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Pelantikan De- Pameran Keli- (| Pelantikai 
..| wan, Perumahan .Ning,Unesco     

  

    Susantc 
Supaia Tuntut Pe- 
njerahan Westerling 

Maa Sania 
Haag, ANP memperoleh kabai 
rta kuasa usaha ) 8 
irtoprodjo pada hari L 

telah Peda dengan sekreta 
ris negara urusan luar nog: 
rar. Blom, mengeni penangka 
pan dan dibebaskasnja kembali 

| Fitsafahnja Pant:a-Sila Jg'Mengekul Ni 
| Iai2 Kerochanian, Kata Mr. Sunario 

. Tidak Keberatan Indonesia Kundjungi Konperensi 
PM2 Negara Islam Di Karachi Asal..... aesdekan gn tah 

". ETUA SEKSI LUAR Negeri Parlemen, Mr. Surario, da-| 
| jam pertjakapan dengan ,,Arara” menerangkan, bhw. 
ia tidak keberatan avabila Indonesia ikut serta pada konperen- 

usi para Perdana Menteri wegeri?2 Islam, jg atas inisiatif peme- | 
' rintah Pakistan akan diadakar sesudah bulan Puasa nanti di Ka | 

    
   
   

   
      

   
   

         

        

    

  

3 ap Pa kcwperensi itu tidak bersifat konperensi ne- Wesierling, ae 
. kepada kementerian luar negeri rachi, agalksn  kocporengi | ita Na Nat Kn Amerika Serikat. Tindakan | 

gara? Islam dan tidak Hee an Maa ae an Kemis 17 April jl. digedung "UPD Djakarta telah dilangsungkan Blom berdjandji akan m 
Pakistan tadi telah memasii- | lam, tetapi hanja berna Kami menga -. Par kok t : “3 aa upatjara pelantikan Dewan Perumahan Djakarta jang diketuai Il beri tahy kepada bemerinta. kan. bahwa perdjandjian perda | | serta pada konperensi itu ak Shan Maa Pen UanA Sa oleh Moh. Amin. Hadlir pula , menteri Sosial Anwar Tjokroami- $| Indonesia tentang djal medan D. akan berlaku mengikat, sebagaimana jg telah diterangkan oleh Men beri Bayar | nofo. Pada gambar: walikota Sjamsuridzal mengutjapkan kata2 || perkara, itu. Menurut ANP pe     Negeri Pakistar, Zafrullah Kh:n. | P3 

tampak menteri Sosial. 

Mr. Sunari, berpendapat, ba Dalam pada itu oleh Mr, Su- 
hwa dimasa sekarang jang be nario dikemukaka,n bahwa Indo 
gitu penuh Sengan pertarung- Ivsia menisakan suatu negara 
an ideologi kita harus mentja nasional dan buksi: negara Is- Cease-Fire Korea ri gjiwa jang sama jang akan lam. Filsafat negara Indonesia | 2 . : 
dapat memperkuat perdjuang- ialah Pantja Sila, jg mengakui , Kunjji. Dari ,Perobahan2 Jg Sung guh2 

bangkitan negeri2 Timur, Is- ' Gak akan hadir pada konperen 

Suatu ,,Wishful Thinking”. 
dan Buddhisme, demokrasi, pa | Pungan dgn negeri? itu. Tapi di | 

aa TA 1 |dgn negara? lain di Asia jg rak-| Pada berhasilnja perundingan peralatan sendjata di Korea. Da. 

an kita sebagai negara2 muda nilai? kerochartan, daw berdasar La - ima Dim Meredakan “Ketegangan 'Interna- 

lam mempunjai peranan jang Si xi (zeri? Islam di Karachi jang 

Pe ag : EKRETARIS - DJENDER: na ai sionalisme dan socialisme. Dan | “mping itu Indonesia harus te & NDERAL PBB Trygve Lie hari Djum 

. liatnja tidak beragama Islam, | dan MPerenSi pers Trygve Lie tadi djuga ikut berbitjara Ane 

| pelantikan. Sebelah kanannja 
merintah Indonesia telah ne- 
njampaikan lagi instruksi2 ke 
pada perwakilannja di: Der 
Haag untuk meminta kepad 
pemerintah Belanda supaja 
Westerling diserahkan kepada 
Indonesia. Tetapi permintaan 
ini belum dterima oleh peme- 
rintah Belanda. ag 

| Berlakunja perdjandjian per 
damaian itu pada tanggal 28 
April adalah sebagai akibat 
usaha Commonwealth Inggeris 
dan Amerika Serikat.  Peran- 
tjis dapat menjerahkan goku- 
men2nja tetapi hal ini tidak 

— dibutuhkaa. Perdjandjian Fris 
co menentukan, bahwa perdjan 
djian perdamaian  Djepang 
akan berlaku bila 6 dari 11 ne- 
gara jang berkepentingan di 

Pameran keliling Unesco jang pernah diselenggarakan di Djakar- 
ta, telah tiba di Jogjakarta, untuk kemudian sebelum meninggal- 
kan Indonesia akan menundju kkan pamerannja di Makassar. Dim 
pembukaan pameran itu di Jogja hadlir tamu2 terkemuka, banjak 
terlihat para mahaguru Perguruan Tinggi Gadjah Mada. Gambar: 
Wakil Unesco, Dr. B. Kalakisha mengutjapkan ' pidato " pada 
pembukaan tadi. 

' »Merah-Putih” 
 Mendjadi Soal Internasional: Karena 

ng nara an Bendera Monaco' Sama, Tjoraknja ur , termasu e- : ! 
rika Serikat dan Djepang, te- Dgn Sang Dwi-Warna 
lah peak perdjandjian | Tak Mungkin ,,Merah-Putih” Dirobah: kata 

tersebut. 1 i z 
Eka ig berkepentingan 1g | Darmasetiawan. 

sudah menjerahkan dokumen2 ratiti | 
kasinja adalah Inggeris,” Ausirala: | 
New Zealand, Kanada dan Pakistan. | 
Negara2 lainnja ig penting di T' 
mur Djauh ig tertjatiat dalam daf | 
tar adalah — Perantjis, , Neder'and, | 

        
        

Pendapat pers Belanda. 

' Menurut AFP dari. Den « 
Haag, surat9 kabar Belanda 
pada hari Djum'at menundjuk — 
kam. 'bahwa menurut sudang2 
dasar dan undang? Belanda pe 
njerahan seorang “waraganae- 
gara Belanda ikepada negara 
lain berdasarkan alasan? "poli 
tik tidak diperbolehkan. Menu 
rut surat2 kabar imi . sesuatu 
permintaan jang mungkin 
akan diadjukan “oleh pemerin--. 

   
   

   

    

   

   

    
    

    
  

di Asia ini, Harus diakui, kata kan iniiah pula ia tidak melihat 
Dana , | ke- Wasan?2, mengapa Indonesia ti- 

. 
Mr. Sunarjo, bahwa dalam ke- sapa siona Es Kata 1 rygve Lie 

eleby rn Gentjatan-Sendjata Tg. 1 Mei Hanja Merupakan 5 : | &kan latang itu, utk memper- 
La as an Lerat silaburrachmi dan perhu- 

at mengatakan, bahwa kuntji kear g , Bean : |rus berusaha”pala utk memper- PI tabivolan $ Jl kearah ,yperobahan - jang 
Pte saia uk 0 kuat perhuburwannja jang baik | “unsguh2' dim ketegangar: internasional sekarang ini, terletak 

3 Ba drew Gordier, pembantu eksekutif Lie jg baru sacii e i 
EMERINTAH KERADJAAN Monaco dgn resmi telah Pa i India, Burma dan Fili-| jari Korea. jg u sagja kembali 
meminta kepada pe-nerintah Republik Indonesia, supaja 

mengadakan sedikit differensiasi pada beniera Merah-Putih Iri 

  

Menurut Cordier, ia tidak me Dalam hubungan :ni lihat sesuatu jang dapat mem dite- 

“ketika dit 

gara ini tidak termasuk dalam daf 
tar: H negara ig penting. (Antara). | 

Mera f 
15 BULAN PENDJARA UTK. | 
KETUA PERBEKALAN SBPP. 1 

Pengadilan Negeri di Medan telah : 
mendjatuhkan“ hukuman 15 bulan ! 
pendjara dengan diberi tempo dua! 
bulan buat membajar kembali harga : 
beras jang digelapkan sebesar Rp. 7. 
541.13 atas dari Z-A. - dari" Serikas 

Buruh Pelabuhan & Pelajaran di Be- 
lawan, dengan pengertian bilamana 
djumlah uang ifu “dilunaskannja  da- 
lam waktu tsb. diatas, ia tidak harus 
mendjalanj hukumannja lagi. Beras 
jang digelapkannja “itu banjaknja 
614I kg, terdiri dari beras jang ' di- 

ft.dari sumbangan? solider 
hun 1950 terdjadi pemo- 

gokan buruh pelabuhan di Belawan 
dan ketika itu beras masih berharga 
Rp. 1,23 se-kg. Perlu diketahui, bah 
wa ketika itu terdakwa ZA. adalah 

   

naco dan jg akan djuga-dihadiri oleh sebuah delegasi dari Indo- 
nesia, telah membuat dikemukakannja soal ini. 

B esawat Usa | : Sekretaris djenderal kemen- 

Tertembak Djatuh Di- 
atas Manechuria? 
ENURUT SIARAN radio 
Peking jang ditangkap di | 

Hongkong, sebuah pesawat ter 
bang Amerika Serikat pada tg. 
13 April jg lalu telah ditembak 
djatuh diatas Manchuria, Ka 
tanja pesawaf tersebut terbang 
diatas semenandjung Liao. uta 
ra Por Arthur dan telah di 
tembak djatuh oleh meriam pe 

novki a io! si nangkis udara .pk 2.16 Radig “bendera daripad negara3 jang 

akan menghadiri kongres hy- Si pertumbuhan serikat? buruh 
gi Djepang. 

Peking mengabarkan selandjuf | 
nja bahwa pesawat itu 'terma 
suk sebuah formasi jang terdiri 
atas 4 buah pesawat dan telah 
ditembak diatas Chang Tien 

ter'ian Luar Negeri, Dr. Darma 
setiawan, menerangkan kepada 
Wartawan kita, bahwa permin- 
taan Monaco ini adalah .meru- 
pakan. ulangan dari perminta- 
an iang telah diadjukan. oleh 

keradjaan tersebut pada wak- 
tu: bertindaknja Republik In- 

donesia Setjara resmi dikalang 
an Cunia,. - interndsional untuk 
pertama. kalinja. Masalah 'ter- 
sebut. kiri mendjadi urgent, 
berhubung dengan "pengibaran   
drografi itu, Dr. Darmasetia- 

wan menera:gkan, bahwa pe/ 

rubahan pada bendera Indone- 

Tiadakan2 Anti-Subver-| dapat memberi kekuatan pada 

hari Djun'at nisngadakan pe-: 
mogokan sebagai perotes ter- 
hadap rentjara undang? peme- 
rintah utk - melawan tindakan? 

tuan di 'Asix dar dengan be- 
kas negeri2 djadjahan pada u 
mumnja. termasuk negara2 di 

Afrika. Persatuan ini harus. di 
usahakan tidak sadja.atas da- 
sar alasar2 politik, tetapi dju 
ga harus ada djiwanja jg akan 

Mogok. 
2 Djuta Lainnja. Mem- 
beri Sokongan Morii: 
Aksi- Utk Meneatang' 

sif Satuan 2 
ps : “0 Ditimbang manfaat gan ti- 

1 EBIH DARI SATU DJU- | . men Dan patin 2 
) TA bu ie ta dak baiknja. kalau nes'a.ti ana Sein mane dak ian mer Airanana Iu 

Serta pada konperseni-di Kara 
chi jang akan datang itu,: de- 

rgan mempertahankan sifat ne 
pemimpin gara kita sbg. negara nasio- 

, #a-nal Demiki, r..Sunarjo ten: 
rensi pda Perdana 

Menteri negeri2 Islam di Kara 
chi jarg akon datang itu. 
Seperti diketahui, pemerintah 

     
       

Hampir semua industri pen- 

itu, jang mengatakan” bahwa 
perletakan 'sendjata “mungkin 
Sudary- dapat ditanda tangani 
pada tanggal 1 Mei atau 1- Dju 
ni. Dikatakannja ' bahwa “opti- 
mi£Sme. ini untuk sebagian ja- 
Jah hanja wishful thinking sa 
dja -hanja lamunan - belaka. 
Menurut Cordier, soal benuka- 
ran tawanan perang itu meru- 
pakan salah suatu-sjarat ter- 
penting supaja dapat. terlaksa- 
na gentjatan sendjata- dan pe 
rundirgan tentang scal ini pa 

takan kepada para wartawan, 
bahwa ia dengan teliti mem- 
perhatikan verkembangan2. da 
lam perang dingin, perunding- 

da.waktu “ini masih bersifat 
“prive” 2 SA 

.- Frygve Lie seterusnja-menga. 

Utk 'Bisa Adjukan Tuni- 
sia Ke Sidang Umum: 

. Hari Senen Negara2 
Arab-Asia- Bersidang 

ELEGASI2 DARI 15 ne- 
gara? Asia “an Afrika 

diduga akam mengadakan per- 
temuan di New York pada hari 
Senen j,a.d., “utk mempeladjari 
tirdakan ' selandjutnja “dalam 
menghadapi persengketaan Tu- 
nisia. 

Sebut, terutama dari Fimur. Te 
ingah, kabarnja setjara persc 
orangan sangat menjetudjui 
Supaja masaalah Tuniasia itu 
segera dikemukakan dlm. Si- 

Anggauta2 dari delegasi2 ter” 

fi 2 : an : donesia, guna membedakannja dari bendera keradjaan Monaco bagai : : 
1 

Ceylon, ' Philipina "dan Indonesia, S kaga P Ni saga rangkan oleh Mr. Sunarjo, bah . aa : i G eng 
Mexico telah mera-ikasi perdjan jg ujuga berwarrn merah-putih, Kongres Hydrografi Internasio | Djepang Bi ya kite Hadi aka persa SN Kana ai Marak & S - aa aan ANU pe. : ia dan terah me ix ke-er iz akan di i ini di 3 Aa KYO: 1m 1 : nu ri 
kan perdamaran ti Kan Ceah me nal jg ke-enam, jg akan diadakan pada achir bulan ini di Mo- : » Uara g tidak 

mungkin diterima. kena 

  

DJUMLAH VETERAN? PEPE. 
RANGAN KOREA 4.764.000 
ATAU LEBIH. , 

Djumlah kaum veteran Ame 
Iika dalam. peperangan Korea 
mungkin sama atau melebihi 
djumlah kaum veteran pada 
waktu perang dunia ke-2, de- 
mikian menurut sumber peme: 
rintan pada hari Kemis. D: 
takan selandjutnja, bhw djum 
lah tersebut disebabkan #oleh 
sistim penggantian jan kerap 
kali dilakukan “dim 

“tempuran. Kawm vete 
perang dunia jang lalu bei 
djumlah 4.764.000 orang. 

  
  

    

    
   

   
    

    

    

        

    

  

   
       

  

   

    

    

ting di Djepang terkena oleh 
pemogokan itu jang dilakukan 
oleh. 12 serikat buruh sedang 
kan 2.316.000 buruh Jlainnja 
memberi sckongan moril terha 
dap pemogokan itu dengan dja 
lan mengadakan rapat2 protes 
dan menghentikan pekerdja- 

an2 mereka untuk sementara. 

Indonesia telah diundang oleh 
pemerintah Pakistan untuk 
menghadiri korperenSi terse- 
but. Undangan itu kini sedang 
dipertimbangkan oleh pemerin 

tah. (Antara). 

Perdamaian Asia 
Tidak Mungkin 

Bila 'Djepang Tak ' Ber- 
sahabat Dgn RRT 

(KEMERDEKAAN bagi Dje 

an di Korea kemurgkinan dila 
kukannja pemilihan di  Djer- 
-.man jang sudah dipersatukan, 
konperensi ekoromi internasio 
nal di Moskow, djawaban Sta- 
lin jang tertulis kepada 50 war 
tawan Amerika, Jan kedudu- 
kan Barat dan Timur dalam 

pembitjaraan tentang perlutju 

tan sendjata di New York. 
Kuntji jang menimbulkan pero 
bahan jang sungguh2 dalam 
Situasi dunia terletak di Ko- 
rea, kata Lie. Apabila tertia- 

pai perletakan sendjata — dan 
ini dapat dipelihara — maka 
soal2 lainnja iang sekara-g 
menghadapi deadlock, akan da 
pat diselesaikan dengan djalan 

perundingan. 

dang Umum PBB setelah De- 
wan Keamanan dalam sidang- 
n'a baru2 i-i menolak gitjan- 

tumkannja soal Tunisia itu da 
lam agenda pembitjaraan. 

Perlu Giketahui, bawa un- 
tuk dapat memadjukan sesua- 
tu soal dalam atjara sidang is 

sia itu tidaklah mungkin diada 
kan oleh karena bendera itu 
telah ditetapkan dalam Ur- 
dang2 Dasar, 
Pemerintah Indonesia kabar 

Nja akan mengadjukan saran 
kepada, pemerintah Monaco, su 
paja bendera Indonesia itu di 
kibarkan sedikit djauh dari 
bendera tuan rumah, gunal. 
menghindarkan kekatjauan. 

6000 tahun ,,Me- 

rah-Putih” 
Tuan Mohammag Yamin, jg 

berlaku sebagai venasehat p»- 

meri:tah didalam urusan? jg 
bertalian dengan bendera, pa- 

da hari Sabtu akan . bertemu 

ketua bahagian perbekalan dari seri- ' 
kat buruh pelabuhan tsb. 

. Bisa. Diperluas —& Bisa. Diperluas 
—. Perdaganganfindonesia Dgn” Negara2 

3 1 Eropah Timur 
Asal Pedagang2 Indonesia Mempunjai Dan Mem- 
C0 pergunakan Hubungan Dgn Negara2 Tsb: 

Kata Mr. Asmaun. 
EPALA DIREKTORAT Hubungan Ekonomi Luar Nege- 
ri. Mr. Asmaun dalam perijakapan dengan ,,Antara” me 

nerangkan, bahwa perdagangan dengan Eropah Timur dapat di 
perluas. kalau ped,gang2 Indonesia tjukup mempuajai dan 
mempergun ungan dengan negara? isb. Indonesia mem 
'punjai bahan? ekspor jang dibutuhkan oleh negara2 Eropa Ti- 

Ckow. kemudian djatuh 9 km 

timewa Sidare UV: PBB di dari kota (AFP). g Umum 
perlukan sekurang2nia 31 su 
ara. Pemerintah Indonesia da: 

“India baru2 iri telah menj 
kan persetudjuannja unt 
memadjukan persengketaan T 
nis'a dalam Sidang Umum PB 
B itu. (Antara—Reuter). 

Pembagian Be- 
ras.. Utk, Pegawa 
Akan Dihentlkan: Djuga Persekot Ui 
Para Menteri Buat. Beli-Mobil! Dan 

    

  Maksud pemerintah 
tak berobah. 

Menterj perburuhan Djepang, E.chi 
Yoshitake, sementara itu menerang- 
kan kepada pers, bahwa pemogokan- TT : z . 
pemogokan d' Djepang pada hari : “pang dari perdamaian di 
Ljumahat ig diikuti oleh lebih dar | Asia tidak mungkin, bila Dje- 
1 djuta buuh tidak akan mempe-.l sat r u 
ngaruhi maksud pemerntah untuk Par tak berusaha utk adakan 

persahabatan serta kerdja sa- mengadjukan rentjiana undang2 per. 3 
buruhan kepada parlemen. Ia me- ima dgn rakjat Tiongkok, do- 
nambahkan, bahwa pemogokan2 itu 

na 
b
e
l
l
a
 

     
    
    

    

     

    
   
   

  

    

  

     

    

   
   

    
    

    
   
    

baliknia Ti: e - : “ea Lg mikian statemer4 “jg dikeluar- mur, sebaliknja kita akan dapat mendatangkan barang? mo- | dengan kolonel Adam dari AL- tidak mempunjai akibat2 ig besar 25 Sa : 2 3 dal dan konsumsi jang kita buyuhkan. RI, “guna membitjarakan ma- | terhadap penghidupan sehar-hari (kan baru? ini oleh pemimpin? Tentang konperensi Mebel Ditjabut 
Mr. Asmaun mengemukakan 

bahwa  perdagaigan ' dengan 
negara2 Eropa Timur bukan- 

lah peristiwa baru akan teta- 
pi perdagangan ini telah lama 
berajalan. Umumnja regara2 
tersebut boleh dikatakan telah 
merupakan straditional-sup- 
plier” barang9 industri untuk 
Irdonesia. Untuk mengatur 
perdagangan itu sebaik2nja In 
doneSia mengadakan perdjan- 
djiaa dagang dan Mbnetair de- 
ngan negara2 Eropa Timur 
dan perdjandjian2 ini membe- 
ri para pedagang Irdonesia 
tjukup gambaran dari kemung 
kinan2 dagang, Akan tetapi 
untuk mempergutakan  ke- 
murgkinan2 itu harus ada pu 
la hubungan langsung antara 

pedagang dan pedagang” dan 
sjarat ini sudah ditjapai teru- 
tama ketika Mr. Asmaun me- 
ngundjungi negara Eropa Ti- 
mur, seperti 'Tjekoslowakia, 
Hongaria dan Austria bersa- 
ma2 dengan wakil2 pedagang 
jang tergabung dalam ,,Pen- 
sin” ialah perserikatan peda- 
gang2 nasional Irdonesia di 
Amsterdam. 

Dua djalan bisa dipergu- 

$ 2 nakan. 

Diterangkan oleh Mr. As- 
maun, bahwa pada saat ini di 

$ pergunakan dua djalan. untuk 

mergusahakan perdagangan de 
ngan negara2 Eropa Timur. 
Pertama djalan  herdagang 
langsung dengan negara2 Ero- 
pa Timur, kedua djalan berda- 
gang dengan melalui Neder- 
land jang karena adanja- per- 
djandjian monetair tersendiri 
masih memerlukan suatu atu- 
ram bank-teknis dengan pihak 
Belanda. “ : 

Mengenai aturan bank-tek- 
niS itu telah ada pembitjaraan 

  

  

| jarg dalam prinsipnja 

"kerang, tembakcu, 

dengan Pemerintah Belanda, 
menje- 

tudjui usul Indonesia, hanja 

kini fihak Pemerintah Indone- 

sia menunggu djawabax tertu- 
lis, Kalau bank-teknis isi su- 

“dah terwudjud, maka kedua 
djalan dapat dipergunakan un 

tuk memperluas perdagargan 
antara kedua fihak akan te- 

tapi harus dititik beratkan p?- 

da djalan pertama ialah ver- 

dagangan setjara langsung, 

e Harus pilih mana jg 
kita butuhkan. 

Mr. Asmaus menerangkan, 

bahwa dalam perdagangan de- 

ngan negata manapun djugi 
kita harus. memilh ' barang2 

impor jang sangat dibutuhkan 
oleh Indonesia. Barang2 jang 
bisa kita datangkan dari ne- 

gara2 Eropa Timur dan jang 
mereka sudah tawarkan anta- 

ra-lain mesin2 serta alat2 per- 
tanian, alat2 mesin daa indus- 
tri mesin2 tjetak, alat2 insta- 

lasi Isterik, motor2, perkakos 

sepeda mesin2 djahit, medi- 
-sc1e instrumenten dan obat2- 

az, alat2 gembok dan kuntji, 

korek api kertas dan lain se- 
bagainja. 

Jg. mereka butuhkan. 
Bahan2 jang dibutuhkan 

oleh negara2 tersebut adalah: 
teh, kopi, lada pala dan rem- 

pah2 katjarg tanah, damar, 

karet  ta- 
pioca dan sebagainja. 

Didapat keterangan bahwa 

Indonesia hanja mergeluarkan 
02x, dari d'umlah ekspor ba- 

rang kenegara2 tersebut, se- 
dangkan impor dari negara2 

tersebut hanja 0.44 dari selu   ruh impor, Atas pertanjaan 

apakah perdagangan dengan 

Salah ini, Oleh tuan Yamin pa 
da waktu ini sedang d'persiap 
kan sebuah buku mengenai 
bendera Indonesia berkepala 
"6.000 Teihun Merah-Putih". 

Ket'uali kolonel Adam, de- 
legasi Irdonesia ke Monaco 
itu terdiri pula dari tuan Par- 
di, kepala diawatan pelajaran, 
tuan de Groot kepalz dijawa- 
tan hydrografi, dan kapten Su 
topo dari ALRI. Delegasi jang 
diketuai oleh tuan Pardi senar 

  
but akan berangkat pada hari | rintah, Pemerintah telah me- 

njediakan anggaran belandja 
sebesar Rp. 400.000.000. Dimak 
sudkan utk membeli sedjumlah 
kira2 104 dari seluruh produk 
si padi didalam negeri, sedang 
kan sisanja jg 904 lagi dapat 
didjual belikan setjara bebas 
untuk kepentingan kossumpsi 
dim. negeri. Demikian diterang 
kan oleh Sekretaris Djenderal 

Minggu dengan pesawat ter- 
bang. Konperensi akan ditar- 
lai pada tgl. 29 April. 

KEMENANGAN? PASUKAN2 
VIETMINH. : 

Siaran radio Vietminh jang terde- 
ngar di Hongkong menjatakan pada 
hari Kemis, bahwa menurut laporan2 
jang masih belum masuk semuanja, 
pasukan2 Vietminh dalam operasi2 
nja dalam bulan Maret telah “dapat 
menewaskan 2.000 orang dari pa- 
sukan2 Uni Perantjis. Dalam bulan 
itu 3 bataljon Perantjis telah “dapat 
dibersihka: di Vietnam Tengah. 
  

hnegara2 Erona Timur tidak 
mendapat kesukaran2 dengan 
adarja peraturan BED, Mr. 
ASmaun mendjawab, tidak ku- 
rang dan tidak lebih seperti 
terhadap negara2 lain jang 
tdak termasuk dalam  dollar- 
area. (Ant.). 

Gelombang Serangun2 Vietminh Sekitar Hanoi 

rakjat Djepang. 

buruhan itu, 
orang pada Djumahat pagi 'tu Hn 

.njata tidak dapat pergi ke pekerdja- , DE 2 c 
an2 mereka oleh karena pemogokan». Man Dunia di Djeynang, 

Disediakan Pemerentah 

Mr. Sumarman, kepada pers. 

49 ORANG TEWAS KARENA 
ANGIN TAUPAN. 

,Antara” Makasar menjatakan, 
bahwa pada tg, 14-4 jg bara lalu 
sebuah perahu dari pelabuhan 
Tini: Ji rulau Sabu telah men- 
djadi korban angin tauparj he- 
bat dim perdjalarnannja ke Ku- 
pat:g. Dari 50 orang anak-buah 
aan perumparrnja hanja se- 
orang jg selamat. Lainnja me- 
nemui adjalnja, 

kebudajaan Pjepang terkemuka, 
Giantaranja: Ikuo Oyama pe- 
mimpin Panitia Pembela Perda- 

Xo- 
shetaro Hirar» kevala Lembaga 

. Penjelidik di Tiongkok dan Wa 
taru Kaji seorang pemulis. 

Ditegaskan, bahwa pasal jg. 
tertjantum dalam urdang? da 
sar Djepang jang mengutuki 
perang sebagai hak bangsa 
'Djepang harus dilaksanakan se 
penuhnia, pertama2 dalam hu- 

Walaupun keterangan menteri ner- 
hampir tiga djuta   

Rp 400 Djuta 
Utk Pembelian Padi 

Moskow. 
Lie seterusnja mengatakan 

tentang konperensi ekonomi di 

Moskow, bahwa salah suatu tu 

djuan terpenting dari PBB ia 
lah untuk memperluas perda- 

gangan dunia. PBB adalah tem 
pat bagi semua pemerintahan, 

kalau mereka sungguh2 ingin 
membongkar - penghalang2 jg 
sekarang ada. Konperensi di 
Moskow ini dilakukan diluar   —& UNA KEPERLUAN pem 

belian padi oleh Peme-| bungonnja dengan RRT. Ke- 
mudian Siandjurkan supaja 
rakjat Djepang mempunjai pe 
ngertian jang djelas mengenai 

RRT serta berdijoang pula un- 
tuk adakan kerdia sama da- 
lam kebudajaan diantara ke- 
Gua negeri tersebut. Selain itu 
statement tadi dengan sangat 
mengutuki pemerintah Yosii- 

da jang mengadakan perdjar- 
djian “perdamaian” dengan si 
sa2 Koumintang di Taiwan, 
walaupua rakjat Djepang 'me- 
nentangnja. (Antara). 

Kemwenierian Dalam Negeri, 

ita jg disampaikan kej-ada 
Bea Ha ramaikan Kepada | ABANG PILIPINA Dil 

HAN" Di SITANGKAI. 
Dari pihak jang mengetahui dida 

bat keterangan, bahwa belum Jama 
berselang, jang berwadjib telah me 
nahan sembilan orang Pilipina di 
Sitangkai, daerah Tolitoli, — karena 
masuk Indonesia tanpa visum.“ Da 
lam berita itu tidak ' didjelaskan 

lingkungan PBB, "akan tetapi 
saja merasa girang karena be 
berapa resolusi ig disetudjui 
dlm kenperensi tadi menghen- 
daki, spj seal (perluasan per- 

dagangan) tadi diadjukan ke- 
pada PBB”, kata Lie. 

Dengan Cemik'an, kata Lie, 
dapat diharapkan bahwa “bebe 
rapa negeri is tertentu” azan 
bekerdja-bersama dengan Ie- | 
bis aktif didalam PBB dan 

akan ikut duduk dalam tja- 
bang2nja. 

RAGHAVAN GANTIKAN 
PANNIKAR, 

Harias2 di New Dslhi memberita 
kan, bahwa N. Raghavan, duta be 
sar India di Bern. (Swiss) telah di 
tund'uk urtuk mend'adi duta besar 
India di  Peking, menggantikan 
Pannikar,, Krishna Menen, Komisa- 
ris Tinggi India di London, ka 
barnta musgkin - akan ditempatkan   apakah mereka ini turut dalam ' ge 

rakan2 penjelundupan kopra. -   
ENURUT' LAPORAN?2 jang ' mil dari Hanoi. Dalam »operasi Po- daja Hanoi. Ketjuali terhadap pos 
diterima oleh markas besaryl 

Perantjis di Hanoi pada hari Djum-| terhadap 3 buah desa ditepi terusan 
at, pasukan2 Ho Chi Ming wlah me j 
lakukan serangan2 jang kuat diber- 
bagai-bagian Vietnam Utara. Hari 
Djum'at 3 kolone gerak-tjepat Pe- 
rantjis bertindak melawan satuan2 
Vietminh, pada  djarak hanja 12 

kira2 1 bataijon Vietminh telah me- 

  

O' ini meriam2 Perantjis ditudjukan, tadi, djuga terhadap pertahanan? Pe 
rantjis lainnja didekatnja, ketika ma 
lam Djum'at, ang bernama ,,Canal des Rapids”. 

Menurut komunike Perantjis, dju- 
ga patroli2 Bao Dai telah menderita 

Sementara itu diterima kabar, bhw 

nierang pos militer baru Perantjis dil barjak serangan2 didaerah delta, 
T'rramehet, 120 mil sebelah barat-| Menurut penindjau2 jang lajak di 

PON mmg mn mr mt Mimi 

Lembaga Kb 

H,Kon Batavia 

f van Kussisn en 

pns atau atoiyaa 

     
  

dalam kementerian Juar negeri In 
dia sebagai penasehat, : 

pertjaja, ada 2 hal jang - menjebab- 
kan berkobarnja 'serangan2 achir2 
ini, jaitu: 

1. Permulaan bulan Djuni ini akan 
dilakukan panen. 

2. Untuk memberi perlawanan se- 
kuat2nja terhadap program baru Pe- 
rantjis — Vietnam Bao Dai, jang 

Sidang Kabi 
ALAM RAPATNJA 

D 

Telah diputuskan, bahwa pe 
raturan pemerintah. No, 15 ta 
hun 1952 tentang staf K. akan 
ditjabut kembali dan kpd sesua 
tu panitia jg terdiri dari pega- 
wai2 iang ditusdjuk oley Men 
teri Pertahanan. Menteri Ke- 
hakiman dan Menteri Dalam 
Negeri akan diberi tugas me- 
rantjangkan sebuah undang2 
nasional tentang keadaan ba- 
haja. guna mengganti peratu- 
ran SOB. Didaerah2 gimana ke 
adaan keamanan sudah baik, 
berlakunja SOB akan ditarik 
kembali dengan -berangsur2. 

Pemer:ntah telah menjetu- 
djui rentjaza peraturan peime 
rintah tentang perubahan ra on 
kemahalan, 'jaitu peraturan 
tentang pembagian beras kepa 
da pegawai negeri d hentikan 
mulai 1 Mei jang akan da- 
tang. 

  
Pembagian beras utk pe 

gawai dihentikan. 
Menurut keterangan S ekret a 

ris Djenderal Kementerian iPe 
nerangan Ruslan Abdulgani jg   
berusaha memperkuat kedudukannja 
didesa2 dengan djalan dewan2 desa 
clan membentuk pasukan2 pagardesa. 

1. Seperti telah dikabarkan, Bao Dai 
kini sudah mempunjai komando mi: 
liter jang ,bebas”- dari tentara Pe 
rantjis, dan pada waktu ini Perantjis 

net Kemaren, 
4 jang diadakan tadi malam, kabinet 

telah membitjarakam scal resolusi dan keputusan? DPR 
bewang staf K, veraturan SOB dan Undang2 keauaaw bahaja, peraturan pemerintah tentang perubahan n, 
peraturan tentai:g pemberian persekot tak berbunga kevada pas ra menteri guna membeli pera bat rumah-tangga dan mobil -ha ri 1 Mei dan soal duta Filipina jg baru di Indonesia. 

| berindak sebagai una 
ra kabinei, menggantikan Men. 
teri Penerangan jang tidak ha 
dir karena sakit, pembagi ane 
ras kepada pegawai megeri itu 
dihentikan untuk antara tam 
mengurangkan perasaan 
daan antara duruk pemer P 
dan buruh partikelir. Sebagai 
penggantinja untuk. beberapa 
daerah  toeslag kemahalan 
akan dinaikkan dan Misampisg 
itu pemerintah “akan mendja- 
lankan injeksi beras . tem 
pat? jang kekurangan beras. 

perabot rumah tangga dam rno 
Dil bagi para menteri telah Fi 
Sesud wi "untuk. ditjabut. ym 

Mengenai “usul pemerintah 
Filipina untuk “menempatkan 
Sebastian di Indonesia sebagai 
duta besarnja sebagai penggan 
ti Jose Imperial, pemerintah 
Indonesia telah menjetudjui- 
nja. 

Tentang peristiwa Wester- 
ling, menurut keterangan Rus 
lan Abdulganai, soal itu telah 
dibitjarakan pula oleh pemerin 
tah dan kabinet telah menin- 
djau segala kemungkinan 
dan tetap akan menuntut penje 
rahannja kepada. pemerintah 
Indonesia, Pemerintah “akan 
memberi instruksi kepada kuas 
sa Indonesia di Den Haag dan 
kemaren Siang Mr, Soesanto 
telah mengadakan hubungan   sedang melatih pemuda2 Vietnam 

untuk mendjadi opsir, | 
tilpon dengan Perdana Mente- 
ri Wilopo, , £ PR, 

rayon kemahalan, 

Selandjutnja peraturan pembe 
rian persekot untuk membeli 

Jana 3 
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    “ KIELIN 
Menambahkan darah dan 
tenaga baru. 

toko. 

      

Ser    

   
| Dil. Darat 89, telf. 1333 
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4 bikin BARU Seluruhnja: 
N2 DJAIT ,SINGER” lama, dgn. gambar BARU. Di- 

SI: ANGNJA TIDAK BISA RUSAK SELAMA- 

erdja'an dalam 1 minggu SELESAI. Ongkos RINGAN!! 
nto,Masin” dapat diliat. 

MESIN ,SINGER” E.B. — E.C. (sebl. perang). 
'SALON dan KABINET ukiran jg. ALUS., dan  ALAT? 

Kk » Masi” Djait IND
ERA" 

| Dj, Mataram Nr, 482 (Kr. Turi) 
  

tero vioform, Sanatogen. 
Istizin Bayer: Saridon. 
Zwitsal Baby artikelen, 
Matjem2 Tonicum (Obat kuat) 
Minjak Kaju Putih aseli. 

. TOKO OBAT: ,,O N G” 

caps. Seven Seas” 
ulsion "'Vikelp. 

  

   
   
    

        
    
     
   

  

   

    

   
   

   

        

    

    

   
    

     
   

     
    
     
   
   

   

    

   

    

   

     

  

   

    

   
    

  

   

    

    
   

  

   
   

    

    

   

  

   

  

   

  

   

   

  

ANGGUR SOM DJIONG POW 
—. SIN TJIOE BUAT ORANG L- 
“LAKI. 

ANGGUR HOE GOO. SOM 
- DJIONG TJIOE buat orang 

prampuan. 

ANGGUR POW THAY buat . 
orang prampuan HAMIL. 
ANGGUR BRANAK. 
ANGGUR RHEUMATIER. 

5 Masing2 TJAP ,,ROMAH” 
& tiap botol besar R 12.56 botol 

— ketjil R. 6.50. 

ARAK OBAT'KOLESOM tiap 

KUDA botol besar Aa R. 12.50 
2. botol ketjil R 6,50. 

| ANGGUR KOLESOM tjap Kuda 
. “botol besar A R 15.— botol ke- 

tjil R. 7,50. 

Rumah Obat « 
0. ,NGO HOK TONG” 

Gang Pinggir No. 1 Telp. 1653 
Semarang, 

  .. 

  

“UMUM TAHUNAN DARI -GEWONE-INLEGGERS 
akan diadakan pada hari KEMIS, tanggal 15 Mei 1952 
10-00 pagi, berterapat di kantor ,,De Spaarbank te Sema- 
“Purwodinatan Barat II Nos. 2—4, disini. 
(ape Dia Kal AN Ea RK 

| Penetapan balans dan rekening untung-rugi tahun 1951. 
“Pemilihan seorang komissaris, karena menurut bunjinja 
“anggaran dasar harus mengundurkan diri. €: 
| Pemilihan dengan resmi seorang komissaris sementara. 

Pemilihan seorang utusan, karena menurut bunjinja angga- 

“dasar harus mengundurkan diri. Ma 

Ta 

| Semarang, 18 April 1952. 
(0 DIREKTUR. 

". 

  

'" Obat 

Anggur ini, 'rasanja erak 
dan menggenggam “dzat2 
kehidupan jarg rarget per- 

#8 ting bagi” sesuatu, ' orang 
| punja kesebatan. ' 

| 5 Dikeluarkan" oieh: - 

Chemicallen Hand al 

1E KIM'TIE 
Tiaplein 6-8 - Tilp. 1316 N. 

SURABAJA 

- 

2. “KAMBING - 

Menghilangkan “rasa “Tjape 

Beli. dimana-mana | 

N.V, Handel Mij MAY LIAN 

' .I bang2nja di Djawa Tengah utk 

  

  

PEMBELIAN 
TA BERDJALAN 
Pembelian padi ja 

dikabarkan dan - di: 
oleh beberapa kepal 
lam wilajah Djawa 
Gapat kesukaran, 
berdjalan baik. Ua: LI 
ma kali diterima sebanj 
1.350.000.— oleh Pem 
Tengah telah diserahk: 
“kepala daerah jang padi 
itu daerahnja mulai deng: 
nen, kini telah dibelikan p 

   

epa 

kabar, bahwa dua atau tiga ha 

ngah telah terima uang lagi dal 

ri Djakarta untuk pembelian pa 
di sebanjak Rp. 33.000.000-—, 
uang mana kini sudah 'disirim- 
kan kedaerah2 bat " 

Achirnja pihak . Gupernuran: 
menjatakan, bahwa pembelian 

lam bulan Djuli atau Agustus 
akan selesai semuanja. 

SEBDA AKAN MOGOK. 

1D $ 
ri daerah2 Banjumas, Purbolingj Minggu 

go, Kendal, Pemalang dan Pur theek 
wodadi. Selandjutnja diterima 

ri berselang, Pem. Djawa Te-l 

padi jang dimaksudkan ini, eri   Karena batas. waktu jg dibe 
rikan oleh DPP Sebda pada pe 
merintah Djawa Tengah menge ' 
rai penjelesaian masaalah tun | 
djangan bagi burun harian, ki | 
ni telah liwat dan belum men 

dapat penjelesaian jg konkrit, 
maka DPP Sebda telah mengin 
struksikan pada seluruh tja- 

mengadakan aksi mogok-du. | 
duk dimulai tgl. 23 sampai 30 
April, maksudnia untuk mem- 
pertjepat penjelesaian tsb. Da- 
lam: aksi itu kepentingan2 

umum, seperti waterleiding, ku 
buran, rumah sakit, dil. jg di 
pandang perlu akan diketjuali 
kan, demikian pemberi tahuan | 
dari Sebda. 

HASIL GERAKAN SOSIAL. 
Menjambung berita kita ke- 

maren tentang gerakan seren- 
tak untuk mengumpulkan der- 
maan pada tgl. 17 jl. dapat di 
kabarkan telah dikumpul 1059, 
20 rupiam uang tunai, 1 kg. be 
ras, 7 kaleng susu, 1 kg. kru- 

| Puk dan 10 pt. pakaian. : 

“SEBUAN GP SEMARANG. 
| Berkenaan dengan adanja si- 
"kap PB Nahdlatul Ulama jang 
menjatakan, bahwa NU (sekali 

  PERINGATAN HARI MPRODJ. 

  -pun hanja organisasinja) akan' 
(memisahkan diri dari Masjumi, V 

i maka-hal ini oleh GPII tjab. Sei 
| marang sangat disesalkan, Kare 

membingungkan, bahkan menja 
lahi hasjrat ummat jang tidak 
nengharapkan adanja-perpetja 
han jang pada hakekatnja ha- 
nja akan melemahkan perdjoa- 
ngar, seluruhnja. z 
Berhubung-dengan itu  GPII 

an sepenuh2nja kepada PB Nah: 
dlatul Ulama supaja menarik 
kembali sebelum menentukan si 
rapnja dalam muktamar NU ,g 
ke 19 di Palembang tanggal 26 
jang akan datang, sedang kera 
da Masjumi diserahkan hendak- 
xyja bersikap bidjaksana dalam 

(na sikap demikian tidak hanja 

tjab.. Semarang minta perkati-   menghadapi perkembangan — 
perdjoangan masa pada dewasa 
ini.   | tip. 5 

  
patjara pem 
“Kepala Dja 

sat di Djakarta 

   

  

   

      

   

    
     

      

     
   
    

   
   
    

   

   

       
     
    
      
     

  Gorkom djam 

— Dinas tg. 21 sampai 26 April djam ' 
8—19 apotheek Rathkamp dan Van | 
Gorkom, djam 8-17 apotheek Koo | 
Hvwie, Sik Jang dan Numa. 

PROGRAMMA PERINGATAN 
HAKI KARTINI. 
Untuk menjongsong hari Kar 

tini, 21 April jad, Panitya Hari 
Kartini Semarang memutuskan 
program uik, Minggu pagi, tgl. 
20. April: penghiburan anak2 
jatim/piatu bertempat  dige- 
dung Ngesti. Pandowo. Hiburan 
oleh murid2 Sekolah Pendidikan 
Kemasjarakatan Smg., dibantu 
oleh SR. Peterongan. SKP 
Pandu Puteri dan Taman Ka- 
nak2 Perwari, 

Hari Minggu malam Senen 20 
menghadap 21 April Panitya ha 
ri Kartini Semarang selandjut- 
nja akan menjelenggarakan sua 
tu pertemuan bertempat di per- 
dopo kabupaten. Atjara malam 
tsb. ialah: pembukaan, mem- 
buka poriret Ibu Kartini, Urai- 
aw riwajat Ibu Kartini, Uraian 
Perbaikan Achlak. Pengumu- 
man Usaha. Sambutan2 dan 
achirnja pertundjukan2. Selan- 
djutnja kari Senen tgl. 21 April 
dan pagi sampai sore diadakan 
bazsar. bertempat di Asrama 
Kartini di Karangtempel.   | Oleh penduduk R.T. .Karangtem- 
pel. Subuh/Djekso ini hari. tg: 19-4 
dimulai djam 8 malam diadakan pe 
ringatan hari Miradj Nabi Moham 
mad saw. dirumah H. Pekih dan 
Chotbah Isro” dan Miradj Nabi 
Mohammad dipimpin oleh Kjai Cha 
tan. Oleh penduduk itu diadakan 
arak2-an dalam "kampungnja.    
RRI SMG. 19 APRIL. 

17.60 Pembukaan 117.05 Ta- 
man Kusuma Asuhan Pak 
Djangkung 17.30 Pengumuman 
dan warta daerah 17.45 Ella 
Fitegerald dan the Mills Bro- 
thers 18.00 Obrolan oleh Pak 
Patrol 18.15 Mendjelang Ma- 
lam oleh Hawaian Nusantara 
1960 Tanda waktu: warta be- 
rita 1910 Ibu Kota hari ini | 
19.15 Penerangan Rakjat oleh 
Djapen Kopra 19.30 Orkes Xa- 
vier Cugat dan Roberto Inglez 
20.00 Sari warta. berita 20.05 
Siaran pemerintah -20.30 Ra-   juan Tapianauli oleh Tunae 
Melati 21.60 Berita bahasa 
Djawa 21.15 Pilihan, Program | 
penting esok hari 22.15 Bunga 
rampai oleh Tossema 23.00 Tu 

. keuntungan: oleh karena 
. dilapangan "export perlu benar 
'berniaga setjara besar2an dji- 
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agaan 
Sedang Dialami Oleh Indonesia, Bagaimana a Tjati , Djalan-Keluar" ? : 

$ ' p ENGHASILAN RAKJAT dipergunakan untuk keperluan hidu Pp rena itu unjuk keperluan jang lain2 'tidak ada atau hampir tinggi dan harga? jang tinggi untuk bahan? makanan berakibat bahwa dilapisan 

ka 
beras jang 

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

(TI — habis), 
jang terutama, oleh 

ak ada lebihnja Harga 

rakjat jang tertentu hanja dapas dibeli beras dan sedikit bahan? lain, tetapi tekstiel dan ba- 
rang? lain tidak dapaz dibeli lagi. Pembelian tekstiel dapat ditunda tetapi kita harus makan 

saban hari oleh karena itu segala uang jang tunai dipergunakan untuk bahan makanan, Fac 
tor ini menjebabkan perdagan gan mengalami kesukaran? jang besar. Pernjagaan impor: ti- 
dak dapat tjukup credi, dari Bank untuk menahan barang? jang didalam gudang 
berlaku untuk bagian? perniagaan jang lebih ketjil. 

Jang berkepentingan  ter- 

paksa mengmabiskan persedia- 
an oleh karena credit harus di 
lunaskan dan djuga supaja. j£. 
berkepentingan djangan” ke- 
tinggalan pada berlangsung. 
nja terus pembelian berhubung . 
Gengan hargg penggantiannja" 

Tetapi perlu ditjari djalan 
keluar supaja perusahaan per- 
niagaan Indonesia djangan di. 

tutup semuanja. Sangat sukar 

pada waktu ini untuk mentja- | 
j “dia u ari kesuka- | ri 'djelan keluar d uka: | di-amat-amati dengan teliti. Kontrole ! 

ran2 jang dialami oleh pernia- 

| gaan kita. Tetapi waktu ini da 

(replacing). Oleh karena har- | pat dipakai untuk berpikir le- 
ga jang rendah dipasaran Da-' bih lardjut dengan 

lam Negeri pada dewasa, ini, 
maka terpaksalah didjual de- 
ngan kerugian. Pembelian ha- 
rang2 baru hanja dapat didja- 
lankan dengan memperguna- 
kan fonds2 jarg dapat dipan. 
dang sebagai tambahan 
Gal jang diperoleh dengan ke- 
unturgan diwaktu jang lewat, 
malahan diuga dengan mem- 

pergunakan pokok jang asli 
dari perusahaan tersebut. 

Teristimewa perusahaan jg. 
muda tidak dapat berdiri te- 
rus menghadapi  kesukaran2 
ini dan telah banjak importir- 

Saudagar besar jang didirikan 
dalam tempo dua tahun ini, 
harus menghentikan pekerdja- 
annja disebabkan berkurang- 
nja medal, 

Djuga export sukar. 

Djuga pada perniagaan pe- 
ngumpulan dx verniagaan ex 
port kita melihat keadaan ig. 

sama. Kesukaran jang kesar jg 
biasanja dialami dilapangan ex 

port, menjebabkan “bahwa ti- 
dak banjek bertambah sauda- 

gar golongan export. Export 

adalen lebih Sukar dari pada 
import, cleh karena untuk ini 
perlu modal jang lebih besar, 
organisasi jang luas dan kuat 
untuk -mengumpul memilih 
dan menjorteer barang2 dan 
perhubungan di luar negeri un 
tuk membuka L/C. Export bia 
sanja adalah perniagaan bc- 
rang2 setjara besar2an (bulk. 
artikel), dimara untuk tiap ke 

jan tidak. diperoleh banjak 
itu 

ka jang berkepentingan hendak 
memperoleh keuntungan jang 
partas. 2 

“ Perusahaan2 Indoresia jg. 
muda bergerak dilapangan ex- 
port, lebih banjak mengalami 

kekurangan modal dari pada 

dibagian perniagaan import. 

Disamping itu tindakan2 jang 
Gilakuk@n di negara2 jang me. 
merlukan bahar2 mentah kita 

mengakibatkan tjepatnja tu- 

-Tun-harga2 mentah ' tersebut. 
Olsh karena itu perusahaon2 

Indonesia jarg muda belum 
dapat memperkuat kedudukan- 

nja dalam waktu jang singkat 

sewakty harga2 naik dipasa- 

ran dunia. Djuga disini berla- 
ku kenjatgan, bahwa perusa- 
haan2 jang telah lama berdiri 
lebih mudah dapat menghada- 

pi penderitaan kerugian2 dari 
pada perusahaan2 rasional jg. 

. muda. 

mo-. 

“nja sebab 

  

harapan 

| bahwa perniagaan . Indonesia 
akan menetapkan sjarat2 js. 
(lebih berat terhadap diri sen- 
| diri supaja dapat dilakukan- 
nja tugasnja dilapangan per- 
niagaan dengan  sebaik2nja. 

Perniagaan bukanlah tudjuan 
tersendiri tetapi  perniagaan 
mempunjai kewadjiban mem. 
perhubungkan jazrg mengusaha 
kan produksi. dengan sipema- 

'kai dengan  tjara setjepat-tje- 
patnja. 

Perlu pengetahuan 
jang luas. 

Fabrikan: — producent ha- 
rus dapas menghasilkan terus 
menerus sedangkan ' sipemakai 
harus dapat membeli barang? 
dengan murah, Karena itu per- 

niagaan harus mempunjai pe- 
mgetahuan jg luas jerhatap 
kwaliteiy dan 'jorak barang- 

perniagaan harus 
merundjukkan ara jang harus 

diperbuat (produeen?t). Untuk 
itu perla pengetahuan barang2 
dan selandjutnja ptmeriks2an 
pasaran tenjang keperluan? da- 
lam Negeri, serta keadaan? di- 
pasaran Luar Negeri Sangat 
perla untuk importir saudagar 
besar supaja disamping penga 
I-map praktis djuga memperda 
lam pengetahuannja dalam the- 
orie perdagargan. Kemungki- 
nan cridiz harus diperbesar dan 
antuk ini perlu bahwa liguidi- 
teiinja jaitu bahwa mereka da 
pat memeriksa kewadjibarnnja | 
terhadap jang memberi ceridit. 

Peranan Kredit. 
Biarpun dirasa perlu bahwa 

diwaktu jang lampau dari fi- 
hak pemerintah diberi cridit 
atas dasar jang kurang zake- 
Hjk berhubung dengan faktor 

psychologis maka dihari jang 
akan datarg sjarat2 pemberi- 

an cfidit harus lebih diperke- 
ras. Ini tidak hanja perlu un- 

tuk jang memberi cridit, ini 
juga perlu untuk saudagar, 

djiika jang berkepentingan hen 
dak meneruskan perhubung2- 
nia, termaksud djuga perhubu 
ngannja dengan bank. Keuntu- 

ngan2 jang diperoleh dalam 
perusahaar2 iang baru ini un 
tuk sebagian hesar harus dima 

sukkan lagi dalam perusahaan 

(herinvestatie). Pengeluaran 
tetap (overhead-cost) tidak bo 
lem terlampcu tinggi dan per- 

dagangan Indonesia harus ba- 
kerdja dengan dasar jang he- 

mat. Uang hanja dikeluarkan 
untuk memperkuat grganisasi. 
Perdeknja haruslah dilakukan 
pimpinan perusahaan jang se 
hat djika perusahaan memer- 
lukan cridit, terhitung djuga 
kridit pemerintah. 

  

  

Ini djuga 

Dari fikak pemerintah  diperlikan 
penerangan guna perniagaan untuk 
memperoleh keterangan2 dalam ke 
adaan pagaran, diluar dan didalam ! 
Negeri. Kredit jang diberikan dgn | 
sjarat bahwa pekerdjaan? organisasi ! 

ini perlu oleh karena uang jang di' 
pakai ini adalah "uang rakjat jang ! 
berarti bahwa jang menguasai harus ! 
merasa berkewadjiban  sebaik-baik- | 
nja, Krisis perniagaan import di Ini 
donesia dapat dipergunakan untuk ! 
menetapkan kembali tjara bekerdja, ' 
baik untuk pemerintah dalam kewa 
djiibannja sebagai jang memberi kre 
dit dan jang menundjukkan. djalan 
untuk perkembangan perekonomian, 
ataupun untuk golongan perniagaan 

jang tidak boleh lagi bekerdja dgn 
tjara jang lama, tetapi harus lebih 
banjak memenuhi sjarat2 jang perlu 
untuk organisasi jang..sehat,.  terhi 

tung antaranja mendalamkan penge 
tahuan segala “aspek2 termaksud pu 
la pengetahuan theoritis dilapangan 
perniagaan. 

Satu tjara penielesaian jang posi 
tip tidak dapat diberikan. ' Tetapi 
perlu sebelum dapat ditjari tjara 

  

   
saian, ditindjaukan faktor jg 

ebabkan krisis kesukaran? ini, 
Faktor2 ini telah kami sebutkan di 
sini “Yjara 'penjelesaian terutama ha 
rus ditjari didalam lingkungan per- 
niagaan Indonesia sendiri. Sering 
penjelesaian ditjari dalam tambahan 

    
—.. Pingpong dan bulu- 

“tangkis. 

Untuk menjongsong Hari Pe 
muda, tanggal 4 Mei jang akan 

datang di Semarang akan di- 
adajkan pertandingan2 “ping- 
pong dan bulutangkis, pendaf- 

taran ditutup tangal 23 April 

pada sdr, Tan Ping Tiat Peda 

maran 27, tempat main untuk 

pingpong di Hwa Joe, THHK 
dan Sin You She Stadion, un-. 

tuk bulutangkis di Hwa. Joe, 

   

   

   

CES dan THHK, bagi peme- 
nang disediakan ala. |dan 

hadiah uanga PA ee 
Tsing Sheng pingpong .team di 

Sole akan menjelenggarakan tourna 

ment untuk segala golongan - dan 

bangsa, pertandingan dimulai tg. 4 

Mei di Mesen 81, finalenja “dilang 

sungkan malam harinja di Balong 

32, pendaftaran “ditutup tg. 1 Mei 

bertempat di Ketandan. 22, Tambak 

segaran 15 dan Tjojudan 129 
  

kredit, tetapi praktek menundjukkan 
bahwa kredit hanja dapat membantu 
djika "jang mengambil kredit: dapat 
memenuhi sjarat2. Kredit dapat di 
berikan djika sjarat2 liguiditeit dan 
solvabiliteit sudah ada tetapi kredit 
djangan dituntut oleh karena impor 
tir ingin dan hendak menerima ba 
njak tawaran dari Luar Negeri, Sau 
dagar harus menetapkan ' banjaknja 
pembelian dan pendjualan atas dasar 
kemungkinan kredit dan 'atas dasar 
penyetahuannja tentang lakunja ba 
rang2 oleh organisasi pendjualannja: 
Pada azasnja tjara penjelesaian ke | 
sukaran2 dilapangan perniagaan “ha 
rus diselesaikan oleh golongan per 
niagaan sendiri didasarkan atas: pe 
ncalaman2 dalam peladjaran2 dari di 
zaman “jang. lampau. Pemerintah: 

akan mentjari kemungkinan2 jang 
Isin tetapi dalam tingkatan terachir 
maka golongan perniagaan sendirilah 
rang mempergunakan kemungkinan? 
jang diberikan oleh peraturan import 
dan ex»ort dengan tjara jang tepat 

dan efficient, : 

'Aneka Djawa Tengah 
  

SOLO. 
Panitya Pembelian Kota 

. Besar Surakarta. 
Tiap2 pengeluaran dari Dja- 

Watan Kota Besar Surakarta 
jang besarnja Rp 5.000,— ke- 
atas, sebelumnja kini harus me ! 
lalui penelitian dan mendapat | 
persetudjuan dari sebuah pani , 
tya jang baru2 ini. dibentuk | 

oleh Pemerintah Kota Besar 
Surakarta, panitya mana di- 

beri nama: Panitya Pembelian 
Kota Besar Surakarta. Tugas | 
Panitya tsb. jalah meneliti dan 

kemudian memberi. persetu- 
Cjuan kepada pengeluaran? jg. 
berdjumlah Rp. 5.000, — ke- 
atas. Panitya tsb..-diketuai oleh 
anggauta DPD Doeriat dan 
angganta2nja terdiri dari: Se- 
kretaris Balaikota, Kontrolir 

Biro Keuangan, Kepala Perbe- 

kalan, dan Kepala D.P.U. ba- 
gian Bengkel Balaikota Sura- 
karta. 

Dengan demikian maka pe- 
ngeluaran dari djawatan2 jang 
mengenai djumlah2 jang besar 
dapot diteliti sebelumnja dan 
dimana perlu danat dihemat 
setjukupnja. 

& 

JOGJA. 
Masalah Hongeroedeem 

di DPRD. 
Dewan Perwakilan Rakjat 

Daerah Josia telah membitja- 
rakan masalah  hongeroedeem 
jang kini sedang meradjalela 
Gidaerah. Dalam laporan Peme- 
rintah Daerah jans diutjapkan   oleh anggota DPD Marwadi 

dan Dr. Sahir dinjatakan, bhw. 
terdjadinja hongerocedeem di- 
daerah Jogja adalah akibat ke- 
kurangan hudjan dan pengai- 
ran Sehingga. tanah2 mendja- 
Gi tandus. Berdjangkiinja pe- 
njakit hongeroedeem ialah se- 
djak Desember jang lalu dan 
mengenakan lebih kurang 3.000 
orang, diantaranja 1.990 orang 
jane vositief sakit. Oldh Ppeme- 
rintah selama ini antara lain 
didirikan rumah2 erawatan 
sebagai rumah sakit darurat 
dengan beaja Rp. 54.000, se- 
dang bahan makan berupa be- 

jras sebanjak 710 ton dan 3550 
gaplek disediakan beserta uang 
sebanjak Rp. 683.500. 
Kepada Djawatan Koperasi 

Pusat telah dimintakan kredit 
sebesar 215 djuta. rupiah buat 
mendirikan lumbung koperasi" 
didesa2. 

Minta kembali 

gedungnja. 
Perhimpunan Thecsofie In- 

donesia, jang di Jogja diwakili 
oleh tuan R.A. Sujitno: telah 
menjampaikan Surat kepada 
Dewan Perwakilan Rakjat Dae 
rah Jogja, utk. minta kembali 
gedung Loge Theosofie Jogja 
jang sekarang akan diperguna 

kan kembali oleh perhmtpunan 
tersebut, Sebagai diketahui ge 
dung Loge Theosofie, jang ter 

letak didjalan Gondolaju men 
Gjadi hak perhimpunan terse- 
but sedjak lama sebelum pe- 
rang. Sedjak djaman Djepang 
pedung itu berganti-ganti di 
pergunakan oleh pelbagai ha- 
dan dan sekarcag dipakai oleh 
Djawatan Angkutan Motor Re 
publik Indonesia. 

  

BENAR-BENAR BERBUATI 
Untuk menghilangkan segala 
sakit tulang pegal, pinggang: 
pegal, kaki kurang kuat dani 
sering tjapei, tangan dingin dan | 
sering semuten, badan lesu dan 
bergerak sangat malas, dan 
lain2 sakit tulang pegal, 

2 j - i 

Djamu Ngeres Linu 
PARU) 

terus menerus membuktikan ke- 
mandjurannja. Buktikanlah sen 
Giri ini hari. 1 bungkus Rp 0.50. 

LA UNA 3g 

UN Nada 
IL: DEMAK: 129 TILP: 611-| 

ANU) 

  

Mintalah Daftar Harga 1952. 
Toko Pedamaran 90 Semarang, 

Solo Tjojudan 141, Djl. Ngape-j. 

man 15, Magelang Djl. Tidar 2. 

Salatiga Djl. Solo 58, Ambara-f 
wa. Margoagung 73A, Kudusj. 

Depot Aloon2 dan Bitingan Ba- 

ra DRL 

    
REKLAME PAKKET 1952 

! GUNTING adpertensi ini kirim 
| bersama uang R. 85,— Tuan 
akan menerima 2 lembar Sa- 
rung Bugis-Asli, masing2 dari 
sutera dan benang halus No. 1, 

' berikut 1 ex. Daftar harga 
11952. Ditanggung. semuanja 
| tenunan tangan asli (bukan pa- 
| brik). 

| Usaha Tenun ,,A. HALIM 
Balanipa - Madjene - Sulapvesi 

! Tjabang: 

| Mangga Besar No. 36 
Posthox 634 Djakarta-Kota 
MAKASSAR Posthox 95.       mama 

SAN 

  
| aa ya product 

  

    

ER.S2-1-139 

  

  
  

hat. Terbikin oleh: 
Toko Obat ,,FTE MIN JOK FONG” 
Gang Warung No. 10 Tel. 2183 

SEMARANG. 

| Pjuga bisa dapat rupa2 Obat Patent dan Minuman Keras dari Europa. 

ANGGUR — KOLESOM 
Ini Anggur Kolesom paling mandjur special | 
buat orang lelaki dan prempuan jang kurang 
darah, tida suka makan, badan lemah, ping- 
gang sakit prempuan datang bulan tida tjo- 
tjok, pek tay darah puti tempat anak dingin, 
kepala mabok, lama tida dapat hamil datang 
bulan perut sakit dil. i 

Anggur Djin Som tjap ,,FIE MIN” Special 
untuk Wanita kurang darah dan badan lemah. 
Anggur 'Tjong Jang Po Sin Tju tjap ,,FIE 
MIN” istimewa Untuk Orang lelaki, badan ku- 
rang kuat D.L.L, 

Selalu minum ini Anggur badan kuat dan se- 

  
  

  

    
   

2 HILANKANLAH| (22 
SANA PILEK.. 

dengan Aspro. Dua atau tiga 

tablet Aspro sudah bisa hilang- 

dan lesu. Kepala djadi ringan 

kembali dan urat? cidak terasa 

apa-apa lagi. 

Ka Sa Ma Ma ma era an ea La ea Kant 

GiGI TUMBUH 
D.LA. PENJAKIT 
ANAK-ANAK 

membuat sianak biasania demam. 
Demam ini bisa dihilangkan de- 
ngan satu tablet Aspro, jang 
bisa dimakan bertjampur jam 
| sendok. 

  

  
  

He ng 

| 
| 
| 

kan perasaan Tuan jang pusing | 

| 
| 
| 

            

   
   

$ An # “n 

i . , 
"3 3 Ig 2, han 3 

Ta aa SA PG EA TGT NT OT AN   

   

TIDUR NJENYAK » 
DENGAN ASPRO 

    

Kalau Tuan lama baru bisa ter- 
tidur obatlah dengan  Aspro. 
Minumlah 2 tablet kalau hendak 
tidur dan sebentar lagi Tuan 
pasti akan tertidur pules, jang 
bikin badan djadi segar. 

ASpRO - 
NA aa 
MN UNA 
KN   

  

  

  

 



  

Internas.onalj'! le 
rut Prof, 

   
    

     
   i-pers, bahwa soal pen 

| diw'a kuman oleh 
| ..rikaj 

pan pe an 
Djutubifjara tsb. 

Brandweir dari A 
| mimpin panitia 

| Yi serhimpunan tsb. 
| lakukarija perang 
| Amerika. Pamitya ye 

y 

   

   

   

      
- Laporan panitia penjelidi 

kan tentang perang ku 
Panitia ahli Kuki 

krat internasional ' ia 
ini telah melakukan 
kan terhadap perang kuman 
di Korex Utara dan Tiongkok | 

   

   

    

   

  

    

telah mengadjukan laporannja | 
| kepada sidang Perhimpunan 
« ahli hukum demokrat interna- 

| sional jang giadakan di Winia. 
| Prof. Brandweir jang memim- 

|| pin panitya penjelidikan terse- 
| but telah membatjakon surat2 
| keterangan jang ditanda-ta- 
| ngani oleh saksi2, dalam mara 
dinjatakon bahwa awat2 

  

f 

njebar kuman2 di Korea Utara 
dar Tiongkok. ! 

EN 
P2

 N
T
 

PEN 
T
T
 
S
E
 

' besar2an? 
Selandjutnja dibaijakan sura! 

| ke'erangan tentang pembunuh- 
| apn seijara besarsan olen 
(Amerika jang  terdjadi dalam 
“bulan Oktober Pa Tan 
.rang 900 orang, di antaran) 

$ 300 anak5, telah didjebluskan 
| kedalam satu lobang besar dan 
“kemudian dibakar. Hal ini Gi. 
“lakukan atas perinfah seorang 

| Harrison- dan terdjadi di In- 
— Choi Demikian dika'akan dim. 

| surah keferangan tadi jg di | 
anda tangavi ketwa panitya rak 
jar Inchon. - 

Prof. Brandweir dipetjat 
| Prof. Brandweir telah d'ipetjai da 

Doel ri djabatannja sebagai maha-guru Se. 
“| kolah tinggi d” Gras ic tetaknja d: 
1 bagian Austria je dikuasar Inggrs, 
1 demikian dumumkan malam Dium 

(1 ats Sebagai diketahui. Brandweir 
adalah pem mbin panitia penjeli 
dikan Perhimpupan - ah-i2 hukum 

demokrat internasionat terhadap ne 
rang kuman di Korea rara dan 

' Tongkok. Menurut Prof. Brandweir 
Amerika Serikat memang — banar 

menggunakan sendiat'a kuman di 
Korea Trtara dan Tiongkok. 

S
e
 
e
a
 

    

  

     

   
   

  

— Menteri perhubungan . Pakistan, 
Sardar Bahadur Khan. pada hari Ke- 

   
   

    
    

» | “aja tg. 16/4 fiba di. Nederlani S8| wa ketika di Moskow dalan Ko 

    

come”, 

   

      

Ko- Ina tetapi 
TN” sarnja agak sempit. Dan seba 
Piknja import barang modal da 
fiam praktek seret sebab ku- 

o Jrang perhubungan pemerintah, 
“1 kkita. dengan luar negeri, dan 

mo- | organ2 perdagangan kita dilu 
u2 jar Negeripun kurang. 

Ih Konperensi ekonomi di Mos 

2 

Amerika memang 'benar me-| 

oleh pihak ' rodal menghadapi banjak -ke- 

Pngoria. Dibawah "ersetudjuan 

  

dam S. Tedjs 
  

s 

an. bahwa umumnja 
Gianggapnja 

. Com -an 2 

Barang Indonesia disukai di 
Uar negeri, kata Tedjasukma 

belakangan ini pa- 

kow itu dihadiri oleh 49 nege- 
Ti, diantaranja djuga ' dari 
Amerika, Djeparg . Djerman 
Barat Ian Semua negara Asia, 
ketjuali Thai dan Pilipina. Se 
mua wakil ini bersifat non-ga 
vermmental, ketjuali waki!2 Sa 
vjet Rusia negara2 Eropa Ti 
mur lainnja dan RRT jang ber, 
'sifat governmental. 

Perdagangan Indonesia. 

Tentang perdagangan Indone 
sia ia terangkan, bahwa harga 
pasar dunia 1950 —1951 me- 
nguntungkan bagi Indonesia, 
karena banjak permintaon ka- 
ret,.timah kopra, tembakau 
dsibnja. Tetapi import barang   sukaran, meSkipun neratja 

pembajaran Indonesia baik. In 
donesia sudah mengadakan 
persetudjuan dagang denga. 

Ik, 20 regara, antaranja Po- 
landia Tjekoslowakia dan Ho- 

ini Indonesia mengeksport ka 
ret, timah, minjak, garam, ko 
pi lada: tembakau: teh dsbnja. 

Tetapi persetudjuan2 ini tak 
dpt. sepenuhnja digunakan,.ka 
rena eksport dari negara2 tsb 
ke Indonesia menghadapi kesu 
karan terutama .. disebabkan 
oleh tidak adanja persetudju- 
cm mengenai harga dan tanz- 
gal disampaikannja barang2 
itu. Di Moskow ia terangkan, 
bahwa delegasi Indoresia ingin 
langsung berhubungan dengan 

waki!l2 negara2 masing2, dan 
ingin pula menyelidiki kertung 

kinan2 perdagangan dengan So 

viet Rus'a, RRT dan Djerman 
Timur. Ia tegaskan bahwa In   mis menerangkar (dilan - parlemen,- 

oleh pemerintah Pakistan telah dipe- 
san dari “negeri Djepang sedjumlah 
45 buah gerbong? kereta-api. 

  

   

   

| ' cdleh .barang2 modal. 

Gonesia ingin mendjual hasil2 

negerinja, tetapi ingin memper 

gn Luar 
! Karena Kurang Perhubungan Dgn. Luar Negeri Ma- | 

ka Perdagangan pun Kurang Lanijars Buah-Tangan 
Konperensi Ekonomi Moskow Dari S. Tedjasukmana 

ALAM INTERVIEW dengan wartawan kita di Amster- 
. jang bersama dengan ror 

.| sediaan Indonesia wtk, mengad negara? Eropa Timur dan RRT  Gja tiad, dengan kekerjualian. Dalam interview itu ia 

     

  

   

      

    

   

   an Hubun, annjai' 
Negeri? ta pn 

Nee 

dri Moskow menerangkan. bah 
mperensij ia telah njatakan ke- 
akan perhubungan dagang dgn. 

dan dengan negara mana sa- 

Kesukaran jg sudah2: 
panitia dibentul:. 

Disamping menjatakaan, ba 
hwa kesukaran jg sudah2 itu 
disebabkan terutama oleh ku- | 
rangnja perhubungan pemerin 
tah dan grgan2-perdagangan- 

nja diluar negeri, iapun terang 
kan faktor kedua jang merupa. | 
kan hambatan jaitu peraturan 
peraturan eksport dan import | 
serta keuangan. Djustru dlm, 
konperensi di Moskow itu per 

hubungan tsb dapat diperbaiki 
Dan untuk maksud itu telah : 

didirikan sebuah panitia tetap, 
dengan Tedjasukmana sebagai 
anggauta untuk Indonesia. Pa 

nitia tetap ini berkedudukan 
di Paris atau Kopenhagen. Ang f 

gauta untuk Nederland ialah ' 
prof. de Vries. 

' 

Konperensi kedua 
di Peking? 

Menuru, renijana itia itu 
Komo kedua Ta diada- 
kan di Peking atau di New Del 
hi. Tedjasukmana pertjaja, bah 
wa panitia tetap dan konperensi 
Yu nanti akan dapat memper- 
mudah peraturan. perdagangan 
iaterrasional dan keuangan. Ia 
pun njatakan, bahwa bagi In- 
donesia besar sekali faedahnja 
kalan turu: serta dim, konpe- 
pensi jad Ekonomi memarg pen 
iing dan perkembangannja pe- 
sat, sehingga perlu sekali bagi 
Indonesia uik. mengikuti per- 
kembangan itu. 5 

Dalam konperensi itu banjak 
kontrak jang dibuat a.l. orga 
nisasi2 dagang Inggris, Belan 
da, Belgia. Swedia Norwegia, 
Pakistan dan India membikin 

Huizinga telah mengadakan ba 
siscontract seharga 40 gjuta 
rupiah, Delegasi Indonesia tlh 
mengadakan -  pembitjaraan2 
langsung dengan menteri2 So- 
-yjet Rusia, RRT Polandia, Tje 

koslowakia, Hongaria dan Djer 
man Timur, tetapi Indonesia 

belum mengadakan kontrak2 
zakelijk. Menurut Tedjasukma 
na kesukaran bagi Indonesia 

|dalam lapangan pembajaran 
Gax perdagangan. iakxh, kare 

na ini harus meliwati Neder-   
Truman Djusta 

$ Tuduhan | James Byrnes 
y J AMES F. BYRNES, be 

menjebarkan .,omong kosong” 
'jeriterakan duduk j 
kakan 
nia k ua berachir, 

      

  

na Truman aga 

: m,7la presiden mengarangkan, 
: Nitik luar negeri P 
: pa he Ana 

INI MENDJADI urusan 
polisi Surabaia seorang 

- perempuan bernama S. jg, ter- 

mi ig sjah. $. dim, suaia per- 
djalanan ke Jogja untuk men- 
tjari suaminja ketemu dengan 
seseorang laki? jg sedia kawin | 
dengan S., djika S. belum ber- 
suami. S. bersedia dan mereka 
itu kawialah, aa eri 
suaminja jg kedua kembali ke! 
Surabaja, dikcta ini $ keje mal 
kembali dgn, suaminja perta- 
ma, dan $. mei ami 

  
    

ninggalkan suami 
ig kedua, Suami jx kedua lapor 
Ie Na isi dan men at S. sebag 
penipu karena ketika S. altar 
nja. sebelum 
wab bahwa ia masih gadis....,. 

PRODUKSI PESAWAT? TER- 
BANG RUSIA 4 1 

Dua anggota repub! 
Kongres Amerika hari I 
menerangkan, bahwa sis'im 
duksi pesawat? terbang A 
ka semestinja salah. oleh 1 
na produksi pesawat ie 
Sovjet 8 — 4 kali lebih besi 

Ba an supaja panitia angkatan bersen 
djata darimadjelis rendah A 
rika melakukan pemeriksa: 
tentang lampatnja produksi pe 
sawat2 terbang tersebut. (AFP)| 

- Pekerdjaan penanaman pohon? 
kini sedang dilakukan di daerah Sa- 
luran Turkmen,.jang sebagaian besar 

   

  

   

    

  

     

   

  

   

  

Amerika kepada Truman. 

ngan di madjialah 

njata mempunjai dua orang sua 

keremu | 
ta 'rangkan, bahwa dalam buku 

“Mr. Truman” tertjantum, ba 

PO- at surat jang tidak pernah di- 
| kirimnja, 

(kawin ia mendja-| 

  

kas menteri luar negeri Ameri- 
ka, pada hari Kemis telah menuduh presiden Truman 

dan , fantasi”, daripada men-: 
perkarg jang sebenarnja ketika mengemu- 
Amerika dengan Rusia setelah perang du- 

lid buku jang baru? ini terbit de- ! 
ngan nama .Mr. President” memuat sebuah surat. dalam mp- | 

A al telah meminia kepada Byrnes supaja me 
ngadakan politik jang lebih keras serhadap Rusia dan Gifalam 

supaja Byrnes menjerahkan po- 

Byrnes jang dewasa ini men 
djadi gubernur negara Caroli 

na Selatan, bada hari Kemis 

mendjawab Calam suatu kara 
: "Colliers” 

'atas keterangan “ Truman itu. 
Ia menjangkal bahwa surat jg | 

dimaksud itu pernah dikirim 

atau dibatjakan kepadanja. 
Byraes- mengatakan  seterus- 
na: “Djelaslah kini, bahwa 

presiden telah menulis surat 
itu dan dengan resmi menan- 
datanganinja dengan maksud 
£upaja nanti dalam sedjarah 

dapat dibenarkan.” 

Byrnes selandjutnja mene- 

hwa presiden kadang2 membu 

Selain dari pada karangan 

dalam madjalah itu, Byrnes se 
land'uinja mengumumkan lapo 

ran dokter dan 3 buam Surat 
dari Truman jang menurut ka" 
'tanj, tjukup memberikan buk- 
ti bhw. ia selaku menteri luar 

egeri telah berhenti karena 

kesdgan djantungnja dan ti-   | dsk karena ia telah bertengkar. 
dengan. Truman. 

ALANGAN  KEDOKTE- 

RAN di AS. menjebut 

|sobagai sangat penting ha- 

sil9 jang diperoleh oleh para 
'sardjana dari balai2 perguru-   melalui padang | pasir “Kara-Kum. 

Pembuatan hutan sematjam itu di 
Yalo dalam lapangan penjelidi- 

musim rontok baru2 ini- di daerah! Kow penjakit lumpuh kanak2 
seluas 6.000 hektar, 

  

baru2 ini, Para sardjana tadi 

an tinggi John Hopkins dan | 

'1land. Pemerintah Indonesia ha 
Hrus mentjari penjelesaian dim 
hal ini. 

Apa Indonesia betul 
“merdeka? 

Berhubung dgn. hal? seperti 
Siatas itu pihak2 jg berkepen- 
tingan selalu bertanja kepada 
delegasi Indonesia: apakah In- 
doresis betul merdeka dan be- 
bas dim. lapangan ekonomi? Me 
reka mendesak supaja delegasi 
Indonesia mengadakan kontrak 
konirak zakelijk dgn, mereka, 
telapi delegasi Indoresia terpak 
sa selalu ka'takan, bahwa-dele- 
gasi ini bersifat non-govern- 
mental. 

Apa jg dibutuhkan oleh In- 
donesia? Sovjer Rusia, Tjeko- 
sloyakia. dan Djerman Timur 
raat kasih barang? modal kepa 
da Indonesia berupa alat2 pe- 
ngangkutan, alai2 « pertanian, 
perlengkapan? tehnik ringan, 
djuga barang? konsumpsi biasa 
seperti tekstil dsb.nja, disam- 
ping Hu djuga bahan makanan. 
seperti gandum buat mengatasi 
kesukaran di Indonesia dalam 
bahan makanan 'ini. Mereka 

| minta karef, rimah, kopra, rem 
pah2. kopi. teh. 

Barometer ketidak- 

puasan. 

India, Pakistan dan RRT sa 
ngat aktif dalam konperensi 
ini. Menurut Tedjasukmana, 
ini adaleyy barometer ketidak- 
puasan jang ada dinegara2 jg 
disebut terbelakang itu menge 

nai keadaan ' perekonomian, 

perdagangan internasioral. Ia 
tegaskan pula, bahwa mereka 

“ini bukan komunis. Sebagai ke 
simpulan Tedjasukmana tegas 
kan, bahwa hari-kemudian 'n 
donesia dalam perdagangan in 
ternasional baik sekali, Menve 
ri perdagangan Sovjet Rusia 
dan RRT sekarang djugsx men 
desak kepada delegasi Indone 

telah menemukan bahwa  pe- 

njerangan kuman polio, jang 

menjebabkan penjakit tsb, di- 

dalam badan manusia terdjadi 

dalam 2 tingkat. Tingkat per- 

tama ialah bilamana kuman 

tsb. masuk didalam darah se- 
hingga menjebabkan ganggu- 

kata- 
konperensi berhasil dengan memuaskan, ' 
penting g bagi Indonesia sebagai .new- 

kontrak2 seharga berdjuta-dju : 
ta. Pedagang Belanda bernama 

| 

£ 

3 

Serdadu2 infanteri Amerika di 5   

  

    
     

     
       

           

       
             

      

       

    

      

    
      

   Korea mentjoba menerobos kawat 
berduri jang dipasangkan oleh pihak 

. djalan musuhnja. Dengan pertolongan temannia seorang serdadu 
tampak sedang menjusur di bawah kawat, sedangkan dua teman 
lainnia mendjagai dengan sendiata sian ditangan 

   

  

   
   

    

    

utara untuk memperlambat 

| pat 

  

   
.Rimifon" 

tama 

— 

| akan tersangkut 

»Setelah berbulan? melaku- 
kan pertjobaan didapatlah be- 
berapa hasil. Semuanja ini di- 
kumpulkan dan disampaikan 
kepada pihak jang berhak me- 

| nerimanja. Kami tidak mema- 
'djukan tuntutan2. Kami ha-     

  

b Perang” Melawan 
Hama Belalang 

Gangguan JgiMengakibatkanKe- 
Djuta Di iTimur- 

s 

Beta ixurugian Berdjuta- 
Tengah-Aftika Dan Asia 

— Oleh: George Durnoz Korr. Istimewa — 

P 
jang menjerang negeri? Timur 
lampau jaitu belalang padang 

ASUKAN2 UDARA dan @arat telah menjusun rentjana 
untuk menjapu bersih buat se-lama2uja suatu ,.penjaki:” 

Tengah sedjak ribuan tahun jg. 
pasir. Gerakan diatas telah ai- 

mulai di Iran dan akan Gilandjutkan di Irak, Syria, Saudi 
Arabia. Mesir, Yemen Afganistan, Pakistan, India dan Ethio- 
pia. Djarubitjara dari Rentjana Pasal Empat Amerika mera- 
malkan, bahwa dim. tempo lima tahun ,.penjaki?” jang berba- 

kan buat “elapaan, 

Kelaparan | 
Di Thibet 
ERITA?2 DARI K: on 
(Tibet) mengatakan, bah 

Wa pembesar? RRT sangar bi- 
ngung oleh adanja bahaja kela- 
paran di Tibet jg oleh bangsa 
Tibet dikatakan karena adanja 
pasukan RRT di Tibe:, Menurut 
berita2 tsb. sedjumlah ora 
Tibet terkemuka telah meno- 
lak undangan panitia jg diben- 
tuk pembesar? RRT unjuk 
rundirngkan soal membanieras 
bahaja kelaparan, sebagai tan- 
da protes terhadap adanja pa 
sukan RRT di Tibet. (Aat AFP. 
  

Sia Supaja mengadakan basis- 
cOrtracten, tetapi sajang, hal 
ini belum dapat dilaksanakan. 

Keadaan rakjat 
USSR baik. 

Tedja mendesak, supaja. pe-. 
merintah Indonesia turut ber- 

haja ini, jang 'telah membawa korban bentjana dan kelapa- 
ran atas manusia sedjak ratu san jahun akan dapat dilenjap- 

1 Pesawat2 terbang ringan, ig. | 
diperlengkapi.dergan alat utk. | 
menjemprptkan inseiicide jang 
aling mandjui, akan memikul 
gebagian terbesar dari penera- 
n terhadap belalang itu, jg. 

tan bekerdja-sama dengan ra- 
“Ipar dengan pasukan2 darat. jg. 

akan mempergunakan jeep dan 
alat-alat transpor tjepat lain- 
njas Maan Pt - 

sSentijata pahasio”. jang di 
dapat oleh Julius Hyman dari 
Tn '€olorado-dua ons di- 

jampur dengan lima Iiter tjai- 
ran-apabila disemprotkan dari 
atas kapal terbang. akan bisa 
meliputi daerah seluas satu 
akre jang pasti akan membasmi 
segala belalang ditempat itu. Ke 
rugian karena belalang ini di- 
taksir setiap tahunnja berdjum. 
lah kira2 80 djuta dolar. 

William Mabes, seorang en- 
romologie veteran jang seka- 
rang bekerdja pada “Technical 
Sooneration PBB. akan memim- 

lang itu jg akan dilantjarkan 
dim. tahun ini. : 

Ia ditundiuk utk. memimpin 
pekerdiaan ini setelah ia men- 
dapat hasil dim: pertiobaan jg. 

4   usaha kearah pelaksanaan itu. 
Mengenai kesarnja di Sovjet ' 
Rusia ditegaskan, bahwa dim. | 
Soal2 materiil keadaan rakjat | 

'baik. Pemerintah tampak ber- 
usaha keras uniuk meraikkan 
Singkatan hidup rakjaj. 

Dimuka tjorong radio di Mos 
kow Tedjasukmana pada ig. 13: 
jL menjatakan, bahwa ..un'uk 
kepentingan perbaikan materiil 
memang USSR boleh mendjadi 
teladan bagi Indonesia, sekali- 
pun sistim pemerinfahannja ti- 
dak disetudjui dan pandangan- 
hidupnja tak tjo'jok bagi bang 
sa Indonesia”, Menurur Tedja, 
di USSB ada .iltuurhonger”, 
fetapi semua diatur dari atas. 
Dimana-mara di Eropa Timur 
berlaku 8 djam-kerdja. 

Bertemu Semaun. 
Ketika di Moskow delegasi Indo- 

nesia djuga bertemu Semaun,  pe- 
mimpin komunis . jang ' dikeluarkan 
dari Indonesia tahun 1923." Ia “kini 
bekerdja sebagai guru dalam bahasa 
Indonesia dan mengurus siaran radio 
Moskow dalam bahasa Indonesia. Ia 
kini sudah beranak-tjutju. Mengenai 
konperensi itu sendiri Tedja achirnja 
njatakan, bahwa ini adalah lebih 
bersifat konperensi perniagaan dari- 
pada konperensi ekonomi. 

Rakjat USSR mau damai. 
Atas pertanjaaan wartawan kita 

tentang persiapan2 perang USSRi Te- 
Gjasukmana mendjawab, bhw-monu 
Tut kesan jgia dapat, se'urih rakjat 
USSR ingin damai. Sampa" didesa ig 
ke'jil2 ada gerakan.perdamaian. Ba 
njak pembangunan d usahakan, ma 
ka kesan jang terdapat jalah, bahwa 
rskiat UESR memang membusuhkan 
perdamaian. Demikian Tedjaksukma 
na dalam interview dengan warta 
wan k'la di Amsterdam, (Ant). 

  

  
(“Serum Anti-Penjakit Kelumpuh 

ah kesehatan, jang sangat ri- 
ngan. 

Stadium ,,lemah” ini. biasa- 
nja tidak terasa dan 804 dari 
penduduk A.S. pernah menda- 
pat stadium pertama ini. Ting 
kbt ke-2 ialah bila. mana. ku- 
man2 tadi berhasil sampai di 

| pusat susunan sjaraf dan me- 
inimbulkan kelumpuhan, Para 

mann ak 

IA aah & G3 La 

dilakukan di Iran tahun jang 
lampau Ana 

Ongkos jang akan dipikul 
PBB untuk pekerdjaan ini di- 
Caerah2. Timur Tengah. Afrika 
Utara dan Asia Selatan adalah 
kira2 445,000 dolar, sementara 
negara2 jangakan mendapat 
keuntungan darj: gerakan itu 
akan menjediakan lapangan? 
terbang, buruh2 untuk pekerdia 
an entomologis. djuru2 terbare 
dsb., disamping badan2 penga- 
was mereka sendiri, 

Pemerintah Iran telah mem- 
beli 6 pesawat: terbang dari 
Amerika Serikat dan akan dike 
nuidikan oleh djuru terbang me 
reka sendiri, jang mendapat la- 
tihan istimewa, utk. pekerdjaan: 
menjempnrot. darj udara. : 

Disamping -itu, 8 pesawat 
TCA telah dikirim ke Timur 
Tengah berserta djuru? terbang 
dan seorang mechanicien. Pesa 
wat2 ini akan dipergunakan di- 
daerah diluar Iran. Para ento- 
mologi meniatakan. bahwa 'ba- 
haja jang paling besar dari be- 
lajang ini baru tingkat permula 
an. Antjaman jang dihadapi 
oleh Iran pada awal tahun jg. 
lampau adalah jang paling be- 
sar dim. masa 80 tahun. Beri- 
ta2 dari Irak mengatakan, bah- 
wa bahaja jang mungkin menim 
pa Irak dim. tahun? ini “akan 
lebih besar lagi, 

— Negara New Jersey. telah me- 
ngumumkan hasil2 jang definitif dari 
bemilihar, “untuk “menduduki korsi 
presiden jang, diadakan dalam nega- 

pin-peperangan terhadap bela- 

nja memberikan suatu ketera- 
ngan dan kami tetap berdiri 

| diatas keterangan itu jaitu: 
,Kami sedang melakukan per- 
tjobaan itu masih belum dite- 
tapkan”. 

Dr. Robitzek mengingatkan 
kembali, bahwa waktu ia ser- 
ta Dr. Selikoff mengumumkan 
nama nasSitn jang pertama da- 
lam bulan Djuni tahun jang 
lampau, mereka beruntung bah- 
Wa “ disampingnja ada Dr. 
Erich Hamlok jang ditundjuk 

na paSiin2 TBC ditempatkan. 
Dikatakannja lagi, bahwa Dr. 
Hamlok bersikap sangat hati2 
dan memberikan bantuan? jg. 
Sangat berfaedah” 

Semua 'pekrdjaan2 pertjoba- 
(an ini dilakukan dengan nase- 
hat serta bantuan dari Dr. 
George G. Ornstein, kepala ru- 
mah sakit Sea View. Robitzek 
memegang djabatan wakil 'ke- 
pala rumah sakit itu. 

»Rekan2 jang mempunja ke- 
ahlian dalam: berbagai lapa- 
ngan penjakit TBC segera pu- 
la . memberikan  bantuannja”, 
demikian diterangkan lebih 
landjut oleh Dr. Robitzek. 

  
»Dr. James A. Rogers ada- 

lah jang mula2 sekali datang 
memberikan bantuannja. Dr. 
David M. Bosworth serta pem- 
bantu2nja .menjelenggarakan 
pertjcbaan dengan pasien2 Je- 

ngan penjakit orthopedie. ja- 

itu TBC tulang dan siku2, Lr. 

Munor Greenberger dan peta- 
bartu2nja meladeni mereka 
jang menderita TBC genito- 
Urinary. Dr. Bret.Ratrer me- 
lakukan penjelidIikan tentang 
TBC setelah diberi obat. baru 

itu dan Dr. David Rosen me- 
njelidiki akibat obat itu atas 
telinga, larynx dan brochial, 

»Pekerdjaan itu meliputi la- 
pangan sangat Iyas, dan" de- 
ngan demikian tentu sadja me 
makan waktu jang lama. Bo- 
len dikatakan kami hidup ber 
Sama-sama dengan pasitn2 
itu". 

Ditanjakan' apakah . peker- 

djaarnja itu merupakan jang 
terbesar dan terpenting dalam 
hidupnja, 

Gjawah sambil tersenjum ,,Ti- 

dak demikian waktu saja 'me- | 
mulai dengan pekerdjaan ' ter- 
sebut tapi pekerdjaan itu te- 

iah berkemba:g sampai sangat 
lunas” Hasil jang kami 

mantjor dari sebelah Timur. ! 
Hasil itu adalah suatu evolu-j 
sioner. Kami mulai melihat 
tanda2 kemadjuan dirumah sa 

kit ini dan pada diri pasi&n2. 
Hasil dari pertiobaan itu ialah 

terdapatnia cbat jang 'berfae- 
dah ini, Tapi dikadji selang- 
kah demi selangkah, maka  ti- 
daklah terdapat peristiwa pen 
ting selama pertjobaan itu". 

Tentu sadja ada beberapa 
kedjadian jang ' pada mulanja 
menimbulkan keketjewaan. Sa 
lah satu diantara ialah sewak- 
tu seorang pasi€n jang men- 
dapat rawatan dengan obat: 

baru itu mati dengan  tiba2. 
Keketjawaan segera .menu- 

Suk kami. Tapi setelah diada- 
kan pemeriksaan terbukti, ba- 
hwa pasifn itu mati lantaran 
disamping TBC ia djuga me- 
ngandung penjakit kanker, jg. 
menjebabkan kematian itu, 

Pada suatu hari pada awal 
pertjobaan itu, Dr. Robitzek 

  

sangkutan telah mengadakan penjelidikan Kan: £ pengawasan jang biasa diadakan dlm. penjelidikan atas binatang? jang diberikan oba 
serta Iaporan2 bacteriologi, maka para dokter itu menjusun suatu proctocol, - atau eat 
untuk keperluan perfjobaan dirumah sakit, .,Kami mendapat "izin untuk: mendja 
tjobaan itu dari badan kedokteran dari Komisi rumah2 sakit” wajar Dr. Robitzek, 
kami membitjarakan tentang suasana dengan berbagai bagian dari rumah sakit Sea View jg... 

1 dalam pertjobaan itu, misalnja bagian sirar-X 
gian perawatan dan bagian pharmacy. 

untuk mengawasi zaal2 dima- ' 

  

Apakah Hasil Pertama Jg Didapat Itu Terlalu Dibesar-Bes 
Tn sien Diberi Gambaran Jg Muluk-Muluk? 

2 — Oleh: James Kilgallen 

duja sendiri, 

3 Dan »Nydrazid—2 

aa jakit. Paru2—3 Pertjobaan Per- 
(Mendatangkan Hasil Jg Menjenangkan 

: Pembantu Istimewa: Copyrigh: — 
IV, (Sambungan kemaren). Habis. Tn 

EBELUM PERTJOBAAN?2 dirumah sakit Sea View:itu diadakan. 

  

SEO PAMA TA TA SA UU TER RR? 

  

a 

   

arkan Dan Para Pa» 

: Dilan “5 . : 

para doktor jang ber . 
dengan mempergunakan sega» yan 

ta 
u 

   

   UI. £ 

Lantas 

  

nguraikan tulisan exelusief 

meyer. telah 
ZIDE, djuga 
menalukkan T.B.C. tadi 

landjut : 

ASIL2 J 4ANG diperol 

cazide ini adalah hasij dari 

kan chasia: PARA-AMINO   

Pycazide-A
nti TBC 

Selagi ,Suara Merdeka” d ne
 a 

Kiigallen. tentang diketemukan obag RIMIFON -dan 
Nydrazid jg. dianggap sebagai obat? ter 
rab untuk memergngi T. B.C.: maka kini 
rita dari .,Antara” Djakarta, bahwa importir. N.V. Hage- 

mendafjangkan,.di Indonesia “obap PYCA- 
obat baru jang dikatakan mandjur untuk 

Tentang obas Pycazide tadi. ,.Antara” tulis 

ngan Pycazide sungguh memuaskan, dn tidak ada ketjualinja. Pada pertjobaan pertama dalam . waktu 
jang pendek Pycazide dapat mengadakan perbaikan jang 
menakdjubkan did,lam diri mereka jang menderita Eb.c., 
dan tidak ada reaksinja jang merugikan sisakit. 
ini jang dalam beberapa - minggu lagi akan didjual di In- 
Gonesia unjuk umum — di dapat oleh seorang dokter.Ame 
rika dgri Herts Concern. sedjak 1951 jang setelah 
menjelidiki hasil jang diperoleh dengan : Nicotinamide, 
didapatinja .PYCAZIDE-I SONIACIN HYDRAZIDE. Py- 

chemotherapi dari tuberculose jang dimulai oleh Dr. 
Lehman, seorang tybib Swedia, jang telah menundjuk- 

tan ini ditjerdaskan oleh Herts Parmacoutical Ltd.: satu 
paberik obat jang terbesar ditanah Inggeris. 

dari pembantunja, James L. 

baru jz. mudjar 
fiba sebuah be- 

“lebih 

eh dari penjelidikan kimia de- 

Obat 
maa sa 

landjutan penjelidikan « dlm. 

SALICILIC ACID. Pendapa-   pkai 
  

baru itu, menumpahkan per- 
hatian jang sangat besar atas 

pertjobaan2 itu Ia meman- 
dang dari tempat tidurnja ke- 
pada Robitzek. dan berkata: 

»Marilah kita membuat sedja- 
rah dokter”. 

Suatu kedjadian lutju. 

Ketawa paling besar dialami 

oleh doktor itu, jalah waktu 
wakil2 vers menjerbu kerumah 
Sakit Sea View untuk berbitja 
ra dengan vasien jang dirawat 
dengan obat baru itu. 

Tukang2 potret newsreel, 

penjiar2 radio lan reporter, 
menjerbu kesegala tempat di- 
rumah sakit itu, Mereka me- 

ngambil potret vasien2 dan me 

nginterpiu semua jang ber- 
Sangkutan. 'Ditengah2. segala 
kesibukan ini dua orang ver- 
koper PAS (paraaminosalicy- 
lic acid), jang waktu itu biasa 
dipergunakan hersama strep- 
tomycin untuk mengobati TBC, 

menjerbu kedalam. 
Kedua verkover itu menje- 

rang doktor2 dan mentjoba 

mendjual kepada mereka dje- 
nis2 haru cari obat PAS pada 
saat setiap orang membitjara 

Ikan tentang obat baru itu. 

Dr. Robitzek men: 

  menjatakan kepada Richard 
Powers, (34 tahun), seorang 
bangsa Negro jang 'bekerdja 
Sebagai. portier kereta api di- 
kota New York bahwa ludan- 
nja sudah ,,negatief” suatu tan- 
da jang menggembirakan. 

' Pada hari ini, Powers jang 
termasuk salah seorang jang     'mula2 mendapat Suntikan obat. 
    

  

in A 
sardjang tadi kini sedang 
njelidiki dapat 
tjegah tingkat2 tsb. dengan 
menjuntikan darah dari : xe- 
orang jang menderita penjakit 

ra bagianstersebut. '. , 

tsb. kedalam badan seorang, 
jang baru mengalami marangan 
tingkat Is-i dari kaman polio. 
Pertjobaan sedemikian telah 

ag 

idaknja  men- 

    

ak-Anak 
berhasil, waktu dilakukan de- 

ngan memakai kera sebagai bi 
natang  pertjobaan, Menurut 
»American Medical Journal pa 

da hari Kemis maka 20 orang 
| suka rela telah mendapat sun- 

tadi | 

| oem 
tikan darah sedemikian 
dalam rupa serum, dan kini 
ternjata mereka “kebal terha- 
dap penjakit tsb, (Antara), 

"Suasana waktu itu laksana, 
orang mengangkut air ke laut, 

ksta Dr. Robitzek. 

Masih dibutuhkan 

bertahun2 lagi. 

Dalam memberikan kesimpu- 
lannja mengenai pertjobaan itu, 
Dr. Rebitzek mengatakan bah- 

tjapai, wa diperlukan. waktu 6 bulan 
tidaklah datang kepada kami | lagi sebelum buruk baik obat 
laksana sinar mata hari ' me- ! baru itu dapa, ditentukan utk 

membrantas penjaki: TBC. Dan 
masih diperlukan tempoh berta 
hun? lagi sebelum obat itu bisa 
diterapkan sebagai obat unjuk 
penjakit TBC. 

Dr. Robitzek lantas mengemuka 
kan beberapa hal jang masih 'harus 
dipeladjari: ' mengenai 
acid. Katania: 

»Kami belum lagi mengetahui apa | sar, katanja. 
kelamaan | inelalui pemeriksaan sinar-X dan ra 

mendjadi immuun. kepada obat baru ' watan2 lain. ' 
bagaimana | 

kah kuman TBC lama 

itu. Kami belum tahu, 
akibatnja kalau obat itu dihentikan 

  

TINTA 

TULIS 

Warna BIRU/HITAM mem- 

beri tulisan jang tidak lun- 

tur! 

  

  Distr. N. V, Internatio. 

  

ZONDER OPERATIE 
Spesial sakit AAMBEIEN 

(Wasir) orang: Laki koran 
koewat (Peloe) IMPOTENTIE 
orang Perompoean sakit KE- 
POETIAN dan tida Tjotjok 
Darah. 
Tanggung bisa bikin baek. 
Segala waktoe kita bisa kirim 
obat2. 
1. Obat Sakit Aambeien 

2. Obat Keputian of 
tidak tjotjok bulan 
orang perempuan Rp 25,— 

3. Obat Kuat orang 
PNS Menu aa Rp 50,— 

T.B. Surat2 harap disertai 
uang Rp 2.50 buat balasam. 
Djam bitjara: Pagi 8—1 

kata tata ggu tutup. 
AMIROD 

K 95/A 

80 5 

  

isonicotinic ! sakit TBC. Keperluan rumah2 sakit 

500 Ahli Teknik 
Dibutuhkan Oleh Ne- 
gara2 Terbelakangj: Ka- 

ta Keenleyside 

UGEH « KEENLEYSIDE, 
direktur djendral penje 

lenggara bantuan. 'tehnik PBB 
hari Kemis katakan, bahwa su: 
kar untuk mentjari 4 hinggs, 
509 orang ahli tehnik.jg sangat 
dibutuhkan oleh negeri? jang . 
terbelakang. Dan jg. mina 
orang2 ahli? itu jalah negeri? 
Sari Timur Tengah Asia, Ame-: 
Tika Selatan dan negeri? lain, 

2 

cm 

kata Keenleyside. $ 

Konggres Buddha 
“Internasional 

i 2g & » 

| ONGRES BUDDHA se- 
K dunia jg. kedua akan di . 

adakan di Djepang, bertepatan 
lengan masuknja agama Bud: 
dha ke Djepang: dari Korea, 
14090 tahun jl, dari ig, 25 Sep- 
tember hingga 13 Oktober, de- 
mikian- diumumkan “hati Rebo 
di Tokio. Kongres Buddha sedu 
nia jg pertama telah diadakan 
di Kolembo, Ceylon dim. tahun 
1950. berkenaan dgn. diperoleh 
nja kemerdekaan oleh negara 

| tersebut. 

  
  

memberikannja kepada pasien2 jang 
telah sembuh. sk 

»Kami. belum “tahu: apakah “obat. 
itu membawa akibat “kepada “pasien 
pasien - dibelakang. hari, terhadap 
urat sjaraf. dan urat. darahnja. j 

Jang terpenting dari segala-galanja 
kami beium tahu sampai kemana ke 

mudjaraban ' obat ini bila diberikan 
kepada binatang (jang. tidak parah 
penjakitnja). Disamping ini kami be 
lum pula“ mendapat kepastian ten 
tang . akibat - obat ini "terhadap 

| penderita TBC. jang masih bisa ber 
| djalan”. . 5 

Dr. Robitzek ' membantah -panda-. 
ngan2. bahwa. obat baru.ini akan 
menggantikan. pekerdjaan . rumah. 

TBC 'itu malah. akan bertambah be, 
Orang2 masih “perlu 

Pil sadja jang dapat menjembuh- 
kan 'TBC, belum lagi bisa. 

sI BERITA BUKU 
JAJASAN ' PEMBANGUNAN 

  

    
TJETAKAN: KEDUA 

Tobat mekah 1... 329 halaman 
Harga kulit tebal Rp. 12,50 

kulit tips... 7,50 

Persediaan terbatas 

Pesanlah segera! 

GUNUNG: SAHARI 8dp 
DJAKARTA T4.3615 cor. 

AA Mn Lon     "nek 

 



  

   

    

  

  
  

g cs alat2 jg. serba baru dim. gedung 
. Penerangan dan air leiding tjukup. 

Hawa sekitarnja njaman dan sedjuk. 
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JOAN RICE 
" . bintang jang menarik 

— dalam "BLACKMAILED: 

3 Artbur Rank Film Org.) 

x 
Sebagai 9 diantara 10 bin- 
tang” pilem, diapun mera- 
sakan nikmatnja sabun 

..avangi Lux jang baru 

Segan 

Uangian 

. 
XX 

  

X XXXL OX t Ka Ta 33 

. ABU spp 

       
   

     
  

  

HIN SING OPTICAL 
: Gediplo- 

Beridjazah meerd 
Opticien 

Europa : : 

Gang Pinggir:8 — Tilp, 2226 — Semarang 
 KRYPTOK PUTIH, KRYPTOK CROOKES 

(Katja Mata mia Lihat djauh dan Dekat). 

TELAH DI BUKA- & 

Grand Hotel SIN KOK 
Pandanaran 151 Semarang. 

jg. baru. 

Pemandangan indah dan murni. 

1 3 Menunggu dgn. hormat 

2 $ Dir. Grand Hotel ,,SIN HOA”. 

    

PUDJIAN 
Jang bernama Gitosukamto tinggal di Batanserut Gg. 1 No. 47 
“Semarang, jang telah sakit WASIR 6 tahun jamanja dan te- 
lah berobat beberapa tempat belum dapat sembuh. Kemudian 
saja berobat kepada Bapak Tabib M.S. RAHAT. Seteran 109 

—— telf. 1123 Semarang, dalam waktu 12 hari dapat sembuh 

  

ZONDER OPERATIE. 
Maka saja dengan semua keluarga mengutjap diperbanjak- 

banjak terimakasih atas pertolongan tuan Tabib. 

AN 

KABAKKKA 
ES, LIMUN DAN STROOP. 

$ Menurut . pemeriksaan dja- 

watan Kesehatan Kota Sema- 
. rang tjonto es dari Petodjo di ' 
njatakan kurang tjukup. Tjon 
to limun dari Lazido diterang- 
kan kurang tjukup, dari Sin- 
doro (Citroen) baik (ananas) | 

kurang tjukup, dari Sana baik, : 
- dari Mudalbron baik, dari To- 

xedo kurarg  tjukip, dari 
Lucky (ananaS) kurang tiu- 
kup (aardbeien) baik, dari 

Aguanova baik, dari Aguarius 
kurang tjukup, dari Hygia 
baik, dari High Life baik, dari 
Excelsior kurang tjukup dari 
Nectar baik, dari Grand dan" 
dari 'TBI (saribuah) baik. 
Tjorty stroop dari Claudia, 
Victory, HHH, Aroma Ren-, 
ny's dan Harumanis semua di 
njatakan baik. 

Hormat kami. 
GITOSUK Kanan 

aan man 

GELDLOTERIJ DJAK. Rp 16,— 4 
Rp. 9—- 4 Rp, 5—. DOEDEREN. 
LOTERIJ DJOKJA Rp. 10—. Trekk!. 
& verzkst. VRIJ. WIJNI PILL, Untuk 
orang prampuan hamil, badan lem- 

bek, kepala posing, sakit pinggang, 
peru:, tumpa2 Makan ini obat tem 
po waktu bunt ng Mamah dan anak 

“ 'baji supaja djadi sehat & Rp. 20— 
13 dogs Rp.57,— dan sasudah ber- 
anak lekas makan, BATUK KERAS? ? 
YOCANOL . tangg. bisa 'ekas bikin 
baik Rp 12,— besar Rp. 20,— OBAT 
KOEKOEL BESAR BRONTOK besar 
Rp.20— ZALE Rp.3,— VITANOL 
PILLEN Rp. 12,— besar Rp. 20 — ba- 

dan Imah dngin, lekas tiapee, 
(sexuele zwakte) tulang2 sakit, ping. 
gang pege'. HANARIJN bisa kasih 
datang bulan Rp. 60,— CRISTANOL 
bikn kurus, ketjilkan perut besar. 
BUSTERIN b'kip segar: kontjang be- 
Sar buah dada Rp. 20— 3 ds. 
Rp, 57—, URUNOL tangz. baik ken- 
ting nanah, darah» CERENOL da. 
rah “kotor, bisul, JIuka dan gatel 
4 Rp. 12,— besar Rp. 20— CERENOL 
ZALF Rp.3,— Ongk. krim Rp. 1.50. 

De Ind Kruiden THIO GIOK GIEM 
| Gate Tengah 22 — Semarang. 

  

Roy kog ers 

  

506 

  

Tailor 
KONG HIEN 

Bodjong 34 — Telp. 1187 
SEMARANG. 
  

  
       

  

| KESEHATAN 
KEKUATAN 
KEGEMBIRAAN 

(1) KEMADJUAN 
“ batan tni 

DIA JOM 
CG Bea Maba WANITA 2 Fa Ceng 

    

  

Toko Obat TAY AN HOO Tasah Lagang Godeh 4 

TN DIAKARTA-KOTA ta rum TN 

Distributors : 

Harmsen Verwey 
“53 

Duniop N.V. 

“ 8 1 7 | 

Ng 2 5 

da Ae EUR APLAN Tae Lp 2 apa Te IE EOY3 7 
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BE El 
—.. De Javasche Bank ba 

-  Nederlandsche Handel-Mastschappij, N.V. 

Nationale Handelsbank N.V. 

Escomptobank N.V. 
De Spaarbank te Semarang 
Bank Timur N.V. 

v 
mateng bahwa marika punja kantor-kantor akan 
DITUTUP "pada hari: 

Selasa, 22 April1952 (Mi'radj, Nabi 
“Mohammad s. a. w) | 

Kemis, 1 Mei 1952 (Hari Buruh) 

    

    
  

  
LYSTAV, sutera-buatan TOOTAL jang termas- kur, adalah tjita jang indah sekali, karena 
“wamanja jang segar dan tenunan jang hatus, pula dapat dipertjaja baik kalau ditjutji 
maupun untuk dipakai. Djuga LYSTAV —. Tuan 
mendapatkan mereknja tertjetak. pada sisi 
kain — memakai djaminan- PROOFAL jang 

termashur, 
Selain dari. pada Be LYSTAV pun memakai tanda TEBILIZED jang berarti, bahwa ini" telah diudji tidak mengisut — ,,finishing touch” 
bagi bahan pakan jang Pandaan Tuang » 

LYSTAV 
A TOOTAL kTOpaer 

TOOTAL: DAPAT 1 DIBELI Lacu 
#Berkubua dengan keaduan,: belum “dapat dibeli: “disemua tempa". 

dan persediaan dak “selalu letup ada.) 

2 anti : 'HOPPENSTEDT minsnakan BAP 

  

Lemah: bica dipan pada: 

  

PRIMA MODISTES & TAILORS 
BODJUNG 22a - TELE. 1513 

BAK-LES 
BD Is 

TAMAN-PROGO 12 SEMARANG 
CURSUS TJEPAT! 

TERIMA MURID UNTUK BULAN MEI 1952. 
Memberi peladjaran membuat: 
Roti2 dan kuwih, diantaranja roti Warmbollen, roti Sobek, roti 
Saucijs, roti Kedju, roti tawar, roti Kismis, Roomhoorns, Blader- 
deeg, Soesmaker, Wafels, roti Kukus, Bak-Pao dan lain2 matjam 
lagi. 

  

Pemimpin 
Nj. LIEM SING HIAP 

  

    

Kantor Assuransi ,, SEMADMY”. 
Semarang, Purwodinatan Tengah 124 Telf. 1350 

MENGURUS: 

SEGALA ASSURANSI 
ASSURANSI KEBAKARAN, MOBIL2, MUATAN2 DAN 

KETJELAKAAN DENGAN MOLEST.   
        

  

  

HOWPY , CACTus 
WE BEEN 

Sa na 
YORE MURDE 

        

FRIEND ROGERS 
IN JAN? 

  

       

  

   

   

    

RN. 

    
7 “uepes some HELP GETTIN/ 

| YoRE BG FEeT ON THE 
Nan ea &PUR GANES :    

  
  

   — Turunkan Jaket: itu daa 
Ne seorang Marshal pemerin 
ta 

jika Hallo, Cactus, kami me- 
nanti engkau disini. Apa teman- 
mu Rogers sudah kaumasukkan 
dalam, pendjara? 

   

      

  

— Kiranja sesuatu pertolo- 
ngan perlu untuk menurunkan 
kakimu itu dari atas media, 
Si urly 

   
  

    

| H2y...WHATID/ Y FOR DEFACIN! 
YOU Bo THAT |. GUN/MENT 

FOR? AA PROPERTY Now 
2 GIT OLT AN' RAISE 

V TA PossE To TRACK 
V | “DOWN MY FRIEND 

ROY ROGERS..“FORE 
TGT RED” | 

   

  

     

  

    
   

    

  

  

— Hey, apa maksudmu ber 
buat begitu? 

"5 Kamu telah melanggar hu 
kum! Dan sekarang ' keluar 
dari, sini dan pergilah!!  Dja 
ngan tjoba djuga Nasa 
nama temanku. Roy Rogers... 
sebelum aku djadi marah! 

Ujuga dapet belih diantero —— 
Toko-toko di INDONESIA Ne aan 2 : 

1 Fsepur, Pra Y You Loce, 9 Pertjobaan RIDIN' With 4 GopPner? Roccee 
« Hang! 

Berbahaja | aa 
Djika tida mengerti harus mi- 
num djamu apa, djanganlah 
tjobak minum Djamu atau 
obat2an sembarangan jang be- 
lum terkenal. Djika tida ber- 
hasil, mungkin membahajakan 
kesehatan atau buang uang 
pertjuma, 

IS STiLi. LO9sSE, 

S0 WELL KNOCE: 

OFF ANOTHER 
RANCHER AN! 
BLAME THE 
KILLIN'S ON HIM," 

THAT PosSE ) 
TONIGHT ? 

     

   

  
| kenal lama diseluruh Indonesia. 
| Tersedia djamu2 untuk me- 
njembuhkan  rupa2 penjakit 

  

atau untuk mendjaga keseha- 
tan badan. Djika sakit datang- 
lah lekas ke: 

— Spur, kita pergi dari sini 
malam ini? 

—. Gila kamu, Gopher. Ro- 
gers pada waktu ini belum ke 
tangkap djuga. Maka akal lain 
harus kita lakukan, Kita bunuh 
lagi. seorang petani dan menu- 
duhkan perbuatan pembunuhan 
itu atas dirinja !! 

  

|INI MALAM"D.M.B. 
JorioN 

Djamu tjap Djago sudah ter- 

  

TAN KA NA KELAANN 

  

    

  
TAP NONA 

mempunjai merek jang dipahatkan diatas tutupnja. 
Periksa pembelian Tuan dan berhati? terhadap 
barang tiruan. 

  

IN 68   
  

Saba Ma AAaa air OA mana Aamaba edi Dana aa 
  

HARGA RECLAME ! !! 
SHUTTLECOCK'S: 
GOLDEN BOY p. doz. Rp. 
TOMAHAWK Pp. dez. Rp. 25 —— 
EAGLE p. doz. Rp. : 
BADMINTON RACKET: 
REX dengan SNAAR Rp. 20.-— 
STREAMLINE 

dengan SNAAR Rp. 22.50 
COUPE DAVIS 

SILVER GRAY 
... (Steel — wadja) 

- zonder snaar Rp. 100.— 
Luar kota ongkos kirim tam- 
bah 5 pCt. 
GOLDEN BOY Sports Service 
SIDODADI 9 SEMARANG. 

EA Wuziokstuk ken PSI 
  

Deana Durbin zingt Rp. B3 
Always in my heart an “360 

Mv foolish Heart A— 
You belong to.my heart,, 3.60 
Tico-Ticoy Amor-Amora , 3. 

Five minutes more 3.— 

Look for the silver ji- 

ning ,, 4.80 
Night & Day » 480 

Begin the beguine » 4.80 

My heart cries ». 440 

Port 1055 (sedikitnja Rp. 0.75 

»CLORIOUS" 
Sidodadi 3 — Semarang. 
  

A. O. KRIJPTOK LENS 

  

SHANGHAI OPTICAL C9 
Pekodjan 82 — Tlp. 1125 Semg. 

-— 

HIOE WAN FA TAILOR 

Widosari 1. 

SEMARANG. 

    
  

  

dengan SNAAR Rp. 27.50 
VICTORY Slazenger 

(“ z0onder snaar Rp. 70.— 
METEOR Slazenger 

zonder snaar Rp. 16.— 
The GRAYS. 

zonder snaar Rp. 80.— 
LIGHT BLUE (Gray's) | 

zonder snaar Rp. 90.—j 

  
! 
! 

5.-7.9.- (17 tb.) 
  

Metropole 
Esther Williams Van Johnson 

” 

sDuchess Of Idaho 
M-G-M' in TECHNICOLOR 

Matinee: Minggu Pagi: 
ORION/Metropole'dj. 10.— 

Rex 5.-7.-9.- (17 tahun) 
Greer Garson — Robert Mitchum 
M-G-M 
Presents '»Desire Me" 

Matinee: Minggu pagi djam 10.— 

Ini & Besok Malam 
Djagalan? 6.30— 8.45 (17 tb.) 

Wei Ie Bhing — Auyang Safi 

&» Han San She Chung Sheng” 

— 

  
  

Mulai Senen Malam premiere 
SG Kirk Alyn — James Dale 

mfodaral Agents Yv.s.” Underworld, Ine “ 

Senen Malam PREMIERE 
Metropole 5— 7.— 9,— 

    ,When Worlds Collide' 
“DUNIA KIAMAT) 

Paramount" Tecbnicolor   

Grand 5.—7.—9.— 

Pemberi Tahuan 
Berhubung dengan perbuatan seorang luaran jang telah men- 

tjemarkan nama baik Kantor Perindustrian Karesidenan Peka- 
longan (misbruikmaking nama Kantor), maka diminta kepada 
chalajak ramai umumnja dan perusahaan2 chususnja, 

agar mereka bersikap hati2 apabila kedatangan seorang jang 
mengaku dirinja sebagai pegawai dati Kantor tersebut diatas / 
dengan sesuatu maksud jang tidak baik. 

Perlu diterangkan disini, bahwa tiap2 pegawai Kantor terse- 
but jang di printahkan bekerdja luar (buitendienst) selalu mem-. | 
bawa legitimatie-bewijs, jang sewaktu-waktu dapat ditanjakan 
apabila timbul keragu-raguan "han para pegawai jang 'di- 
maksudkan. i 

Maka dengan ini hendaknja aa maklum adanja. 

Pekalongan, 16 April 1952. : 
Kepala Kantor Perindustrian Karesidenan 

Pekalongan, . 
ttd. HARTANL .- 

akan terima: 

RADIATOR 
Truck Chevrolet tahun 1941 — 1950 

    

  

F Rord. V8, 1941 — 1947 

Mobil Persoon Chevrolet tahun 1942 — 1948 

Ford V8... 1941 — 1950 

N. V. INGTRACO, 
27 — SEMARANG — 'Telf. 264. 

Tidak akan tua, karena dajanja : 

ARAK OBAT” — 
HAI KAU PIEN —p 
TETAP BERNAPSU BESAR 
SELAKU KEWADJIBANNJA 

SATU LAKI-LAKI. 

Bodjong 
  

  

  

     

    
Go 8 

Pusat Pendjual: PR N23673 

KONG DJIN TONG Pekodjan 105 — Telp. 1885 Smg. 

    MOTOR MESIN DjyairTr 
Bisa di pakai untuk segala merk Voltage 110—125 Volt 

AC—DC Harga Rp. 450.— (Compleet). 

ELECTRON. & Sales Service 
DUWET 30 — TELP, 734 — SEMARANG 

  
  

  

CITY CONCERN CINEMAS —— 

  

  

SILUX INI MALAM PREMIERE jai tahun 
5 mL mn Oma Maureen O'Hara — Paul Christian 
9 Berbareng VINCENT PRICEJ, 
#Royai 
515.-7.15-9.15 BAG DAD 

dalam Technicolor Gilang Gumilang! « 
Matinee Minggu pagi ROYAL 9.45— LUX djam 10.— 

Roxy 15 — 915 

— 

£ Ini 'Malam D.M.B. Iseg. umur) 

Ali Jugo — Gretiani Hamzah — Siti Salmah — Sum jati 

» Ampat Serangkai ya indonesia baru Menarik dan Gempar! 
Matinee Minggu Pagi djam 10.— “hanja GRAND 

INORA 5.—7.—9.— INI MALAM D.M.B. Na 
Luther Adler": 
Patricia Knight vIhe Magic Face” 

Matinee Minggu pagi djam 10.— 

.Djaga Hari Mainnja de L U X Film DITECTIBVE 

s The Dark Mans 
AKAN DATANG 

«Paul Miuoni dalam ,» s0 mandos Strike kt Dawn" 
  

    

   

  

Au TK KaLG . Mo 17 MN 
AD Warner Bros' TECHNICOLOR 

Doris Day 
in     “aer engan 

anna 
salt A Great Fooling” 

Teks INDONESIA 
sedntebbuny dtnobo tatanan Sa Ta 

  

MP 

Druk, VII No. 684/111/A/718 
  
 


