada Indotjina. mendja- 

Suatu gempa jang hebat hari Sab ' Gi lebih efektif lagi, guna meng- su telah menimpa dusun Gorgan di halaukan invensi Vietminh di 
daerah Astrorabad. Kerusakan jang! Laos.. 3 m0 demikian dikabarkan oleh menteri/ | Kementerian luar negeri Ame- 
luar negeri Iran, Hussein Fatemi.' rika Serikat telah mengeluarkan 
Ia berkata, bahwa ia belum meneri | suatu pernjataan, dalam mana di 
ma poran mengenai djumlah njatakan simpati dengan pendu- 
orang2 jang tewas. Propinsi Astora |duk Laos dalam keadaan genting 
.bad terletak ditapal batas pada laut 

  

  Barang” ,Made In Franee” 
Terlalu Mahal Dan Tidak Disukai 

£ Di Indonesia 
Perundingan Dagang Indonesia-Perantjis Berdjalan 

— Lantjar 

PERUNDINGAN DAGANG Indonesia-Perantjis dikota Pa- 
ris sedjak beberapa lama ini berlangsung baik sehingga dapat di 
harapkan kem i djumlah kontingen akan bertambah besar. 

                             
belum,” Nida 

Totak 

Amerika Serikat telah berdjan- | 

ndjata Korea 
.Pemetjahan Soal2 

hari Sabtu mengatakan ba 
sadja belum berarti da- 

maupun di Asia, melainkan baru suatu Jang- 
an soal2 di Timur 

2 dalam 
nia” dalam mana dimuat peringatan, bahwa 
lah jang paling sulit diantara soal2 internasional 

Djauh. .Selandjutnja siaran 
madjalah ,,Kebudaj Du- 

masalah Korea ada- 

dewasa ini”. 

  

DUA ROMBONGAN...pembe- 
dah di Swedia jang bekerdja ter- 
pisah telah mentjapai hasil2 jang 
memuaskan dalam pemberanta- 
san kanker. dengan mengadakan 
beberapa, pembedahan2. penting. 
| Tjara baru ituvadalah menge- 
nai pemisahan-lendir-dari suatu 
bahagian otak. Dari. .pengala: 
man2, mereka berkesimpulan, 
bahwa pembedahan2 itu kelihat- 
annja membawa hasil jang djitu 
terutama. i-terhadap-penjakit | 

didada dan di prostaat, 
pertama sekali diperlukan 

mbedahan berhasil, ia- 

Taat 
. 

lah bahwa tidak adanja- hormon 
ditimbulkan dengan pemisa 

itu dapat diganti dengan 
bentuk tablet. 

   

Oak eng kenama- 
unia, profesor Her 

ecrona dengan Kerdja-sa- 
"erat dengan -dr. Rolf 

di rumah sakit Serafimer te- 
hh melaksanakan tehnik: pemisa-, 

han lendir dari bahagian otak itu 
terhadap 25 orang pasien. Enam 
orang pasien jang menderita kan- 
'ker.dada: parah  menundjukkan 
tanda2 sembuh. 

'Profesor John Hellstrom 

   

dari 
r sakit Carolina membedah 
15 orang pasien jang sakit kanker 
dada dan prostaat dengan memi- 
sahkan bahagian otak itu. Djuga 
ia melaporkan tentang sembuh- 
nja beberapa pasien. (S.I.P.-Ane- 

  

  Kaspia. Dusun Gorgan letaknja se'kan bahwa anekatan bersendjata belah Timur Laut kota As'orabad. 'uni Perantjis akan berhasil memu 
kul mundur kaum 

Dalam keterangan. itu diberikan 
djaminan, bahwa pemerintah Ameri 
ka mengikuti perkembangan? di In- 
dotjina itu dengan penuh perhatian. 
Amerika Serikat akan terus membe 
rikan bantuan dan akan mempela- 
djari tjara2 agar bantuan ini mendja 
di lebih effektif lagi bagi perdjoang 
an melawan agresi komunis di Laos, 
Kambodja dan Vietnam”, demikian 
pengumuman tersebut. (Antara). 

Demikian keterangan jang. diperoleh. koresponden :.,,Antara”. (Pe 
rundingan dagang antara delegasi Indonesia dan Perantjis tentang 
mengadakan perdjandjian dagang baru sebagai ganti perdjandjian 
dagang jang lama telah. dimulai tg. 8 April jl. — Red.) 

  

Keadaan Daru- 
rat. Dipantai 

R.R.T. 
Markas besar angkatan laut Repu 

blik Rakjat Tiongkok bagian Timur 
telah mengumumkan keadaan daru 
rat sepandjang pantai jang pandjang 
nja k.l..2.500 mil dari Tsingtao di 
daratan Tiongkok Utara sampai Fu 
kian di Tiongkok Selatan, demikian 
dikabarkan pada: hari Sabtu -oleh se 
buah kantor. berita Nasional Tiong- 
kok di Taipeh. 

Berdasarkan peraturan darurat ini 

Pembitjaraan antara lain mem | sa import barang Perantjis selama 
persoalkan masalah perkreditan, |tahun perdjandjian dagang belaka: 
soal mana telah dirundingkan de ngan ini. Seperti diketahui, import 
ngan wakil2 bank2 Perantjis ter | barang Perantjis ke Indonesia jg di kemuka., Dalam hubungan .ini |realisir sampai Djanuari 1953 | pikiran chusus ditudjukan terha (lalu hanja seharga. F 37.900.000 dap kemungkinan pemberian kre (atau 3996 sebulan Sa - Pn dit industri dengan. djangka 5 | djandjian dagang import Fr LN tabors “ | anak seharga. "3 an 

Perundingan dagang Indonesia- | Mn na Nan : 5 5 Pk “Perantjis menarik perhatian besar | 2 TE rat 2? F K3 pe A 000 dari dunia industri dan keyangan Pan S0 Batin Be (export 
Perantjis. Dalam pada itu' kala "kadang, Anakan sebesar ngan Indonesia di Paris melihat 134.600.000). Dalam pada itu se- kemungkinan bertambah export ringkali. didengar pernjataan keke- bahan mentah Indonesia ke Pe: tiewaan pihak Perantjis, bahwa usa rantjis sebagai -nasil. perundingan ha importir Indonesia tidak segiat dagang sekarang ini. Pembitjara “seperti diharapkan. 
an diharap akan berachir dalam 
minggu jang akan datang. Demi | ' 
kian keterangan jang didapat. ko 
responden ,,Antara” di Amsiers 
dam. , 

    
MENTERI MONONUTU KE 

INDONESIA TIMUR. 
Pada tgl. 22 April jang-akan da- 

tang Menteri- Penerangan: Mononutu 
akan pergi ke- Makassar, Menado 
dan - Ternate. untuk. mengurus, soal2 bukan kapal militer dan penduduk keluarga disana b hubung dengan 

preman dilarang untuk memasuki ' akan berangkatnja: sebagai Dutabe- 
daerah pantai itu dari pukul 20.20 sar Indonesia di Peking pada achir 
sampai pk. 6.00. Mei jang akan datang. 

  
Barang bikinan Peran- 

i tjis mahal. 
Sebab hasil negatip ini, menurut 

keterangan kalangan importir Indo 
nesia tadi, pertama ialah harga jg 
(mahal dari barang industri Peran- 
tjis dan kedua, diantara barang bi- 
'kinan Perantjis selain banjak jg ber 
“sifat luxe tidak banjak terdapat dje - 
nis jg sesuai dengan kebutuhan .ma- 
sjarakat Indonesia. Dalam. pada itu 
dimintanja perhatian terhadap sifat 
dunia industri Djerman dan Belan- 
da jg tidak sadja melajani kebutu- 
han negara2 jg madju tetapi disam 
ping itu tidak kurang saksama mem 
perhatikan ikeadaan - pasar negara2 
jg kurang madju. 

Stevenson Dan Komunisme 
ADLAI STEVENSON, pemimpin Partai D 

ka Serikat pada hari Sabtu telah memberikan inte 
kepada wartawan United Press di Singapura. 
ia berkata, bahwa kaum komunis mempergiat 
walaupun telah dimadjukan usul perdamaian. men 
Korea. ,,Saja. sampai sekarang belum melihat tanda2, bahwa-per- 
setudjuan tentang. pertukaran tahanan2 perang jang sakit dan lu- 
ka2 telah merobah maksud kaum komunis didaerah-daerah ' lain 
di Asia”, demikian katanja lebih Jandjut. 

Suara importir partike- 
lir Indonesia, 

Kalangan importir Indonesia di 
Djakarta jg pernah pergi menindjau 

' pasar barang Perantjis, baru2 ini 
menjatakan kepada fara”, rasa 
penjesalannja tentang sempitnja. ke- 
mungkinan bagi importir  partikelir 
Indonesia untuk menggiatkan usa- 

3 Ba Le 
3 

di Ameri 
eksklusif 

Dalam interviu itu 
di Asia 
perang : 

  

»1 

  

Lagi Amerika 
Ledakkan Atom-nja 
Sinar Ledakan Bisa Di- 
lihat Terang Dari Djarak: 

400 KM 

Angkatan “perang Amerika Seri- 
kat hari Sabtu pagi telah meledak- 
kan lagi sebuah sendjata atom di 
tempat pertjobaan ledakan atom dil " 
Yucca Flat, negara bagian Nevada. 
Sinar ledakan ini adalah jg paling | 
kuat, ig hingga kini pernah keliha- 
tan dari Los  Angelos, jg letaknja 
kira2 “400 km. dari tempat ledakan 
tadi. 

baru akan mengurangi tekanannja, 
apabila mereka tidak dapat menarik 
keuntungan”, demikian katanja. Ste 
venson  selandjutnja rkata: ,,Ber- 
kat kegiatan2 jang besar dalam lapa 
ngan pertahanan tiga tahun 
jang terachir ini kita mungkin su- 
dah lebih dekat lagi pada keadaan 
itu.” . : 

Stevenson memperinga 
ja djangan teperdaja oleh perkataan2 
jang diutjapkan oleh kaum komunis, 
Mereka harus ktikan kesung 
guhan kata2 itu n tindakan2 
'g njata, demikian katanja lebih Ian 
djut. 

Mengenai invasi jang dilakukan 
oleh satuan2 Vietminh di Laos, Ste- 
venson. berkata: ,,Kaum komunis te 
lah mendjalankan agresi lagi di In- 
dontjina, sedangkan  - perundingan2 
'tentang pertukaran tahanan? perang 
sedang dilakukan. Dan pada hari ke 
marin .pedjuang2, gerilja Malaya te 
lah, membunuh. lima, orang pendu- 
duk. dan menjerang desa2 di Mala- 
ya”. & ' 

Atas pertanjaan mengenai pidato 
presiden Eisenhower, ia berkata, bah 
wa ia belum mempunjai waktu un 
tuk membatja teks pidato itu. Da- 
lam suatu konferensi pers ia pernah 
berkata, bahwa pidato itu merupa- 
kan suatu keterangan jang dapat di 
kagumkan tentang politik jang didja- 
lankan oleh Amerika Serikat. 

la mengharapkan, bahwa. pidato 
itu akan menjakinkan kaum komu 
nis, bahwa dunia merdeka sungguh2 
menghendaki perdamaian tetapi dju 
ga berkeras hati untuk. memperta- 
hankan diri. 

»Saja kira, bahwa kaum komunis 

. Langkah kearah perbaikan perda- 
gangan  antar-partikelir, demikian 
saran sumber ,,Antara” tadi, perta 

ma2 ialah harus diambil oleh pihak 
Perantjis dengan mempeladjari se- 
tjara saksama keadaan pasar di In- 
donesia. Patut. ditjatat, bahwa. Pe- 
rantjis belum pernah mengirim se- 
suatu delegasi dagang ke Indonesia. 

Industri Perantjis baik 
untuk sektor. pesanan 
pemerintah, 

Pa   
tkan, supa 

Sebaliknja,. mengingat. industri Pe 
rantjis berat jg tidak kurang sem- 
purnanja bila dibanding dengan di 

Kurang daripada 1 menit sesudah | Djerman dan Austria, kalangan ta 
ledakan tadi terdjadi, para penin- di berpendapat, bahwa — hendaknja 
djau melihat awan putih keabusabu- import barang Perantjis  dititik-be- 
an mendjulang dengan tjepatnja ke- ratkan pada sektor pesanan 'peme- 
atas. Salah. seorang  penindjan di rintah seperti gerbong dan rel kere 
Los Angelos mengatakan bahwa le|ta api, mesin2 hydro-elektris dsb. 
dakan tadi menjerupai mata hari | Demikian suara pihak importir par 

| 

  
kah menurut 
munis akan 

Atas pertanjaan, 
pendapatnja kaum 
mengadakan agresi didaerah 
lain, apabila pertukaran - tawanan2 
perang itu selesai dikerdjakan, Ste- 
venson mendjawab, bahwa kaum. ko 
munis agaknja  mempergiat agresi 
mereka daripada mendjatankan sua 
tu rentjana perdamaian.  (UP—Ane- 
ta). 

  
terbit, seorang lagi mengatakan se- tikelir Indonesia tentang hubungan 
perti sinar magnesium. (Antara). dagang Indonesia — Perantjis. 

. 
. 

    

Dulles Ingin 
Ditindasnja 
Kominform 

SETELAH MEMPELADJARI de- 
ngan seksama pidato jang diutjap- 
kan John 4 
li Amerika dalam soal2 Rusia hari 
Minggu menetangkan kepada AFP: 
bahwa Rusia boleh djadi akan nter- kedjut” karena djelas an bngarna 

penilesaian mara. “Timur dan 
Penguraian Dulles supaja. 

minform ditindas,, demikian ' 
Amerika tadi, adalah suatu -sja- 

dikemukakan dalam. ,rentjana 

kemukakan oleh presiden 
hower adalah: 1. kesatuan Korea, 
2. kemerdekaan negara2 kawan AA, 
Rusia, 3. dihentikannja 

perdam 
bebas 
satu dan 
serta pengawasan atas potensi 
persendjataan. (Antara). 

. ANZUS 
Akan Diluaskan Sampai : 

Kali Tenggara? ) 

Laksamana - Arthur. Radford, 
komandan armada. Amerika Seri 
kat di Pasifik, pada hari Djum'at 
jang akan datang akan tiba di 
Saigon untuk mengadakan pembi 
tjaraan dengan pembesar2 Peran 
tjis di Indo-China, Menurut duga 
an, pembitjaraan2. ini mungkin 
mengenai rentjana, u 
dakan persekutuan 3 negara di 
Timur Djauh. 

Selama kundjungannja itu Rad. 
ford akan mendjadi tamu koman 
Gan angkatan laut Perantjis . di ran 
Timur Djauh, laksamana. Auboy-. 
neau. g 

aian Austria, 5. pemilihan 
dalam Djerman. jang er 

  

3 

Menurut berita2. tak resmi, 
pembitjaraan2 itu, mung 
bertalian dengan usaha untuk 
memperluas Pakt Anzus ke Asia 
Tenggara. :   

| Tapi 

rat tambahan atas 6 tuntutan jg. | 

perdamaian presiden Eisenhower. | 

6 Tuntutan atau sjarat RA ai-h 

ISelfsupporting: 
ja. pengiri- | man alat sendjata kepada kaum | Komunis di. Asia, 4. perdjandjian! 

(6. perlutjutan sendjata | 

ntuk. menga 

kin djuga: 

Senti 

MENULIS TENTANG PO 

suatu didunia ini mengalir 

peroleh. pengertian jang. lebih 

dunia. 

Dimasa dulu kedjadian2 ini baru 
tersiar, sesudah  liwatnja beberapa 
bulan: : 
Ambillah sebagai tjontoh Iran. Ta 

dinja Amerika dikatakan hendak 
membantu. Mossadegh dalam meng 
hadapi Inggeris, untuk memperoleh 
suatu penjelesaian. . Kemudian lagi 
dia membantu .Inggeris. Setiap kali 
gambaran perselisihan itu nampak- 

Fnja mengalami perobahan. Suatu si 
tuasi baru timbul. Dan setiap kali 
Mossadegh nampaknja rela mengada 
kan kerdja sama. Tapi setiap kali pu 
la'ia bertindak berlawanan dengan 
sikapnja jang semula. 

Sjah 'memetjat Mossadegh dan 
mengangkat Oawan (Ghavan) seba- 
gai gantinja.  Mossadegh mengusir 
Oawan dengan demonstrasi jg. me- 
ngalirkan banjak darah. Achirnja ia 
memaksa Sjah supaja meninggalkan 
Iran. Sebagian demonstran2 jang ta 
dinja membantu Mossadegh, meng 
halangi perginja Sjah. Sjah nampak 
nja berkuasa lagi, tapi dalam hake 
katnja bukan demikian  kenjataan- 
nja. Segala ini merupakan sekedar 
bunga-rampai dari pada kedjadian2 
jang disebutkan sebaga? kedjadian? 
jang menggemparkan. Tapi pada 
waktu sekarang'ini kita tetap berada 
pada tempat jang sama. Pemetjahan 
persengketaan minjak tidak madju 
dibuatnja. 

Mesir. - 
Marilah. kita menengok . kepuda 

Mesir. Nadjib mentjapat kata-sepa- 
kat. dengan Inggeris mengenai soal 
Mesir. Orang semua pada gembira. 

tidak Iama kemudian Mesir 
dan Inggeris kembali berselisih fa- 
ham mengenai Sudan. Berita jang 
terachir mengatakan. bahwa kedua 
negeri memperoleh persesuaian fa- 
ham lagi. Untuk berapa lamanja? 

Nadjih nampaknja tidak hendak 
mendjelekkan . Inggeris. Setelah soal 
Sudan : tidak. menimbulkan tjek-tjok 
lagi, .maka pengosongan terusan Su- 
ez bukan lagi merupakan masaalah 
jang sulit. Pada — penandatanganan 
perdjandjian Sudan, Nadjih dan du- 
ta Inggeris saling memeluk, Soal Su 
ez segera akan dibitjarakan, tapi se 
belum orang melangkah kepada tin- 
dakan “ini, maka Nadjib mulai me- 
ngantjam Inggeris lagi. Demikianlah 
orang mendjadi semakin. bingung. 

Barang siapa hendak  mendjadi 
pusing benar dipersilahkan  meng- 
ikuti perkembangan kedjadian-kedja- 
dian di Liga Arab, Kenjataan-ke- 
njataan jang nampak disitu tidak 
saling mendesak, melainkan tersusun 
rapi. sebagai suatu barang tenunan. 
Saja tidak pernah melihat kekatjau- 
an jang demikian besarnja pada pe- 
mimpin-pemimpin Mesir di Kairo 
jang tahu kenjataan2 dari dekat. 

Susunan pertahanan. Ero- 
pah. 

Tidak kurang: menggontjangkan ia 
lah keadaan2-politik di Eropah. Ini- 
lah jang akan saja bitjarakan seka- 
rang. Marilah kita tindjau satu po 
kok persoalan, jakni soal tentara 
Eropah Barat, atau lebih tepat: Su 
sunan Pertahanan Eropah. Sebab bu 
kan sadja Eropah Barat semata-ma 
ta jang berkepentingan dalam soal 
tersebut. 

Berapa waktu jang lalu' soal ini 
nampaknja tak mempunjai harapan 
apa2 lagi. Pihak Perantjis mengemu 
kakan pelbagai sjarat jang mengha 
dapkan Adennaeur (Kanselier Djer- 
man Barat) pada kesulitan? besar. 
Baginja semakin sulit untuk mem- 
peroleh ratifikasi perdjandjian itu 
dalam parlemen Djerman Barat. 
' Setiap pemimpin Eropah Barat sa 
dar akan perlunja penjusunan perta 
hanan Eropah itu. Pasukan2 dari 
pelbagai negeri jang disusun bersa 
ma dalam zaman modern ini tidak 
selalu setingkat kekuatannja dengan 
apa jang dapat disusun oleh kekua 
tan militer sebuah negara besar, dju 
ga djika negeri2 ketjil tadi mempu 
njai djumlah penduduk jang djauh 
melebihi penduduk negeri jang be 
lakangan itu. , 

Inilah kekuatan Djerman pada ta 
bun 1939 — 1940. Tak ada sesuatu 

jang lebih. sulit dari pada memper- 
oleh kerdja sama . diantara pengli- 
ma2 militer pelbagai negeri. Dalam y 
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dipulau, B 
. dan an, pulau Seliau jang 

- dan pulau. 

sudah tahu batja ( 
jang sudah berusia lebih 

Dipulau ini terdapat kehidupan 
Jang makmur dengan penghasilan 
kopranja jang berdjumlah 100 
ton dalam sebulan dan mempu- 
njai 58.000 pohon2 kelapa. Jang 
menggembirakan | adalah semua 

Jusaha jang terdapat disana seper- 
'ti pembuatan dan pendjualan di- 
lakukan oleh koperasi, desa. Pu- 
lau ini mempunjai sebuah agre- 
graat mobil untuk. membangkit- 
kan tenaga listrik dan sebuah te- 
naga listrik . untuk penerangan 
kampung. Mereka mempunjai se 
buah S.R. 4 tahun jang pada ta- 
:hun (ini akan mempunjai 5 kelas. 

Didapat pula dipulau ini se- 
buah balai desa jang telah didiri- 
kan dengan bermodal Rp. 24.000. 
Dari pemerintah diperoleh hanja 
“ 100,— sebagai bantuan un- 
tuk mendirikan balai desa ini. 

Dibalai desa inilah rakjat. kam 
pung, bertemu, berkelakar dan 
djuga mempunjai bagian untuk 
tempat. perpustakaan. dan kantor 
lurah. Dan jang aneh dari ini se- 
mua, jalah desa dan pulau ini ha- 
nja dipimpin oleh seorang lurah   

?, Hal mana berarti bahwa 
rak jang tidak ada hentinja. Segala sesuatu berobah. 

, ih.tegas dan mendalam. 
bangan kedjadian2 dunia jang sili h-berganti. Hal ini 
berita jang demikian tjepatnja. Kedjadian2 jang pen 

  

men Perantjis Mudah Tersingsung 
(Oleh: Dr. M. v. Blankensteyn) . 

LITIK internasional mengandung 
an rupanja bagi si-pengarang, sehingga dia berkali 
menghadapi pokok2 jang sama. Herokleitos, 

perang 
kali-kali menderita kekalahan, sam 
pai mereka itu memperoleh dalam 
marsekal Foch seorang panglima tja 
kap jang pandai mengatasi perbeda 
an2 faham. 
Terutama pihak Perantjis jang Ie 

kas merasa kehormatannja tersing- 
gung tidak dapat menarik peladja- 
ran dari pengalaman? jang sudah. 
Mereka tjerdik, tapi sering2 dikua- 
sai sentimen. Demikianlah sekarang. 
Pemimpin2  Perantjis itu sedar 

akan satu hal: Djika Rusia menje- 
rang, maka akan sangat sulitlah un 
tuk menahan serbuan Rusia itu, dji 
ka Djerman tidak' diadjak turut ser 
ta. Oleh karena itu mereka telah 
mentjari suatu tjara  supaja rakjat 
Perantjis menerima bangkitnja kem 
bali kekuatan militer Djerman. Me 
reka mengemukakan hal2 sbb: Su- 
sunlah tentara Djerman sedemikian 
rupa sehingga dia mendjadi sebagian 
dari tentara Eropah Barat dibawah 
satu pimpinan tertinggi bersama, ig 
hanja berkuasa atas pasukan2. Beri 
kanlah kepada Djerman suatu kewa 
djiban jang chusus, dan suruhlah in 
dusteri Djerman bekerdja bagi tja- 
bang2 istimewa dari tentara umum 
itu, sehingga mereka tidak berkesem 
patan menjusun suatu industeri leng 
kap. 

Pimpinan tertinggi dalam pada 
itu menentukan djenis pasukan jang 
harus disusun, Mereka diperkenan- 
kan menjusun kekuatan militer ha- 
nja dengan bantuan Barat. Dengan 
demikian dapatlah mereka melindu 
ngi dunia Barat sedangkan disam- 
ping itu tak usah dichawatirkan bah 
wa mereka itu akan kelak merupa 
kan suatu bahaja. 

Perantjis .chawatir akan Djerman 
sudah semendjak 1870. Suatu tenta 
ra Djerman bagi mereka itu meru- 
pakan suatu bahaja. Ditahun 1918 
orang mengira sudah dapat meng- 
hantjurkan Djerman. Dan orang ta 
hulah sudah akibat2nja. 

Djadi sebenarnja Perantjis sebelum 
nja sudah menolak penjusunan kem 
bali suatu tentara Djerman. Rusia 
djauh letaknja. Djerman berdekatan 
dengan Perantjis. Sedangkan orang 
masih ingat akan kekedjaman pasu 
kan Djerman. 

Sentimen. Perantjis. 
Keberatan lain timbul dari rasa 

kehormatan Perantjis ig lekas tersing 
gung, terutama dikalangan militer. 
Pelopornja ialah Djenderal de Gaul 
le. Rasa keberatan militer Perantjis 
tidak mengizinkan ' kepada mereka 
itu untuk meleburkan tentara Peran- 
tjis dalam suatu susunan pertahanan 
bersama apa lagi jang dipimpin oleh 
pihak Amerika. -Orang2 Perantjis se 
perti De Gaille tidak dapat melihat 
kenjataan jang sebenarnja sedangkan 
pandangan mereka terpaku kepada 
apa jang terdjadi dimasa jang liwat. 
Waktu De Gaille pada tahun 1940 
sesudah djatuhnja Perantjis datang 
di London, ia mengatakan kepada 
seorang  Perantjis terkenal jang 
datang  mendjemputnja: Saja - da- 
tang kesini untuk melindungi Peran 
tjis terhadap  Inggeris”. Kawannia 
tu  tertjengang mendengarnja dan 
mengatakan: ”Saja mengira, bahwa 
"kita sedang berperang dengan 
Djerman”. ,,Benar?”. demikian men- 
djawab djenderal itu. Sekarang kita 
harus mengalahkan Djerman, bersa- 
ma-sama Inggeris. Ini .hanja merupa 
kan suatu usaha insidenteel sadja. Pa 
da suatu ketika “kita akan berda- 
mai kembali. dengan Djerman,. Ta- 
pi Inggeris akan tetap merupakan 
saingan kita jang berbahaja.” 

Radja2 Perantjis dari abad ke- 
14, Lodewijk- XIV dan Napoleon 
akan. menjetudjui , sepenuhnja 
utjapan2nja itu djika mereka. da 
pat timbul kembali dari kuburan 
mereka, . De Gaulle merupakan 
budak dari sentimen sedjarah dan 
dialah jang melandjutkan .. penda- 
pat2 sedjarah . Perantjis... Tapi 
djustru kenjataan- bahwa tentara 
Perantjis — dalam pandangannja 
lambang: kebesaran. . Perantji (— 
akan dilebur dalam suatu kedudu 
kan umum merupakan sesuatu 
jang, tak, dapat, ditahannja,. Dalam 3 - . 2 pada itu dia tidak..dapat mentja- 

    

  
Seliau Bagaikan ,Sorga' 

Di Indonesia Jg Benar2 
Kopra Jg Mendatangkan 

Kemakmuran 
|. SORDANG SIREGAR, kepala . kat, Sumatera Selatan, jang baru 

itung menjatakan kek agumannja 

u angka. Sordang Sireg 
| besarnja hanja 

tat suatu risiko jang manapun me 
ngimbangi penghinaan tsb. 

inspeksi pendidikan masjara- 
pulang melakukan penindjauan 

tentang - kemadjuan 
terletak diantara pulau Billitung 
ar telah menindjau pulan.itu jang 

(kepala desa-kepala haminte jang 
bergelar lurah). 

Apa jang kini dikuatirkan dipu 
lau itu adalah serangan2 kum- 
bang pada pohon2 kelapa mere- 
ka. Kini terdapat kekurangan pi- 
pa2 karet jang tjukup pandjang 
untuk memberantas gangguan tsb. 
dengan penjemprotan obat, demi- 
kian Sording Siregar, jang meng- 
achiri keterangannja dengan me- 
ngatakan bahwa sesungguhnja ini 
lah pulau ketjil jang pertama di 
Indonesia jang sudah begitu ma- 
dju dan dapat | ,.selfsupporting”. 
Sekarang soal disana bukan buta- 
huruf lagi, tetapi pendidikan ma- 
sjarakat akan pertinggi intelligen- 
tie penduduknja. 

  

HUBUNGAN DIPLOMATIK 
IRAN DGN. VATIKAN, 

Menteri luar negeri Iran, Hussein 
Fatemi menerangkan pada hari Sab 
tu bahwa pemerintah Iran bermak 
sud mengadakan hubungan diploma 
tik dihari kemudian jang singkat de   

“kali mengutara kan 
ahli filsafat Junani pernah mengatakan: 

segala sesuatu sedang dalam keadaaa ,berge- 
Utjapan Herokleitos ini dimasa sekarang mem 

Tak ada-seorang jang dapat mengikuti perkem- 
untuk sebagian disebabkan karena penjiaran 7 
ting dalam beberapa menit. diketahui seluruh. $ 

dunia pertama, Sekutu ber Dipihak pelbagai 

| Achirnja Mayer berhasil 

'terk -katung. 6 X 4 km, berpen duduk 928 orang jang 'semuanja |“ Kn 
dak ada jang hutahuruf) terketjuali orang2 tua 

50 tahu Bi : 

                                                                                           

suatu daja penarik jang demiki- 
soal2 lain, meskipun dia 

Segala ses 

orang Perantjis 
ada nampak fikiran akan kemungki 
nan untuk menerima penjusunan su 
atu tentara Djerman sebagai. tindak 
an darurat: ,,Djika" Inggeris turut 
serta. dalam. pertahanan bersama 
Eropah”! Mengapa Inggeris tidak 
berbuat demikian. Sudah umum. di 
ketahui sikap . Inggeris jang segan 
mentjampuri. setjara terlalu menda 
lam akan urusan2 negeri didaratan 
Eropah, dengan mana dia dulu la 
zimnja memainkan permainan ,,ba- 
lance of power”. Disinipun tersem 
bunji suatu- keangkuhan nasional ig. 
tertanam pada setiap orang Inggeris 
dari aliran manapun djuga. Disam- 
ping itu nampak pula suatu pertim 
bangan jang. penting. Kewadjiban2 
dan kepentingan? Inggris jg banjak 
itu diseberang lautan, dan untuk me SG 
lindungi Commonwealthnja menuntut 
agar mereka pada setiap waktu da 
pat menggerakkan alat2 perangnja. 
Pemakaian alat2 ini tidak dapat di- 
gantungkan pada orang lain. 

Alasan Inggeris ini segera beraki ' 
bat pada sikap Perantjis. Mereka me 
ngatakan: ,,Alasan inipun berlaku 
bagi kita. Kitapun mempunjai kewa 
djiban2 dan kepentingan diseberang 
lautan. Dan mereka menundjukkan 
pada perdjoangan di Vietnam, jang 
telah mengakibatkan korban” 35.000 
orang mati dan sedjumlah perwira2 
jang sama banjaknja seperti jang di 
hasilkan St. Cyr (Sekelah Militer 
Tinggi Perantjis) dalam empat ta- 
hun”. 

Demikianlah, Pemerintah  Peran- 
tjis terpaksa menambah kepada per 
djandjian Pertahanan  Eropah jang 
telah ditandatangani itu beberapa 
protokol2. 
Pihak Perantjis mengatakan bah- 

wa mereka tidak menghendaki pero 
bahan perdjandjian jang asli. Mere 
ka. hanja hendak memberikan ,.pa- 
kaian” baru kepada perdjandjian itu. 
Hal mana mengandung arti bahwa 
mereka itu berhak menarik kembali 
pasukan2nja djika dibutuhkan disu 
atu tempat jang lain untuk kepenti 
ngan sendiri. 

  

. 

Orang menentang “pendirian ini. 
Dengan tjara demikian dasar2 ten- 
tara Eropah tidak kuat lagi.: Anasir 
jang terkuat jang: akan tinggal ialah 
semata-mata  pasukan2 - Djerman. 
Hal ini akan menjebabkan bahwa 
Djerman akan memperoleh pengaruh 
besar pada susunan tentara seluruh 
nja. 

kn marah - terhadap 
pendirian Perantjis itu. Pemerintah 
Perantjis mengatakan bahwa hal ini. 
adalah  satu-satunja - djalan . untuk 
memperoleh ratifikasi diparlemen. 
Adenauer. terperandjat. Sebagai se 

orang. pengikut jang pertama dia 
akan berusaha memperoleh ratifika 
si dalam parlemennja. Halmana me 
mang sulit benar. Tapi protokol? js“ 
ditambahkan Perantjis itu akan 
menghilangkan segala harapan baik 
jang mungkin masih dikandung Ade 
nauer. Demikianlah keadaannja pa 
da seminggu jang lalu. 5 

Orang pada heran dan lega men 
dengar bahwa tambahan2 Perantjis 
itu diterima. Djuga oleh Adenauer. 
Dalam pada itu  Perantjis bersedia 
memberikan suatu konsesi ,,ketjil” 
Mereka . diperbolehkan memperguna 
kan pasukan2nja dalam keadaan da 
rurat. Tapi panglima tertinggi dari 
tentara Eropah berhak memberikan 
vetonja. terhadap. maksud jang de 
mikian. Hanja dalam keadaan jang 
sungguh2. mendesak. dipergunakan 
bak veto ini. Dengan djalan jang de 
mikian ini, maka prinsip bahwa pa 
sukan2 Perantjis akan tetap diba- 
wah perjptah panglima tertinggi te 
:rus dipertahankan. 

  

'Menjusul kemudian kegemparan 
jang kedua. Adenauer. memperoleh 
kelebihan suara jang tidak diduga 
dalam pemerintahannja. Dengan de 
mikian maka perdjandjian itu diteri 
ma. 5 

Mayer, perdana menteri Perantjis, 
dapat melakukan perdjalanannja ke 
Amerika dengan hati tenang untuk 
menghadapi Eisenhower dan Dulles. 
Mayer tiba di New York dengan Ia 
gak seorang jang telah dapat meme 
tjahkan persoalan. Tapi iapun meng 
hadapi kesulitan2 terutama didalam 
negeri. P.M. jang lama telah mening 
|galkan sebuah kas negara jang ko : 
song. Parlemen Perantjis sedang ti- : 
dak puas terutama ketika membitja 
rakan permintaan Pemerintah untuk “- 
memindjam 80  miljard franc dari 
Bangue de France”. Sidang itu ber Fan 
langsung dengan sangat ributnja. . Dg 

memper- £ 
oleh kredietnja, tapi dengan kelebi 
han ketjil, | 

Dengan demikiah tibalah Mayer 
di Washington sebagai seorang P.M. 
jang hampir2 tidak mempunjai soko 
ngan parlemen. Nasib susunan perta Ya 
hanan Eropah. dalam parlemen Pe 
rantjis jang harus diratifikasi berda 
sarkan kekuasaan. Mayer semakin 

Setelah orang mendjadi putus asa 
akan penjelesaian perdjandjian per 
tahanan. itu karena tuntutan Peran- 
tjis, jang mengakibatkan kedudukan 
sulit bagi Adenauer maka tiba? sua 
sana .mendjadi terang lagi.  Djika 
dipandang benar2, Suasana. tsb ma 
sih tetap gelap seperti pada permu- 
laan. Djuga dalam 'soal mengenai 
Djerman. Adenauer masih harus ber 
usaha supaja memperoleh kemena- 
ngan dalam Dewan Federal Djerman 
Barat. Menurut dia Presiden harus 
menandatangani perdjandjian tsb. 
Tapi pihak sosialis telah mengadju- 
kan permintaan kepada Mahkamah 
.konstituasioncel, supaja menjatakan 
tindakan Adenauer itu sebagai tinda 
kan tidak konstitusioneel, Djadi baik 
di Perantjis, maupun di Djerman, 1 
belum kelihatan tanda? menggembi 
rakan. Keadaan pada seminggu ke 
mudian boleh djadi tetap seperti ke 
adaan pada seminggu jang lalu. 

Kita dapat menghemat pikiran, 
djika kita sabar menunggu apa ha- 
sil2 kedjadian itu — djika ia berha 
sil. Akan tetapi keadaan dunia ada 
lah demikian rupanja, sehingga kita 
tak. mungkin bersikap  atiuh tak 
atjuh terhadap apa jang sedang ter 
djadi.itu. Sebab' apa jang” tidak ber 
sifat sambil lalu ialai susunan mala   ngan Vatikan. petaka2, 
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nee Uu apoanrp | BERTUNANGAN Dokter R. V, SOEDJITO | BERTUNANG 
Memeriksa wanita hamil 
Menolong wanita bersali 
Praktek umum. 

dan 

  

DJEPARA Djam bitjara: Ta 
Rumah: djam 7.00— 9130 

djam 4.30— 6.30 sore 
R.S. Elisabeth 10.30—11.30- 
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Telah lahir dg. selamat anak | 
kami jang ke-2: 
R. M. DJOKO SUDAR 

          
Gramberg 1OKO | 

n dengan | 1953 kula sakulawarga wangsul 

banjak terima k « saha njuwun pangestu wiludjeng. ngannja. ngan sakul i 

  

KORTING (8 lampu) 
NORA EGMON 
MINERYA F 
EU 

2 Sun “s TESLA 
(17 th.) $ Sae NA | SELALU SEDIA: 

Malam. i 
Premiere 

REX 

e
n
 

t
k
 

Pertjintaan jang menggetarkan ttg. 2 
sudara prempuan terhadap seorang 
lelaki. Mengalah satu sama laennja. .. 
Atau pengorbanan utk. mengikat ha- 
tinja. ...!!! : 
Satu film drama jg, mutu cinggi. 

Ini Malam pengh. 5-1.-9.- 
George Raft—Syd. Greenstreet 

,Background To Danger 
Ini Malam d. m. Hb. 

RADIO   

SOEDARLIN 5. 
dengan Pk 

R. KOESNO 

  

Dr. tuwin Njonja KPCA. 

Ngaturi uninga. mitra ing Djawi- Tengah sadaja bilih tanggal 19-4- 

-Lumantar Hari Warti punika kula sakula 

awarga sadaja winengkua ing karahardjan. 

  

RADIO'S 1952 

ACCU. RADIO'S, djuga dapet 3 
" digunakan dengan listrik. fi 

GRAMOFOON AUTOMA TISCH »GARRARD” | 
LAMPU 2 TL : 20 Watt dan 40 Watt 

.OMECA? 
DJL. MATARAM 572 — SEMARANG - TILP, No. 1937 

sii 

    

UNTUK: MAKAN 
NORANG LE-LAKI « 

— Helders 
mantuk dateng Nagari Walandi. 

warga njuwun pamit 
Ing panuwun mugi pandjene- 

Ke 

TOBAT 
LIL, Laki-laki dan perempuan sering makan Senkesin 

Tonic Pills dapat kesehatan dan kegembiraan, kese- 
nangan jang tetap dan awet. 

SENKESIN OBAT KUAT BUAT LAKI2 DAN PEREMPUAN 
jan ta da 

& han2 jang tjukup untuk menimbulkan dan menjimpan tenaga baru dalam waktu jang lama 
dan terkenal sebagai obat kuat jang sangat adjaib untuk memperbaiki badan manusia. Orang tua kalau makan obat ini akan mendapat kembali kekuatan tenaganja jg baru, dan merasa dirinja seperti muda. Perempuan tua makan obat ini, tenaganja bisa hidup 
lagi. Orang jang kekuatannja sudah hilang (kurang) kalau makan obat ini dapat kembali 
mendjadi gagah dan sehat, Obat ini istimewa dapat menjembuhkan orang2 jg berbadan lemah, kurang kekuatan, kekuatan otak lemah, penglihatan berkurang, orang jang lekas 
tua dan belum tua tenaga sudah lemah, sering2 mengeluarkan manik, tidak ada kemauan, 

urat sjaraf lemah, tidak nafsu makan, sehabis sakit badan kurang kuat. Segala rupa pe- njakit lamsin. Orang perempuan datang bulan tidak tjotjok, waktu datang rasakan sakit, 

  
# SUDFUNK 
# TELEFUNKEN 
# NORETIE : 

TONFUNK 
, 

  keputihan (pektay), dan tidak bisa dateng kain kotor, buah dada kempes, peranakan di- 
    METROPOLE 5.-7.-0.- (u.13 th.) |” Hn en btn ga anta , .ngin. Paras muka lekas tua, kurus dan putjat, ranibut rontok, rambut ubanan. Tidak bisa Tyrone Power-Ann Blyth 

3 : y f « 

ak NONA PONOUNOLI “ot gacu goa ag betinaan 
Van Johnson & the Heroes 
of the 442nd Regimental : 

.GO FOR BROKE” 
  pada: ADM. »SUCCESS AKAN DATANG: JEAN PETERS (baca AT UCC SSS” Tanah Abang V No. 2 - Djakarta. 

Jefirey Hunter—Constance Smith ha 

sLURE of the WILDERNESS" p F U U A N 

Para Agen jang belum melunaskan pengambilan Penangga- 
lan diharap dengan hormat, supaia segera membereskan. 

dim. TATA WARNA jang INDAH ! 

Ini Malam d. m, b. 
Djagalan 7.—9.— (17th) 

Film Tiongkok Paling Baru 
Pe Yeun — Chi Lo Lan 

    
  

,MAO KWEE CHIA THING“ 

KURSUS TERTULIS: ,SUCCESS" 

berm atjam-matjam udjian, ORION 5.—1.—9.— (47 th.) | Bahasa pengantar: bah. Indonesia /Belanda. $ 

HARIAN SUARA MERDEKA. 

  

Inggeris tidur. Kalau sudah satu kali makan segera terbuk&i kemustadjabannja. 

Sole Agents: HO TJIANG MEDICAL CO., LTD. 
13 1-A Petak Sembilan, Djakarta-Kota. 

Bisa dapat beli diantero Toko-toko obat dan Warung-warung seluruh Indonesia. 

M.O. dengan tjara modern lagi 

KURSUS A BAGI ORANG 2 JANG BARU BELADJAR o. KURSUS B BAGI ORANG-ORANG LANDJUTAN ” Wang Kursus: Rp 12,50 sebulan. Keterangan   dan prospectus ke- " Na x 

  

Ingin Sakti, Awas dan Waspada ???!!! 

5 PERANG ? 

  

Kulit jang sehat 
ialah kulit 

jang baguspun 

4 BEDAK DAN BAISEM 

PUROL 
memeliharakan kulit 

: T 

  

Buku: 

Sapta 

Pudjangga 
Petundjuk2/Peladjaran 7 orang Pu- 

djangga utk. mengetahui hal2 

sebelum terdjadi, baik mengenai 
Pa AON RAMA en 

TATA - USAHA               
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TERR. IV/DIV. DIPONEGORO : 
CORPS INTENDANS A.D. 

Permintaan Penawaran Umum 
“Nomer: 13, 14/Off-Pb1/53 

I. Intendans Terr. IV membutuhkan barang2 sbb.: 
Mewbilair. , 
Manufacturen. 
Keukenmaterieel. 
Schoonmaakgereedschap. , 
Diversen. j 4 

A
S
 

V
3
 

Sa 

M. Sjarat2 barang2 tsb. akan didjelaskan oleh Kmd. Gudang 
Ksatryan terr. IV (Tawang 29 Semarang). 

1. Pada tgl. 23-4-53 djam 08.00 mengenai Meubilair. 
2. Pada tgl. 25-4-53 djam 08.00 mengenai lain-lain. 

1. Penjerahan: Franco Gukinter IV (Tawang 29 Smg.) 

IV. Waktu penjerahan paling lambat tgl. 20-7-1953. 

v. Formulier' penawaran dan keterangan lain2 lebih lan- 
djut dapat diminta pada Staf Intendans Terx. IV Bg. Pembelian 
(bekas gedung N.L.S. Bodjong, Semarang) kamar No. 67. 

Yk Penawaran ditutup pada tgl. 4-5-53 djam 10.00. 

Dikeluarkan : ditempat. 
Pada tanggal: 20-4-1953. 

- 1 Djam 1 08.00. 

CORPS INTENDANS TERR. IV 
Pe ha . | 

. (Kapten R. A. KOENTO) 
: Stbno. 15621 

z : . Sa 2 2         

TaNa ngan serua. 

& . pa 

L 1 : an KK t 3 aa 
Kaju2 djati pertukangan dari Daerah Hutan sebagai berikut : 

Daerah Hutan: MANTINGAN. Nate 

10 pagi, tempat lelang : 

Hotel ,DJAKARTA" 
—.. Rembang 

dari Penimbunan2 : LANDOH, MEDANG, MANTINGAN. 

  

  

Daerah Hutan : SEMARANG. 
. P " 

Pada hari SENEN, tanggal 27 APRIL 1953, dimulai djam 
9 pagi, tempat lelang : Lg 

Kantor: Kehutanan 
Kedungdjati 

dari Penimbunan2: TANGGUNG, KEDUNGDJATI I, 
NGOMBAK, GEDANGAN. 

: Daerah Hutan : KENDAL. 

Pada hari REBO, tanggal 29 APRIL 1953, dimulai djam 
10 pagi, -tempat lelang : 

Balai PEMUDA Weleri 
dari Penimbunan2 : KALIBODRI, SUBAH, WELERI, 
GAMBILANGU. 
Daftar kapling dapat diperoleh di Kantor2 Daerah Hutan ' 
jang bersangkutan.     

   

Druk. VII No. 584/111/4/718. 

, 

diri orang (Microcosm) maupun 

5 PN Negara dan Dunia umumnja (Macro- . Pe cosm). Al: “ Memilih Hari jang ter- Nafsu Besar- Tenaga Kurang| — vm: aa : jodoan, "Pindah, Mendirikan Rumah, entjari : 2 ADALAH .SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? sa LP 2 “3 an # Rasia? akan mengetahui sebelum terdjadi:- “ Ramalan Penjakit JIRIA N (Spermatorehoa), - IMPOTENTIE (Lemah “Djojobojo jg. tepat benar? dengan keadaan sekarang ini, Ramalan Sjahwat) Tanda-tanda Penjakit Selalu Marah-marah, Muka Pu- Ronggowarsito, jg. seudjung rambut tidak meleset dgn. kenjataan jg. tjat, Makanan Kurang Hantjur, Perut Kembung, Kepaia ( Pu-| kita alami Ar Ing # Ramalan Lauw Phik Un, jg. patut dibuat pedo- sing2, lekas 'Tjape, Tidak bisa, Tidur, kaki tangan dingin Semut | man:- Konferensi Gaib, ig. harus diketahui oleh setiap orang jg. hi- semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung Berdebar-de- dup dim. dzaman crisis achlak:- “ Pawukon Kijai Sapta Renga jg. 10076 bar, selalu mimpi2 untuk itu semuanja kami sediakan OBAT 'djitu- “ Sedjarah Indonesia, menurut tjatatan Fahian, jg. lengkap djang- JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA- ,JARIANOL. kap benar':-.“ Astrology dan Horoscope, Kuntji rasianja spj. orang da- Special Buat Laki? harga per botol Rp. 20.— ,,0OVUMATAZOL” pat Hidup Beruntung dim.: Kesehatan, Penghidupan dan Pertjinta- Special buat Perempuan harga per botol Rp.25.—, ,,Obat Mi-| an. Dan 1001 mafjam pengetahuan? lain jg. sangat penting bagi setiap njak Surga Dunia” Buat Laki2 pakai luar Rp. 10—- BLACK penduduk di Indonesia ! : HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 1004 tidak Tuntur Ga-| 1 buku ukuran besar mestinja ransi Harga Rp. 5.— Rp. 10.—Rp.15— Rp. 20— Rp. 30.— Harga Reclame utk. sementara 0 n dan Rp. 50.— per botolnja. Zalf Face Cream »IJAHAJA JU- SUF” Buat Ilangkan Item2 Djerawat Kukul dan Kekolotan di 
Muka Laki2 dan Perempuan Harga Rp 25:— No.2 Rp 10— »SULFAN OIL” Obat Gatel Kudis Koreng DII. Rp: 5— perl 2 naa na 1 Batuk T.B.C, dan Batuk kering, arga Rp 25.— satu botol ,,KATRAH LNOOR” Special Obat WY Oo J Dana Kurang Per Liat Putih2 dan putih Gala Mata, K A Gl K D IN G elihatan seperti Asep - Harga Rp. 15.— Obat-obat dikirim : a diseluruh INDONESIA, WANG di muka Tambah Onekos TOso Djl. Kramat 2/4, — KUDUS Untuk mengobati segala penjakit juar atau dalam, Sakit MATA, Ra IR MERE Kenttjing Manis, Kentjing Nanah Mati Badan linu2  BENGEK | ——mm 2 mem La (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 
Orang jang Kepengin punjai Anak). , : 

World Famous Prof..Tabib Fachrudin. 
No. 14 Sawah Besar, Phone 3804 G. DIJAKARTA 

Prof. TABIB G. A- FACHRUDIN H. M. B. 
Djalan Tepekong No. 3 Medan 
127 Seranggoon. Road Singapore 8 6 

Agen2: Fatehudin, Toko Punjab, Djl. Pasar 45,. Djember. 
Toko FATEH, Panggung 79, Surabaja. 5 
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 Mergoagung 114, Ambarawa. 
M. A. MIRZA, Pontjol No. 46, Semarang. f 
Yoko PAKISTAN, Teluk Betung (Lampung). 
A. LATIF PAKISTANI, Tangabatu Muara-dua (Palembang). 
MOHAMED AMIN & CO., Samarinda. 6 
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. 
Toko INDONESIA, Pabean Utara 58, Surabaja. ' 
B. H. DAWOOD BHAY, Den Pasar (Bali). : 
KHAIRUDDIN & SONS, Djalan Guntur 50—52, Djakarta. 

"oooorco.cooro..cocorc.cosana 

(Persediaan terbatas. 1 orang hanja 1 buku) 

Padan Penerbit : 

  

  

Terbit 25 APRIL: 1000 Wedjangan Dr. Dale Carnegie: 

»DJANGAN MATI SEBELUM HIDUP” 
Oleh: Njoo Cheong Seng. Rp. 11.60 Y- porto Rp. 1,50. 
Terbit 31 MEI: Radja Buku Pengetahuan AWIT MUDA !!! 
»HIDUP 100 TAHUN” (Tjetakan ke-2) ..........i.o.i. Rp. 12.50 
Masih Sedia: ,,GAGAKLODRA 1930—1952”. Harga Rp. 11.60 
»PENGANTINAN SEUMUR HIDUP” Rp 10.80 -- porto Rp 1,50 
»PRANA” AGENCY SERVICE Petjinan-ketjil 55 H — Malang. 

  

  

Tetap Diturunkan 
“SIAPA TJEPAT PASTI DAPAT! 

BARU TERIMA LAGI : : 
Katoen linnen kembang dengan motief dan warna jang 
Ser Le anta ! 

Chiffon kembang istimewa. 
Zijdelinnen dan Anticrease kembang. 
Bemberg-Chiffon kembang. 
Klambu Tulle istimewa. 

Kain Gordijn polos aneka-warna. 
Klambu berkembang istimewa. 
Kain2 Sprei kwaliteit no. 1. 
Kompor2 buatan Amerika. 
Pantji2 untuk masak. 1 
Tas2 kulit untuk berpergian. . 
Klompen, Sier Knopen dan Renda2 
komplit serta motief dan warna2nja 
menurut model jang terbaru 

j : . Serta masih banjak barang2 lainnja. 5 
F HARGA TURUN......!! HARGA TURUN...... 11 

Batjalah Tanjalah pada kawan" Njonjah dan Tuan jang sudah datang 

SUARA 
berbelandja baru-baru ini ! 

MERDEKA” 

Bantulah P. M.T. 

|Roy, 

  
  

  

  

  

  

TOKO #,HIEN”F8 CO! 
BODJONG No. 25 — SEMARANG. 

      

  

  Rogers 6, 

  

    

  

       

           

THAT | 
WAS NO 

/ ACCIbENT... 
HEY/ LOOKS 

LIKE 
SOMETHING 
Moving | Fida 
UP THere!). 

IM. GOING UP COME ON, 
VHAT J) COWBOY! THIS 

PN Att TIME IL WON'T 

Y THIS LEDGE YI stE WHAT Your 
Kan Gg THAT | INDIAN FRIEND TWO- 
BOULPER WoLL.pP / SHADOW MEANS 
HAVE KILLED US ABOUT STKANGE 

      

| HAPPENING5S IN 
TA : THIS VALLEY: 

en 

      

    Ya 
2 

-— Untungnja' ada “batu menjongol disini, sehingga dapat melindungi — Itu bukannja ketjelakdan 

  

. — Saja akan kesana dan. melihat, 
kita. Gumpalan2 jang djatuh itu akan dapat membunuh kita" semua. biasa... Hee, lihatlah se- “apa jang terdjadi semua. 

perti ada orang jang bergerak Sementara itu orang jang berada 
diatas, diatas lereng bukit padas telah siap 

: 5 sedia dengan benda untuk ,,menjam- 
but” kedatangan Roy. 

—& Kesini Cowboy! Kali ini tidak 
akan meleset lemparanku. 

—- Saja mengerti apu jang dimaksudkan temanmu seorapg In 5 

Two Shadow, tentang kedjadian2 jang gandjil di lembah 'ini. 

& pa 

3 e   

   
achirnja . . 

    

PEN BT TN LAH   
KEIN KALI KALAU Mi 

kb .€” MINUM DULU 

/ 

  
SUSU MANIS s 

F tiap BENDERI 

    

  

KURSUS MEMBIKIN ROTI/K UWIH2 & PAKEAN WANITA 

29 HED
Y” 

Batan 
12 

Bagian BAK-LES 
Pada tiap2 bulan menerima Peladjar2 baru, bagi Penduduk Diluar. 
Kota Semarang, diadakan Peladjaran Tertulis. 
KURSUS PERAKTEK jang akan dimulai bulan Mei 1953, ROTI/ 
KUWIH2 (Bakken) 18 matjam tiap2 hari Saptu, 1 bulan selesai. 
TAART POTONGAN (Snij Taart) 25 matjam tiap2 hari Djuma- 
hat, 2 bulan selesai. 

KUWIH KERINGAN (Drooggebak) 50 matjam tiap2 hari Minggu. 
Mintalah keterangan2 jang lebih djelas. 

Pemimpin: 
Njonjah LIEM SING HIAP 

  

  

Alangkah indahnja ... dengan kriting rambut ! 

Rambut pandjang tidak perlu kami potong 
untuk kami bikin kriting. 
Djuga terima Watergolf dan Mengetjet rambut. | 

Kapsalon ,,.DJUWITA” 
Pontjol 70 tilp. 704 Semarang   4 

  

— CITY CONCERN CINEMAS —— 
Ini Malam (u.17 th.) LUX 

egg, Louis Mariano— Carmen Sevilla 

,ANDALOUSIEs 
FILM BERWARNA -—NATUREL— COLOR 

: (Dengan bahasa Prantjis) 
Spanjol Negeri Aduan Sampi dan Tari! Ketjantikan jang tak dapat di- 
lupakan : . . Riang Berwarna. Djalan2nja jang gandjil dan pemandengan 
jg. beraneka, 
Peristiwa film terbesar ditahun ini dengan musik gumbira tjiptaaa Francis 
Lopez. Menarik! Mengagumkan!— Penuh keheibatan! 

      

  

  

John. Garfietd — Maureen O'hara 
Patricia Morison — Martha O'driscoli 

» THE FALLEN SPARROW” 
High-powered Mystery— Melodrama! Suspense-packed Espionage! 

GRAND Ini Mal x 

4.45-645-8A5. ni Malam d. m. b. (u. 17 tah) 
Siput Serawak — P. Ramlee — Roomai Noor berbareng ROYAI NI : 2 H I N T Aj 

5.15-75-9.15 7 
Hutang dibajar dengan. . . Chinta! Romance jang menggemparkan. Tjeritd 
jang meresep dihati di-iringi dengan 10 lagu2 Malaya jang merdu serta 
mengikat hati penonton. Pertempuran jg. dahsjat untuk merebut kekuasaan, 

. « Chinta akan memberi kepuasan... 1 

Akan datang : 

Akan datang Anna Neagle — Richard Greene 

ROYAL, YELLOW CANARY” 
Smashed Melodrama of Nazi saboteurs! Heibat-Gempar 
INDRA Ini malam d. m. b. (u. Segala umur.) 
5.-7.-0, film lukisan dalam berwarna dimana orang2 djuga 

turut bermain, 

ine vIhe Three Caballeros" 
den. Panchito — Joe Cartoca— Donald Duck — Aurora Miranda—-Carmen 
Molina — Dara Luz. — Miracle Musical in Technicolor. 
Bawaklah anak2 tuan turut menjaksikan biar m 

Akan datang: 
erika turut Gumbira 

Broderic Crawford — Donna Reed — 
John Derek dim: 

SCANDAL SHEET" 
That man from THE MOB” is making another killing! 

ROXY 

1. —9.— 

Ini Malam (u.-Segala umur.) 
.Na Cha Nau Tung Hai” 

Lotjia mengamuk dilaut 
film terkenal dim. dunia Anak2 Tion hoa — penuh koenth ijat 2 
sihir — dll. dimaenkan oleh anak2. - 8 penuh koenthauw silat 

Akan datang : film Indonesia baru jg. menggemparkan: Rd. 
tar — N. Herawati — Darussalam — Titien Sumarni 

Main Main Djadi Sungg 

Moch. 

uhan” 

  

Me Bam aan aman ai  —. 

Tanggal: 19 —21 April 1953 
TOM NEAL dlm. 

»TWO MAN SUBMARINE” 
— Adalah suatu nama dari kapal selam Djepang jang 

“Ta hanja dikemudikan oleh 2 (dua) 6 ang. 
THEATER & Ini adalah film penuh actie dan sensatie disekitar 

Phone: 245 perebutan dokumen rahasia, oleh Djepang — Djerman 
S 0 L 0 dan Amerika. 
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