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Gelar “Miss India” baru? 
ini di Bombay telah terpi 

| lih dakam suatu perlomba- . 
' “an ketjantikan daa djatuh 
pada seorang penari dgn. 
nama samaran Ragini De- 
yi. Tak lama lagi Miss In- 
dia ini akan bertolak ke U 
SA untuk mengambil bagi 
-am dim perlombaan di Ca 

' Adv, 80 sen per mm. kol, Harga Ktijeran 60 sen per lemb. 

  

“Dollar! 

     

Bes SN 

& 
dgn siaran Radio Mosikotv 
dari 

  

    
G 

Bt ta 
«Hasil Jang Ditelorkan 

1 |. OlehKonp. Mosko w 
| 
! OBERT CHAMBERIEN 

: sekr.-djcndera KK 1 
Luntuk memadiui 
| ngan internas 
oleh Kenpe 
Moskou 
perdagangan 2 
ta dollar telah dil 
onperensi ekonox 

Dikatakan, bahwa 
mungkin akan hertar 
karena masih adk 
djual-beli jang belum see 

Sela:djutnja diberitakan, ha 
(hwa telah Giterima "ban'jak til 
gram dan surat dari organisa 
Si2 kaum modal jang menjata- 
kan kegembiraan dengan hasil 

   

          

  
  

   
  5,   

  

       “Nifornia untuk merebut ge 
1 lar "Miss Universe”, 

- Ridgway : 
Diusulkan Oleh Gabung- 
an Staf Amerika Ustuk 

. Ganti Eiseahower? 
URAT KABAR San 

Ss Francisco Chronicle” pa 
da hari Kemis mewartakan, bah 
wa panglima tertinggi: pasu- 
kan? Sekutu di. Timur Djauah. 
denderal Matthew Ridgway te- 
lah diusulkan cleh Gabungan 
Kepala? Staf di Washington un 
tuk menggantikan djendera! 

  

Bagan adi Eropah. Menurut 

korespom ja jang berkedudu 
kan di Washington. Vance John 

  

son. (Antara) 1 : 

DJEPANG ANGGAUTA PBB? | 

we
 

Me
li

, 
dn
 

Wi 

hasil korperensi tersebut, Ke. 
banjakan delegasi2 gudah me- 
ninggalkan Moskow tetapi se- 
djumlah antaranja sedang ms- 
ngundjungi kota? lainija dari 
Sovjet Uni. Lord Boyd Orr. re 
mimpin delegasi Inggeris, hari 
Kems bertolak ke Warsawa, 
sedangkan 6 orang ' Saudagar 
Inggeris menudju ke Pekirg 
bersama2 delegasi RRT. (An 
tara). 

       

      

WAKIL2 MUSLIM PEOPLES' 
ORGANISATION PAKISTAN, 
Suatu perutusan Muslim Pec- 

ples' Organisation Pakistan te- 
lah tiba di Djakarta. dari Kara 
Chi. pada hari Selasa. jang. Jali 
Mereka itu jalah Abdul Gudaus 

mi, seorang wariawan dan 
penulis dan Dr. A.H. MN Mw 

hiyy-ad-Din, professor pada Uni 
versiteit di Dacca. Mereka akan 
tinggal Ci Inaonesia kira? se: 

  

Gr 

    

  

     

  

Menteri tidak berportepolio | minggu lamanja dan akan mene 
Djepang Kajewo Okazzki, mene mui Kaum terpeladjar dan pe- 
rangkan hari Rebo, ketika dia- | mimpin? Indonesia dalam .bgr- 
Takan perdebatan tentang poli- (bagai larangan politik, ilmu pe 
tik luar negeri , oleh parlemen (ngetahuan dan kebudajaan. Da 
Djepang, bahwa mungkin nem2 'Pat Gikabarken, bahwa Organi 
rirtah Djepang tak lama lagi S2si Muslim Pakistan tsb. meng 
akan berusaha “untuk diterima hendaki terbentuknja suatu blok 

  

Isi am. 

Inggeris-Mesir 
) Soal Sudan JgiMasih Mendjadi Penghalang 

Vtk Tertjapainja Persetudjvan 
UTABESAR MESIR di Inggris, 
Pasha jang pada hari Reb pagi tiba di London dari Kai-H 

Abdel Fattah Amir 

ro menjampaikan-, laporan dari haji - kehati” tentang pendi- 
rian-Mesir mengenai hal Sudan kepada menteri jus? negeri Ing 

- gris. Anthony Eden Dalam pertemuan jang berlangsung se- 
lama 70 menit, Anthony Eden disertai oleh Roger Allen kepa- 
la urusan Afrika dari kementorian Juar regeri Inggeris. 
orang ajurubitjara kementerjanluar negeri 

Na 
3S 

me- kemudian 
nerangkan, bahwa Amir Pasha telah menjampaikan pesan da- 
ri perdana menteri Mesir, Nadjib Hilaly Pasha. 

Kalangan2  dplomatik di 
London. beranggapan - bahwa 
Amir Pasha telah mendapat in 
struksi untuk memberitahukan 
kepada Eden bahwa daja upa 
ja Inggris jang dilakukan se- 
hingga waktu ini untuk menda 
pat kata sepakat dengan Mesir 
mengenai hari depar Sudan ti 
dak dapat dikatakan memuas 
kan bagi tjita2 nasional Mesir. 
Menurut kalangan? jang biasa 
nja mengetahui di London, ku- 
tania Inggris masih sadja be- 
lum sanggup untuk. mengakui 
sebutan baru dari radja Fa- 
rouk sebagai radja Mesir dan 
Sudan. Sebutar“ini telah dipa 
kai “ketika pemerintah Mesir 
membatalkan perdjandjian Ing 
gris — Mesir tahun 1956# dan 
perdjardjian Aom nion -bersa- 
ma mengenai status Sudan ta 
hu» 1899. Inggris selandjutnja 
pun tidak mau pula untuk me 
ngadaka- perobahan dalam sta 
tus Sudan dengan tiada perse 
E ijuan. terlebih dahulu dari 
rak'at Sudan sendiri. ' 
Perundingan jarg. baru? ini 

diadakan antara dutabesa, Ing 
gris di. Kairo, sir Ralph St-ver- 
son dengan pemeri:tah Mesir 
telah berachir dengan djalan 
“buntu dua minggu jang lalu. 
Perundi.gan telah matjet keti 
ka peraturan tentang usul pe 
nindjauan kembali undang? da 
sar untuk Sudan d'bitjarakan 
dalam dewan legislatif negeri 
tersebut. Usaha tentang meran 
tjangkan undang2 dasar untuk 
Sudan dianggap di Kairo seba 

   

ketika itu dirundingkan antara 

Inggris dan Mesir. Didapat ka 
bar kemudian bahwa kabinet 

'Mesr dengan tegas telah meno 
lak usul2.Inggris jang terachir 
mengenai penjelesaian masalah 

Sudan. Karena itulah 
Amir Pasha mendapat perir- 
tah untuk setjara pribadi men 
djelaskan pandangan Mesir ke 
pada menteri lua, negeri Ing 

gris., 

    

    

Soal Srifun jang 

“belum beres. 
Walaupun telah . timbul lagi 

kesukaran? baru mergengi Su- 
dan, tapi menurut dugaan telah 
ditjapai beberapa kemadjuan s2 
lama achir minggu ini mergenai 
masalah pertaharam Mesir ujung 
sa depan, apabila dengan formil 
pasukan? Inggris telah ditarik 
dari terusan Syez. Karera itu 
kalamgam2 di London beranggap 
an, kahwa mungkin benjalah 
masalah Sudan sallja 'agi jeng 
masih merupakan masalah jang 
aidnga Mibitjarakan oleh Amir 

Pasha dengan Wien dewasa ini 

        

Dibelakang pintu perundi 
rgan Eden-Amr Pasha. 

Merurut,koterangan jang “di 
dapat wartawan AFP Robery 
Mengin dari kalangan jang la 
jak d'pertjaja pada malam Ke 
mis, dalam perundingai anta- 
ra menteri luar negeri Inggris 

Eden dan dutabesar Mesir di 
London Am, Pasha, utusan Me 
sr telah mendesak supaja seng 

keta gwtara Mesir dan Inggris 

cecera diachiri. Dikatakan ba   gai melampaui perundingar?2 
mengenai status Sudan jang 

  

hwa Am, Pasha telah menge- 

mukakan hal2 tsb dihawah ini: 

   

“ 

nang Hadiah Stalin, professor 

Para diplomat itu menjata- 
kan, bahwa surat tersebut jg. 
diumumkan pafa tanggal 14 
dan 15 April jang lalu dalam 

   

  

djuer tingkat tertinggi Sovjet. 

:| bagai sjarat untuk ps, “ndja- 
taan kembali Djepang 
pang harus mengadi 4. 
ngan negara2 Asig tainnja, te 
rutama derigar Republik Rak- 
jat Tiongkok: Dikatakannja, 
bhw: perdjandjian?2 non-agres- 
Si dengan regara2 Asia “hanja 

|akan merupakan langkah per- 
tama kearah mengachiri pengu 

   
  

si kolonial”. 1 

Surat Oyama jatiz disiarkan 
oleh Radio Moskow itu selan- 
djutnja menjatakan, bhw ,,dja- 
waban sebaik?nja jg dapat di- 
berikan oleh Djepang terhadap 
persendjataan kembali jg dide- 
sakkan kepadanja itu jalah te- 
kad rakjat Djepang, bahwa me- 
reka tidak lagi mengambil dja- 
lam pembunuhan terhadap rak- 

' jat2 Asia.” Semua bangsa? Asia 
harus berdjandji tidak akan sa- 
Ing bunuh-membunuh utk se- 
lama?nja: djandji kita sekarang 
ialah mentjegah peperangan di 

:Asia, demikian professor Ikuo 
: Oyama. 

Pendapat diplomai2 
di London. 

Kalargan2 diplomatik di Lon 
“don menjatakan, bahwa surat 
Oyama itu tentu telah menda 
pat persetudjuan Sovjet,. dan 
dikatakannja bahwa surat ter- 

sebut mempunjai arti penting, 
mengi:gat bahwa Sovjet Ru- 

  

sediaannja untuk melihat Djer 

bali Dengan menjetudjui per- 

sendjataan kembali 

bali Djerman, kata kalangan2 
/itg selandjutnja, Sovjet Rus'a 
djelas sedang menaruh harap- 
annja kepada kaum rasionalis 
maupun kaum militeris dike- 

dua negeri itu dengan tudjuan 
untuk mendapatkan persekutu 
an mereka. : 

Achirnja dikatakan, bahwa 
dengan mengusulkan perdjan- 
djian2 non-agressi antara Dje 
pano dan negara2 Asia lain- 
nja, Soviet Rusia rupa2nja se 
Gang berusaha mempertjepat 

berach'rnja persekutuan anta- 
ra D/epang dan Amerika Seri 
kat serta pemeliharaan parg- 

kalan2 Amerika di Djepang. 
Demikian kalangan2 diploma- 
tik di London. (Antara). 

  

1. Keadaan dalam negeri Mesir 
membutuhkan supaja sengketa Ing- 
gris-Mesir lekas diselesaikan. Apabi- 
la ini tidak terdjadi, maka mungkin 
sekali apa jang disebutnja .,kalang- 
an2 ekstrim Mesir” akan kuat kem- 
bali dan pemerintah Hilaly Pasha di- 
gulingkan. . , 

2. Sebagai pengimbang penarikan 
kembali pasukan2 Inggris dari dae- 
rah Terusan Sttez, pemerintah Hilaly 
Pasha sanggup ikut serta dalam per- 
tahanan internasional “dari daerah 
Sues dan mentjurahkan usaha “jang 
terpenting didalam rangka' tata-per- 
tahanan tadi. 

3. Pemerintah Mesir mengakui 
hak rakjat Sudan untuk menentukan 
nasib - sendiri, 
harus mengakui Radja Mesir sebagai 
Radja Sudan pula. 

Sebal:knja Eden d.katakan telah 
membentangkan hal2 tsb dibawah 
SN 

1. (Inggris sanggup segera menje-   
merintah Inggris ».menginsafi / seda- 

lam2nja kesulitan2 jang dihadapi pe- 
merintah Hilaly. 

2. Inggris menjanggupi sepenuh- 
nja untuk. memerintahkan penarikan 
mundur pasukan2nja dari daerah te- 
rusan Svez, segera sesudah terdapat 
tjara2 lain untuk mendiamin kea- 
manan daerah terusan tadi, dan teru- 
tama dengan djalan kerdja-sama an- 
tara negara2 jang bersangkutan. 

3. Pemerintah Inggris dalam prin- 
sipnja tidak berkeberatan terhadap 
kedaulatan Radja Farouk atas Su- 
dan, tetapi derigan sjarat bahwa rak- 
jat Sudan memang  menjetudjuinja. 
Apabila rakjat Sndan belum menja- 
takan keinginannia/ setjara djelas 
dan bebas, maka Inggris akan tetap 
taat kepada djandji2nja, jaitu bahwa 
Sudan harus menetapkan nasibnja 
sendiri, Man 

soni 

Smg. jumat 18 April 1952- 

' Kembali-Djepang | aa 
Disetudjui Sepenuhnja Oleh Russia? |! 

Komentar Inggeris: Suatu Usaha Utk Mendjauhkan 
Djepang Dari Amerika. PI 

: : 

ATU TANDA BAHWA Sovjet Rusia dapat menjetudjui | 
persepdjataan kembali Djepang telah dikemukakan oleh kalengan? diplomatik di London pada hari Kemis berkenaan 

jang mengumumkan isi sarat terbuka | 
sardjana Djepang pame 

Ikuo Oyarna, kepar'x marsekal Fosef Stalin baru? ini. 

1 | Perdagang- 
an 500 Djuta 

LAN 
siara:2 Radio Moskow jang di 
tudjukan kepada negara2 Asia, | 

:! djslas telan mendapat persetu 

Dalam Suratnja terbuka jang | 
langsung d'alamatkan kepada 
Stalin sendiri, professor Oya- | 
ma mengemukakan, hahwa sej 

asaan imperialis dan eksploita ' 

   

, 

Bertempat dipendopo Kabupaten 

dlir djuga ketua DPR Propinsi, 
wa-Tengah sdr. 
jo. Gambar: Mr. Suwahjo se 

| peranakan dan bangsa asing.y   
| Segala 
han Indonesia ' 

: P onesias sebagian be 
lalah kogra (35.000 tow), karet 
kulit mutiara, kopi, getah2, si 
lah harga barang? ini lebih 

Diterangkan selandjutnja, ' 
bahwa sebalikrja Perantjis dan ' 
daerah2nja telah mendjual ke" 
pada Indonesia sediymlap be- 
Sar barang2 keperluan sehari- 
hari. Dalam tahun 1951 ia te-j 
lah mendatangkan 15.000 tox 
beras. Demikias pula ia telah: 
mengirimkan barang logam, 
tekstil, hasilo kimia, lada, dan 
mesin2. Akan tetapi Perantjis 
masih menderita kekurangan 
(defict) dalam imbangan.ca- 
gangnja Gengan Indonssia. Ke 
kurangon ini mungkin mengan 
dung bahaja bagi hubungan da   

: : : saku sia djuga telah menjatakan ke| “Sut. 

man mempersendjatai diri kem ani. harus dibojar oleh Pe- 

Djepang (hard currency): dan keadaon 
dan djuga persedjataan kem- demikian mungkin bisa mre- 

gang antara kedua negeri ter- 

Untuk Sekarang, kekurang- 

rantjis dengan “uang kertas” 

maksa Perantjis membatasi im 

portnja, meskipun kaimi berna- 
srat membesarkan import itu. 

Karena itu, sangatlah periu ba 

hwa pemerintah2 kedua regeri 
berusaha bersama2 untuk me- 

ngisi kekurangan ini. Kami n 
sjaf bahwa Indozesia hendak 
menggunakan persed.aan gevi- 

sennja buat pembelian barans2 
modal. Lebih2 lagi kami mo»- 
ngerti akan hal ini karena ne 
geri kami sendiripun mendja- 
lankan peraturan jang sedemi 
kian pula. Tetapi kami pertja- 

ja bahwa Perantjis adalah sa 
tu2a'a didunia ini jang Sang- 
gup membantu Indonesia me- 
laksanakn nolitik  sematjam 

Ini, $ 

- Kekajaan Indonesia 
di kagumi. 

- 

Kami dari delegasi dagang Peran 
tjis ingin menekarkan  kegaguman 
kami terhadap kekajaan dan kemak 
muran negeri Indonesia ini, dan ber 
hasrat untuk menudjukan usaha2   

Ya perlu pula kaum dagang Indone 

akan tetapi Inggris rantjis untuk menjempurnakan pela 

lesaikan sengketa Inggris-Mesir. Pe-' 

| 

kami terhadap Indonesia, Tapi utk. 

sia berkundjung ke Perantjis, dimana 
mereka akan diterima dengan senarg 
hati. 

Sangat berguna pula bahwa usaha 
usaha keras harus didjalankan agar 
diantara kedua negeri ini diadakan 
kerdjia-sama teknik jang efficient. 

Beurs (scholarship) peladjar su- 
dah disediakan untuk kaum teknik 

“Indonesia jang sudi datang ke Pe 

djarannja. Kami hendak menegaskan 
bahwa banjak perusahaan? Perantjis 
jang ingin sekali menerima kaum 
teknik Indoresia jang ada perhatian 
nja datang ke Perantjis untuk tudju 
an jang serupa itu. Demikian ketera 
ngar2 delegasi Perantjis tsb. 

Sebagai diketahui delegasi Pera 
tjis jang merundingkan “soal pemba 
ruan perdjandjian dagang Perantjis- 
Indonesia itu diketuai oleh Ginier 
Gillet (wakil direktur dari perhubu 
ngan ekonomi dengan luar-negeri pa 

da kementerian luar negeri Peran- 
tjis). 

  

Dinas rahasia dari tentara 
Cuba pada hari Rebo telah me 
meriksa dengan seksama kedu- 
taan besar Sovjet : ci Havana. 
Seperti telah diwartakan baru? 
ini Rusia telah memutuskan per 
hubungan ' diplomatik dengan 
pemerintahan Batista dam menu 
rut sumber tak resmi para di- 
plomat Sovjet sebelum berang-     

“1 penjiar radio. 

kat telah membakar banjak do 
kumen dan ' merusak pesawat 

i 

    
1 urusan peranakan bangsa asing dan pembelian padi. 

Rijadi dan kepala UPBA dari KDN, Mr. Suwah- 
dang menguraikan mengenai urusan 

Perantjis Sanggup Memenuhbinja Seluruhnja 
—. Kekajaan Indonesia Dikagumi. 

APA TAHUN 1951 Perantjis adalah langganan ke-5 di 

| ”. 
Di Bandang Djumlah 

Az, di Bandung 

   

     aan 

rling Sem 
Kembali Utk Sementara D 

. dji Tak Akan Lari Kalau 

  

  

temp Semarany kemaren pagi Guber- 
nur Djawa-Tengah telah meng adakan konperensi para residen dan 
Uupati seluruh Djawa?Tengah. Konperensi terutama membitjarakan 

Tampak ha- 
sdr. Muljadi, komisaris polisi Dja- 

(Ipphos). 

Kebutu- 

sar dari barang2 jg dibelinja 
(15.000 ton), sedjumlah besar 
sal, tembakau dan lada. Djum- 

ng 12 milliard frames, atau 

  

Pelatiaran Makin 
&: Banjak “3 

— EADA'AN- PELATIU- 
K RAN, jg disebut djuga 

akis meningkat, demikian 
kalangan jg mengetahui. Ke- 
adaan ini dihubung-hubungkan 
ugn keadaan ekonomi dam ke- 

amanan jg belum ber2s, Banjak 
gang? dan djalan? ketjil perpu- 

| hua 

  

Tahun Ke VII — No. 57 
PENA Penanganan aa 

Dibebaskan 

    

na 
Penting hari ini: Westerling dibawah lantai — Pers 
sendjataan Djepang dise: 
sanggup penuhi kebutuhan | 
Adjaib” TBC -— Tulisan Dr. Saroso — Kenalkan 

Pinay 

La LAN MP NUN Hana eANaNa TN MENANAM NMMNMENN ANA ARSA «— Den NN NA 

bunji Dibawah Lant: 

Indonesia ? 
» Het Spel Is Vit”: Kata Westerling — Kawan2nja 
kan Pentjulikannja Tpuntutan Penjerahan oleh Indonesia Tetap Berlaku. 

Ea 

: kembali oleh pengadilan 
kembali 

1 

Menurut keterangan jang di 
dapat ka tor herita tersebut, 

dengeh menerima putusan mah 
kaman tersebut untuk “pembe 

'basan sementara”, maka Wes- 
terling menjetudjui tidak akan 
men.nggaikan Nederia:d atau 

imenjembunjikan diri dan me- 
1 njerahka» “diri pada mahka- 
mah Belanda, walaupun ia di 
minta menghadap kerhubung 
dengan soal nerimintaan penje- 
rahan Indonesia terhadap diri- 

Inja. Dalam pada itu djurubi- 
tjara perwakilan Irdonesia di 
Den Haag menjatakan kepada 
pers bakwa remerintah Indo- 
nesia masih tetap pada putu- 
san semula untuk meminta pe 
njerahan Westerling oleh peme 

rintah Belanda. UP menambah 
kan, bahwa menurut pembesar 
pembesar Belanda, untuk se- 
.mentara waktu Westerling de- 
ngan leluasa dapat bergerak 
di Nederland dan disamping 
itu kini penjelidikan mengenai 
perkaranja masih berdjalan te 
rus, ! 

Pemerintah tetap minta 
penjerahan Westerling 

. PM Wilopo jang didampingi 
oleh Sekretaris Djendral Kemen 
terian Luar Negeri Dr. Darma 
setiawan menerangkan kepada 
pers, bahwa pemeriatah Indone 

lebih djauh mengenai  peristi- 
wa ditangkap Westerling dine.   geri Belanda seperti jang dibe 
ritakan oleh pers dari Den 
Haag. Pemerintah kemaren me 
ngirim kawat kepada kuasa u- 
Saha Indonesia dinegeri Belan- 
da Mr. Soesanto... Tirtoprodio. 
Diterangkan bahwa pemerin- 
tah Indinesia belum dapat me 
ngambil tindakan2 sebelum me 
nerima keterangan2 resmi dari 
Den Haag itu.   satan pelatjuran dipasangi pa- PM Wilopo terangkan djuga, 

ERITA A.F.P., U.P dan Reuter dari Den Haag menjatakan, bahwa ha- 
1 Rabu sesudah ditahan 12 djam lamanja Westerling telah dilepaskan : 

A.F.P. Westerling dilepaskan 
sesudah hari Rabu malam lima hakim dari mahkamah tinggi | Belan- A 

da mengadakan sidang istimewa. Lag 

Belanda. Menurut 

ling diserahkan kepadanja. Pa 
da waktu ia dibebaskan, menu 
rut AFP Westerling harus ber 
djandji, bahwa ia tdak - me- 
ninggalkan Nederlang day ti- 
dak akan bersembunji. Iapun 

harus bersedia setiap waktu 
untuk Gihadapkan kemuka pe 
rgadilan, djuga apabila ia di- | 
tuntut berhubung dengan per- 
mintaan Indonesia supaja ia di 
serahkan. 

Komeniar Komisariat 
Tinggi Indonesia 

Lebih landjut ANP menga- 
barkan dari Den Haag, bahwa 
ajumubitjara Komisariat Agung 
Indonesia di negeri Belaria te- 
lah menerangkan pada hari Ke- 
mis, bahwa permintaan suyaja 
Westerling diserahkan kepada 
Indorissia, masih berlaku. Menu- 
rut djarubitjara itu permintaan 
mengenai hal ini telah @isampai 
kar kepada pemerintah Belanda 
pada tahun 1951, 

    
sia akan meminta keterangan? | 

| mesio Rivera, Tomas Saztiago 

pan. jg memuat larangan masuk “bahwa tuntutan pemerintah In 
bagi anggota2. donesia jang pokokrja meng. 

Meskipun angka jang pasti hendaki diserahkannia Wester 
tidak dapat dikemukakan, ling kepada pemerintah Indone 
akan tetapi djumlah kaum X2 
ini dikira beribu2. Pemberan- 

tasan belum tampak dilakukan 

dengan intensif, karena perha 
tian masjarakat sendiri tidak 
kelihatan. Demikian pula ma- 
salah keuangan dan alat2 me- 
njebabkan: terhambatnja -peru- 
berantasan, 5 

Lain kalangan menerangkan me- 

ngenai soal pesatjuran ini, bahwa 
organisas: ,,Kawin” . ig bertudjuan 
memberantas pelatiuran, kini tidak 
Gapat 'bergesak, sebagian besar ka- 
Tena kesulitan uang Bantuan dari 
Pemerintah sama sekali tidak ada, 
sedangkan dari rakjat pun tidak di 
minta bantuan. Untuk keperluan ini 
o'ganisasi ,,Kawin” kabarnja sedang 
mempersapkan pendirian “jajasan 
»Pantjaindera” ig beriudjuan meng. 
gerakkan penghentian  vpelatjuran, 
Ken pen Pai en peng- ! 
hentiaa . penghisapan tjandu . dan | i 1 1 
morphin 1. al. Nan Ktu aa Lebih landiut kantor berita 

Kabarnja pula, ima T.T, ! 1 
Kol. Kawilatang, gubernur Diawa | 5 Pn er | mengabarkan, 
Barat dan kepala Kepolisian Diawa | ahwa keputusan untuk mem- 
Barat telah na untuk mendjadi' bebaskan kembali Westerlir g 

HH n Ht , » : : : Pa ana | itu telah diambil pada hari Re 
| 90 malam cleh lima orang ha- 

— Pada hari Selasa telah terdjadi ' kim dari Mahkamah Agung Be 
tanah longsor disebelah selatan per- ' 
ikebunan Malabar didaerah Penga-' 
lengan, Peristiwa ini terdjadi pada 
tempat, dimana didjaman penduduk- 
an orang2 Djepang hendak menggali 
terowongan. Seorang penduduk desa 
menemui adjalnja dan seorang lain 
luka2 berat. 

Sia sampai sekarang tidak beru 
bah. 

Benar dibebaskan lagi. 

Komisaris hakim di Amster 

dam, tuan Knottenbelt, jang te 
lah memeriksa  Westerling, 

membenarkan kepada ANP, ba 

hwa Westerling telah dibebas 
kan kembali. Pemeriksaan me 
ngenai perkara Westerling ini 

sementara itu masih diterus- 
kan. Tuntutan kedjaksaan un- 
tuk menahan Westerling dito- 
lak oleh karena tidak ada ala 

San2 iang sah untuk menahan 
nja pada waktu ini djuga de- 

mikian kata komisaris hakim 
Knottenbelt. 

  
  

Gibitjarakan akibat2 hukum da 
ri tindakan itu. 

Selain dari ini telah djuga 
Gitindjau permintaan pemerin- 
tah Indonesia supaja Wester- 

Membantu HUK 
Baniak Pembesar2 Pilipina Jg Setiara 

Diam2 Membantu Kaum-Huk —: 
Nama2 Tidak Bisa Diketahui: Karena Mereka 

anggota 

Memakai Nama Samaran. “ 
Iva gbk aa 3 orang bekas 
“ Huk jang te tertang kap atau menjerah kepada pe- 

maerinfah Filipina ketika malam Kemis. beberapa pegawai ting- 
&1 pemerintah — diantaraiyya orang? jg duduk di istana Malaca- 
nan (istana Presiden Filipina) — membantu kaum Huk dgn. 
bantuan marerieel dan diantara anggota? tentara Filipina di 
Luzon Tengah ada jang telah memberikan alat? sendjata dan amuaisi kepada kaum Huk, Dikatakan pula bahwa antara ka- 
um Komunis Filipina daa kaum Komunis Australi ada kontak 
jang (erat. 

  

- 

Ketiga orang tadi ialah Ne) tadi mereka Cibawa oleh seo- 
rang opsir urusan sipil kege- 
dung “Overseas Press Club”. 
Mereka mengatakan tidak da- 
pat menjebut siapa2 pembesar 
pembesar pemerintah jg mem- 
beri bartuan tadi, karena mere 

ka selalu memakai nama sama 
ran. Achirnja ketiga orang ta 
di mengatakan, bahwa suatu 
kemenangan militer itu harus 
disertai oleh berobahan tata-so 
sial dar industrialisasi. — (An 
tara — UP), 

alias Manila Boy, dan Islais Ga 
nias alias Datu Talo, Mereka 
mengaku telah, bertahun-tahun 
lamanja berdjoarg melawan 
tentara pemerintah. Pernjata- 
an2 tadi mereka utjapkan keti 
ka Suatu “mimbar terbuka" jg 
diselenggarakan dalam "Over- 
seas Press Club" di Manila, Ke 
tiga hekas Huk tadi pada wak 
tu ini dalam penaharan tenta 
ra, tetapi untuk keperluan tsb   

NAMA Oh MAMO anakan ana 
F tantbapa Kebudarasai Indone 

& Kon. Batavisasci 
! F van Kunsten 

# 1 Kensimsemande bagan Si tromenatena 

F 
enc 

en Waetensehara 

   
Tidak mungkin 

nye iserahkan? # Mentan United Dress ahli2 has 
kum di Amsterdam beranggapan, 

kbahwa Westerling, terhadap “siapa 
berlaku undang2 Nederland, tidak 
dapa: diserahkan. Sebagai warga 
negara Belarda — demikian perida 
pat ahli-ahli hukum ihi — Wester- 
ling hanja danaft diadili di Indonesia 
tentang kegiatan2-nja, apabila: da 
pat dibuktikan, bahwa ia telah me 
langgar undang2 Belanda. Untuk se 
mentara ini, demikian orang2 tadi, 
Westerling bebas untuk pergi kema 

na djuga, di negeri Belanda, walau 
Dun pemeriksaan perkaranja diterus 
kan. 

Kedjaksaan Amsterdam 
minta appel.   

landa dalam suatu sidang isti 
mewa, dalam mana antara lain : 

Dari fihak resmi ANP mem 

peroleh kabar, hahwa kedjak- 
saan di Amsterdam atas in- 
struksi menteri kehakiman pa- 
da bari Kemis pagi telah min- 

ta apel terhadap ditolaknja tw: 
tutay untuk menahan Wester- 
ling oleh komisaris hakm. Di- 

duga bakiwa pengadilan di Am 
sterdam akan mengambil kepu 
tusan tentang kal ini dalam, 

waktu singkat, Berita2 jarg 

menjatakan. seolsi:2 pada hari 
Rebo malam menteri kehaki- 
man te-ah berunding digedung 
kementerian dengan diaksa A- 

gurg tentang perkara Wester- 
ling, adalah isapan diempol be 

laka, demikian keterangan dari 

fihak resmi. 

Pada hari Rebo malam itu 
dikementerian kehakimay te- 

lah diadakan sidang dengan 
djaksa agung, sebagaimana bi- 

asa diadakan oleh sekretaris 
djenderal kementerian kehaki. 
man. 

  

Akan tetap mene:api 
djandji bila diminta 

Indonesia. 
Westerling jang seperti dika 

barkan telah dibebaskan lagi 
pada Rebo malam, menerang- 
kan kepada ANP pada hari Ke 
mis pagi, bahwa ia telah dimer 
Gekakan dengan sjarat bahwa 
ia tidak akar meninggalkan 
Nederlard dan t'dak 3kan me- 
njjelundup. Ia mendjandjikan 
hal ini. Westerling berkata bai 
wa ia duga akan menepati 
djandji ini apabila ia diminta 
supaja diserahkan kepada pe- 
merintah Indoresia, 

Dari fihak bukan politik, A 
NP memperoleh kabar, bahwa 
Westerling telah tiba di Neder 
land, tampaknja ia terus mene 
rus di-ikuti orang. Beberapa 
hari 'g:g lalu diduga bahwa 
ia berada di Baarn dimana kl. 
tigapuluh orang anggauta po- 
lisi mengadakan penggerebe- 
gan, tetapi ternjata bahwa 
Westerling telah menghilang. 

Westerling sembunji 
dibawah landai. 

  

    Tentang djalannja penangka 
pan warta harian Volkskrant 

Ada Tuntutan, Penjerahan:I 

mengabarkan, bahwa pukul 

: krant. mengabarkan lebih landjut, bal 
i wa setelah ditangkap. Westerling 
| berkata kepada polisi: ,.Het spel- is 
| uif Ik begriip wel dat men mij eens | 

udjui Russia — Perantjis 

dll. 

Ai 

gn Sjarats - pjan- 
n:Dari 

  

in AG 

Dari APRA Merentjana- 

ta Me 

Ag 

ti: 
ga dini hari anggota2 polisi te 

lah siap untuk menggerebeg ru 

mah graaf van Rechteren L:.m 
burg dimana Westerliig bera- 
da, Mendjelang pdgi hari kJ. 
20 orang anggauta polisi me- 
ngepung rumah itu. Bel pintu 
ditekan, 'aa lima menit kemu- 
dian graaf van Rechteren Lim 
burg membuka pintunja. Ia me 
ngaku bahwa ia pernah mene 
rima Westerling tetapi dikata 
karnja, hahwa Westerling te- 

lah pergi dari rumahnja pdda 
malam hari, tidak tahu kema-. 
na, katanja. 

Sedangkan rumah 
terus dikepung, 

orang polisi masuk kedalam ri 
mah dan mengeledah semua ka 
mar2. Setelah satu setengah 
djam lamanja mentjari sampai 
kependjuru2 rumah, Wester- 
ling belum djuga diketemuxzan. 

.. 
Tetapi kemudian salah seorang di 

antara anggota2 polisi melihat sehe 
lai permadani diatas lantai jang ter 
lepas dari pakunja. Permadani 'itu 
segera dikepinggirkan, beberapa ba 

tang kaju-lantai diangkat dan... 
Westerling diketemukan dengan ber 
pakaian piama . didalam suatu- raa- 
ngan jang tingginja. 80 . sentimeter. 
Didalam ruangan itu duga terdapat 
beberapa helai pakaian, demikian-ka 
bar jang dikutip dari Volkskrant, 

Tentang penangkapan ini  Volks- 

zou vinden”. "(Saja tak dapat ' ber 
tindak apa-apa lagi. Saja tahu-bah 
wa pada suatu waktu saja akan di 
ketemukan). : 4 

Westerling mau kumpul 
— lagi dengan anak-isteri. 
Surat kabar ,.Trouw” 

barkan, bahwa Westerling telah 
masuk ke negeri Belanda pada 

x lama. permulaan buian fi, tidak 
setelah ia menerangkan kepada 
kawan2nja, bhw ia tidak mau 
lagi mendjadi bola - permainan 
Garf berbagai golongan Ia se 
karang hanja ingin berkumpul 
dengan anak dan isterinja sa- 
dja. Tetapi karena ia 'fidak mem 
punjai penganan maka ia tak 
erdaja apabila namanja 

kai dalam pertemuan? Nu 
di Nederland. demikian kata 
Westerlirg. Selandjutnja ia me 
nerangkan, bahwa karena keku 
rangan uang ia telah menu'is 
buku jang mungkin akan Giter 
bitkan di Scandinavia, sedang 
kam dengan sebuah Penerbis Be 
landa sedang dilangsungkan 
pembiijaraan? demikian Trouw. 

APRA akan mentju- 
liknja. 

Warta harian itu selandjit- 
nja menulis, bahwa beberapa 
dari kawan2 karb Westerliug . 
dari APRA, kini telah mempu 
njci rentjana untuk mentjulik 
Westerling apabila ia ditang- 
kap, Karena ini kalangan? ke 
hakiman di Amsterdam terke. 
djut, ketika ternjata, bahwa he 
rita tentang penangkapan Wes 
terling itu telah bot'or, Tetapi 
fihak jang berwadjib telah me 
ngambil tindakan2 untuk meng 

| gagalkan kemungkinan dilaku 

kan pentjulikan itu. den an 
Trouw. 

Dugaan? tentang tuntu- 
lan terhadap Westerling 
Dugaan2 tentang dasar2, jg akan 

dipakai untuk menuntut Westerling 
banjak dikemukakan orang. Jang. pa 
ling mudah difahamkan ialah, alasan” 
bahwa ia telah masuk kenegeri Be 
landa setjara ilegal tetapi ' perkara 
ini orang sukar didjadikan cause 
celebre, demikian surat kabar Trouw. 
Selandjutnja ada pula tuduhan2, 
bahwa Westerling dengan sengadja 
telah mengandjurkan kepada anggo 
ta2 tentara supaja' melarikan diri, 
bahwa “ia telah melakiikan tindakan 
dengan kekerasan, membunuh orang 
dan merusak harta benda orang lain. 
Semua ini, didasarkan asas tindakan) 
jang dilakukan oleh APRA di Ban 
dung. 

Ada kemungkinan, bahwa masalah 
pembunuhan besar2-an di Sulawesi 
Selatan tidak akan disinggung-sing- 
gung, karena penjelidikan jang dahu 
lu pernah dilakukan 'oleh fihak. Be 
landa tidak menghasilkan apa-apa, 
demikian tulis Trouw, jang menam 
bahkan, bahwa kalangan jang dekat" 
dengan Westerling lebih ' chewatir 
akan pengulangan permintaan dari 
fihak Indonesia untuk menjerahkan 
Westerling. 
Dalam hubungan ini Trouw me 

nundjukkan, bahwa. menteri . van 
Maarseveen jang telah meninggal 
dahulu pernah menerangkan, bahwa 
Westerling tidak mungkin  diserah- 
kan, karena antara Nederland dan 
Indonesia tidak ada perdjandjian ten 
tang penjerahan, 

    

    

        

    
   

Indonesia — ,,Obat- 5 

tersebut 
beberapa : 
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| TA | 
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00Indosesi 
ame Mereka Hidup     

Ka 

“4 

| Sis Tidak Mempunjal Hak2 Politik 

(TAN Belanda pada tanggal 27 De- 

apaskan kekawulaan negara Belanda: 
ap) dan dengan depaikian memus 

- ETIKA PEMERI    

      

    

  

    

   
   
    

     

    

    
     

    

   

  

   , ja ng penting. tetapi tidak menjelesaikan I -soal Jd 
kata Iding Sumita, wakil orang? Indonesia pada 

, Suriname, dan sekarang berada di Nederland | 
.antuk menghadiiri wipe Mag PET Bundar Belanda-ifindia 4 

Selandjutnja ia berkata: ,,Ke- 
sbemjakan dari orang2 Indonesia 
Gi Suriname lebih suka mendja 
di warganegara Indonesia, dan 

“Ng HAAapaA ketanah air me- 
1g ai TA , 

kata tuan Sumita. Mula? orang 
tidak tahu": kemana Ya dikiak 
Demikian nasib mereka jang. 
Am Ona tra Menangatangan 

   

Oi balita” : 5 

: Hidupnja miskin. 
bkin Hg RAP 8 Sumita menerangkan, bahwa anta- 

: - Dalam tahun 1925 Sumita ke-tra tahun 1890 dan 1937 telah datang 
.betulan -bertemu dengan se-| dari Djawa ke Suriname 33.000 
Sreng agen dari perkebunan| orang jang kemudian bekerdja pada 
»Marienburg” “di Suriname, jg | perkebunan2. Setelah kontraknja ha- 

3 awarkan kepadanja sebuahj bis mereka ini biasanja tidak dapat 
-Kontrak untuk S tahun. Upah | kembali ke Indonesia karena tidak 
jang akan diterimanja ialah 80 bisa membajar ongkos2 perdjalanan. 
sen sehari, hal mana djauh le- Pada umumnja orang2 ini bekerdja 
sbih tinggi daripada upah Pa £ 1 C El ferug setelah kontraknja habis, atau 
adi Djawa pada “waktu itu, Se-| hekerdja sendiri dalam lapangan per 
sudah bekerdja' lima tahun ia : 

     
Suriname Mereka HidupiMelsrat:| 

umah Bekas Gubug2 Budsk Bellan, | , 

Ingin Pulang Ke Indonesia Tapi Tak Ada Bekalnja. |' 

    reka, ' Tg 
Tetapi ia tidak 

  djandjikan bantuan jang  b 
injak2 demikian kata tuan Su- 
mita Tetapi ia . menasehatkani 

    
    

    

kepada jang ata 
| Supaja mengumpulk. modal 

“jang tjukup untuk dapat 
Saha, di Indonesia. Karena 
merintah Indonesia tidak da 
pat dipertanggung djawa 

orang2 Indonesia, maka mere 
ka ini harus diurus oleh peme 
rntah2 Suriname dan  Be- 
landa, demikian katanja lebih 
landjut sekarang  mendjalan- 
kan penghidupan jang tak ber 
pengharapan. “Djuga   

     
   

    

    

   

   

   

Sudah : $ . $ tanian. Karena kaum emigran dari 
| cakan diberi hadiah 100 rupiahj Indonesia ini merupakan tenaga? bu- 
dan diandji2 lain jg menarik | ruh jang terachir jang dimasukkan 
hati. Sumita menerima tawaran dari luar ke Suriname, maka kemung 

“Ani dan segera dibawa ketem-| kinan2 bagi mereka kurang daripada 
ipat orang2 jg djuga telah Me- pagi orang2 Tionghoa dan Hindus- 
"pandatangani kontrak ini dan so, jang datang ke Suriname lebih 

5 odiasingkan dari dunia liar. Se- du Karena kaum emigran. bangsa 
S3 Lp orang tahanan mereka Indonesia ini tidak dapat mentjari 
“dibawa ke Djakarta, jgpd. wak kemakmuran bagi dirinja: “diantara 

- tu itu.masih disebut Batavia, mereka masih banjak jang tinggal di 
'pada malam hari dan kemudian rumah-rumah gubug dari budak2 be- 
diangkut ke Ambon demikian lian dahulu. : 
r : 5 7 

  

     
    

   
    

  

   

  

    

    

      

   

    

   

  

    

   

     

   
   
   

    

   

   

     
   

   

  

cw, SEMARANG 18 APRIL 1952 

-Westerling 
Ban FN Dim segala gegap gempita mengenai berita ter- 

“"tangkapnja Westerling, jg mutlak penting bagi kita tak lain ia- 
tah Soal diserahkannja Westerling kembali kepada Indonesia, 
Naa atas segala kedjahatan-besar jg telah ia lakukan ter- 
: p Indonesia dan rakjatnja. 

PS aeandurendna Dim hal ini, pastilah Indonesia akan terhalang 
E oleh suatu kebiasaan hukum jg didjundjung tinggi oleh seluruh 

3 ». dunia internasional: ialah, bahwa tak akan sesuatu negara me- 
“ njerahkan se-orang kawula-negararfja ( onderdaan) kepada se- 
'e-suatu negara asing. Dan tak ada tanda2 bahwa djuga Nederland 

jakan menjimpang dari hukum tadi. 
H— —  Sendirinja atis nama kebiasaan “hukum tak 

Westerling jg dim hidupnja sendiri tak pernah sekali-kali mem- 
konsiderasi terhadap hukum — apa lagi hukum, kemanu- 

igan terbukti dgn massacre-nja (pembunuhan setjara besar- 
, besarz ) di Sulawesi-Selatan dan di Bandung — akan dapat 

3 Gn pean hukum: dan terlepas dari tuntutan hukum dari 
kita jg akan menggandjar si la'nat Westerling dgn hukuman2 

setimpal dgn dosanja. 

ngan Hukum itu, daripada soal Westerling sekarang ini. Suatu 
Na Lena diwudjudkan dan dipertahankan, akan merendah: 

$ Hukum mendjadi suatu karikatuur, suatu tjemoohan ....... 
DT — —— — Terserah sekarang kepada pemerentah Neder- 

land, apakah ia dgn ,,mengguguki” kebiasaan hukum internasio- 
| mal tadi, dus memberi perlindungan pada Westerling, akan ikut? 
mendjadikan keagungan Hukum itu mendjadi suatu karikatuur. 
itaukah ia dgn pengertian HUKUM dlm erti jg se-benar-benar- 

“nja, erani ia menjerahkan Westerling kepada Indonesia: dan ' 
dgn demikian memberikan pengakuan jg setinggi-tingginja ke- 
pada keagungan (Majesteit) dari Hukum jg mendjandjikan ke- 
adilan setjara universeel itu!! 

. 
, 

  

ta ng una — ml Pi. 

  

SEKITAR HAPUSNJA 
5 'DJAM MALAM. 

. 5 K A 3 Pd) Man Menjambung berita kita ten 
5 : 2 | tang dihapuskannja djam ma- 

AN Mam untuk Semarang mulai 19 
« pe . 

. Pemberontak 

Iebaan    
     

  

, April besok, kemudian untuk 
- mentjetah keragu2an diantara 

Ipembatja, verlu kita tambah- 

  

| kan, bahwa pengumuman ter- 

: . Gan tea | Sebut telah dikeluarkan oleh K 

| 5 “Tidak “Akan Terlepas | MKB Semarang. 

kemudian mereka di Iridonesia 
tidak pasti” demikian kata 
Sumita. 

. . 4 ... 

Tak punjai hak2 politik. 
Didalam KMB 'ini Sumita akan 

berusaha untuk mendapatkan hak2 
sebagai orang asing di Suriname. 
Dalam hal in: ia disokong oleh wa- 
kil orang2 India di Suriname, Kra- 

mat. seorang jg beragama Issam 
dan menghendaki 
orang2 Islam bangsa Inda dan In 
donesia di Suriname, dalam safu or 
ganisasi. Sum ta jakin. bahwa keba 
njakan dari orang2 Indonesia disa 
ha mau djadi warganegara Indone- 
sia tetapi tidak mau kembali ke.In 
Gonesa Karena ini menurut penda- 
pat Sumita,.mereka harus menda 
pat hak2 jang ' ditentukan dengan 
djelas, sebab sekarang mereka terha 
lang kemadjuannja, Karena mereka 
fidak mempunjaji haK2 politik igsu- 
dah dim liki oleh golongan. penduduk 
lan, seperti golongan2  Tiohghosa 
dan Hindu Sumita djuga - mengha 
Iapkan bantuan dari. pemetin Su- 
riname dan Belanda bagi orang2 In 
donesia di Suriname ig mau kem 
bali ketanah “rnia. , 

PERAJAAN 1 MEI, 
Atjara perajaan 1 Mei di Se- 

marang ringkasnja sbb: 
Seni sastera: perlombaan ka- 

rang mengarang disediakan 1 
hadiah Rp. 100, satu. hadiah 
Rp. 75, satu-hadiah Rp..50.-dan 
5 hadiah a Rp. 25, perlombaan 
karang mengarang lagu dengan 
hadiah2 seperti tsb. diatas, pen 
daftaran mulai 15 April pada. 
sekretariat di Bodjong 85, pe- 
masukan karangan paling lam- 
bat tg. 1 Mel. 

Seni lukis: lukisan karikatur, 
bahan dari kertas gambar, uku 
ran.100 .X 75 .em,. hadiah . dll. 
sama seperti Seni sastera. 
Seni pahat: perlombaan me- 

mahat berwudjut kepala pahla- 
wan2 kelas buruh, bahan “dari 
kaju, tanah atau batu. 

Seni bangunan: perlombaan 
menghias etalage dan pintu 
gerbang. 

Seni drama: menjelenggara- 
kan hiburan sandiwara tg. 3/4 

  

: 1 5 Mei. ta : 
ironie . mengenai keagu-| Wajan» kulit: hiburan , wa- 

jang kulit di GRI Gendong tg. 
3/4 Mei." s : 
Sepakbola: perlombaan “sepak- 
bola di Stadion tg. 3 sampai 5 
Mei. 

Bulutangkis: perlombaan bu- 
lutangkis single dan double di 
baan Sin You She tg. 3 sampai 

.5 Mei. 
Bola-kerandjang:  perlomba- 

an bolakerandjang di lapangan 
Sin You She. : 

. Gerak djalan: masing2 groep 
dipersilahkan membawa vaan- 

del dari organisasinja sendiri2, 

route akan ditentukan oleh pa- 

nitya. Pie 2 

Baji 1 Mei: baji jang dilahir- 
kan ts. 30 April djam 24 sam- 

pai tg. 1 Mei djam 24, hanja 

terbatas untuk daerah jang me 

liputi kota besar Semarang, ha 

diah berupa uang Rp. 25 pada 
tiap2 baji 1 Mel. : 

Seni gaja: demonstrasi pen- 
tjak tg. 3-4 Mei, tempatnja di- 
gedung dimana dimainkan san- 

diwara. 
PANITYA MENAMBAH 
HASIL BUMI, an, 

Telah dibentuk baru2 iri Gi 

Djakarta Panitya menamhah ha   
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Dari Pengetahuan/Peni- GERAKAN Amar SOSIAL. 
“ Jikan Tentara Kita t Kemaren, 17 April dari djam 16.00 

es» anna $ Pa : sampai 19.00 dikota ini diadakan ge 
2 H ai | rakan sosial serentak dengan djalan 

5 5S EMENDJAK gerombolan ' mengumpulkan sokongan dari' denda 
KN apa pemberontak mengindjak | duk, berupa uang dan bahan maka 

kan kaki mereka didaerah Ke- ' nan jang hasilnja untuk korban2 ke 
du, Yjngga kini mereka selalu ' japaran di Djawa Tengah. Berapa 
berusfha untuk menghindarkan hasilnja belum diketahui. 
diri dari kepungan pasukan? ki' Di wilajah Djawa Tengah terda 

& ta. Tetapi bagaimanapun djuga pat Lk. 100.000 orang korban kela 
telitinja se. bolan | beron- . paran jang perlu ditolong selama 2 

s bulan dengan beaja jang. direntjana 
ere Ikan Rp 18.— djuta. 

SANDAL MATJAN 
KAN . TIKUS”. 

Sedjumlah 18 orang pegawai dari 
pabrik ,,Sandal Matjan” di Kebon- 
laut kemaren telah ditangkap oleh 
polisi, karena mentjuri sandal dari 
pabrik. Pagi hari ini ,tikus2” itu 
telah dibawa menghadap pada Ma- 
kim Kepolisian, M. Kresno. Mereka 

masing2 dihukum dari 1 sampai 2/7 
bulan. 

inja, “kepada pendu- 
disepandjang djalan jang 
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TJANDU DAN SENDJATA 

API GELAP. 
| Satu penduduk di Kenta- 

ngan-tengah, SAT, telah - dita- 
'Ihan oleh polisi karena tersang 

kut dalam perkara tjandu ge- 

lap, Kini masih dalam pengu- 

"2 Isutan pihak. jang berwadjib 

.“J€ (mengenai djumlah banjaknja 

tjardu gelap itu. Tiga orang, 

$ dari Pringapus telah di- 

April 1952 mere tangkap karena mendjual sen- 

esa dekat Jjata api gelap. 
Mean 

     

& dari Ampelgading, M. dan| 

sil bumi dengan ketua Ir. Gu- 

nung Agung dari Kem. "ertani- 

an dan para anggautanja mr. 

Soetikno Slamet dari Kem. Keu- 

angan, ir. Soetedjo “dari Kem. 

Pekerdjaan umum dan Scekar- 

tono dari Kem. Dalam Negeri. 

Tugas daripada panitya baru-itu 

ialah mempeladjari, metig M- 

pulkan  bahan2edan membuat 
rentjana. untjik. menambah Sasil 
bumi'dan mengkoordinir serta 

melantjarkan segala “usaha. dan 

ipekerdjaan jang bertal'sn de- 

an pada umumnja dan hasil bu- 

mi pada chususnja. 3, "Aa 
Hasil beras iang normaal:da 

lam Negara kita pada. sebelum 
perang 6,4 djuta ton tiap tahun- 
nja sedang untuk. menjukupi ke 
(butuhan maka telah didatang- 

ikan beras dari luar'negeri.seba 
njak 300.000 ton setahunnja. 
Hasil beras pada th. 1951-dapat 

dikata hampir berimbangan dgtu 
'hasil pada sebelum perang, teta 

pi djumblahnja penduduk teiah 
bertambah dengan paling sedikit 

7 djuta djiwa, ini berarti, bah- 
wa kebutuhan beras sekarang 
bertambah dengan 809.600 ton. 

Djika pemakaian bsras dida- 
sarkan atas pemakaian pada se- 
belum perang maka kekurangan 
itu meningkat mendjadi 900.000 
ton. Itulah sebabnja maka pe-   HARGA MAS. 

   
    
   

  

ian . 1 “ik djam 17.00: 
KA Na NO na ai Rp. 81,78 

: | 1 Rp. 30.90 
AANG Maan ee Kp. 20,25    merintah pusat” telah menaroh 

perhatian: dan membentuk paini- 
tya tsb. 

pe| 

dipersatukanmia | 

ngan penambahan hasil. pertani- |, 

2 DPP Tag RABI SATU “AA ANTA 
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“£ endjadi Batalion 
Kol, Gatot Subroto dan 

er dar ambar: kap- 
itik 'menjam- 

# tanda kesetiaan 
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Artinja hukum “Mubah" ia | 
Ia, boleh merajakan din bo 
eh tak merajakan. Tegasnja. Ia ' 

gi bara G : Na dapat men- : 
    

djaran2 agama.  Sebaliknja 
hukum “Mubah" dapat mendja 
di “Sunvat” dan bahkan .men- 
djadi “Wadjib" . bila tjaranja 
merajakan memberi . kebaikan 
kepada ummat. Karenanja bila 
mendapat undangan untuk me 
rajakan hari 1 Mei dari kawan 
kawan SB lainnja boleh terima 
asal mereka dapat menghargai 
akan iktikat SBI. Ketjuali bi 
la sudah” mempunjai sendiri 
atjara tersendiri baiklah atja 
Ya, itu diteruskan disamping- 
-nja'tidak melupakan undangan 
undangan dari. kawan2 SB lain 
nja, dengan mengingat alasan2 
diatas. 3 

diselenggarakan didcerah2, ba 
iklah diisi dengan pekerdjaan2 
sosial-ekonomis,, umpamanja: 

korban? kelaparan. mengum- 

pulkan pakaian untuk fakir- 
miskin, mengadakan rapat ang 

Hukumnja ,Mubah' Boleh Ikut Boleh Tidak 
ENGAN SEBUAH siaran PB Sareka: Buruh Islam In- 

LP donesia menjatakan sik apnja terhadap Hari Buruh 1 
MEI sebagai berikut: SBII sebagai suatu organisasi sarekat 
buruh, 'tentu dengan segala kegembiraan akan iku: serta dlm. : 

memperingati hari? raya buruh. karenanja maka dlm konperen 

st SBII di Solo, pada tg. 16 April 1950,hal mengadakan pe- 
rajaan hari 1 MEI diputuskan .Mubah”. | 

Bana ee, Pemuda 
1 

Atjara2 perajaan 1 Mei, jangj 

    
£ 

n 1-Mei 

  

' Dewan 

Chusus Utk Memfikir- 
“kan Soal2' Mengenai 
Rochani Das DOjasmani 

Para Pemuda 

| NTUK MENJEMPURNA 
“ KAN pelaksanaan -tu- 

gas kewadjiban Bagian Pemuda 
dari Djawatan Pendidikan Ma- 
sjarakat, maka Kementerian 

. Pendidikan, Pengadjaran dan | 
Kebudajaan menganggap perlu 
untuk membentuk suaju .De- 
wan Periimbangan Pemuda” jg ' 
Pan Ta disebut ,,Dewan 
Pemuda” “dan berkedudukan 
(pada kantor Pusat Bagian Pe- 
muda. 

  
(Anggota? .Dewan Pemuda” 

“ini terdiri sebagian . besar dari 
organisa- forang2 k rijajaan I 

si2 Mada ditambah dengan | 
orang2 dari badan2 pemerinta- | 
han dan badan2 kemasjaraka- | 
tan . jang menjelenggarikan : 
usaha2 kepentingan pemuda | 
serta orang2 ahli tentang uru-   gota dengan diberi pendjelas- 

an? hal2 pekerdjaan SBI dgn 
proer"m sosial-ekonominia, 

PAL2 PATROLI DARI 

— Pemerintah Indonesia peda ha- 
ri Selasa telah menerima penjerahan 
tiga buah kapal2 patroli jang telah 

: dibelinja dari Amerika untuk. diper- 
gunakan dalam memberantas penje- 
landupan2 karet, timah, rempah-rem- 
pah dan bahan2 mentah lagi dari 
Indonesia keseberang daratan benua 
Asia. Dua diantara kapal2 tersebut 
akan diangkut dengan kapal Raja of 
Java 'ke Indonesia jang diduga akan 
tiba pada tgl. 1 Djuni. Kapal jang 
“ketiga akan diangkut seminggu ke- 
mudian dengan kapal lain. 

| 
san kepemudaan. Djumlah .ng- j 
gota sebanjak2nja. ditentukan | 
15 orane dan mereka dian,kat | 
oleh kepala Djawatan Pendidi- : 
kan Masiarakat untuk 1 tahun 

' Jamanja: : 
i 

Tugas kewadiban Dewan Pemuda ! 
ini adalah: “membaniu kepala Ba- | 
gian Pemuda dengan memberi -per- 
timbangan? dan ardjurang tentang | 
pelaksangan tusas kewadiban  Ba-i 
gian Pemuda dalam hal pemetjahan ! 
dan penjelesaian soal2 pemuda seba. | 
gai anggota masjarakat dalam lapa- 
gan perkembangan Tohanj dan djas 
mani. Pert'mbangan dan andjuran 
jang diberikan oleh Dewan Pemuda 
diberikan atas perm'ntaan kepala 
Bagian Pemuda atau atas kehendak 
Dewan Pemuda sendiri dengan me- 
ngingat keseimbangan antara perkem 
pangan masjarakat pemuda dan ke 
tentuan2 | hukum . jang mengatur 
hak kewadjiban Bagian- Pemuda. 

  

  
  

PEMBEBASAN PARA 

BB | surat kepufusa 
Panglima Terr. IV tgl. 9 April 
1952 akan dibebaskan 858 orang 
tahanan SOB dari daerah Pur- 
wokerto. 535 orang dari. daer 
Tegal dan 53 orang dari daerah 
Magelang. Berhubung suatu 
hal mengenai pemberesan ad- 
ministrasi, maka 
para tahanan SOB tsb. akan di- 
lakukan setjara ber-angsur2. 

Bagi mereka jang asalnja dari 
daerah jang kini masih ada ke- 

katjauan, utk. sementara »yaktu 
mereka akan ditempatkan di 
kamp2 sosial lebih dulu, demi- 
kian berita dari Stafkwartier 
Divisi Diponegoro, 

PANITIA PENOLONG KOR- 
BAN PEMBERONTAKAN 
EX - BAT. 426. . Brg 
Dalam :rapat: tg. 15“ April — dikota 

'inf telah “dibentuk panitya penolong 
korban p emberontakan ex-Bat. 426 
sdengan 'sdr,' Soemardi sebagai ketua, 
'maksud/dan tudjuannja jaitu berusa 
-ba mengumpulkan bahan2 pakaian, 
makanan dan sekedar uang dengan 
tjara jang legaal untuk meringankan 
(penderitaan korban2 pemberontakan 
.ex-Bat. 426. aa 

“PENDAFTARAN BARU 
“UTK. KURSUS TERTULIS 
Tx S.M.P. KEMENTERIAN “P.P.K. 

“Kementerian PPK mengu- 
mumkan, bahwa pada Kursus 
“Tertulis S.M.P. ' Kementerian 
'PPK dapat menerima Pane 
“baru lagi untuk kelas I, II A-B. 
pada satu Mei 1952 jang akan 
datang. Barang siapa hendak 

(mengikuti kursus tersebut da- 
Ipat berhubungan — langsung 
(untuk kantor2 dan djawatan 

Hebih baik setjara kolektipy) dg. 
Seksi Tertulis S.M.P. Kemente- 
rian “PPK . Djalan Tjilatjap 
4 “Djakarta. Uang kursus 
Rp. 10.— sebulan harus diba- 
jar lebih dahulu untuk 1 bulan 
atau lebih. 
“Kelas “III A/B 

  
belum di-   

n     
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Na SEMARANG. 18 APRIL 

| 1700 Pembukaan: 17.05 Sam- ' 
(bil minum teh oleh Karawitan | 
| Studio, 17.30 Pengumuman dan | 
| dan waria daerah, 17.45 Sam- 
(bil minum teh, 18.10 Adzan, 
18.12 Sambil minum teh: 18.30 
Kesehatan oleh PMI: 18.45 Sam 
bil minum teh, 19.00 Tanda 
waktu, warta berita: 19.10 Ibu 
kota hari ini: 1915 Tindjauan 
tanah air: 19,30 Krontjong asli 
leh O.K. Sinar Baru, 20.00 Sa 

ri warta berita: 20.05 Siaran 
pemerintah, 20.30 Chopin's ma- 
zurka's, 21.00, Berita bahasa 
Djawa: 21.15 Sandiwara radio 
oleh Tjenderawasih: 22.00 War- 
ta berita terachir: program pen 
ting esok hari: 2215 Rajuan 
malam oleh Pancha Irama: 
23.00 Tutup. 

19 APRIL 1952. 
05.55 Pembukaan: 06.00 War 

ta berita: 06.15 Gesekan biola: 
06.50 The. Ink and the Sun 
Spots: 06.45 Hawaian Puteri 
Maluku, 07.00 Tanda waktu: 
warta berita: 07.15 Pengumu- 
man dan warta daerah: 07.30 
Kr. asli oleh Tini. ' Ismanto: 
08.00 Tutup: 12.00 Pembukaan, 
12.05 Klenengan djangkep oleh 
Krawitan Studios 13.00 'tanda 

  

  

“ buSi para pedagang mempu- 
injai djaminan terhadap ke- 
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?erniagaan 
) Sedang Dialami Oleh Indonesia: Bagaimana 

Tjari ,,Djalan-Keluar ? 

" 

— Oleh: Dr. Saroso — 
(Pembantu Ekonomi Kita: Dilarang Kutip) 

B3 BEGITU PERNIAGAAN impor Indonesia jang masih muda ini djuga ber- 

laan (karena kurangnja barang 2 di Dalam Negeri) dapat diperoleh untung jang k 
ew Comer mendjadi Nan nakal oleh karena pada waktu itu 

gan sangat mudah. Sebeharnja tidak perlu mi 
Oleh untung jang besar oleh saudagar? 
ntuk Benjeng barang? jang sangar dip 

banjaknja importeur 
dapat diperoleh keuntungan den 

dapat diper 
tah dengan sengadja memilih u 
jang tidak banjak memakan fenaga dan ke-achlian un 

wa permulaannja 

Maksudnja “ialah agar ke- 

pada jang ,,lemah dalam. per- 
ekonomian” dengan .sisteem | 
Benteng diberikan pertolongan ' 
untuk memperbesar modal ker- 
ajanja dan pada umumnja jang 
lemah dalam perekonomian ter- 
dapat diantara sudagar2 
bangsa Indonesia. Maksudnja 
djuga adalah bahwa - bertam- 
bahnja modal kerdjanja diper- 
gunakan - untuk - memperkuat 
crsanisasi, memperkuat perhu- 
bungan2 dengan - Luar Negeri, 
memperbaiki politik pendjualan 
dgn. langganan tetap antara 
saudagar ketengan di Indone- 
sia. Tetapi permintaan sauda- 
gar Indonesia untuk mendjadi 
importeur Benteng sedemikian 
besarnja sehingga dari. pihak 
Pemerintah tidak . mungkin 
memperketjil djumlah ini, 
»Screening” “dari perusahaan2 
ini hgrus dilakukan dari dalam 
jaitw oleh para saudagar New- 
Comer sendiri antara ma- 
sing2/ Dengan perkataan? lain 
mereka jang membentuk orga- 
/nisasi jang terbaik, mereka jg. 
menanam, keuntungannja keda- 
lam perusahaannja akan kelu- 
ar dari -perdjoangan antara 
New-Comers dengan sehat 
dan tetap akan memegang sta- 
tus mereka sebagai importeur. 

Kesalahan jamz terbesar di- 

waktu jang lampa'a jaitu ada- 
lah bahwa bangsa Indonesia jg 

berusaha dilapangan perniaga- 
an memasuki «lapangan inport 

Gengan tidak terlebih dahulu 

mempunjai pengalaman dalam 

soal2 pendjualan dipasaran Da 

lam Negeri. Dari permulaannja 
jang berkepentingan tidak me- 
ngadakan langganan tetap utk. 
mepdjual barang?nja berdasar- 
kam perhubungan jang terus- 
menerus: dalam hal ini jang ber 
kepentingan seharusnja djangan 
terlalu dipengaruhi oleh besar- 
ketjilnja keuntungan, Pengeta- 
huan jang dalam tentang lang 
ganan tetap ini diabaikan, sela 
in dari kesalahar? jang diper- 
buat untuk menjelesaikan li- 
guiditeit perusahaan. 

Kesukaran umum pada' 

perniagaan. 

Sesudah perang maka pada 
perniagaan import di Indone- 
Sia terdjadi perobahan2 struk- 
tur. Sebelum perang maka 
ukuran perniagaan import ada 
lah permintaan grossie, anta- 
ra lain di Pintu Ketjil di Dja- 

karta. Grossier mempunjai pe- 
ngetahuan tentang — pasaran 
.dalam Negeri oleh karena dia 
mempunjai hubungan lang- 
sung dengan perniagaan kete- 
ngon. Grossier menetapkan un 

tuk sebagian besar matjamnja 
barang, tjorak bagaimana dan 
banjaknja jang harus dibeli 
oleh importeur. Tentu impor- 

teur datang dengan barang 
'baru di pasaran, tetapi pada 
achirnja grossierlah jang me- 
netapkarn apakah peri, atau ti 
dak perlu sesuatu pesanan un- 

tuk Indonesia. Sesudah pe- 

rang dan teristimewa sedjak 
1949 grossier2 ini mulai me- 
masuki lapangan import. Oleh 
karena dengan sisteem distri- 

untungan jang pantas maka 
grossier dengan pengetahyuan- 

nja dari pasaran di dalam Ne- 
geri hendak mentjari keuntu- 
rgan dari laba langsung anta- 
ra import dan perniagaan ke- 
tengan. 

Grossier2 ini (dalam keba- 
njakan bal saudagar2 bangsa 
Tionghoa) mempunjai perhu- 
bungan tetap dengan Hong- 

kong gan teristimewa  Singa- 
pore, iaitu pelabuhan? transi- 
to untuk Asia Tenggara. Pero- 

bahan struktur tersebut dila- 

pangan perniagaan jaitu ke- 

giatan grosSier dilapangan im 

port mengakibatkan bahwa 

ukuran untuk keperluan di Da 

lam Negeri lambat laun hilang 

urituk saudagar  importeur. 

Selama, sisteem distribusi -Se- 

perti waktu itu berlaku lagi 

mendjamin importeur2  ten- 

tang lakunja barang2, selama 
banjaknja barang lagi dite- 

tapkah oleh satu Pusat maka 
tidak akan timbul kesukaran2 
pada mengalirnja barang2 an- 
tara importeur “dan si pema-   waktu pengumuman: 13.15 Kle- 

nengan djangkep: 13.30 Warta 
"berita, 13.45 Klenengan djang- 
kep: 14.30 Warta berita: 1545 
Tutup. 

TJERAMAN BERKAL 4. 
Nanti malam. (Djum'at) 

djam 19 di Gris Rodjong oleh 
mr, A. Djojohadiningrat “akan 
diadakan tjeramah berkala un 
tuk undangan mengenai soal 
Serikat Sekerdja. 

  
kai, Kebanjakan dari si pema- 

kai tidak memperoleh faedah 

dari seperti ini, oleh karena 

keperluan mereka hanja seba- 

| gian ketjil dipenuhi dengan 
| barang? distribusi2. 

Kongesti. 

Rakjat harus mentjari se- 
bagian besar dari ' keperluan- 

inja di pasaran bebas, dimana ia 
harus membajar ,,harga  ge- 

' 

Tuan ini. Djuga oleh karena" 
kedudukan deviezen kita pada 
wakty itu mengizinkani'ja ma 
ka sedjak 1950 dibuka kesem- | 1 
patan untuk memperbesar im- 
port. Bertambahnja saudagar 
Gilapangan import sedjak ta- 
hun 1949, apalagi mulai 
hun 1950 (penjerahan kedau- 
Ixtan) mengakibatkan bahwa 
lebih banjak barang2 ditawar- 
kan dipasar, antara lain oleh 
karena barang2 - dimasukkan 
kedalam freelist dan oleh. ka- 
rena distribusi dihapuskan. Pe 
netapan barang2 apa dan 
djumlah berapa harus dibeli 
untuk . Indoresia diserahkan/ 
kepada keperluan iang ditakt 
Six sendiri oleh importeur. Se- 
mendjak pertengahan tahun 
1951 terbuktilah bahwa per- 
hiagaan “import, teristimewa 
New-Commer dan djuga peru- 
sahaan jang telah lama . ber- 

diri tidak sanggup mengada- 
kan analise pasaran jang te- 
pat dari keperluan Inidonesia 
dan dari banjaknja barang jg. 

harus  di-import. Disamping 
itu tidak dapat ditaksir bera- 
pa banjakstelah masuk di In- 
donesia dan bagaimanakah 

djumlah bosisi pesanan: ini 

disebabkan oleh karena sering- 
kali .adainja perobahan jang 

tjepat dam besar dalam waktu 
jang pendek. Oleh karena itu 
timbullah penimbunan (konges 

ti) “dipasaran tidak hanja 
kongesti jang terkenal di-pe- 
labuhan2, tetapi djuga perse- 
diaan2 barang dibeberapa tem 
pat jang tertentu iang tidak 
dapat didjual kepada consu- 

ment. Hal ini menguntungkan 

untuk sipembeli. 

Si pemakai jang tidak kaja 
dapat sekarang memilih dan meh 
netapkari harga jang dia suka 
membajar untuk sematjam ba 
rang. Dalam hal ini sipemakai 
lah jang beruntung, mulai wak 
ty itu mulailyh kesukaran? un 

tuk importeur . untuk memesan. 

kwaliteit dan banjaknja ba- 
rang, Ini lagi dipersulit oleh 
karena sampai pertengahan 
1951 pemakaian barang2 hanja 

tuk men gurusnja, dag 

ta- | 

gerak dilapangan ini antara lain impor: barang? freelist oleh karena diwaktu permu- 
besar, Sediki: 

     

    

  

'aukan bah- 

  

tjer2 berlangsungnja 
“di Medan dalam bulan Septem 
'ber 1953 tapi mengingat “ke- 

adain, mungkin akan diper- 
tjepat, jaitu pada achir Djuni 
atau awal Djuli, Djika PON II 
di Djakarta dapat kundjungan 
2450 pengikut, diharapkan 
PON IIL akan mendapat kun- 
djungan 4000 pengikut “Semen 

tara 'itu dikabarkan, ' bahwa 
Persatuan” “Olahraga Polisi 
(POP) Sumatera Timur jang 
melawat ke Penang dalam.per- 

tandingan pertama melawan 
kes. Penang State telah. mem- 
peroleh -kemenargan 3—1. 

Atjara team India. 
Kes. India dalam tourneenja . ke 

Indonesia akan mendjadi .tetamunja 
PSSI dan menurut rentjana telah di 

| tetapkan main 6 kali, .jaitu 5 kali 
' di Djakarta dan 3 kali di Baxdung. 
| Atjara di Djakarta sbb.: tg. #8 Mei 

| India lawan UMS, tg. 19 Mei India 
lawan Persidja dan tg. 20 Mei India 
lawan team Indonesia. Sajang kes. 
India tsb. tidak main djuga di Sma 
rang. 

  
  

@ 

ring) sangat tinggi gan-perhu 
bungan. pembajaran adalah sa 
ngat kaku. 

Keamanan dan merata- 

nja barang2. 
Oleh karena kurangnja kea- 

manan didaerah2 maka pendju- 
alan etjeram terpaksa .hanja 
mempunjai persediaan jg ketjil 
dan dia hanja membeli berdikit 
dikit. Inilah alasannja mengapa 
barang2 import tidak merata 
dibagian? ciseluruh tempat. Ke 

adaan jang gandjil kelihatan di 
Indonesia bahwa biarpun djum 
lah banjaknja barang? “import 

: 

  terbatas sampai di kota besar 
dan beberapa daerah ditepinja 
oleh karena pembawaan ba- 
rang ketempat jang agak Jja- 
uh membawa, risico-jang besar. 
Ongkos . pengangkutan untuk 
daerah2 jang djauh ini sangat 
tinggi. Keamanan sebagian dja 
lan2 ini tidak memuaskan. Jg 
berkepentingar tidak mengeta 
hui apakah harang2 “sudah 
sampai dan diika sampai bera 

(menurut analise dari keperlu- 
an seluruhnja) tidak dapat dika 

takan berlebih-lebihan, keadaan 
stock barang? import di Indone 
sia relatief adalah lebih banjak 
dari permintaan jg sebenarnja. 

oleh karena tidak ratanja pem 

nesia, tetapi untuk sebagian ini 
pula disebabkan oleh kargna ci 

segala lapisan rakjat “kelihatan 

dengan keperluan.   pa hilang ditengah djalan. Pre 

mie pertanggungan (verzeke- (Bersambur:z). 

  

Aneka DjawaTengah | 
  

SOLO. 

Achmadi penghubung 
m@ahasiswa2 “dinegeri 

Belanda. 

Dengan surat putusan men- 
teri Pendidikan. Pengadjaran 
dan Kebudajaan sdr. Achmadi, 
kekas major T.N.I, dan koman- 
dan TP, jang berasal dari Solo, 
dan sekarang mahasiswa pada 
Fakultet: Sosial Politik -dinegeri 
Belanda telah diangkat men- 
djadi pegawai penghubung an- 
tara Kementerian P.P.K. di 
Djakarta dan para peladjar 
dan mahasiswa dinegeri 
Belanda. 

Tugasnja adalah: menjeleng- 
garakan perhubungan kekelu- 
argaan para peladjar mahasis- 
wa. jang ada dinegeri Belanda, 
menjampaikan laporan2 me- 
ngenai keadaan para peladjar 
dan mahasiswa kepada Kemen- 
terian P.PS. “dan mengusaha-   kan perhubungan jang baik 
antara para peladjar dan ma- 
hasiswa dengan perwakilan pe- 
merintah Indonesia di 
Haag. 

Suvaja dibebaskan sebe 
lum hari besar Isro” 

Mrrodj. 

Partai Sjarikat Islam Indo- 
nesia Ladjnah Solo telah me- 
madjukan. permohonan kepada ' 
pihak jang berwadjib di Solo, ' 
supaja. sebelum djatuhnja hari 
besar Isro' Mi'radj jang akan 
datang ini para kaum Muslimin 
jang hingga kini masih-ditahan ' 
dan ternjata tidak bersalah, se- 
“gera dikeluarkan atau dibebas- 
kan. PSII jakin bahwa dengan 
tindakan jang  fjepat dan bi- 
diaksana pada Saat jang pen- 
ting itu, 
timbulnja anggapan dikalangan 
ummat Islam, bahwa, Pemerin- 
tah tjukup memperhatikan na-     Jap” supaja. memanuhi , keper- sib-para tahanan tersebut. 

Den 

akan memungkinkan 31x 
ika En 426). -Djuga kepada . penderita2 

“penjakit 

JOGJA. 
Exposisi ,,Pantja indra 
skita dan pengetahuan 

tentang dunia”. . 
Dengan bertempat. dibangsal 

kepatihan Jogjakarta, . mulai 
tanggal. 15 April telah berlang- 
sungyx exposisi ,,Pantjaindra 
kita dan . pengetahuan tentang 
dunia”. Exposisi ini diadakan 
oleh Unesco dengan bekerdja 
Sama dengan kementerian Peri- 
didikan, Pengadjaran dan Ke- 
budajaan serta kementerian 
"Penerangan Republik Inlone- 
sia. Prof. Bimala Kalakisha 
dari Unesco jang membawa ba- 
han2 exposisi ini Menerangkan 
pada pers di. Jogja, bahwa In- 
donesia adalah negeri kedua di 
Asia Tenggara jang ia kundju- 
ngi untuk keperluan exposisi 
itu. Negeri pertama adalah ne- 
gerinja sendiri, Thailand, - Se- 
sudah meninggalkan Indonesia 
Ja akan menudju Birma untuk 
“kemudian melandjutkan ke Pi- 
lipina. 2. 
BLORA. 

: “Langkah2 PMI. 
Rapat, anggauta PMI Tjabang 

Blora jang sedianja akan diada 
' kan pada tgl. 14 April jl. ber- 
hubung terlalu it para ang 
gautanja jg' hadlir, terpaksa 
tak djadi dilangsungkan berhu- 
bung dari para undangan luma- 
jan jg datang. maka rapat ? 
gauta. diubah mendjadi ruangan 
penerangan tentang kedudukan 
dan perdjuangan PMI. Bitjara 
sdr. Sukarno. wakil. ketua PMT 
Tj..Blora, Mengenai bantuan 
bantuan dapat dikatakan bahwa 
dlm. waktu2 jl. telah diberikan 
bantuan tsb, kepada para kor- 

.ban pertempuran didaerah2 Do- 
plang Randublatung  (berkena- 

dgri. pemberontakan -Bn. 

kusta “sebanjak 45 
orang di Blora dan Ngawen te 

lah mendapat. bantuan :dIl, Tawi 
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| Mereka jg melakukan penje 
idikan H0 Nee menggetebrul 
apakah itu akan membinasa- 

bisa menolong niawanja, Dan 

hui apakah rumusan itu bisa 
dipergunakan untuk manusia 
dengan tidak mendatangkan 

Pertjobaan jg dilakukan dgn 
biratang2 itu bisa memberikan 

    

   

ketentuan kpd, sardjana apa- |“ Marga : sunda kah, obat itu mengakibatkan Hah barjak pengalaman sebagai 

toxic (meratjuni) atas hati ma 
nusig, apa akibatnja terhadap 
djantung marusia dan terha- 
dap orgaan2 jg menghasilkan 
darah 5 8 Ta 1 

- Sudah. lebih 50:000 tikus. jg 
“ mati selama melakukan pertjo 

baan, ada disebabkan indjeksi ' 
TBC atau obat2 ig diberikan. | 
Pertjobaan2 jg dilakukan ter j 
hadap binatang itu memberi- 

| kan kepastian tentang akibat 
jg pasti dari obat .adjaib” itu 
atas djanturg, paru2 serta 
anggota2 penting lainnja dari 
binatang. 

ES c “ 5 #- & 4 

tlh menjelidiki 
700 rumusan. 

  

     

   tondatan 
    

4 PABERIK OBAT SGUIBB muisi melad 

“nja itu, 

gkan Hasil Jg 

LI, (Sambrngan kemsron) 

Na 
menolong njawa tikas itu. Streptoycia sekalipun #idak bisa 
pertjaja kepada tjara2 

. Dewasa ini, experiment jang 
« Mereka lakukan dengan isoicu- 

tinic acid hydrarazide sezia Je- 
» rivative2nja, sekarang terkenal 

dengan nama? Rimifom, Marsi- , 
“Iid dan Nydrazid, telah mendja- 
di buah bibir setiap orang dise- | 

: luruh dunia. 

' bersedjarah. | 
“. Pada'tg. 19 Djuni tahtn jang | 
lampau Dr. Rehitzek, Iergan si: 

sadja ter-' temani oleh Dr. Irving J, Seli- 

| 

ykoff, memasuki zaal 11 dan 13 
i 

| tas menjuntikkan  tjsmsu 
| (oplessiriz) obat diatas kepada | 
(Hb crang pasien. 

Inilah buat pertima kalinja 
|obat ,adjaib” itu diberikan ko 
|pada manusia. Belakangan obat 
itu bisa didapat dalam bentak 
pil, sehingga bisa dipakai mela- 

(ad mulut sadja. 
Bagi kedua doktor jang mela 

kukan pertjobaan itu, hasi itu 
urgguh hari jg maha pentiag. 

Meskipun Dr. Robitzek haru 
Imentjapai usia 39 tebun daa Dr. 
'Selikoff 37 tahun, keduanja te- 

ahli penjakit TBC dan mengerti 
|betul akan lapargan pekerdjami 

sungguhrun memang 
sarirat ruwet. : 

  

Hilda Carrion, pasien 
pertama. 

Pasien jang pertama menda- 
pas suntikan obat anti-TBO itu 
talah njonjah Hilda Carrion 
(20.tahun) dari New York. Ia 
adalah isteri — seorang kerani 
pestkantor dan mempunjai 
seorang anak umur 2 tahun. 
Njonja Hilda mempunjai badan 
ketjil. Tapi sampai hari ini Dr, 
Robitzek tidak bisa mengata- 
kan apakah ia atau Dr. Seli- 
koff jang mula? sekali menjun 
tikan obat itu. 'Saja rasa kami 
memberikan obat itu pada wak 
tu vjang sama kepada kelima 
orang pasien tersebut”. Kelima 

daj crang pasien pertama barulah 
epenti| merupakan pendahuluan dari 

a| golongan pasien? jang lain 
Iberdjumlah 92-0rang jang men- 

jg 

dapat rawatan jg serupa de- 
(ngan hasil jang sama dramatis 
Gan mengandung harapan baik, 
sebagaimana jang dialami oleh 
lima pasien jang terdahula. 

Untuk bisa dipakai guna 

pertjobaan itu, si pasien ha- 
ruS sudah di hinggapi TBC pa 
Ia kedua paru2nja. Kebanja- 

kan dari mereka ini batuk te- 

rus Zan “mengeluarkan ludah 

tidak sedikit iang penuh beri- 
Si kumar? TBC Semua mere-   - ie acid ja uc 

propij denis aa ea aan ata Jk    

SER Ha ee 
Hoffman-La 'Roche  mempu- 

njai kira2 50 sardjana terriama 
jang bekerija pada-laboratori- 
umnja di Nutley, New Jersey. 
Pekerdjaan ini dipimpin oleh Dr- 
Elmer L. Sevinghaus, direktur 
penjelidikan kliniek. Rumusan? 
mereka dibuat oleh Dr. H. Her- 
bert Fox.'Siapa jang mulai se- 
kali mendapat obat itu, apakah - 
Hoffman-La Roche atau Sguibb 
sampai sekarang masih merupa- 
kan teka-teki. Keterangan jg. 
Giperoleh ialah bahwa keduasija 
memperoleh obat itu pada wak 
tu jang sama dimusim panas ig 
lampau, Akan tetapi Hoffman- 
La Roehe adalah jang mula? 

— sekali memberikan obat itu kera 
da manusia setjara, besar?an. 
Disebabkan gombiraaja dengar 
pendapatan baru itu, Dr..Ser- " 
vinghaus mengirim seorang ro- 
kanija, Dr..Roger A. Kewis, un- ' 
tuk kerumah sakit Ssa View can ' 
apa jang didengatnja ialah se- 
orang doktcr “muda. bernama 
Edward J, Robitzek, jang sola-' “. 
ma ini tidak pernah terdengar, 
sedang melakukan penjelidikan 
atas akibat obat itu jang diberi 
    

   

  

   

      

   
   
   

              

   

   

          

   

  

  

ka Itu mewadjukan diri setja 

ra Suka r untuk mendapat 

rawatan ha i esudah tem 

Poh 8 hulan semua pasien dari 

  

   

“yYumah sakit-Sea View jang te | 
lah mendapat obat haru itu, 
hilang 8emam dan batuknja. 

“Berat hadari mereka  bertam- 
bah dengan tiepat, demikian 

pula nafgu makan serta sema- 
ngat untuk hidup. 

" Pendapat jang bersahadja 
dari Dr. Robitzek mengenai 
obat "adjaib” itu ialah. bahwa 
obat ity memang “berfaedah” 
“Suatu akibat therapeutic jang 
mengagumkan terhadap pa- 
sien2 tadi.” 

Dalam venerbitan jg ter- 
achir dari .madjalah tiga-bula- 

ran rumah sakit Sea View jg 
Apimrin oleh Dr. Robitzek se- 

TR 

Nk 

D 

drazid« —2 ',Obat 
n  Penjakit 'Paru2— 

p “dembkratis, itek 
mempertimbangkan setiap kenjudjuan Jang ditjapai, Semua 

Gisetudjui atau ditolak oleh komite itu dalam rapat? bularannja. 

(19 Dijur hari jang ' dki betoyar Yosibu djoah et 
berikan akibat therapeutie jg |. 

dari rumah sakit Sea View, lan : 

JENDERAL OMAR N. 
an pada hari: Selasa malam menerangkan bahwa pe- 

makaiam bom atom bagi beberapa objek2 militer hanja sia2 

       

Hak 
  

Menjenangkan 

   
   telah .membeni: 
1g 

tor itu menulis: “" 
"Pengalaman kami mulai'da 

lis rentjana ini (Djanuari, 
1952) - menundjukkan, bahwa 

| isonicotinie acid hydrazide dan 
: derivative2 jg telah kami seli- 

mengagumkar dap maha pen- 
ting-atas orang2 jg menderita 
sakit. TBC. 

“Pasien2 'jg penjakitnja ti- 
   

sembuh, menurut penjelidikan 
kami telah memperoleh keun- 
tungan #herapeutic djauh me- 
ngatasi dari segala apa jg per 
nah kami dapat diberikan oleh 
obat2 , chemotherapeut.c 

| antibioltie jg biasa dipakai se 
j kya ini, 

Oleh karena penjelidikan ka 
mi itu dilakukan selama waktu 
ig terbatas, maka kami tidak 
memberikan keterangan? jang 
pasti bagaimana akibat obat 
tu pada athirnja. Bahwasanja 

mengggumka:, dapat. dikata- 
kan setjara catagoris” 

Keti) 2 ika “saja. menginterpiu 
(Dr, Robitzek. pada suatu hari 

kerdjaan dirumah sakit Sea 
View, tampaknja ia sedikit me 
rasa tidak gembira oleh penjia 
ran sebelumnja waktu dalam 
pers mengenai pertjobaar2d jg 
dilakukannja dirumah sakit 
itu. Menurut kejakinannja se- 
mua pendapat2 baru dalam la 
pangan ketabiban. harus di- 
umuymkar. dengan tjara 'lama, 
jaitu melalni penerbitan jang 
isinja telah disusun dengan te 
liti dan disiarkan oleh pener- 
bitan2 resmi idari dutia ketabi 
ban. -Djalan ini katanja, "ada 
lah jg terbaik” untuk. memper 
lindungi para pasien dan du- 
nia kedoktoran. Bagaiman, be 
rita tentang obat Yadjaib” itu 
botjor. dari rumah sakit Sea 
View masih belum diketahui. 
Menurut kalangan para penin 
djau dengah banjaknja orang 
jg tersangkut dalam pertjoba- 
an itu doktor, - bidan, pasien 
Serta ' keluarganja maka me- 
mang Sangat sulit untuk meng 
rahasiakan sampai lama per- 

| Hobaan tsb! Dr Robitzek sedi- 
“kit ketjewa “dengan emosi jg 
timbul setelah botjorrja berita 
tentang obat itu. 

Doktor mudaitu menegas- 
kan, bahwa pertjobsan dengan 
obat itu dilaksangkan dengan 
teliti sekali dar dengan tudju 
an untuk, menghindarkan pu- 
blisiteit. (Bersambung). 

    
| 
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| BERITA KANTOR AGAMA. 
Sampai saat “ini diwilajah 

 Djawa Tengah tidak terhitung 
Jogkarta, tertjatat 11.125 anak 
murid madrasah menengah darr 
319.024 muridimadrasah ren- 

dah. Kabupaten Surakarta dan. 
Purwokerto pegang rekord dat , 

mana lam djumlah murid madrasah 
menengah, “aity jarg pertama 
3351 dan jang 'kedua 1091, un 
tuk madrasah rendah kabupa- 
ten Bojolali dan ' Purbolinggo 
masing2 djumlahnja " jaitu 

32.274 dan 23.988 murid, 

Tenaga Bom Atom 
Tidak Banjak Dajanja' Djika Musuh 

'Terpentjar-Penijar 
Keterangan Djenderal Bradiy. 

BRADLEY, ketua staf gabung- 

   

  

|. njainja, 

mengatakan: ,,Adanja sendjata 
baru jang pembuatarnja  dira- 

“Ihasiakan itu dengan segera te- 
(1 dah menimbulkan fantasi 

- Ne atag 

tak 
"apabila bom atom itu dipergu- 

Ha- pakan. Djika musuh menjebar- 
ikan tentatanja sedemikian 
pa sehingga djarak antara ser- jnaga untuk mempertahankan 
adu? kurang lebih sepandjang | kemerdekaan, «dan. “berdjaga- 

belaka. Dalam pidatonja jang diutjapkan dimuka para ma- 
hasiswa dari Heriebana tinggi militer America di West-Poin?, 

itu menimbulkan dugaan dikalangan umat manusia bahwa 
“bom tsb. djika dipergunakan dim. peperangan akan merupa- 
kam kekuatan jg. tak ada bandingannja bagi jg. - mempu- 

. terbesar kekuatan atom. jang 
Atas pendapat ini Bradley | diseluruh dunia”. 

Akan tetapi apabila. kita da- 
pat berhasil memaksa . kepada ' 
musuh supaja 
angkatan perangnja, maka dg.' 
pelbasai akal kita akan: dapat 
mematahkan kektatan 'fihak 
penjerang, demikian djenderal 
Omar Bradiey jang “achirnja 
mengatakan hahwa dunia kini 
telah “memperluas pengetahu- 
annja untuk dapat mengawasi 
tenaga atom dan telah menje- 

yukan pula supaja umat mani- 
sia berusaha dengan sekijat te- 

. jahg   
ukam2 diantara mereka j: 
antismantikan terdapatnja su- 

jai jang lebih “mudah, 
tjenat dan adjaib untuk 
sroleh kemenangan. jang 
.gem Kini terda- 

t pelbagai objek2 militer js. 
'akan menghasilkan apa2 

  

    

  

  

ri- 

  
djaga supaia siap! sedia. 'meng- 
hadapi - perang "baru . apabila 
usaha, itu ternjata sia2. belaka. 

0 meter, maka in akan dapat 
enjerbu Eropah meskipun an- 

skata benua ini mempunjai 
    

“Bradley menerangkan bahwa rahasia jg. meliputi bom atom | 

Adjaib“ JanghOa- 
erijobaan Per-| 

@ Itu Terlalu Dibesar-Resarkan Dan Paru Pan 
mibaran Jg MulukMuluk? Tee LKS 

P3 k 3 CI . NG 1 « , t Fa ata 
$ ames Kiligallen: Pe. mbantg Istimewa: Conyrish: — ai 

Kukan pertjobaan2 belwalah dipsrolehnja 
3 meno- | 

suase | 

ing 
bagai peraimpin :redaksi, dok- 

ri bulan Djuni, - 1951, “hingga 
Sampai pada saat saja menu-- 

dak ada harapan akan bisa. 

dan, 

obat 'tu-mempunjai akibat jg | 

ja sedang sibuk melakukan pe' 

  
ia memusatkan ! 

  

  

  
Kalaupun djuga terdjagi pe- 

mogokan, maka itu berarti ada 
nja stagnatie dalam penglaksa- 
naan hukum dan penglaksanaan 
|keadilan. 

Oleh karena tu saja berpen 
(dapat, katanja, untuk mentja- 
ipai maksud jang demikian, 

  
ngadakan pemogokan bagi pe- 

gawai negeri, tetapi pegawai ne 
geri itu -sendiri haruslah mem- 
punjai kes 
idukannja. 

| N Salah satu djalan untuk ten 
(hklupkan kesadaran itu, penghi 
|dupan pegawai harus cidjamin 
(Gengar selajakuja. Djamikar jg 
rselajaknja ini bagi negara kits 
jg masih menghadapi seribu sa 

Ibu soai kesulitan, masihlah su- 
kar jantuk dilaksanakan, dan 
Gengan demikian masih memner 

pegawai negeri djuga beluralah 
sewaujarnja meminta  prioritet 
pertama, sebab segala kekurang 
an-kekurangan ita, menmars ma 

sih dilerita oleh hampir segenap 
lapisan masjarakat umumnja. 

Utk. dapat mempertjepat wak- 
tu itu, pemerintah : haruslah 
miempunjai suafik pendirian jg. 
tegas mengenai soai kepegawai- 
an ini. 

Terlalu banjak pegawai 
Satu bal jang njata jang ha 

rus Gipefjahkan, adalah terlalu 
banjakuja pegawai negeri, jg 
menurut verhitungan. pegawai 
biasa  berdjumlah - 600.000 
orang, sedangkan pegawai hari 
a11 djuta orang, suatu djum- 
lah jang sangat besar buat ne 

gara kita: Buat Indonesia se- 
“paroh dari djumlah seluruh pe 
gawai tadi, telah mentjukupi 
Hanja soalnja sekarang, bagai 

  
djumlah2 vegawai2 itu sehing 
ga tidak menimbulkan kesuka 
ran jang baru lagi. Akam teta 
pi tjara dan djalan ini mesti di 
tempuh oleh: pemerintah jang 
mamngpun djuga. 

Djumlah pegawei dja- 
ngan ditambah. 

Atas pertanjaan bagaimana 
dialan ig sebaiknja “ditempuh 

Giterangkan oleh Tedjasukma- 
na, bahwa djanganlah Jagi me 
nambah  pegawai2 jang telah 
barjak djumlahnja'itu. Saja ta 
hu. katania, tiap kementerian 
masih memerlikan tambahan 

' 

i pegawai. Menurut -penjelidikan 
Kem, Perburuhanlah. iang pa- 
tut ditambah pegawainja, me- 
urut djumlah sekarang 2000 
orang untuk seluruh, Indonesia, 

padahal kementerian? Jain tlh 
mempunjai djumlah jg banjak 
misalnja. Kem. Agama mempu 
nia 15.000 orang, Mengenai Pa 
nita Anggaran Belandja jang 
berhubungan dengan pengura- 
ngan Ajumlah pegawai seba- 
njak sepertiga jang dibentuk 
oleh Kem. Keuangan dari kabi 
met jang lalu, dinjatakan, bah 

wa usul2 itu tetap akan didia 
lankan. 

Soal lain lagi ig harus “diperhati 
kan ialah disamping djumlahnja ba 
njak, kta sebenarnja kekurangan 
tenaga ahli, malahan tenaga2 ahli 
jang kita. punjai “sekarang banjak 
ig meninggalkan lapangan ' kepega- 
waian dan masuk perusahaah  parti 
kulir, katena -diaminan hidus lebh 
menguntungkan mereka. : Tedfjasuk- 
mana metpurifai kejak nan, bahwa 
kabinet Wilopo - mempunjai ke 
meuan ig tegas "untuk menjelesai- 
kar beberapa kesulitan “ig pr'nsi 
biel, dan. bukan « hania  menfelesai 
kan kesulitar 1g timbul, 

bu 
"Kan semata-mata melarang me 

adaran tentang kedu 

lukan “waktu jang lama, “Bagi 

tjara ' mengurangkan ' 

Polisi Tokyo belum lama telah menggerebek suatu ru- 
mah dekat dam Agoohi, 56 mil sebelah tenggara  To- 
kyo dan menangkap 23 orang pemimpin komunis Dje 
pang. Sebagai alasan penangkapan dituduhkan kepada 

4. pengikut2 komunis tersebut beberapa pelanggaran, dan 
usaha menimbulkan kekatjauan dalam negeri. Gam- 
bar: pada waktu penggerebekan: seorang jang akan. 
ditangkap memberi perlawanan. 

“Bolehkah la Sebagai “Penglaksana 
. Hukum Mogok? 

Perlu 'Perbtikan Kesedjah ieraannjas Banjak Pega- 
wai2 Ahli Pindah Ke Peke rdjaan ParsiRelirs “Djum- 

lah Pegawai Tidak Perlu Ditambah 

IT ENTERI PERBURUHAN Iskandar 
lam sebuah pertjakapan pers menja! 

karang belum ada peraturan mengenai hak mogok bagi .pe- 
gawai negeri. Akan tetapi peraturan jg demikian dlm Test 
jg akan datang ini akan diadakan. Tentang hak sn0gola pega- 
wai negeri FTedjasukmana terangkan, bahwa ada m pega- 
waj negeri tidak boleh mogok Cgn. dasar, setiap pegawai me. 
geri adalah penglaksana hukum. 

» htik. Seperti 

Jenja, jatt 

4 

   

  

   
       

    
   
     

| Seora 

ig 

ng Perdana, Sg 

. 

  

'ngadakan “Padjak2 Baru 

— Oleh: Jurie Taji: Kg 

ENTJANA PINAY --. d 

ru jg pada-dewasa ini masi 
(jg toh sedikit banjak diharapk 
“itu bernapas lebih lega, setelah 
ekonomi dan kabine: 
nja presiden Auriol pada awal 
mandaat kepada A, Pinay uik. 
jg baru. tidaklah ada barang 

y | Pun jg diluar kalangan pemerin 
menduga bahwa Pinay jg tak 
perdana menteri. 

Sepandjang masa 3 minggu 
pertama semendjak Pinay me- 
ngepalai kabinet Perantjis jg. 
|baru ia telah mengambil be- 
kerapa tindakan jang penting, 
sebagai berikut: :   

Dan Pemogokan 

jasukmana da- 

naa ma mmsaa » 

Sl. Tindakan untuk meng- 
hentikan inflasi, suatu hal jg. 
telah banjak bikin kalut be- 
groting rumah targga dari ba- 
njak keluarga Perantjis sela- 
ma setahun jl, 

|. & 2. Menghentikan kenai- 
kan2 harga jang luar biasa di 
dalam pasar .effect (beurs), 
walaupun tingkat hargs jang 

| berlaku dipasar effect itu ma- 
sih belum dapat turun sehing- 
ga tingkatnja jang semula. 

# 3. Tidak mengadakan pa- 
djak2 baru, tetapi dihari ke- 
mudian terhadap penjelundup2 
badjak akan diambil tindakan 
keras, Adapun penjelundupan2 
padjak di Perantjis sebenarnja 
tidak sedikit. Orang2 'Peran- 
tjis biasanja suka banggakan 
diantara sesama. kawannja sen 
diri bagaimana tjerdik mere- 

ka itu didalam  menjelundupi   
Bolivia 

— Tidak Anti 
' “Kapitalis 
Ur Paz Dilentik Sbg 

Presiden 

padjak. : 

Kampagne . penurunan 

harga-harga. 
Djuga perdana menteri Pi- 

.hay telah mendapat djandji so 
kcengan dari para tuan? toko 

ijilan, bahwa mereka akan 
bantu untuk menurunkan se- 
mua harga2 dari 3 hingga   “3 

Pp RESIDEN BARU Boli- 
. . Va. Dr. Victor Par Es- 

tensioro, hari.Rebo zelah dilan. ' 
“diketahui, partai ' 

gerakan Nasionaj Re 
volusioner, telah berhasil me-      

  

     

Ih dan 
-kerban kira2 20090 orang tewas. Sedjak kemenang- 

. Dr. Nara 
ngasingannja . gentina, Br Ta gan 

tlg 21 | Herman Siles Suazo menjerahkan kekuasaan 
ja ada Dr. Paz. 

Tidak anti kapitalis. 
Sesudah pelantikannja  pre- ' 

Siden baru Bolivia a.l mene-' 
rangkan bahwa rasionalisasi 
pertambangan timah putih Bo 
livia hanja akan dilakukan, se 
sudah Gipeladjari dengan sak ' 
sama, Dikatgkatmja bahwa pe 
merintahnja bukannja anti-ka 
pitalis akan tetapi kekajaan ne 
geri tidak boleh diisap oleh 
maskapai2 hirgga kepentingan: 
dan kebahagiaan seluruh rak- 
jat Bolivia menderita. Apabila 
nasionalisasi timah dilaksana- 
kan, maka pemerintah sang- 
gup membajar kerugian jang 
tjukup, kata Dr. Paz Sementa 
ra itu berita UP mengatakan 
bahwa menurut. maklumat ke- 

    menterian lua, negeri Chili di 
Santiago, Hugo. Ballivian pre 
siden dari yemerintahan junta 

smiliter Bolivia jang telah diro 
bohkan itu oleh -MNR, tlh min 
ta perlindungan kepada keduta ' 

| an-besar Chili di La Paz, ibuko 
ta Boliva, (Antara). 

PBB Gunakan Pelu- 
'uGas-Ratjun? 

s 

Pera TASS jg diteri- 
R2 ma dari Pyongyang ha- 

ri,Rebo mengutip berita .,Kore- 
an Central - Telegraphie Agen- 
ey” dlm mana dikatakan “bhw. 
pasukan2 PBB dim pemboman? 
jg dilakukan di front Korea Ba 
taft, baru? ini, telah mengguna 
kan peluru? meriam berisi gas 
ratjun, Dikatakan bahwa pada 
tg. 1 April jbl. pihak Amerika 
telah mendjatuhkan lebih dari 
60 buah peluru? meriam berisi 

.gas ratjun di tepi Selatan Su- 
ngaji Impin-Tsian. (Ant. AFP) 

: 

  

PN ANA PAN SA ET APA TART UD 

Gambar. pembukaan Lem- 
baga Kebudajaan Indone- 

      
karta, pada tanggal 12 

April janglalu.          

104. Djuga ia telah dapat-ke 
sanggupan kaum tani dan pe- 
ngusaha2 pemerasan susu dan 
pembikin2 kidiu .urtuk menu- 

runkaf barang2 jang dihasil- 
kan mereka. 

Pun harian2 jane terkemu- 
ka. di Parijs telah membantu 
dengan pasang: berita? dengan 
huruf2-hesar “di halaman2rjja, 

Hongkong Ben- 
teng Amerika 

Kata ..NimfongJihpo,, 

: I NGGERIS TELAH meru 
bah kota Hongkong 

atas periniah pihak Amerika 
mendjadi suatu benisng agresi 
imperjalis terhadap Tiongkok, 
demikian harian Kanton ,.Nam- 
fong Jihpao”. Seladjutnja hari- 
an tsb, memperingatkan bahwa 
hal ini akan membawa konse- 

kwensi2 pelilng. Dalam 'tulisan 
tsb., jg dimuat dim penerbitan 
pada hari Selasa. polisi Hong- 
kong dan pendjagaan perbatas- 
an dituduh melakukan tindak- 
an2 provokasi dan pentjurian 
dan bersikap kurang adjar, 
(Anzara). 

  

— Di Borthain, pada hari Selasa 
pagi telah diadakan upatjara berhu- 
bung dengan selesainja masa latihan 
bagi dua kompanii iang telah mengi- 
kuti pendidikar depot selama enam 
bulan. Major - Saleh Lahade , telah 
menghadiri upatjara tersebut 'atas na- 
ma panglima divisi, kolonel - Gatot 
Subroto. 

Serikat Buruh Pelabuhan -Perlaja 
ran tjab. Semarang, dalam rapatnja 

“tg. 13 jl. telah memutuskan: mem 
protes padapihak madjikan (Scheep 
vaartverg.) akan sikapnja jang ku 
rang goodwill untuk ' menjelesaikan 
perselisihan dengan -setjepat mung. 
kin, memprotes dan mentjelah pada 
Kem. "Perburuhan akan tjaranja me 
mimpin perundingan jang ragu2 jg 
pada hakekatnja menguntungkan pi 
hak madjikan, tetap tunduk pada 
pimpinan. dan “instruksi - PB SBPP 
dalam mendjalankan aksi dan menje 
rukar segenap anggautanja # supaja 
tenang. 

  

Di sementara tanaman padi di sa 
wah-sawah dalam ketjamatan Djati 
bilangan Kudus kini terdapat sema 
tjam penjakit baru jang menurut is- 
tilah daerah itu disebut hama ,,treep”. 
Penjakit jang baru dikenal itu beru- 
pa binatang2 ketjil2 jang Warnanja 
hitam, daun padi jang ketempelan bi- 
natang hitam itu  mendjadi kering 

| dan achirnja mati. Djawatan Perta- 

ra, menjatakan belum. pernah menge 
tahui 

    

    

      

   

     
   

    

sia digedung Kesenian Dja. | nian Djawa Tengah, menurut. Anta- 

i penjakit padi jg sematjam itu. 

  
  

  

      

jg makin 

| besar dan beberapa toko2 ke- | 

n: Pinay 
3 Menteri Jang Seko- 

injong-Konjong '',Muntjul” Dari , Tidak- 
..Dikenai- Orang, Ke Alam:Polisk 

:  Tertinggi.Di Perantils 
8: | Dgn Rerijananja Menurun kan Harga2 Dan Tidak Me 

Ix Mendjadi Populer Di 
kalangan Rak jat. 

Ir Kita.Di Eroyah — 

emikian nama jg diberikan di' '(Perantjis kepada suatu renijana ekonomi Perantjis ba- 
disangSikan akar hasiinja tetapi 
an akan dapat membikin negara 
sekian lama menderita krisis 
mengheibat, Padahaj sebelum- 

bulan Maart jl. memberikan 
membentuk kabinet Perantjis 

seorang, baik jg didalam mau- 
tah jg setjara serieus pernah 
begitu dikenal akan mendjadi 

menjatakan bahwa harga2 te- 
lah diturunkan, 

Reaksi jang 
adalah dari rakjat Perantjis 
sendiri jang biasanja bersikap 
tak mengatjuhkan segala :.se- 
Suatu . krisis ' pemerintahan 
atau intriguet politik, tetapi 

(sekali ini sekonjong-2 mulai 
terbangun pula perhatiannja. 

Djandji dan kenjataan. 
Hargc2 pakaian pun - kata- 

nja turun dari- 5: hingga 104. 
Tetapi apabila orang :mengun- 
djungi toko2, ternjata bahwa 
tuan? toko jangbanjak akal te 
lah keluarkan semua -barang- 
nja dari persediaan lama dan 
irilah jang diberi harga :mu- 
rah. “Padahal “harga pokok 
dari barang2 'iang “ demikian 
itu pada “setahun jl. “adalah 
3096. lebih murah dari harga 
Sekarang. Sebagian daripada 
publik kena di-abui dengan tja 
ra demikian, tetapi bagian js. 
terbanjak tidak. 
Tentang  bahan2 ' makanan, 

memang kini kebetulan musim 
nja, sehingga penurunan har- 
ga2nja tak -. dapat . dikatakan 
karena. djasanja Pinay. 
dangkali disara-sini 
djual obral” mengenai : susu 

dalam kaleng, 
dil. bahan makanan dalam ka- 

'Ing. Tetapi harga2rja tetap 
lebih mahal daripada: ditahun 

"jl. 
Kini barangkali masih “ter- 

. gesa-gesa buat menjatakan 
Le jang pasti. Tetapi 

| 

  
rasanja tak mungkin ' harga2 

akan turun sampai pada ting- 

kat pada dua tahun dulu. Ada- 
lah terlalu mustahil buat me- 

| minta kepada pedagang2 be- 
| sar, jarg sudah biasa memu- 
'ngut keuntungan dari 50 hing- 
“ga 10095, untuk setjara suka 
' rela ..bekorban” buat kepenti- 
Lngari-skonomi.negara, dengan 
|menurunkan -harga2 . setjara 

- radikal. 
Upah tidak naik. 

|“ Upah? tidaklah “cdiraikkan. 
Merurut Pinay takakan diala- 
kam kenaikkan (dalam hal itu. 
Hal ini merjmbulkam kegelisah- 
(an diantara banjak keluarga. 
Karena walaupun beberapa - ma 
tjam harga benar mengalami re 
murunan, tetapi toh tetap masih 
3 kali lebih mahal daripada se 
tahun jl. 

Pinay telah menetapkan, bah 

wa harga? tidak boleh melam- 
paui batas jg. ditjapai pada 1 
Maart jl. Peraturan ini pun me 
nerbitkan kegelisahan. “Karera 
djustru harga-harga belum 
pernah mentjapai tingkat ting- 
gi seperti “ditanggal 1 Maart 
itu, 

Terapi kata2 ,,pembatasan 
harga2”, »enurunan  harga2”, 
dan ,,potongan -.harga2”. kede- 
ngarannja Merdu ditelinga :pu- 
blik, dan - hal tsb. katanja 
membawa 
gis jang baik. 

Padahal apabila orang ber- 
djalah-djalan di avenue2 jang 

Meggi 

EKOPLES CHINA” dim. 

long korban2 penjakit menular 
tsb, . WHO kini mend. 

ar negeri 

Tertjapai 
Persetudjuan Mengenai 
Soal2 Perdjandjian An- 
tara Djepang'Dan9 Ti. 

ongkok Talpeh 

DELEGASI2 Djepang dan 
| Tiongkok Nas is pa 
noona: Teatns telah . mentjapai 

| persetudjuan - mengenai ' selu- 
ruh soal2 ,jg.ma liperseng- 
ketakan, jg telah menghambat 
penjelesaian perdjandjian ..per 
damaian Djepang Tiongkok Na 
sionalis. Demikian sumber? res- 
.mi di Taipeh. Keterangan? Ie- 
'bih landjut tak diberikan, teta 
pi pendapat umum “di Taipeh 

“bahwa ss 

  
  

lebih penting | 

Ka- 
terdjadi : 

ikan ssardines : 

pengaruh psycholo- .se 

“Tuduhan Pekin 

adi dlm 
nja. WHO dibentuk dim. tahun 1946 dgn. tugas 
tapi semendjak lama. ia telah mendjadi alar 

5 Cebu (P 
menanam |: isag ng | | 

"mengharapkan buahnja 
tuk minum, Mereka . 
batang? pisang jg mx 
dan mengumpul 
mereka minum s 
asa, sungai ja 
tak 5 mil djauhn, 

djan. Lobang 
ngan Sierra | di | 

|z0on adalah di ajamn 
| sehingga vibrasi diudara-men 

   

  

   

  

       

     
   

      

    

  

   

      

   
     

  

     

  

   

  

     
   

  

   

         

  

   
   

  

        

      

    

    

         

  

   

    

    

      

ngaji ketjil jang mengalir: « 
pandjang lereng , gunun 
sering lebih tinggi dari dj 
Bila udara terganggu, maka ai 
sungai? jg lebih n, au, 

  
djadi bandiir dan 
bentuk hudjan. 1 

besar ' dari kota Paris, Yang. 3 
terkenal karena teko2nja jang 
serba mewah,: dan pula berku 
djung ke pusat2  djual-beli: di- 
djalan2 jang ketjil, orang akan 
melihat. bahwa . harga2 masih 
tetap diluar Sena an n 
jang .terbanjak, 'Toko2 . jang 
demikian itu tetap berdagang 
menurut . tjara biasa, dengan 
tak ambil pusing kepada kam- 
pagne penurunan harga . dari 
Pinay. Gi TA 
Kalau pemilik2 dari toko2 

tsb. ditanja, bagaimana “p 
dapat mereka tentafg kampas- 
ne -tsb., maka mereka : 
angkat.bahu, dan bilang 
mereka tidak, mempun 
lama begitu . 
toko2 besar, 1 1 
kan kepada publik dengan h 
ga jan» dikurangi. 1 

Begitu djuga banjak “ 
'mengeluh, “bahwa .. wal 
harga2 bahan -makanan..tidak 
naik lebih landjut tetapi toh 
djuga tidak turun. ON 

»Succes” Jg ditjapai 

Pinay. 
Adapun succes jang sampai 

kini debat ditiapai oleh perda 
na menteri Pinav.untuk : 
“dapat sokonygan publik Peran- 
tjis, bukanlah: karena ia at 
menurunkan harga2, tetaj 
rena. .seruannja jang be 
persoonlijk, jang . ditu 
kepada rakjat “Perantjis. ' 
pidato radio ia seruhk: ja 
rajat Perantjis menjok usa- 
hanja. Berkat sokongan 'ituria 
kata, ia jakin bahwa sueces 
akan dapat ditjapai. “Bia 3 
rakjat Perantjis . pandang : 
perdana -. menteri - berganti 
perdana - menteri” dengan 
kap jang cynis. Teta 
ini ruvanja mereka dapa 

  

  
lah Gapat: banjak simpati, 

' pengumumannja. bahwa tida 
adakan pemungutan padi 
ru, Sebaliknja pemerintah 
memperketiil pengeluaran 

Cengan mengadakan ps 2 
diseluruh lapangan bembelandjaan 
negara, dengan “berlaku lebih effi 
Cient. dalam pemungutan " padjak2 
jang sudah ada, .dan dengan .n 
nunda beberapa rentjana “#4 
ngunan. 5 Br 

Reaksi partai2, 
Tindakan? jg didjalankan Pinay: 

pun telah . menerbitkan uga 
tjah-belah diantara berbagai kaa 
ngan partai politik di Perantjis. Ds 
Gaulle dan partainja. mitsa'hja. ke 
Watan tinggal bungkem, membiar 
kansdulu sampai dimana pop 5 
teit pemerintah Pinay :tu. D 
partai Socialis jang sangat berpk 
ruh “nggal diam. Hanjalah 
kominis jg terus menjerang: 
Gju. ig diperbuat oleh Pinay: 

Kini kedudukan “Pinay tampak 
nja fjukup, kuat. Tetap: untuk beta 
pa ane Bahkah orang jang malne 
Oprimist's pun masih tak maw,per 
“jala , bahwa Pinay” akan” “tiokug 

EL 

€. Segala sesuatu /bergantir 2 
Ca rentjana Pinay itu “Kalau # Sing 
maka di Perantjis “akan  terafad, 

“krisis kabinet lag'. “5 

4 

W.H.O,iLambat Laun Mendjadi Alat 
« Amerika: Kata',,People's China" 

siarannja terachir. dari Peki “telah memberi kritik pedas terhadap WHO 
Kesehatan Dunia PBB) jg pernah diberitaka 

Dalam bulan “Pebruari 1949 
Sovjet'Uni ' telah kehiar “dati 
organisasi - kesehatan tersebut 
dan dalam bulan Agustus 1949 
Polandia mengikuti langkah 
Sovjet itu. « : 

Sikap WHO terhadap RRT 
telah terkenal, demikian -ma- 
djalah tadi melandjutkan Ci 
rangannja. Tak lama ysetelah 
Amerika Serikat menjerbu Ko- rea Utara, WHO dengan 'ber- 
djusta telah . memberitakan 
bahwa di Amoy . berdjangkit pes hubon. Selama 12 bulan " 
jang lampau WHO di. Singa- 
pura hingga 4 kali telah mem: 
beritakan “ tentang  berdjang kitnja Jen! menular di “Tiongkok “dengan -tidi 
da beralasan Dibawah di 
rektur djenderal jang sekarang 
Dr. Chisholm, WHO telah men- 
djadi- suatu alat untuk mak- 
sud2 politik Amerika Serikat.”   

21 .Wntara-—-NONA). 
“Demikian ,/Peoples Ching”, 

daa!



    
    Waduk Tjatjabz 

x 

| Teratur,41.000 Ha Sawah — 
membangun waduk Tjatjaban, jg letaknja Lk. 20 

| wartawan kita, sampai dimana 
OeripKepala Pekerdjaan Umum me- 

rojek waduk agai projek 
     

      

  

   

     

   

pemerintahan Djepang runtiih, maka pelaksana 
1 pekerdjaan membangun waduk Tjatjaban ini terpaks aksa di 

hentikan, demikian pula diwaktu clash pertama dan kedua. ti 
| dak dapat dik Uji mn, $ £ Kp 

Setelah kedaulatan diserah- Na 
kan kepada Indonesia serta Su an te 

ikan maka dalam tahun 1950. Dari pihak jang bersangku- 
rentjana pendahuluan ditin- | 

   

         

  

» 

: nd (tan diterima keterangan, bah- 
0 Gjau kembali dan disesuaikan wa kini telah dimadjukan ren- 

Gengan kebutuhan kita serta se tjang pembangunan kembali ru 
.mua nerongkosannja dipikul mah2 gadai diseluruh Indone- 

oleh Negara kita sendiri, demi Sia jang teah rusak akibat pe | kian Ir Oerip kepada warta- Perangan jang baru lampau. 
Wan kami. Ne ia Un uk ini dimadjukan rentja- 

5 Jana Geng na keuangannja sebanjak Rp. | 
Setelah didapat gambaran 39.000.000— dan sementara 

“jang djelas, maka dibulan2 jg. waktu akan didirikan 52 buah 
BE. terachir tahun 1951 dimulailah rumah2 gadai gi Indonesia. i 

Ru dengan vekerdjaan persiapan Untuk Djawa Tengah sadja 
diluar, sedangkan persiapan ini dimadjukan rentjana sebesar 
adalah mengenai jang terpen- Rp. 4.200000— guna keperlu- 
ting, " an tersebut dan tempat2 jang 

da Bea Pa aa akan mendapat prioriteit pem- 
Bt . Pertama pembikinan djalan Ker " 
ME Tinotk See MEN Nan DR TO Benar kerabat ramaha 3g gai itu, ja'ah antaranja Blo- 

Km. perlu untuk mengangkut - Linen “Rana Kata Nia 
'batu2 dan tanah: kedua: pem an ' Na 

, $ . : wen, Ki 4 , Godong, Wi 
bikinan djalan biasa sepan- batas ingetana deben NANEN : radeSa dan lainnja lagi. : 

& djang 4!/) Km. guna mengang “ai g Nak tel : 

- kut bahan? dengan truck: ke- Be'aka Gari dat telah Stan se 
: : Ana dang diselidiki kemungkinan2 
1g tiga: memperbaiki 6 buah loko. st dive £ 

motief dan membikin serta untuk mendirikan rumah ga 
Lgi Satakarta. Pendiltar € 

ae Sean be akan, Tenda ber i sebut sangat perlu, mengingat 
grobak pengangkut tanah: ke | banjaknja gadai? gelap jang ki 
empat membikin djembatan be mepanh ganuLang A ai 1 » ni terdapat gidaerah Surakar- 

| Si untuk kereta api sepandjang | ta itu, berapa banjaknja begro 
sa 2 Kn. dan ana: membi | sing untuk Surakarta itu, ma- 

1 gudarg4 untuk menjimpan ' sih dida am penjelidikan ten- 
bahan2 semen, besi dan seba- : 2 2 : tang kemungkinan berdirinja 
gainja. Persiapan2 harus sele- | rymah2 gadai gidaerah diatas : 

SN 
iga 

- 
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| sai pula sebelum musim kema- | ini. 

a: N : PERSATUAN KELUARGA : 

Ribuan tenaga peker- sur ori. 
dja dibutuhkan. 

“Dim musim kemarau tahun 
ini dimulai dng pekerdjaan 

“jg sesungguhnja al. menge- 
2: 2 huah “aftapkoker” dari 
'pipa beton, untuk mengeluar- 
kan air dari waduk untuk pe- 

: ngairan, Pipa ini pandjangnja 
ada Ik, 200 m dengan garis te- 

| ngah dalam Ik.2 m. jang akan 
' memakan 2000 m3 beton. Dalam 
musim kemarau tahun jad. baru 
lah dibikin dam pertolongan, 
setelah ini selesai, maka baru- 
lah dibuat dam jang tetap dan 
kemudian menara pengambilan 

Di suatu persil di djalan Mang 
ga Besar Djakarta telah diberdi 
rikan sebuah gedung besar atas 
initiatip Kong Ha Tong Huang 
Hse Foe Tse Hui, ialah Persa- 
tuan jang termasuk keluarga 
she Oei, Bong, Wong dan Huang 
Gedung tsb merurakan ,gedung R 
abu” dengan beaja Rp. 150.000 
Gisamping itu kini sedang diber , 
dirikan pula satu asrama untuk | 
penginapan anak2 sekolah dari 
luar Djakarta jg bisa muat le- 
bih dari 160 anak2 dengan beaja 
Rp. 450.009. Persatuan itu tidak 

mengandung suatu aliran politik 
: : : , hanja suatu badan jang memper 

“Adapun batu jang dipakai untuk ! eraf diantara keluarga sh» ter 
, kaki dam dan bangun2an ini di- | sebut di seluruh Indonesia. 
— ambil dari Kali Goeng, jang dja 

  

  

    

aj 

89.000.000 UTK PEM- 

- best lifter” 

— Kalau Giat Dikerdjakan Akan Selesai hr | 

. Dim4 Tahun, Dapat Mengontjorl Dg || 

'beritahukan, bahwa: 
Ih 

    

  

Angkat Besi. 
Perlombaan argkat besi utk 

rebut kedjuaraan IAWLA ba- 
gian ,Senioren” tahun 1952-53 
jg diadakan pada hari2 Pas- 

kah di Surabaja telah berlang 
Sung memuaskan. 

Pengangkat besi dari Tjheng 
Lian Hwee Djakarta kelas ri- 
ngan (lightweight) Thio Ging 
Hwie dinjatakan sbg. ,,The 

dengan djumlah 
angkatan 3121/, kg. Demikian 
ia dipilih wakili Indonesia dim 

| Olympiade di HeSinski jad. Ia 
mempunjai kans besar untuk. 
duduki 
Olympiade tsb. 

Perlombacmn-- pemilihan Mr. : 
Indonesia thn. 1952 kembali di 
menangkan oleh. Osi Khing 
Hoey dari ,,Chung. Hua” Dja- 
karta. $ 

Rapat pleno Pengurus Besar 
IAWLA telah ambil 
dalam rapatnja, jg di aksana- 
kan sebelum perlombaan? itu 
It) menetapkan sbg. Ketua fede 
rasi I Moh. Arifin sbg wakil 

menghadiri Kongres Federasi 

Angkat Besi Sedunia di Hel- 
sirski 2) menetapkan Junio- 

ren Contest thn. 1952 di Pur- - 

Wokerto pada hari2 Nata! jad. 
  

    

   

     
    
    

   
    

   

     

  

    

   

    

   

   
    

    
   

    

    

   

“zhnja Ik. 10 Km., oleh karena 
| batu setempat kurang baik, de- 
.mikian pula pasirnja sedangkan 

7 tanah untuk dam ini harus ciam 
| bil dari sebuah tempat sedjauh 
. Ik. 41, Km. Bila pembikinan 

dam tetap ini diselenggarakan 
segiat-giatnja, maka tiap hari 

- “Untuk kesemuanja ini banjak Urusan Peranakan dan 
“ dibutuhkan tenaga pekerdja ka (Bangsa Asing di Djakarta, dim 
“sar, hingga dengan adanja" pe- konperensi para residen, waliko- 

| 'kerdjaan raksasa ini, dapatlah ta, bupati dan pamongpradja di 
kiranja memberikan pekerdjaan.. ng, pada hari kemaren 

Bea Ia en ena am ol pemtatarah manga ES umumnja dan petani chususnja. lee Cerabas sabun “dm bei: 

j Pn aa 'sa asing, antara lain diterang- 
Pembikinan leiding2 .kan, Takan hasil perdaftaran 

dsbnja. ' jg ditutup tg. 27 Desember 1951 
tidak memuaskan, karena angka 

a 5.1 angka jg uidapat dari pendafta- 
- Guknja sendiri, maka harus PU ran itu dgn perantaraan kantor2 

la diselenggarakan pembiki- Pengadilan Negeri, sama sekali 
(nan le ding2 dengan bangunan belum dapat merjatakan djelas 
“bangunan untuk mengalirkan djumlah jg sebenarnja, hingga 

: “air Ma tersebut Mn pemerintah tidak mendapat sua 
“ig membutuhkannja. Pembiki- tu gambaran jg Gjelas siapa 

aa deninga serta banguran2- ka berapa banjak golongan pe- 
inja itu tidak kalah besarnja de ranakan jg mendjadi warga ne- 
ngan nembikinan waduk anta Igara rian siapa serta berapa ba 

: Ia bangunan2 ini jang besar 'njak jg merijadi orang asiag di 
$': jalah sebuah dam pengambilan yndonesia iri. 
| untuk mengambil air jang di-! gi ini sangat (penting dike 

alirkan dari waduk dan mema- | suhwi berapa banjak djumlah 
sukkan ke-ibu saluran. Sebuah mereka itu, karena dengan di- 
bangunan pembagian jang be- . ketahuinia djumlah fang pasti, 
sar. untuk membagi air kedju dgpatlah pemerintah mengam- 
rusan Barat dan Timur dan Se pg tindakan ang tegas terha- 

buah akuaduct untuk melinta- Gap kedua golongan itu. Oleh 
si Kali Tiatjaban, ketjuali ini karena itu maka dalam waktu 
masih banjak lagi aguaduct2 jang singkat (ikan yldjalankan 

- lain dan bangunan2 pembagi- kembali pendaftaran bagi war 
ar, stortdam2 dsbnja jang ha- ga negara tersebut. ' 

rus dibikin. 4 Pihak pamongpradja menda- 
pat tugas untuk memberikan 

penerangan jang sedjelas-dje 
lasnja kepada mereka jang ber 

sargkutan mengenai soal itu 

dan harus pula men'elidiki ke 
adaan mereka dari berbagai su 
dut, perlunfa untuk didjadikam 
bahan bagi wemerintam tinda- 
kan apa jang beri diem ter' 
hadap kedua golongan terse- | 
but 

Tjataian UPBA Djawa 
Tengah. 

Menurut tjatatan dari pihak 

-UPBA Djawa Tengon berdasar 
kan laporan? jang diterima da 

  

  

Disamping pembikinan wa- 
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Kini didalam tempat waduk 
terdapat sebuah Gjalan jang 
menghubungkan desa Pangkah 
dg. Diatinegara dan 5 buah de 
sa lainnja. Semuanja ini akan 
makan waktu 4 tahun lebih dan 
apabila waduk Tjatjaban in' se- 
lesai, maka dapatlah memberi- 
kan pengairan teratur bagi 
41.000 Ha. sawah jang berarti 
pula dapat mempertinggi hasil 
panen dar, produksi dasrah seki 
tarnja. Untuk pembikinan wa- 

|. uk sadja, dibutuhkan uang £e 
. banjak Ik. Rp. 15.000.000.— 

Achirnja Ir. Oerip terangzan, 
|... y bahwa tenaga2 pekerdja untuk 

. “melaksanakan pembangunan wa 
duk ini, tidak dapat diambil te- 

naga2 dari luar Tegal atau se- 
kitarnja, karena kalau tenag»:: 
dpt. diambil dari luar, maka ha 
rus didirikan pula sebuah asra- 
ma jang luar biasa besarnja, ba 
gi kediaman pekerdja2 itu, hal 
mana tidak dapat diselenggara- 
kan mengingat kesulitan keua- 

ngan. Djadi tegasnja, pekerdja2 ing ada 327 kepala keluarga. 
jang akan turut membangun wa , ' 3 
duk Tjatjaban ini, adalah diam- Djumlahnja bangsa asing 
bil dari daerah sekitarnja, demi tertjatat sebagai berikut: turu 
kian Ir, Oerip, “nan Tionghoa jang menolak ke 
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ngah sesudsh 27 Desemher 51 
terdapat: 33631 kepala keluar- 
ga turunan asing dengan djum 
lah d'iwa 100.893, djumlah ini 

dapat dibagi seperti berikut: 
warga negara Indo Belanda 
1914 kepala keluarga idem tu 
runan Tionghoa 28.345 keluar 

ga idem tururan Arab 3045 
Gan Warga negara turunan la- 

  

ri beberapa daerah Djawa Te - 

Pendaftaran Kembali 
Kewargaan, Negara 
Bagi Bangsa Asing Dan Turunan Asing 

wargaan negara 17321 kepala 
keluarga atau 51963 djiwa,. 
bangsa T.onghoa jang memang 
Statusnja asing 13233 kepala 

“keluarga atau 39699 djiwa. 
Angka2 jang djelas jaitu bang 
sa asing Tionghoa 28379 kepa 
Ig keluarga, asing Arab 716, 

asng Belanda 1284 dan asing 

lain2nja 175 kepala keluarga 
Persentage.dari jang meno- 

lak kewargaan negara hanja 
30 pCt. “ sedang mereka jg 
memilih warga negara Indone 
Sia ada lebh besar, jalah 70 
pCt. Argka2 jang disebutkan 
diatas ini belum merupakan 
angka2 jang berar karena ma 
sih belum diterima semua lapo 
ran2 dari semua Pengadilan 

Negeri. : 

Menurut keterangan Mr. Sw 
wahjo, kni. pemerintah telah, 

merentjanakan yntuk mendixi 
kan sekolahan? bagi mereka jg' 
mendjadi warganegara Indone 
sia fakmi sematjam "overgangs 
scholen" jang dimaksud puntuk: 
memberi kesempatan bagi me- 
reka guna memahamkam baha 

sa serta kebudajaam Indonesia. 
Sekolahan? #tu akan didirikan 
di Indonesia klan buat sementa 
ra akan dibuka 9 sekolahan, ja 
itu 4 di Djakarta 2 di Ban- 

Kepada SEMUA dealer dan PEME 

Toko 

ke 4 atau ke 5 dalam 

putusan : 

sumbangan / bantuan ' 

  dung, 2 di Surabaja dam 1 di 
Sematang. 

  

     
eh 

: 

Surat Idzin Pembelian Kendar 

a. SP. hanja DAPAT diperpandjang djikalau di SEMUA dealer setempat tidak ada 
| kendaraan jang dimaksudkan pada S.IP. itu, didalam.tempo jang telah ditetapkan. 

b. Dalam satu bulan sesudahnja umurnja S.P. telah habis berlaku, segi II (kedua) 
| dari S.LP. tersebut harus sudah diterima oleh Panitya Pembagian Kendaraan Bermo- 

| tor jang mengeluarkan S.LP. Hn | 

Djakarta, 10 April 1952. 

| PANITYA UTAMA UNTUK PEMBAGIAN 
KENDARAAN MOTOR INDONESIA, 

2 R. ABDULWAHAB DJOJOHADIKUSUMO. 

    aan Bermotor di- 

“ 
: 

t 
  

   
Masih ada ke 
   

   

  

“ 

Ketua :   
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» BARU TERIMA 

Rupa2EET-SERVIES 7) 
Rupa2 THEE-SERVIES ) 
Keluaran 'pabrik2 England ”— German. 

Bodjong 66A — Tilp. 764 — Semarang 

  

      

tjutjian terpelihara” 

halus bagi tangan 

Ge AE KA 
mana Manan mma — tan 

Srikandi” | 

   

  
Ba ag 

  

2116-12 pers. 
239 

    

SAJEMBAR! 
sempalan dan juan dapat 

  

—
 

    

  

    

      

   meminang 5 | 

diah lainnya 
salah satu dari 2o00,hp 
  

Tn 
2 

  

1 Hadiah pertama Rp. 30.000: kontan R». 30.000.. 4 Hadiah kedua masing” Rp.3.000.- ', 12.000.- 6 Hadiah ketiga masing”... KOOO 6.000.. 50 Hadiah keempat masing? 1 3005 15.0009.. dan 2000 Hadiah kelima masing” Rp. 10.- » 20.000.. 

Djumlah Rp. 83.000.. 

Tjamkanlah ini! Tuan dapat memenang Rp. 30.000.— atau salah satu dari 2060 hadiah lain jang berharka Ambillah dengan tjuma? pormulir sajembara pada lag: ganan Tuan. Makin banjak Tuan mengirimkan djawabari (pormulir jang diisi), makin besar kemungkinan Tuan untuk memenang suatu hadiah "3 
Sajembara ini terdiri atas menentukan gambar? jang tertjetak pada pormulir sajembara. Djanganlah lupa membatja dengan teliti aturan? sajembara ini, sebelum: nja mengisi dan mengirim pormulir Tuan. Selama waktu sajembara Tuan dapat, djika membeli satu kaleng Pusaka 

» Suatu coupon sayembara dengan 
margarine ditoko? 
tjumal   

  

  

Sabun biara mengiiarkan tangan” Sabai TJap 
Tangan halus bagi tangan dan tidak merusak 
tjutjian. “ 

      

  

"2 s 66 
. Kursus? ,,Instituut Hasrat 

1. ADMINISTRATIE s 
Untuk: Pegawai? Kantor dan Pedagang 

2. TINGKATAN SMP - NEGERI 
Masih menerima untuk kl. 2 dan 3, 

DIBUKA TG. 4 MEI 1952” 
     

  

yan mulai sekarang: d/a R. M.'SOETJIPTO, Kepati- 
Gg. V. Solo. 5 Sat 

Djuga sedia Kursus2 Tertulis. Prospectus' diberi PERTJUMA. 

  

   Hai 

DITJARI   

  

EA MAH “Yah EN aa Kei p1 4 

Mengutjapkan terima kasih. 
Atas — kedatangan / pemberian 

tenaga | 
Tuan / Njonja/Nona / Saudara, | 
pada hari rerkawinan kami 
tanggal 15 April 1952 di Pen- 
drikan Baru 11/13 Semarang. 

'Semaran». 18 April 1952. 
Hormat kami berdua: 

A. SRIAWAN. 

TPL LL LA at “aa Da my Tt 

mk
dp
am
ek
ns
ok
 

  

INI MALAM. D.M.B. 
Rex 5-7. 9- (17 tabunj 
GreerGarson — Robert Mitchum 

MM Desire Me" 
ORION 

Metropole 
Esther Williams Van Jobnson 
# John Lund / — Paula Raymond x 

»sDuchess Of Idaho” 

  

  

5.-7.-9,- (17 tb.) 

M-G-M' in TECHNICOLOR | 
  

Djagalan 6.30—8.45 17th) 
Wei Ie Bhing — Auyang Safil, 

» Han San She Chung Sheng” : 
Film Tiongkok jg. Paling Baru 
  

-., 

  

Roy Rog ers 505 

5 REA HL Pm Haram Bni —A | 
TELAH DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT) 

Sdr. The Tiauw Khay 
Pusporagan 427, Semarang, 

Harap umum mendapat tahu. 

Tailor Kong Hien 
Bodjong 34 Semarang. 
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ROY, ON 

| ME YOU FOUGHT 
SPUR.GAINES, 
GOT ALCSED OF 
MURPER AND 

RESISTED ARREST/ 

    

    ON 

"ACCOUNT OF 1 

HADN'T YOU BETTER 
No RIpEON? ,         

   

  

L WAS LOCO TO 3 
THINK HE'D STAY 
AND HELP A SHEEP- 
HERPER LIKE ME 

YOU'IRE   FIGHT SPUR GAINES/ 

  

    
— Roy, karena aku, engkau 

kini bermusuh dengan Spur Gai 

nes, dituduh melakukan pembu 

nuhan dan menentang » penang 

kapan. Apakah tidak lebih baik 

engkau ' meneruskan perdjalanan 

mu? 

  

-— Benar katamu itu, Sherry. 

Lebih baik aku pergi! 

— Gila aku bahwa aku me 

ngira, dia akan menolong se- 

orang penggembala domba se 

perti aku ini menentang Spur 

Gaines, (pikiran Sherry Ross) 

   

  « 4 # KK “ 

Au De dana ak AM GAM 1 mis 

THERE'S NO USE OF ME SO LONG, SHERRY/ ROY...£ DION'T   WAITING FOR SPUR GAINES ILL SEE IF LCANT | MEAN FOR 
TO COME BACK HERE WHEN MAKE SHEEPKHERDIN'/ YOU TO RIDE 

A LITTLE SAFER THAT WAY IL KNOW WHERE TO LOOK : 
: FOR HIM / THEV!LL KILE FOR YOU / 

| You Too? Y         

  t — Kn aka SAN 
- TN KEANN —— HR 

COPK. 181, KING FEATURES SYNDICATE, Ine. WORLD RIGHTS RESERVED. 

& Bagiku tak ada guna — Sampai ketemu, Sherry. | 
Aku akan tjoba, supaja meng ' 
gembala domba bagimu akan | 
mendjadi lebih aman. ! 

— Roy.... aku tak bermak | 
sud menjuruh engkau pergi de” 
ngan tudjuan sematjam itu! Me 
reka akan membunuh kamu 
pula!!! 

nja menantikan kembalinja 

Spur Gaines disini, djika 

aktv'toh tahu, dimana 'aku 

harus mentjarinja, 

  

GURU2 antak 

» Taman Kanak-Kanak Perwari« 
didalam Kotzi 

Sjarat2: 

I. BEVONG 
II. Suka bekerdja dengan menerima uang saku Rp. 100,— 

sebagai permulaan. 

PEMBERI TENAGA diharap dengan keterahgan lengkap di- 
adjukan kepada: 

Semarang 

bu
ng
 

PERWARI Tjabang Semarang, 
d/a Nj. Surya Hadi : 
Bodjong 116 Semarang. 

  

  

  

  

    

CITY CONCERN CINEMAS 

LUX 5.—7.-9.— INI MALAM Penghabisan (13 tah.) 
  

James Craig 
Lucille Ball 

Royal 
2 Laurence 
S iTierney 

alloy If Ike Sun” Heibat dan Gempar ! 

5.—7.—9.— Ini Malam Penghabisan (17 tahun) 

»KIN Or Be Killed4 
Film terbesar fu. 17 tahun) 

Paul Christian 

  

Besok Malam Premiere: 

: 4 Maureen O'Hara 
2 —I.— VINCENT PRICE 

3 Berbareng Ag (NA 

roy “BAGDAD 1515-7.15-9.15 99 
aa fechnicolor - Gilang Gumilang ! 

Grand 5—7.—9.— Ini Malam D.M,B, (17 tahun) 
Ali Jugo — Gretiani — Hamrah — Siti Salmah — Sumiati 

,Ampat Serangkai" Film Indonesia baru 
Menarik dan Gempar! 

  

“INDRA 5.—7.—9.— INI MALAM D.M.B. (17tah) 
» Luther Adler 
» Patricia Knight »Ihe Magic Face” 

as 9.— 4 Ini Malam Premiere: (seg. umur) 
  

Roxy, 

  

sDVMamarwulans 

          

SOLO Muli 17 April 52: 
Warner Bros' TECHNICOLOR 

Doris Day $ 2 
amis 4 Great Feeling 

Teks INDONESIA 
SALA AA aa LL MAL AL gp EA LM ALA AL AL AA 

  

  

   
  

Mulai tg. 14 April 52 D. M. B. 

Aa 

SOLO 

T Djam ——— IWORDAN TAOLI ONANDALN cs ta 

4.30-7-9- "PEMBALASAN DEWA 2 " 

  

  
, "DE WRAAK DER GOPEN” 

| Yoh Pasific Ndvsatar3 #Pashnicolor Teks #INDONESIA   
  

Druk, VII No. 5849/1117 A17 IR 
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We by & 
BI ema na WI Dk INA mah Mn salam dn base Ma La 0 ala   

  

 


