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wan Djepang. 

segera setela 
jata 

Dienderal Robertson ig kini 
diabat direktur-djenderal 
rekrutering 
seterusnja: ,,Tiongkok dan 
adalah ibarat 
bantuan 
pakan suatu 
kekuatan 
kan.” 

minjak dan air. 

negara besar 
luar biasa memb 

Hendaknja 
sungguh andjuran2 Rusia untuk 
ngurangan — persendjataan itu, 
tjuali apabila Rusia sudah 
ka tabir besinja, demikian 
Robertson. (Reuter). 

djangan 

PBB Antj: m 
Don Rese: 

Kalau Pihak Utara Ti- 
dak Adjukan Usul2 

Konstruktip 

DALAM perundingan antara 
pihak Serikat dan pihak Utara di 
Panmunjom pada hari Selasa, pi 
hak Serikat mengantjam tuk 
menunda kelandjutan ndi- 
ngan perletakan sendjata jg baru 
sadja dimulai lagi ini, ,,apabila 
pihak Utara tidak 'mengadjukan 
sesuatu hal jang konstruktif, ke 
arah pemetjahan soal2 repatriasi 
orang2 tawanan perang. ,,Kami 
tidak ingin terlibat dalam perteng 
karan2 kata jang diulur-ulur dan 
tidak berguna”, kata ketua dele 
gasi Serikat, Letnan-djendral Wil 
liam K. Harrison. 

Ketika hari Senen jl., rrison 
mengatakan bahwa “usul G-pasal pi- 
hak Utara jg dimaksudkan - untuk 
menjelesaikan soal tawanan rang 
itu ,,tidak acceptabel”. .,Dari penga 
jlaman2 Tuan ketika- perundingan2- 
jg lampau, Tuan tentunja tahu bhw 
apa jg kami katakan itu memang 
sungguh? pendirian kami”, kata 
Harrison kepada delegasi ara, 
Djenderal Nam II. Seperti diketa- 
hui, ketika bulan Oktober j.I. Har- 
rison- menjatakan reses pula, sesu- 
dah ia menuduh bahwa pihak Uta- 
ra merintangi kelantjaran djalannja 
perundingan. (Antara—UP). 

  

Inggris di Djepang, “pada 
n menerangkan bahwa 

h tertjapai gentjatan 
di Korea, RRT akan ter 

dalam suatu peperangan Ia 

men 
jawatan 

Australia, menerangkan 

Djepang 

Dgn. 
dari Rusia- RRT. kini meru 

dengan 

ahaja- 

dianggap 
pe 

ke- 
membu- 
jenderal 

| Luang 
Mulai 

  

DARI HANOI DIBERIT 
mempersiapkan sesuatu untuk 

. disana. : 

2 Sg 

# 

Provokasi USA 
100.000 Dollar Bagi Pe- 
nerbang Utara Jg. Mau 

Larikap Mig-15 
AMERIKA SERIKAT menawar 

kan sedjumlah 100.000 dollar bagi 
| penerbang pihak Utara pertama jang 
dapat melarikan diri beserta pesawat 
(pemburu Mig-15 dan menjerahkan 
nja kepada pihak Amerika. Tawa 
ran tadi termuat dalam surat2 sele 
baran jang didjatuhkan oleh pesa 
wat udara Amerika di daerah Korea 
Utara dan disiarkan pula oleh radio 
jang ditudjukan terhadap pihak Uta- 
ra. Tawaran itu dimuat atas. nama 
djenderal Mark Clark, panglima ter 
tinggi pasukan2 PBB di Korea. 

(Antara) 

  

  

Sebuah peta ichtisar baru dari dae- 
rah Laos Utara. Ibu kota: Luang 
Prabang. Didaerah ini tiga kota te 
lah dikosongkan oleh Tentara Pe- 
rantjis-Vietnam, jakni Moung 
Khoua, Sam  Neua dan Xieng 
Khouang. Mungkin jang ditudju 
oleh tentara Vietnam, ialah Luang 

Prabang. 

2 Ka Moung Khova 
3 T 
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Kisenhower Adakan Per- 
djandjian Rahasia? 

Kemungkinan Diterdjunkannja Pasu- 
kan? Amerika Dlm Peperangan 

do-Tiina 

SEORANG ANGGOTA mad jelis rendah Amerika, Clement Za 
blocki (demokrat) hari Senen katakan, bahwa pemerintah Eisenho- 
wer telah me 
kin djuga 
Zablocki katakan 

ngadakan perdjandjian rahasia internasional jang mung- 
meliputi pengiriman pasukan2 Amerika ke Indo-China. 

» bahwa walaupun anggota2 Partai Republik mem 
protes terhadap perdjandjian2 rahasia, pemerintah baru Amerika 
telah njata dan memandang 
rahasia sendiri. - 

  

Persiapan 
Pengungsian 
Pasukan KMT 
PEMERINTAH MUANG THAI 

sekarang sedang mengadakan per 
siapan-persiapan untuk pengung- 
sian serdadu2 Tiongkok Nasionalis 
di Birma melalui wilajah Muan 
Thai, demikian didapat kabar da- 
ri sumber2 pemerintah di Bang- 
kok pada hari Senin. Rentjana pe 

ngungsian ini tlh. disusun oleh de- 
partemen kepolisian negara Muang 
Thai, guna melaksanakan tiap re- 
solusi PBB memerintahkan 
penarikan mundur pasukan2 geri 
ja Kuomintang jang sekarang be- 

rada diperbatasan antara Birma 
Utara dan RRT ke Taiwan. 

Menurut rentjana tersebut  rom- 
bongan2 dari 1500 orang serdadu 
Kuomintang jang telah dilutjuti sen- 
djata2 mereka akan dibawa gan 
pengawalan militer dari perbatasan 
Birma ke Bangkok, darimana me- 
reka kemudian akan diangkut deng- 

an kapai2 ke Taiwan. Polisi Muang 
Thai akan mengambil tindakan2 su- 
paja mendjamin bahwa sesudah pe- 
ngungsian nanti selesai tidak akan 
ada sisa2 anggota2 gerilja nin- 
tang diwilajah Muang Thai. Menu- 
tut rentjana pengungsian itu para 
serdadu Kuomintang akan dibawa 
dengan konvoi2 militer dari perba- 
tasan ke Lampang, dari tempat 
mana mereka kemudian akan diang- 
kut dalam kereta2 api ke Bangkok. 

Menurut sumber2 pemerintah ren- 
tiana2 ini belum disetudjui oleh pi- 
hak resmi, tetapi telah disusun se- 

sesuatu tindakan 
resmi. (Antara), 

perlu untuk mengadakan perdjandjian2 

Zablocki adalah anggota panitia 
urusan luar negeri madjelis rendah 
dan baru2 ini kembali dari perdjala 
nannja dari Asia Tenggara. Dikata 
kannja, ketika sedang dikemukakan 
pertanjaan2 kepada para pembesar 
Perantjis dan Vietnam (Bao Dai) di 
Indotjina, anggota2 panitia urusan 
luar negeri mendengar, bahwa pe 

merintah Amerika  mendjandjikan 
akan memberi bantuan kepada In 
dotjina dalam perlawanannja  mela- 
wan pasukan2 Ho Chi Minh. Dan 
djandji itu diadakan dengan tak di 

ketahui oleh Kongres dan telah di 
djandjikan bantuan militer Amerika 
'dan mungkin pula akan dikirim pa 
sukan2 Amerika untuk bertempur 
disana. Menteri luar negeri: Ameri 

'ka, John Foster Dulles, baru2 ini ka 

sud untuk memperbesar bantuannja 
kepada Indotjina. 

Zabloecki dalam pada itu katakan 
pula, baru2 ini diumumkan, bahwa 
dalam perdjandjian antara Eisenho- 
wer dan Eden telah didjandjikan, 
bahwa Amerika akan menjokong 
Inggris dalam sengketa Inggris/Me- 
sir mengenai masalah Suez, hal ma- 
na tak “diketahui oleh Kongres. Di- 
njatakannja, bahwa ia sendiri tak 
menentang perdjandjian2 itu, tapi 
ia ingin mengetahui, apakah ang- 
gota2 Partai Republik, jang dengan 
pedas mengkritik perdjandjian2 ra- 
hasia ketika. pemerintahan  dipe- 
gang oleh Partai Demokrat, djuga 
akan mengkritik perdjandjian2 raha- 
sia jang telah dibuat oleh pemerin- 
tahnja sendiri. (Antara). 

SsTINGKATAN PRODUKSI se- 
karang ini djauh tidak mentju- 
kupi keinginan kita untuk me- 

naikkan deradjat dan penghi- 
dupan rakjat kita. Saja tekankan 

disini kenaikan  deradjat — dan 
penghidupan rakjat kita, karena   

| 
dalam sistim pemerintah jang 

lampau hal itu diabaikan”, demi- 

kian antara lain diterangkan oleh tenaga, alam 

Lagian Bian hu NS 

    

takan, pemerintah Amerika bermak | 

Produksi Kita Tak 

    
  

   

 Prabang| Dikepanai 
Kota2 Disekitarnja atu 

Digempur Oleh 
Keadaan Indo China Lain Daripada Di Kotek t : 

'er Satu 
Vietminh : 

AKAN, bahwa fihak Perantjis sibuk 
mempertahankan Lu Prabang,. ibukota negara Laos. Ditengah2 nenen ma ban wa benteng Ban Se, jang terletak 1009 

Prabang telah djatuh ditangan pasukan2 
bahwa garnisun dibenteng itu jang terdiri dari 
telah mengosongkan benteng itu sebelum pasukan2 Vietminh tiba | 

ini diterima 
kilometer di Timur Luang 
Vietminh. Diterima berita 

Selandjutnja diterima kabar di 
Hanoi, bahwa pasukan? Vietminh 
melakukan tekanan keras terhadap 
pos Pak Seng, jang terletak disungai 
Nam Duong, 65 kilometer ditimur 
laut Luang Prabang. “ Selandjutnja 
satuan2 Vietmioh telah menjerang 
pos Muang Khoua disungai Hou, 
130 kilometer diutara Luang Pra- 
bang. 

Dari berita2 itu didapat kesimpu- 
lan, bahwa pasukan? Vietminh ter- 
sebar luas didaerah Utara Laos. Di 
Hanoi orang jakin bahwa Luang 
Prabang belum langsung terantjam. 

Keadaan di Luang Prabang 

Sementara itu pandu2 dan petani? 
telah turut mengambil bagian aktif 
dengan pasukan2 Uni Perantjis da- 
lam menjiapkan ibukota keradjaan 
Laos menghadapi serangan kaum 
Vietminh. Pandu2 memberi 
djuk kepada lalu lintas berat 
lapangan terbang dari mana terus- 
menerus mengalir alat perlengka- 
pan peperangan jang diangkut de- 
ngan pesawat trebang. Djembatan2 
udara lainnja mengangkut serdadu? 
dan meriam2 kepada benteng per- 
tahanan Perantjis itu jang letaknja 
di dataran Jarres, 90 mil tenggara 
Luang Prabang dan Vientiane ke- 
dudukan pemerintahan, jang letak- 

dari 
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nja 70 mil dibawah dataran 
but. Ea 
Pasukan2 pelopor Vietminh dalam 

pada itu bergerak  menudju -Paki- 
seng, pos luaran 45 mil timur laut 
Luang Prabang, jakni setelah mere- 
ka merampas sebuah garnisun ke- 
tjil, S5 mil kearah Utara. Para pem- 
besar Perantjis menjatakan kagum 
atas sikap tenang penduduk  pere- 
man di Luang Prabang. Seorang 
djurubitjara militer menerangkan 
bahwa pesawat terbang Perantjis 
telah menghantjurkan sebuah  de- 
bot perlengkapan Vietminh sebelah 
Utara Nasan. (Reuter). 

terse- 

» Pengusiran. 
Jarres masih terus 

sisa2 anak buah garnisun 
tari Sam Nuca. Untuk menempuh 
djarak ini mereka harus melalui 
djalan2 sukar dihutan2 besar. Ka- 
barnja sampai kini telah 7.000 
prang anak buah garnisun Sam 
Nuea tiba di Plaine des Jarres. Di- 
duga masih akan tiba lagi dalam 
beberapa har' ini sisa2 garnisun ter- 
sebri. : 

Di Plaine des 
mengalir 

Lain daripada Korea, 
Sementara ita komandan terting- 

gi pasukan2 Uni Perantjis di Indo- 
tjina djenderal Raoul Salan hari 
Senen menjatakan pendapat bahwa 
Indotjina beda sifatnja dari Korea, 
dimana terdapat garis pertempuran 
jang djelas memisahkan daerah Ia- 
wan dan kawan. Di Korea djuga 
tidak perlu adanja pasukan? besar 
didaerah pedalaman untuk berdjaga 
terhadap kegiatan2 gerilja. — Indo- 
tjina menurut pendapat Salan tidak 
bisa didjadikan ,,daerah penjangga” 
seperti disarankan terhadap Korca. 
Mereka jang berpendapat demikian 
akan mengchianati tiga bangsa ber- 
daulat jang patuh kepada blok de- 
mokraSi dan jang sudah berakar ke- 
pada tradisinja lama. 

Djenderal Salan menamakan in- 
vasi terhadap keradjaan Laos suatu 
pelanggaran jang menjolok mata ter- 
hadap kedaulatan dan berpendapat 
bahwa inyasi ini bukan keinginan 
kaum Vietminh sendiri, melainkan 
perintah dari Moskow dan Peking. 
(AFP-Pia). 

SEORANG MENTERI UKRA- 
NA DIPETJAT. 

Seorang menreri Ukraina, Alexi Piro 
gov, baru2 ini telah dipetjat dari dja 
batannja, demikian disiarkan oleh 
radio Kiev pada hari Minggu. Se- 
bagai penggantinja telah diangkat 

  

  

berita bah 

20: militer Laos | 

petun- 

| hesia. : 

      
  

000 Penukaran 
. Tawanan 

Penukaran tawanan perang jang sa 
kan. Pada gambar: sepasukan tawa 
run dari kapal pendarat diPusan. De 
ra tsb. telah diangkut dari kamp Ch 
Kaesong, untuk selandjutnja diserah 

   
  

  
kit dan luka2 kini sedang giat dilaku 
nan perang Korea-Utara- waktu tu 
ngan kapal tadi pasukan Korea Uta 
ojedo. Kemudian akan diteruskan ke 
kan kepada pihak Korea-Utara. 

  

i 

nerangkan kepada ,,Antara”, 

ngan di Malaya itu mempunjai 
ngunnja suatu bangsa jang 
djumlahnja 2,8 djuta, jang 
adanja bangsa Tionghoa j 

     

ngan tsb. dan 5. letak Malay 

Sunario, bagi Menurut pendapat 
Indonesia jg tidak merugikan jalal 
djika bangsa Malaya itu dapat men 
tjapai status jg dikehendakinja. 
tidak bersedia menerangkan, 
dasar apa pertimbangannja itu: 
nja ja katakan, bahwa pendapatnja| 
tsb. tidak semata2 bergantung pad 
rasa sympathi@ terhadap gerakan k 
merdekaan bangsa Malaya tsb., te 
tapipun mengingat djuga kepenti 
ngan Indonesia. Dalam. 

Lini ia kemukakan pula, bahwa Ma- 
laya sangat dekatnja dengan Indo- 
nesia, maka ia peringatkan, bahwa 
djatuhnja — Singapura  dipermulaan 
perang dunia kedua, segera di-ikuti 
oleh djatuhnja Batavia. Maka ia- 
pun menegaskan, dalam menghada 
pi perkembangan di Malaya dan se 
gala « kemungkinannja, pemerintah 
Indonesia harus bersikap waspada. 
Demikian pentingnja letak Singapu 
ra dari sudut geografis bagi Indo- 

            

   

  

Amerika djangan teriyikan 
pemberian bantuan militer 
nja. 

Atas pertanjaan tentang pepera- 
ngan di Indo-China sekarang ini 
Mr. Sunario menjatakan pendapat- 
nja, bahwa rakjat Vietnam berhak 
mendapat kemerdekaannja dan ke- 
padanja harus diberikan “ kemerde- 
kaan itu. 
Menurut Mr. Sunario, Amerika 

Serikat dapat mendjalankan peranan 
jig penting untuk mengachiri pepe- 
rangan di Indo-China dengan tidak 
meneruskan pemberian bantuan mi 
liternja kepada  Perantjis tetapi 
mengusahakan tertjapainja  persetu- 
Gjuan diantara kedua belah pihak jg 
sedang bermusuhan dewasa ini 

(Antara). 

Pokok Perbe- 
2 daan Azasi 

Dim Ulangan Perun- 
dingan Mesir-Inggris 
MENJAMBUNG berita me- 

ngenai pembukaan kembali 
rundingan antara Mesir dan Ing- 
gris pada hari Senin, seterusnja 
dapat diwartakan bahwa ketua 
delegasi Inggris ialah dutabesar 
Sir Ralph Stevenson, jang baru 
sadja keluar dari rumahsakit. 

Menurut kalangan2 tidak resmi 
di Kairo, antara Mesir dan Ing- 
gris terdapat satu perbedaan aza- 
si dalam pendirian mereka. Me- 

  

    reka kemukakan bahwa Mesir 
menganggap perundingan ini 
nja mengenai penarikan kembali 
pasukan2 Inggris dari daerah 
Terusan Suez sadja.  Sebaliknja, 
Inggris menganggap perundingan 
ini dimaksudkan untuk menjele- 
saikan segala soal jang belum di 
petjahkan, antara kedua negara. 

Sidang jang pertama ini ber- 
langsung selama 80 menit dan jg 
berikutnja diadakan pada hari 
Selasa ini. (Antara-U.P.) 

  

Pembantu menteri pertahanan 
Amerika Serikat Rogers Kyes hari 
Senin menerangkan bahwa pemerin 
tah Eisenhower akan merobah sama 

Mr. SUNARJO, wakil ketua 

. hubungan $ 

Indonesia YWarus Waspada 
Thd Perkembangan Malaya 
Karena Sangat Dekat Letaknja: Perkembangan Di 

Malaya Penting Bagi Indonesia Peringatan 
Mr. Su nario . 

Seksi Luar Negeri Parlemen me 
bahwa pemerintah Indonesia seharus 

nja bersikap waspada terhadap perkembangan2 politik jang kini 
sedang terdjadi di Malaya. Sunario kemukakan, bahwa perkemba 

5 segi jang pokok, jaitu: 1. ba- 
turunan dengan bangsa Indonesia, 
menuntut status kemerdekaan, 2. 
mlahnja lebih besar, jakni 2,9 

djuta dan jang sosial ekonomis lebih kuat, 3. gerakan komunisme 
jang semakin kuat, 4. politik - dalam menghadapi perkemba 

a sangat dekat dengan Indonesia. 

  

Naskah-Botjor 
' Tak Laku Di 

Jogja 
3 Orang Dituduh Men- 

| “djadi Pendjualnja 
(Oleh: Korr. sendiri 

DARI KALANGAN Panitya 
Udjian Pengahabisan S.M.A.A. 
Negeri Jogjakarta, didapat kete- 
rangan bahwa soal  kebotjoran 
naskah udjian itu djuga ramai di 
bitjarakan dalam kalangan pergu 
ruan dan rupa-rupanja djuga ada 
golongan tertentu jang tjoba men 
djual naskah udjian itu, tetapi 
dikatakan, bahwa pendjualan itu 
tidak bisa mendapat ”pasar” jang 
mempuaskan, karena pada umum 
nja para peladjar tidak mau mem 
belinja. Selandjutnja dinjatakan, 
bahwa karena dalam suatu perte 
muan oleh Ketua Panitya Udji- 
an Pengabisan S.M.A.A. Negeri 
Jogjakarta, dinjatakan bahwa ke- 
botjoran ita telah terdjadi bukan 
karena perbuatannja S orang 
inspecteuren P.P. dan K., tetapi 
telah terdjadi dari kalangan per- 
tjetakan di Djakarta, sebagaima- 
na jang sudah disiarkan oleh 
surat-surat kabar. 

Di Djokja sendiri sudah dilaku- 
kan penjelidikan pada mereka jang 
tioba mendjualnja dan kini sudah di 
adukan kepada kepolisian untuk di 
ambil “tindakan seperlunja. - Mereka 
jang- telah tertuduh adalah: — A.Z. 
dari Gerdjen. D. dari P.P. dan K. 
dan D. dari Klitren. - Selandjutnja 
dinjatakan, bahwa di Djokja naskah 
udjian itu per stelnja didjual. de- 
ngan harga Rp. 500,—. 
Mengenai keperluan naskah udji- 

an, untuk S.M.A. A dikatakan ada 
diperlukan 740 lembar dan teiah di 
minta dua untuk tiap-tiap mata-pe- 
ladjaran, tetapi ternjata jang dite- 
rima hanja 640 lembar. Achirnja di 
njatakan, bahwa berhubung dengan 
adanja kebotjoran naskah  udjian 
itu, Pemerintah telah dirugikan se- 
djumlah Rp. 6,— djuta. 1 

Der. Halim 
Akan Kawin 

Dgn Nn Antaria: Putera- 
Puteri Gandasubrata 

(Oleh: Korr. sendiri) 

  

Dari kalangan jang mengetahui, 
didapat keterangan, bahwa Dr. Ha- 
lim, dulu pernah mendjadi Perdana 
Menteri RI. Dijokja didjaman RIS, 
kini directeur Rumah Sakit Umum 
di Djakarta dan Ketua PON, — 
akan menikah dengan puteri  tn. 
Gandhasubrata, — Ketua Pengadilan 
Negeri Jogjakarta, Nona Antaria. 
Bilamana perkawinan itu akan di- 
langsungkan, belum didapat kepas-   sekali sistim produksi perlengkapan 

militer Amerika, dengan maksud un 
tuk mengurangi ongkos pertahanan,   Karayayev. 

mr.  Loekman Hakim, direktur 
Java Bank dalam hubungan pem- 
bitjaraan2 tentang penanaman 
modal asing di Indonesia. 

Selandjutnja ia berpendapat, 
bahwa untuk dapat  mendjalan- 
kan produksi, Indonesia memer- 
lukan faktor2 jang tertentu, jaitu 

dan modal. Untuk 

  

baik dimasa damai maupun perang. 

kenaikan produksinja, di  Indone- 
sia tidak dapat mengabaikan 
faktor modal.  Kurangnja modal, 
tentulah akan mengakibatkan, 
bahwa produksi jang dihendaki 

tidak akan dapat. ditjapai pada 

tingkatan jang dikehendaki. 

Seterusnja mr. Loekman mene- 

rangkan, bahwa modal harus di- 

II Lenmvaga Kebudajaan tndonesia 

sKo. bea 
van Kania 

tiannja, — tetapi dengan demikian 
rupanja Dr. Halim sudah melepas- 
kan pendiriannja belum mau ka- 
win”, 

Ijukup Utk Menaikkan Taraf 
tjari terutama didalam negara 
sendiri, tetapi kita mengetahui, 
bahwa rakjat Indonesia kekura- 
ngan modal, demikian pula peme- 
rintah tiada. mempunjai tjukup 
modal, sehingga kita harus men- 
tjari diluar negeri. 

Dikemukakan hahwa  banjak 
sekali negara2 diluar Indonesia 

nsasch Genuotserap 
sen Wetenschappen'     £ 
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Sadja—Tahun J 

dingkan perdamaian dunia, 

Gunia kini telah berkeputusan 

ini. Mereka menuntut 

Sewaktu perang Korea 
ada banjak djuga 
anggap, bahwa itu adalah suatu 
saksi polisi” untuk  menghantjur- 
kan agresi Sovjet Uni. Tetapi dim 
waktu 2 tahun jg telah lampau, ang 
gapan rakjat Amerika telah bero- 
bah sebagai akibat banjaknja pemu 
da2 Amerika ig telah tewas di Ko- 
rea. 

Peperang”n “di Korea itu 
memburukkan kead i 
rika, tetapi kaum » 
ka memperoleh . ke: 
besar. Hai ini 
terang oleh rakjat Ar 
kian Wheaton. 

meletus, 
Orang jg meng- 

       
   

Tahun jang lalu untung 
44 biljun. 

Kaum monopoli besar, jakni 
Rockefeller, Morgan, Dupont, 
Ford dan Jain2-nja telah memper 
oleh keuntungan jang luar biasa 
tingginja karena perang itu. Ta 
hun jang lalu, keuntungan total 
jang diperoleh kaum monopoli 
tsb. adalah lebih dari 44 biljun 
dollar. Tetapi disamping ini ke 
adaan hidup rakjat Amerika djadi 
makin sulit. Apakah keadaan itu 
dalam kepentingan rakjat Ameri 
ka? demikian Wheaton menerus 
kan. Pertanjaan ini teranglah 
harus didjawab ,,Tidak”. 

Konp. perdamaian antara 
5 negara besar. 

Setelah menjatakan, bahwa rakjat 
Amerika tidak harus terus menjo- 
kong suatu program jg sangat ber- 
lawanan dengan kepentingan rak- 
jat Amerika,  Wheaton- kemudian 
menguraikan tentang banjak masa- 
lah jg telah diselesaikan dengan dja 
lan perundingan. Dikatakannja, ba- 
njak pertentangan dalam keluarga, 
organisasi2 sosial, agama dan poli- 
tik telah ternjata dapat diselesaikan 
setjara damai. Djuga Amerika 
memperoleh kehidupan nasional jg 
damai karena memakai rundingan 
sebagai alat untuk menjelesaikan 
pertentangan. 

Djuga pertentangan2 internasional 
dapat diselesaikan dengan djalan be 
runding. Hal ini di-insjafi oleh rak 
jat dunia dan karena itu mereka te 
lah menjerukan kepada 5 Negara 
Besar supaja menjelesaikan perten- 
tangan2 dewasa ini disekeliling me- 
dja konperensi. 

Dan kewadjiban rakjat Ameri 
ka dewasa ini adalah mendesak 
kepada pemerintah Amerika su 
paja segera mengachiri perang 
Korea dan memulangkan  pemu 
da2 Amerika jang kini berada di 
Korea dan achirnja menuntut su 
paja pemerintah Amerika meneri 
ma baik permintaan jang meng 
hendaki konperensi 5 Negara Be 
sar guna merundingkan  ketega 
ngan dunia dewasa ini untuk men 
tjapai penjelesaian jang pantas. 

Demikian Wheaton dalam seru 
annja itu kepada bangsanja sen 
diri. (Antara). 
  

Pelanggaran 
Kesopanan? 
Dari Kantor Agama Urusan Hadji 

Propinsi Kalimantan didapat ketera- 
ngan, bahwa dalam pemeriksaan ter 
hadap beberapa orang djemaah ha 
dji wanita oleh seorang dokter bang 
sa Swiss di Kandangan, telah dila 
kukan perbuatan2 jang oleh para 
djemaah tsb. dianggap melanggar 
batas2 kesopanan. 

Kelakuan dokter jg. demikian itu 
oleh ' pihak Kantor Agama Urusan 
Hadji Propinsi Kalimantan telah di 
sampaikan kepada #nspektur Kese 
hatan Propinsi Kalimantan. 

(Antara. 

  

RADIO PEKING: DIANTARA 
SERDADU2 KOREA UTARA 
IG PULANG DARI TAWAN- 
AN, TERDAPAT 75 PENDERI 

TA SAKIT OTAK 
Radio Peking hari Senin me- 

njiarkan, bahwa pihak PBB di 
Korea sampai hari Minggu jl. 
telah menjerahkan 75 orang ser- 
dadu Korea Utara jang menderi 
ta penjakit otak kepada pihak 
Utara, diantara orang2 tawanan 
perang jang sakit dan luka2. 

Hari Senin diserahkan 60 
orang lagi kepada pihak Utara,   kata siaran tadi. (Antara). 

Hidu p Kita 
termasuk negara2 tetangga jang 
memberi bermatjam-matjam fa- 
Ciliteiten guna menarik masuk- 
nja modal asing kenegerinja ma- 
sing2.. Indonesia perlu djuga 
membuka  kemungkinan2 jang 
menarik bagi orang asing untuk 
menanam modalnja dinegeri kita, 
demikian mr. Loekman Hakim, 
(Pia). 

  

tidak berguna dan jang dapat me nghantjurkan peradaban 
perdamai an, 

  

Alamat : 
Tilpon : 

N. V. ,Suara Merdeka”, 
Hetami. 
Purwodinatan Utara No. 11 A. 
Redaksi 1228p Rumah 1798 Smg. 
Administrasi-Ekspedisi 2087 Smg. 

Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp. 10.— didalam kota. 
Rp. 11.— luar kota (ditambah Rp. 0,30 untuk meterai). 
Adv. Rp. 0.80 per m.m, kol. Harga etjeran 60 sen per lembar. 

Penerbit : 
Penjelenggara: 

  

Tuntutlah Perundingan An- 
tara ,,Lima-Besar“ 
Untuk Mentjapai Perdamaian —Perang 
|Hanja Menguntungkan Kaum Monopoli 

| Kaum Monopoli Un- 
tung 44 Billioen Dollar Karena 

Peperangan Korea 
Seruan Seorang Amerika Kepada Bangsanja 

LOUIS W. WHEATON, seorang pahlawan perdamaian bang 
sa Amerika dan anggota Panitia Penghubung 
dan Pasifik, hari Senen menjerukan rakjat Amerika supaja 
njokong bagi diadakannja konperensi 5 , 
Serikat, Inggris, Perantjis, Sovjet Uni dan Tiongkok) untuk merun 

Dalam seruan itu 
»People's Daily” Peking, dikatakan oleh Wheaton, 

Perdamaian Asia 
me 

5, negara besar (Amerika 

jang dimuat oleh 
bahwa rakjat 

hendak mengachiri peperangan jg 
dewasa 

  

Kalau Carmen 
Lontjat Djendela 
Sang Kekasih Jang 
Ketimpa Djatuh 

Pingsan..... 

CARMEN NEGRO, se- 
orang gadis berumur 21 ta 
hun, dari Biella, Italia, ter 
djun dari djendela loteng 
rumahnja, sesudah teman 
nja pergi pulang karena me 
reka bertjektjok. Carmen 
presis menimpa sang pemu 
da. Carmen sendiri hanja 
menderita fraktur tulang 
iga, tetapi si-pemuda, Ade- 
lo Trombin, berumur 23 
tahun, keadaannja pajah 
hingga terpaksa diangkut 
kerumah sakit. Gara-gara 
musim semi di Italia. Teta 
pi tidak dikabarkan berapa 
beratnja gadis Italia tadi...       

5 Pokok Perhati- 

an Pemerentah 
DALAM USAHA pembangu 

nan negara dan mempergunakan 
uang jang tersedia pemerintah 
memberikan  prioriteit kepada 
lima hal, dengan tidak mengabai 
kan lapangan2 lain. Menurut ke 
terangan jg diperoleh Pl-Aneta, 
Kelima pokok jg dianggap perlu 
diberikan prioriteit itu adalah jg 
berikut: 1. penambahan bahan 
makanan, 2. industrialisasi, 3. per 
baikan -dialan2, 4. transmigrasi 
dan 5. pendidikan tenaga ahli. 
  

KONGRES PIR KE-III Di 
SURABAJA: 

Dari pimpinan PIR didapat ka- 
bar, bahwa Kongres PIR jang 
ke-3.akan diadakan pada tanggal 
5 hingga 11 Mei 1953 di Suraba- 
ja. Kongres tersebut akan membi- 
tjarakan antara lain soal penjer- 
dehanaan partai, pemilihan umum 
dan penindjauan kembali bentuk 
lemokrasi jang dipakai di Indone- 
lia. Didalam kongres tersebut 
akan memberikan proadvies an- 
tara lain Mr. Wongsonegoro, Prof. 
Hazairin, Mr. Tadjuddin Noor, 
Mr. Wahab Surjadiningrat dan 
Sutardjo Kartohadikusumo. 

Kesulitan Jang Dialami 

2 

    

  

Malaya 
Merdeka 

- A 
Dim Lingkungan Com- 
monwealhh Inggeris 

HARI SENEN di-ibukota Mala- 
ya Kuala Lumpur telah diadakan 
konperensi nasional, jg telah meng 
angkat sebuah panitya pekerdja gu 
na menjusun rentjana bentuk nega- 

ra Malaya merdeka, dimasa jg akan 
datang. Akan tetapi, dalam konpe- 

rensi ini tidak ikut serta 2 partai 
politik jg terbesar dinegeri tadi, ia- 
lah. UMNO (Organisasi  Kebangsa- 
an Persatuan Malaya) dan MCA 
(Perhimpunan - Tionghoa Malaya). 
Akan tetapi pintu masih tetap ter- 

buka bagi mereka, untuk ikut ser- 

ta dalam perundingan2 jg akan di 
adakan selama 3 bulan j.a.d. ini, 
Para pembitjara didalam konperensi 

ini mengadjukan saran, supaja Si- 

ngapura dimasukkan dalam negara 

Malaya merdeka. Disarankan pula 

bahwa Malaya jg merdeka ini tetap 
merupakan bagian daripada Com- 
monwealth Inggris. 

PENGHEMATAN PADA DI- 
NAS PENERANGAN 

AMERIKA. 
DIREKTUR BARU dari dinas 

penerangan Amerika unttik sebe 
rang lautan, dr. Robert Johnson 
menerangkan, bahwa dinasnja se 
bagai tindakan — penghematan 
akan memberhentikan 830 orang 
pegawainja di Amerika dan dilu 
ar negeri. Selain dari 160 lowo 
ngan tidak akan diisi lagi. Djaba 
fan2 tersebut akan dihapuskan. 

Kata Dato 
Panglima: 
Konperensi Nasional 
Malaya Bukan Usaha 

Kepentingan» Imperialis 
Menjambung berita mengenai 

konperensi nasional Malaya jang 
diadakan pada hari Senen, sete 
rusnja dapat diwartakan bahwa 
konperensi ini dihadiri oleh lebih 
dari 1.000 orang. 

Menteri Besar” (— perdana 
menteri) kesultanan Perak, Dato? 
Panglima Bukit Gantang, dalam 
pidatonja mengatakan a.l. bahwa 
konperensi ini timbulnja dari 
hasrat rakjat Malaya utk. mem 
bentuk negara jang bersatu dan 
merdeka dibagian dunia ini”. 
.Setiap orang dinegeri ini meng 
hendaki kemerdekaan”, kata Da- 
to' Panglima. Kata2 Dato' Pang- 
lima ini tampaknja dimaksudkan 
untuk membantah sangkaan2 bah 
wa konperensi ini tak lain dari 
pada suatu rapat boneka Inggris 
sadja. 

  

Tudjuan gerakan kemer 
dekaan. 

Dato' Panglima kemudian mem 
bentangkan garis2 besar daripada 
tudjuan2 gerakan kemerdekaan 
Malaya, ialah: 

1. Mengachiri perbuatan2 ter 
ror dan kekatjauan jg menunda2 
tertjapainja kemerdekaan dan ke 
bebasan. 

2. Menghentikan perselisihan 
antara golongan bangsa di Mala 
ya, jang menghalang-halangi ke 
madjuan itu. 

Dibantahnja tuduhan2 bahwa 
konperensi ini diusahakan oleh   kepentingan2 imperialis, kolonial 
atau pihak pemerintahan Malaya. 

(Antara) 

Negara Ber-Tubi Tubi 
Mengapa Djustru Perpetjahan Dalam 
Kesulitan Sekarang Ini?: Tanja Leimena 

»sINDONESIA DEWASA ini 
sar disetiap lapangan. Kesulitan? dilapangan 

menghadapi kesulitan2 jang mahabe- 
sosial ekonomi  mendjadi 

                

lebih berat lagi karena ketegangan2 politik, Masalah2 jang harus dipe- 
tjahkan oleh pemerintah bertumpuk-tumpuk. Lapisan paling atas dan te 
ngah dari korps pegawai terlampau banjak pekerdjaannja,”” demikian di- 
terangkan oleh menteri kesehatan dr. Leimena dalam suatu pertjakapan 
dengan P.I. Aneta. Dr. Leimena jang sedjak tahun 1946 terus menerus 
mendjadi menteri, selandjutnja menerangkan, bahwa ia tidak pesimistis, 

  

  
»Hal ini adalah suatu kenjataan 

jang senjata-njatanja”, demikian 
menteri jang selandjutnja menja- 
takan, bahwa kesulitan2 ini hanja 
dapat diatasi dengan kerdjasa- 
ma dan bukannja dalam suasana 
perpetjahan. Masjarakat kini me- 
nampakkan pelbagai aliran, jak- 
hi suatu keadaan jang berlainan 
daripada djaman revolusi, ketika 
kita ..mengedjar satu tudjuan. 

Di. .masjarakat kini nampak 
adanja sematjam  perpetjahan, 
Ojustru diwaktu kita harus merm- 
pertahankan persatuan:  masa- 
lah2 jang sangat sulit hanjalah 
Iapat diselesaikan djika ada per- 
satuan. antara pemerintah dan 
parlemen, antara pemerintah, 
alat2 kekuasaan dan pembawa2 
kekuasaan jang tertinggi dalam 
negara dan djuga diantara peme- 
rintah, parlemen dan pers. Dalam 
menjiarkan sesuatu kabar, pers 
hendaknja djuga mengingat ke- 
bentingan negara. 

Dr. Leimena menjatakan, bah- 
wa ,,hendaknja kita djangan ber- 
fikir, bahwa kita telah mentjapai 
hal2 jang adjaib sesudah mem- 
peroleh kemerdekaan. Apa jang 
kita kerdjakan sekarang hanja- 
lah merupakan langkah jang per- 
tama kearah suatu masjarakat 
dan pemerintah jang teratur”. 

Dr. Leimena berpendapat, bahwa 
dunia djuga tidak mengharapkan 
hal2 jang adjaib dari Indonesia Di- 
katakan olehnja, bahwa apa jang se- 
karang ditindakkan itu jalah untuk 
mendjalankan mesin pemerintahan se- 
baik-baiknja dan tjoba untuk mem- 
perbaiki tempat2 jang lemah. Menu- 
rut de. Leimena dilapang pemerinta- 
han keadaan adalah sedemikian rupa, 
sehingga lapisan atas dan tengah 

  

korps pegawai menundjukkan gedja- 
la2 akan ,,afknappen” karena ters 
lampiu  banjak pekerdjaan. Banjak 
pegawai2 tinggi terpaksa memangha 
empat sampai lima djabatan sekali 
gus. Masalah pegawai, terutama jang 
ahli, merupakan salah satu masalah 
jang sanga jang dihadapi oleh pe- 

merintah. .. Leimena menjatakan 
pendapatnja, bahwa kesulitan? mi 
tentu akan dapat diatasi dengan ada- 
nja koordinasi dan pengertian jang 
lebih baik, terutama jang mengenai 
kepribadian. 

Bahajanja ,,kliekyvorming”. 
Dengan mengemukakan tjon- 

toh2 dari luar negeri, dr. Leimena 
menjatakan, bahwa - tjontoh2 
»kliekvorining” diluar negeri — 
jang membawa akibat2 jang bu- 
ruk hendaknja merupakan 
suatu peladjaran bagi kita. Di 
Indonesia ada bahaja terdjadi 
»Kliekvorming”, dalam mana 
»kliek” jang satu berpendapat ia 
lebih daripada kliek jang lain, 

Berkenaan dengan banjak ke- 
tjaman2 jang  diutjapkan terha- 
dap pemerintah, dr. Leimena me- 
njatakan, bahwa pemerintah ber- 
usaha sebaik-baiknja untuk me- 
ngatasi kesulitan2. Memang sua- 
tu gedjala normal, bahwa masja- 
rakat kurang sabar, demikian dr. 
Leimena pada achirnja. (Pia). 

  

— Pembesar2 pemerintah Laos hari 
Sabtu menerangkan, bahwa pembe 
sar2 Vietnam Ho mungkin akan 
mengoper produksi madat di Laos 
Utara jang berdjumlah Ik. 50 ton 
setahunnja. Dikatakan, bahwa djum 
lah madat itu berharga kira2 20 dju 
ta dollar dan tjukup bagi Vietnam 
Ho. untuk membentuk 2 divisi lagi 
dalam waktu setahun, (Antara) 

       



     
    
  

       
ang 

Se ak an Sen ebali uk Onn, 
menuduh pihak Malaya Chi 

    

   

   

tuduhan tadi bagi kit 
djuk jang berarti, bah 
kosongkan oleh pendud 
bisa tanah tadi dimasuki 

wa sesuatu 

  

    

diri pula. 

daerah jang disebut diatas. Malaya 
nah jang tidak di- 

  

kembang biak, sampai 

bisa dihadapi oleh Indonesia kelak, 

mantan. Bila seandainja permintaan 

— — — — — Untuk. menghindari 

lankan sekarang, tetapi merupakan 

129 APRIL 1953. 

uknja pribumi sendiri 
oleh anasir2 asing jang 

achirnja menimbulkan probleem politik jang sulit bagi negara itu sen- 

— Tjontoh dalam sedjarah jang baru sadja berlaku tak 
kurang-kurangnja membuktikan kebenaran petundjuk tadi. 
bangsa Djerman di Baltik, di Sudeten, di 
njebabkan di-,,Anschluss”-nja daerah-daerah tadi 
adalah tjontoh jang masih segar teringat dalam pikiran kita. Keadaan 
di Malaya sekarang tak banjak bedanja dengan keadaan-keadaan daerah- 

oleh penduduk pribuminja sendiri. 
Malaya segan untuk bekerdja ditambang-tambang timah di Ipoh. 
duduknja pun segan untuk membuka hutan-belukar rimba-raya 
mendapat tanah untuk pertanian. Penduduknja segan berdagang 
ketjilan, Kekurangan-kekurangan ini kemudian di-isi oleh imigrasi go- 

ketua. Gerakan Kemerdekaan Malaya 
unese Association dan Kamar Dagang Tiong- 

hoa akan mendjadikan Malaya ,,propinsi ke 20” dari Tiongkok. Benar 
tidaknja tuduhan ini adalah tanggung djawab Datuk Onn sendiri. Hanja 

ta Den Indonesia bisa mengandung suatu petun- 
negara jang kaja tanah tetapi di- 

(autochtone bevolking) 
kemudian menetap, dan 

j Soal bangsa- 
Moravia jang kemudian me- 

oleh Nazi-Djerman, 

adalah semenandjung jang kaja ta- 
Penduduk 

Pen- 
guna 

ketjil- 

: longan Tionghoa, Keling, Kodja jang selandjutnja menetap, beranak- pinak bertjutju-piut di Malaya, hingga selandjutnja 
i achirnja djumlah golongan Tionghoa (untuk tjon- 

tohnja) hampir sama banjaknja dengan penduduk Malaya pribumi. 
— — — — — Sudah barang tentu, mengingat pula keadaan-keidaan 
di Baltik dan Sudeten tadi, bahwa keadaan-keadaan jang serupa di Ma- 
laya itu bisa menimbulkan soal-soal 
»digugat” oleh Datuk Onn. Dan keadaan-keadaan sematjam itu tadi pula 

djumlah mereka ber- 

politik jang sulit jang kini sedang 

bila mulai sekarang kita tidak lebih 
mentjurahkan perhatian kepada daerah-daerah tanah air kita jang banjak 
kosong dan tampaknja tidak ada nafsu jang besar untuk 
olah oleh penduduk-pribuminja. sendiri itu, Kita ingat pada tanah-tana 
jang luas dan kaja di Kalimantan, Sulawesi Tengah dan Sumatera jang 
kini masih menunggu pengolahan itu. Sudah bukan rahasia, bahwa ba- 
njak negara-negara jang kepadatan penduduk gemar mengerlingkan ma- 
tanja ke arah daerah-daerah tadi. Sebelum perang-pun Djepang telah me- 
minta dengan resmi untuk memindahkan penduduknja kedaerah Kali- 

di-isi dan di- 

tadi dikabulkan, dan kini terdapat 
suatu ,,nederzetting” Djepang di Kalimantan jang lambat laun pasti akan 
mendjadi besar, tentulah dalam djarak masa satu generasi, dua generasi 
Indonesia akan menghadapi soal jang kini dialami oleh Malaya itu. 

suasana runtjing, seperti jang kita 
gambarkan diatas, maka untuk Indonesia lebih baik mengadakan pemin- 
dahan lekas-lekas kedaerah jang masih kosong. 
djanganlah hanja merupakan pemindahan golongan seperti jang didja- 

Dan pemindahan itu 

pemindahan besar-besaran dari se- 
mua lapisan masjarakat jang kini sukar mendapatkan nafkah jang lajak. 
  

Kabar Kota 

gontjangan2 pendjualan 

kalangan dagang disebabkan, 
ngenai penjetoran uang atas 
negeri oleh para importir. Kalau 

diri untuk mendjuai barang2-nja. 
Selain dari pada itu, kalangan 

tsb. mengatakan, bahwa peratu 
ran ini berlaku djuga untuk Ben 
teng Groep. Kalau jang tersebut 
belakangan dalam menghadapi 
407o sadja merasa berat, maka 
dengan perobahan peraturan itu, 
beban mereka makin berat. De- 
ngan lain perkataan,  importir2 
jang tidak kapitaal krachtig, sen 
dirinja tidak dapat menetapi pera 
turan baru itu, hingga waktu jg 
terbuka untuk mengimport ba- 
rang2 dari luar mendjadi tetap 
terhalang untuk sementara wak- 
tu. Dalam pada itu ditambahkan 
pula, bahwa jang dapat mengha 
dapi peraturan baru - itu adalah 
paper besar dan menurut ka 

ar, para importir jg mempunjai 
"uang di bank2 tidak boleh diam 
bil untuk maksud tsb. Dengan 
djalan demikian, maka dapat di 
bajangkan, bahwa importir jang 
sudah memasukkan order - meng 
hadapi kesulitan pula, karena ke 
kurangan uang untuk  menetapi 
peraturan baru. Dengan demiki- 
an, maka djalan jang ditempuh 

sadalah mendjual barang persedia 
annja jang mengakibatkan bandjir 
nja barang2 dipasar peredaran. 
Hal ini terbukti bahwa mulai tg. 
13 April (hari Senen), dan seli 
watnja hari tsb., ternjata pen-' 
djualan barang2 tidak mudah di 
lakukan, “karena seretnja ke- 
uangan jang didapat. Kalau biasa 
nja importir mendjual barangnja 
pada si pembeli diperbolehkan 
ambil kredit, nistjaja pada hari2 
tsb. fihak importir mendesak men 
djual barang2-nja setjara cash 
untuk mendapatkan uang jg akan 
digunakan untuk mengimport ba 
rang dan menetapi peraturan Pe 
merintah jang mulai berlaku pa 
da tg. 1 April. : 

    

Peraturan ini baru 
oleh kalangan importir dagang pa 
da tg. 13 April, tetapi berlakunja 
uang surut (terugwerkende 
kracht). Berhubung bandjirnja ba 
rang2 tsb., maka tidak heran-ka 
lau harga2 seperti textiel'dan' be: 
berapa matjam  keramiek pun 
merosot. Mengenai textiel dikata 
kan merosotnja Ik. 1596, sedang 

1 kan Jain2-nja turun dari 5—154. 
23 Tetapi sekalipun demikian, keli 

hatan tegas bahwa pembeli p 
tai besar pun agak kurang, kare 
na setelah mereka mengetahui 
tindakan dari importir jang keku 
rangan uang tadi, mau tidak 
mau, kaum pedagang djuga ,,di- 
ngin”, sekalipun harga textiel te 
lah didjual dengan harga ' sedikit 
rendah. Ini djuga terbukti, bah 

5. wa pedagang jang membeli ba- 
rang pada tg. 13 April, “harga | 
tsb. pada 2 hari kemudian telah | 
merosot. Dengan adanja kedjadi 
an2 itu, maka kaum “pedagang 
djuga ..dingin” dalam menghada 
pi 
itu. 

terdengar 

          

Rentjana Dr. Schacht. 
Lebih djauh kalangan tsb. me: 

menambahkan, kalau dilihat pero: 
bahan2 jg terdjadi mulai th. 1953, 
ternjata semua itu adalah menurut 
rentjana dan  andjurannja « Dr. 
Schacht, - dalam mana al. dikemu- 
kakan, bahwa setiap 3 bulan sekali 

  

karena berobahnja 
barang jang telah dipesannja diluar 

sedjak tg. 1 April dirobah mendjadi 750. importir barus menjetor uang lebih banjak lagi dan memaksakan 

eli par | 

Itorium anak2 jang akan 

pendjualan jang agak merosot | 

Harga Textiel Merosot 
Para Importir Perlu Banting Harga 

Untuk Dapatkan Uang 
MULAI TANGGAL 13 Apri jt, 

harga2 barang, 
ramiek maupun textiel. Hal ini menurat 

di Semarang tertampak 
baik mengenai barang ke 
keterangan dari pelbagai 

peraturan me 

dahulu ditetapkan 4076, nistjaja 
Ini berarti, bahwa 

  

PAMERAN BONEKA" 

Di Hotel du 
Pameran Boneka. 

Hebat banget, 1001 matjam bore 
ka: jang besar jang ketiil, jang tjan 
tik, jang perkasa, jg. merem-melek, 
sudah deh, tinggal pilih. Benar? me 
narik! Jang tertarik anehnja, bukan 
anak2 gadis ketiil sadja, djuga gadis 
gadis dewasa dan wanita2 muda, 
mendadak sontak banjak jang ingin 
punja boneka, berdesak-desak non 
ton pameran ini. 

Lebih mengherankan lagi, djuga 
bangsanja Sir-pong, jang berkumis 
berdjenggot jg. biasanja tjuma main 
haliter dan sando, kok ja pada ramai 
ramai kundjungi pameran .,boneka" 
jang banjak menarik perhatian gadis 
gadis dewasa ini. 

Apa orang2 ini memang sama2 
Krandjingan boneka jang dipamerkan 
iu, atau memang lebih tertarik pa 
da ,,boneka2 hidup” jang pada non 
ton, jang lebih tjantik, lebih mena 
rik, lebih genit dan malah bisa me 
rem-melek kasih kerlingan itu. Sir: 
pong tidak tahu! Tang tijang kok 

Pavillon - diadakan 

Sir-pong. 

  

MINTA UANG DENGAN 
SENDJATA. 

Hari Minggu petang jbl. djam 22 
seorang penduduk Tambaklorok ber 
nama S. waktu berada didepan wa- 
rung kopi dikampung tsb., telah 
didatangi oleh 4 orang jang tidak 
dikenal dengan berkendaraan pick- 
up, bersendjata pistol- dan karabijn. 
Dengan antjaman sendjata S. diba- 
wa lari dengan kendaraannja, "dan 
uang jang berada dalam sakunja se- 
djumlah Rp. 300,— dirampas. Se- 
telah berhasil dengan rampasan ini, 
kemudian SS. diturunkan didjalan 
Tegalwareng dan kendaraan tsb. ke- 
mudian dilarikan kedjurusan ' Barat 
Siranda. Kawanan perampas berpa- 
kaian preman dan jang seorang ber 
pakaian seragam hidjau. Peristiwa 
tsb. oleh S. telah dilaporkan pada 
fihak jang berwadjib. 

  

(UTK. SANATORIUM ANAK2. 

Oleh suatu panitya jang terdiri 
dari isteri para dokter di Salatiga 
dan dibantu oleh organisasi2 wani- 
ta ditempat, besok tg. 10 dan 11 
Mei j.a.d. bertempat dibalai-pradju- 
rit.Djalan Solo akan diadakan pa- 
|sar-derma (faney-fair) jang penda- 

Ipatnja bersih akan disumbangkan 
| pada fonds untuk mendirikan sena- 

didirikan 
oleh P.M.f. di Salatiga. Panitya ter- 
sebut dipimpin oleh nj. Soemodijo- 
no. 

  

diadakan perobahan2 dalam  peratu 
ran dagang. Peraturan jg telah di 
djalankan — oleh Pemerintah  seka- 
rang ini memang diakui  mandjur- 
nja, tetapi apakah keadaan jg de: 

|mikian ini dapat dipertahankan  se-   landjutnja, kalangan tsb. tidak mem 
beri djawaban. 

      

  
TRIP. SPEDAMOTOR KE 1 

—. NOSOBO DAN DIENG. 

   

(SSSS) .akan 
Wonosobo dan Dieng. 
Pendaftaran bagi para | 

kini dapat diterima di Toko Kem- 
bang .,TJIOE” Warungpelem Solo. 

PERKEBUNAN DI SUM. 
UTARA 

Jang berasal dari Djawa. 
Dalam bulan ini djuga 

rangkat ke Sumatra Utara. Ia ditu- 
gaskan oleh Djawatan Penempatan 
Tenaga Pusat, untuk  menindjau 
keadaan Karen perkebunan? di 
Sumatra Utara jang berasal dari 
Djawa. £ " £ 

Selama kepergian Zulkafli ke Su- 
natra Utara, jang.akan berlangsung 
Ik. 1 bulan itu, Djawatan Penempa- 

dipimpin oleh Sutosuparmo sebagai 
»Waarnemend” kepala. 10 

SALATIGA 
PEMBUKAAN G.R.LS. 

THEATER. 

  

Hari ini tanggal 29 April 
1953 G.R.I.S. theater “di Dja- 
lan Langensuko 8 di Salatiga 
akan dibuka dengan resmi. De- 
ngan dibukanja G.R.L.S. theater 
ini kota Salatiga mempunjai 3 bu 
ah bioscoop. Menurut keterangan 

Ijang kita dapat, G.R.LS. theater 
ini diselenggarakan oleh  Panitya 
Gedung Rakjat, dengan maksud 
disamping menjediakan tempat 
jang lajak untuk pertemuan/ rapat 
/konperensi bagi masjarakat. dju 

a mentjari uang jang dikelak ke 
mudian hari akan dipergunakan 
untuk pembikinan gedung nasio- 
nal. Sebagai diketahui pada tg. 17 
Agustus 1952 oleh penduduk Sa- 
latiga telah diadakan perajaan ber 
sama untuk mendirikan gedung 
nasional itu. 

, Pembukaan resmi pada hari 
ini hanja melulu untuk unda- 
ngan.. Selandjutnja pertundjukan 
bioscoop bagi umum dimulai pada 
tg. 2 Mei 1953. 

PERAJAAN 1 MEI 

Perajaan 1 Mei di Salatiga akan 
dimulai dengan ' pertandingan? se- 
pakbola dan bulutangkis pada tgl. 29 
April. Pada tgl. 30 April di Gedung 
Rakjat akan diadakan pertundjukan 
aneka warna dari beberapa organi- 
sasi. Pada tgl. Mei mulai djam 
8.30 pagi dilapangan Kridangga di- 
adakan rapat umum. Pada malam 
harinja di Gedung Rakjat diadakan 
pertundjukan sandiwara dll. oleh pa- 
nitia ranting Kota-Pradja Salatiga. 

Rentjana semula untuk mengada- 
kan. demonstrasi/pawai berhubung 
dengan sesuatu hal dibatalkan. 

WONOSOBO 
£ - 

SUSUNAN -PENGURUS BARU 
S.B.K.B. $ 

Untuk menjesuaikan hasil keputu 
san kongres ke TI di Surabaja, ma 
ka pada rapatnja baru2 ini S.B.K.B. 
Tjabang Wonosobo telah memilih 
Anggota pengurus Tjabang jang ba 
ru, jang susunannja tidak setjara ke 
Lah tetapi ' Sekertariaatschap 
sbb.:. 

Sekertaris Umum I: Sdr. Ronodi- 
hardjo: Sekertaris Umum Il: Sdr. 
Kasantirto, - Sekretaris Organisasi: 
Sdr. Suwandi: Sekretaris Perbendaha 
raan: Sdr. Arsopawiro: Sekretaris 
bg. Sosial/ekonomi: Sdr. Donowasi 
to, Sekretaris — Pendidikan/Penera- 
ngan: Sdr. Supirman, Sekretaris bg. 
Kebudajaan/olah raga: Sdr. Wir Gi- 
man, 

Anggota Pengurus tersebut diper- 
lengkapi dengan 14 orang anggota 
Pleno. 
Dalam rapat itu djuga membentuk 

kesebelasan S.B.K.B. (bagian sepak 
bola) jang dibeti nama I.O.S. (ka 

  

tan Olah raga- Supir). 

        

Pada tgl. 2 dan 3 Mei jad. Sare-| Jogjakarta 
kat Sport Sepedamotor Surakarta | P.W.I. 

mengadakan trip kel len 

MENINDJAU PEKERDJA2 | 

Kepala | be 
Djawatan Penempatan Tenaga dae-| pun ja 
rah Surakarta, Zulkafli, -akan be- . Selandju 

tan Tenaga Daerah Surakarta akan| Pu 

Isambutan baik dari beberapa 

  
     

      

. 2/5 ja.d. oleh 
karta akan dise- 

konperensi — antdra 
'Bandung, Semarang, 

jokja. Lebih djauh ada 
bahwa konperensi i 

ada, hubungannja-deng 

       
           

    

   

    

si jang. 

        

akan dibitjarakan, 

         

2 u agi 

untuk pergi ia h 1g 
atas nama Ke Rakjat dan jang te- 
ah ditudjuk angkat oleh direk- 

ambang 'Sindhu jang 
in memakili K.R. dan M.P. 

| Sebagaimana diketahui, P.W.I. 
'usa 1 diminta oleh Pemerintah 

Inggris untuk mengirim 4 orang 
iwartawan untuk  menindjau, dan 
Djokja mendapat bagian seorang. 

| SEKITAR PASAR MALAM 

| Dalam pertjakapan dengan Pa- 
nitya Pasar Malam Amal di Pati, 
diterangkan, bahwa baru2 ini be- 
kas Letnan Soedarmo atas nama 
enderita  Tjatjad Daerah Pati. 

telah mengirimkan surat pernja- 
taan jegas menolak sokongan 
1076 dari pendapatan Pasar Ma- 
lam Amal. Sebagai alasan dalam 
surat tersebut didjelaskan karena 
para penderita tjatjad telah me- 
nerima djaminan dari Pemerintah 
jang sedjak dulu sampai sekarang 
berdjalan lantjar. 

Mendjawab sesuatu pertanja- 
an, Panitya mendjelaskan lebih 
landjut, untuk mendjaga nama 
baik Panitya dan berdasarkan 
pengalaman2 jang sudah iakni 
agar djangan sampai Panitya men 
derita rugi,. maka Pasar Malam 
Amal tsb, diborongkan, dimana 
Panitya tinggal akan menerima 
keuntungan bersih sebesar Rp. 
25.000,— (dua puluh lima ribu 
rupiah) selama pasar malam ber- 
langsung (1 bulan). Djumlah 
uang inlah jang akan dibagikan 
kepada badan2 sosial, jakni 5074 
untuk Gedung Rakjat, 1046 un- 
tuk P.M.L., 1096. untuk Bentjana 
alam,” 1096 untuk Panitya Praja 

   

          

      
  

  Sebagaimana tlh. dikabarkan, baru2'ini tIh. dilakukan usaha pembunuhan 
terhadap presiden Argentinia, Juan Peron, waktu ia mengadakan rapat 
raksasa di Plaza de Mayo. Bom jang diledakkan dalam tempat perte- 
muan ini telah menjebabkan tewasnja 6 orang dan 93 orang lainnja 
mendapat luka2 berat. Oleh pengikut2 Peron kemudian dapat ditangkap 
seorang bernama Esteban. Jacyna, seorang Amerika kelahiran Herkimer, 
New York, jang didakwa bertanggung djawab atas pelemparan bom 
tadi. Pada gambar ialah vkerusakan2 dalam statiun di Plaza de Mayo 

: “akibat ledakan bom tersebut. 
  

  

# Chlorophy! Sbg 

(Oleh: John Geiger) 

ObatMen chilangkanBau 

SEORANG SARDJANA telah berhasil mentjiptakan sema- 
. fjam ,,hidung mechanis” jang luar biasa dan menjatakan, bahwa 
jalat baru itu telah dapat ,,memberikan bukti jang tak dapat disang 
“kal lagi”, bahwa chlorophyl mempunjai kekuatan untuk menghi- 
“ingkan bau. Seorang sardjana Jain mengatakan, bahwa sematjam 

' ob jektip”, bahwa 
alat elektris baru untuk memeriksa kulit memberikan .,bukti2 jang 

»Obat hidjau” chlorophyl jang telah banjak di- 
j lebatkan mempertjepat proses menjembuhkan kudis, luka serta 
Ia terbakar pada kulit — dan disamping itu membuktikan pula, 

( Kedua sardjana - diatas menjang- 
kal dengan keras mereka jang meng 
ritik chlorophyi — diantaranja ter 

hitung sardjana2 Inggeris jang meng 
Itjapkan kata2 untuk memperolok- 
okkan itu ,,doktor2 Amerika jang 

mendapat” alat baru itu dan menja- 
takan, bhw pendapat mereka itu di 
asarkan atas pertjobaan2 jang tidak 

                     

    an 17 Augustus 1953, 1046 un- 
tuk LP.T.L, 596 untuk P.O.N. 

lain2. 5 : 

Tetapi karena para Penderita 

sokongan itu, dan 
mengadakan Ih 
beberapa' fihak, 
1070 jang telah direntjanak 
tuk LP.T.I. 596 dirobah sbb: 

212 9b ditambahkan P.O.N. ke 
III dan jang 71296 untuk 

O.P.R. ea 5 
Semeriata itu Panitya mene- 

rangkan, bahwa penjelenggaraan 
Pasar Ma ani ini menga 

hak dan chalajak ramai. f 
Kemudian Panitya menambah- 

kan bahwa djumlah uang Rp. 25. 
000,— akan segera dibagikan se- 
telah. Pasar Malam selesai. 

TEGAL 
RUMAH MAMA LEBAKSIU 

Pada tanggal 22/4-1953 antara 
djam 22.00 rumah gadai Ketjama 
tan Lebaksiu telah didatangi oleh 
kl. 30 orang gerombolan bersen 
djata jang achirnja mereka da- 
pat men e 
jang tidak sedikit djumlahnja dan 
Man mereka Ma 
aksinja menggarong dibeberapa 
toko2- Setelah bantuan Perintis 
datang dan terdjadi tembak-me- 
nembak, achirnja gerombolan me 

setelah Panitya RE F 

  

ngundurkan diri kearah Selatan. 
  

D.I. BENTUK BARISAN 
»RANGERS”? 

Untuk mengimbangi ”Ban 
teng Raiders”, 

Menurut kalangan jang mengeta- 
hui kini oleh gerombolan ,,Tentara 
Islam Indonesia” disekitar: daerah 
Brebes telah dibentuk pasukan: isti- 
mewa ,,Rangers”. Pasukan ini jang 
dikatakan terdiri dari pasukan2 ter- 
pilih dibentuk. dengan maksud. me- 
ngimbangi kekuatan ,,Banteng Rai- 
ders” jang ada pada TNI. : 

Seperti diketahui selama TNI -me- 
nempatkan  pasukannja  ,,Banteng 
Raiders” didaerah Brebes itu, njata 
banjak '— kekalahan2' jang diderra 
oleh pihak. DL. 

Selandjutnja, — berdasarkan doku- 
men-dokumen jang dirampas oleh 
pihak jang berwadjib dikatakan bah 
wa dibeberapa tempat. disekitar Bre- 
bes, Tegal, Pemalang dani Tjilatjap 
gerombolan D.I. giat membentuk 
»komite latihan kader” dengan 
maksud untuk melantjarkan usaha2- 
nja terror seperti penggedoran, pem 
bunuhan, pembakaran dan pentjuli- 
kan-pentjulikan terhadap semua jang 
diangap  memusuhi' perdjuangannja. 
(Antara). 

UDJIAN KURSUS TERTULIS 
PERSAMAAN GURU KEPAN- 

DAIAN  PUTERI 
Menurut pengumuman kemen- 

terian P.P.K, pada tanggal 2 sam- 
(pai dengan 24 Djuli 1953 akan 
diadakan. udjian 'tertulis: persama- 
an guru Kepandaian Putri diselu 
ruh Indonesia. Mata2 peladjaran 
jang akan diudji terdiri atas Ilmu 
pendidikan, ilmu kesehatan (hari 
pertama), bahasa Indonesia, Ta- 
ta-Usaha, Ilmu  kemasjarakatan 
(hari kedua), methodik A/B dan 
bahasa Inggris (hari ketiga). Pen- 
daftaran tjalon harus dilakukan 
dengan menjampaikan surat per- 
imohonan kpd. inspektur umum   1 pertama,. 

a di Djakarta  (Djalan- Kimia 
12), sedangkan uang udjian sebas 
njak Rp. 12,50 harus dikirimkan 
kepada kementerian P.P.K. bagi- 
an perbendaharaan Djalan Tjila- 
tjap 4 Djakarta. 

Kesempatan untuk menjampai- 
n surat permohonan.tadi terbu 

ka sampai tanggal 13 Mai 1953. 

PERTJAS - BON TJATUR 
TEGAL 712 — 62. 

Hatsil dari pada pertandingan tja- 
tur antara PERTJAS Semarang dan 
Bond Tjatur Tegal jang dilangsung- 
kan pada tg. 25 dan 26 April di- 
ruang CHTCS Semarang sbb.: 

Tgl. 25 April: ' Cholis — Ang 
1 Sing 1—0: Darmadi — Tan 

k Tjioe 1—0: Abdulkadir — Hos 
Eng 1214, Tjoa Ging Uwie 

— Kho Boen Gwan O—1: Abuba- 
r — Soeparno —2: Ong Kwai 
ang — Kabul 1—0: Soetikno — 

Bian Kiat O—1. 
Kesudahannja 4—3 nik. kemena- 

Pertjas. Perlu didjelaskan di- 
ni, bahwa partai no. 3 Abdulkadir 
ngan Hoo Biang Eng dan Partai 

. 7 Soetikno — Hoo Bian Kiat 
telah diserahkan pada Arbitrage dan 

tusannja seperti tersebut diatas. 
Pertandingan pada tg. 26 Aprit 

1953, Pasangan Tegal seperti hari 
sedang pasangan Semarang 

ada sedikit perobahan. 
'' Cholis — Ang Tjin Sing Wp: 

armadi Tan Ek. Tjoe O—1: 
Hutapea — Hoo Biang Eng 0—t: 
Tjoa Ging Hwie Kho Boen 
wan 1—0, . Abubakar — Soepar- 

no 1—0: Ong Kwat Siang — Ka- 
bul 1—0, The King Hoey — Hoo 
Bian Kiat O—1. 
Kesudahannja adalah 35315, 
Dengan kemenangan 7/4—614, 

PERTJAS telah menerima 
ala dari sk. ,,(Kuang Po”, sedang 
leh Juwelier ,.Hok Sing” telah di- 

r 

sma 

                  

ke INI dan 596 untuk keperluan Se 

Tjatjad (Soedarmo cs.) menolak |. 

       

an 

an uni 

ekan | 
| hasil 4 ye Ta ig timbul. 

ondol barang? gadaian | 

lorophyl mula2 sekali mendjadi 
batan hangat pada Conventie 

at persatuan2 -Pertjobaan Biolo 
1 Chicago, dalam mana Dr. Lee 

y dari Balai Perguruan Tinggi 
ma dan Dr, T.C. Barnes dari 
delphia memberi#an laporan- 

| tentang tjiptaan mereka itu. 
a y menjatakan dalam. rapat 

wa hidung mechanis” ig 
inja “itu dapat mengukur 

an. bau gas2 jg. busuk bau- 
f melalui tjairan 

nghilangkan bau), ke- 
ukur atau ,,mentjium” 

  

               

  kek 

       

2 

   

am pertjobaan2 “dengan hy- 
en sulfide — jg baunja 

      

  bahwa chlorophyl bisa me- 
an seperdua dari bau busuk 

itu dalam tempoh lima menit dgn. 
Nana gas itu mendjadi air. dan 
elerang. 

- Perobahan kemiah seperti itu, ka 
tanja lagi, mungkin  terdjadi seba- 
gai akibat aksi chlorophyl dalam 

Itubuh atau atas bau jg paling bu- 
suk ditimbulkan oleh alam. 

Dalam: laporan lain” Dr. Barnes 
menjatakan, bahwa pendapat baru 
jang diperolehnja, bahwa kudis, Iu 
ka jang dalam serta luka jang dise- 
babkan terbakar menimbulkan  ali- 
iran elektris setjara ketjil2 pada ku 
lit sekelilingnja. - 

Dikatakannja, bahwa aliran elek- 
|tris ini jang mempunjai . kekuatan 
(sampai sepersepuluh volt, semakin 

rentak dengan . semakin bertambah 
'baiknja: kudis: atau luka itu, sehing 
|ga dengan demikian timbullah ke- 
(mungkinan buat pertama kalinja ,.un 
tuk mengukur setjara ilmu pengeta- 
huan proses penjembuhan luka itu”. 
curochome, penicillin, chlorophyl, 

Sardjana obat itu - mengatakan 
bahwa “dia mempergunakan alat 
pengukur jang “baru didapatnja itu 
untuk menjelidiki &fek iodine, mer- 
curochrome, penicillin,  chlorophyi, 
obat2 suplha serta obat? lain atas lu 

PAMERAN BONEKA. 

dari kalangan instansi dan jang ber- 
sangkutan, “pada tg. 28 April jbl. 

Ipagi pameran boneka jang telah di- 
adakan oleh Panitya Hari Kartini 
sebagai kelandjutan dari pada pera- 
jaan Hari. Kartini telah dibuka di 

ini Lk. 500 boneka 
natjam2 pakaian jg. ndjuk- 

tiukup menarik perhatian. Ada ke- 
mungkinan pameran sematjam ini 
akan diadakan djuga di Djakarta 
dan Bandung. Seperti diketahui, pa- 
meran tsb. dibuka sampai pada tg. 
28 April. La 1 

PENANGKAPAN. 
Menjambung berita mengenai pen 

tjulikan seorang anak perempuan di 
djalan Argopuro jang telah dimuat 
dalam harian ini beberapa hari jang 
lampau, lebih djauh didapat kabar, 
bahwa 
menangkap 2. orang jang dituduh 
telah melakukan  pentjulikan tsb. 
Kini pengusutan masih didjalankan 
terus. Ta 
ANGGAUTA MMC TER: 

TEMBAK MATI. 
K. anggauta gerombolan MMC 

berumah di  Kedungtiuleng, desa 
Kentengsari daerah Kedungdjati pa- 
da hari Minggu siang jbl. telah ter: 
tembak mati, karena waktu akan di 
tangkap dirumahnja oleh Polisi di 
Kedungdjati ia mentjoba melarikan 
diri. Setelah beberapa kali dilaku- 
kan penembakan peringatan tidak 
dihiraukan, kemudian tembakan di- 
arahkan kekakinja, tapi dengan tak 

  

  sebut duluan pasangan Pertjas   Inspeksi Pusat Pendidikan Wani- 

m 

p 
0! 

berikan piala untuk jang kalah. Jg. 
ter 

d n belakangan pasangan Tegal. 
sengadja mengenai badannja hingga 
mati, 

berkurang sampai mendjadi nol se- 

Dengan mendapat. perhatian besar 

Hotel du Pavillon Hp kain pameran | 
jang memakai 

Ikan. Baru, kali ini.di Semarang te-| 
lah diadakan pameran boneka jang | 

fihak Polisi telah berhasil 

Be an memperlambat proses penjembuhan luka2 dikulit. 
ka pada binatang dan manusia. 

Dikatakannja : 
»Hasil penyelidikan ini menundjuk 

kan, bahwa chlorophyi mempertje- 
pat proses penjembuhan.. Beberapa 
inti tumbuhan2 lain djuga dapat me 
nolong. tapi tidak  setjepat -chloro- 
phyl itu.” : 

»lodine dan mercurochrome mem 
perlambat. proses. pemjembuhan. 
Obat2 sulpha adalah jang terburuk 
dari semuanja, malah penicillin sen- 
diripun mempunjai akibat memper- 
lambat proses penjembuhan. 

Dr. Barnes jang diperbantukan pa 
da Perguruan Tinggi Kedokteran 
Hehneman, menambah, bahwa Iu- 
ka2 jang dalam pada kulit menim- 
bulkan aliran elektris jang positip, 
sementara luka2 pada urat menim- 
bulkan aliran elektris jang negatip: 

Penjelidikan2 ' selandjutnja  me- 
ngenai pendapat baru ,ini mungkin 
akan memberi djalan kepada pertio 
baan untuk menentukan enteng atau 
parahnja luka jang diperoleh sese- 
orang jang ditimpa ketjelakaan. 

Plan. 5. Pahan 
Djawatan Kehu- 
tanan Pusat 
Sudah Hampir 

Selesai 
(Oleh Kor. Sendiri) 

R.M. ISKANDAR WREKSO- 
NEGORO kepala Daerah Hutan 
Kedu. Utara dalam suatu pertja- 
kapan dengan wartawan kita me 
nerangkan, bahwa rentjana plan 
5 tahun sebagai jang dikehendaki 
oleh Djawatan Kehutanan Pusat 
|Kini baru berdjalan 3 tahun sadja 
sudah hampir selesai. Dikemu- 
kakan, bahwa luas daerah hutan 
Kedu Utara meliputi kabupaten 
Temanggung, Wonosobo, Mage- 
lang dan Semarang jang telah 
“rusak selama djaman  Djepang 
Gan akibat revolusi seluruhnja 
meliputi areal 13.856 ha, terma: 
suk tamah2 jang diserobot 4.817 
ha, tanaman jang tidak djadi 366 
'ha, bekas tebangan habis 843 ha, 
tidak ditanami (open plekken) ka 
rena letaknja dilereng2 puntjak 
gunung ada 7.830 ha. Mengenai 
reboisasi atau menghutankan kem 
bali, menurut Iskandar jang ter- 
penting jalah. tanah2 bekas sero- 
botan Juas 4.817 ha bukan sadja 
dapat mentjegah terdjadinja baha 
ja bandjir dan tanali longsor, te- 
tapi djuga hasil produksi jang 
langsung dirasakan oleh  rakjat 
sendiri dengan penanaman2 polo- 
“widjo dan Jain2 hasil bumi untuk 
menambah kemakmuran rakjat. 

Selama  tahun2. jang - sudah 
tanah2 serobotan ini, kini. ma- 
sih ada sisa lebih kurang 100 ha 
lainnja sudah dihutankan  kem- 
bali. Semua ditanami kaju rimba, 
disamping itu diadakan - tanaman 
tumpang sari polowidjo jang hasil- 
nja untuk mereka sendiri. Banjak- 
nja pekerdja ada 4.735 orang, ha- 
sil langsung didalam tahun. 1950 
luasnja tanaman  djagung ada 25 
ha derigan menghasilkan 17.500 kg 
sebarga 'Rp.. 17.500. Didalam ta- 
hun 1951. luasnja tanaman temba- 
kau.332 ha menghasilkan 483.300 
rigen seharga. Rp 1449.950, dja- 
gung 503 ha hasilnja 3526600 
kg seharga Rp. 3.526.600.- dan da- 
lam tahun 1952 dari tanaman tem- 
bakau 95 ha dan djagung 355 ha, 
pendapatannja ada 14.250 rigen dan 
248.500 kg djagung masing2 sehar- 
ga Rp 213.750. dan Rp 248.500. 
Ketjuali itu pihak pekerdja masih me- 
nerima uang hadiah sebagai ikatan 
pekerdjaan mulai tahun 1950 sam- 
pai dengan 1952 masing2 ada 
Rp. 700,- Rp. 36.227.- dan Rp. 
35.180. Atau djumlah  seluruhnja 
Djawatan Kehu'anan Kedu Utara 
selama 3 tahun jang sudah itu mem- 
berikan hadiah kepada 4.735 pe- 

  

  kerdja sebesar Rp. 5.528.357.- 
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Banjak Kaiu- 

PADA HARI IBU 

hal di Djakarta jang 
Tidak seorang wanitapun 

Untuk putri Indonesia lainnja, 

sidenan dan didjalan2. 
kaum wanita selalu 

itu masih laku dan digemari. 

Dan berkat aksi kain” jang me- 
mang sedjak beberapa waktu ini di 

perhebat di, Djakarta, rupa?nja pe- 
makaian “sajak telandjang atas 
(jurk jang tidak pakai penutup ba- 

hu) alias ,,strapless” dikalangan pu- 

tri-putri Indonesia itu agak kurang- 
an. Ini sukur sekali, terutama dite- 

rima baik oleh banjak kaum lelaki, 
jang semula ,,sering megap-megap” 

kalau melihat putri2 berstrapless itu. 
Sapa kuat??? 
DALAM HARI2 BELAKANGAN 

ini, djuga pada waktu Hari Kartini, 

Bu Karno kelihatah memakai BA- 
DJU KURUNG sutra elok, pakai 
selendang sutra setengah mengeru- 
dungi kepala, a la Bu Karno, jang 
banjak ditiru itu. 

Sungguh badju kurung ini indah 
sekali dilihatnja, ” meresapkan mata 
dan susila. Sebenarnja badju kurung 

ini adanja tidak hanja di Minang- 

kabau dan Sumatra seumumnja sa- 
dja, tetapi djuga di Djawa Tengah, 

djuga di. Maluku, kita selalu men- 
djumpai BADJU KURUNG. Buat 
Solo Jogja kini hanja dipakai untuk 
temanten “sadja. Dulunja  djuga 
umum sehari2. 'Tjuma sadja mz- 
mang agak banjak pemakaiannja tji- 
ta. Dan buat orang jang gemar se- 
kali , LIHAT. POTONGAN?”, seme- 
mangnja berbadju kurung ini tentu 
tidak disetudjui. Tetapi badju ku- 
rung berpotongan netjes dan berse- 
lendang a'la Bu Karno itu, oo, he- 
bat sekali. 

Kiranja mode badju kurung jini 
djuga bisa dilazimkan, terutama di 
kala-kala hari resmi dan peralatan. 
Sungguh indah. 

BUKAN HANJA SOLO, 
tetapi sekarang di 'Djakartapun 
mempunjai, TAMAN RANGGA 
WARSITA. Ini terletak di Merde 
ka-Barat dekat kediaman Menteri 
Luar Negeri, dulunja bernama 
Taman Blavatsky. 

Andaikata djuga tinggalan2 ke 
susasteraan jg ,,adi-luhung” dari 
pudjangga Ranggawarsita itu dju 
ga dipeladjarkan, diteliti dan be 
tul-betul dikerdjakan sehari2, ter 
utama dikalangan pegawai negeri, 
tentu sedikit2-nja akan menolong 
menghilangkan korupsi. 

Sajang djaman sekarang ini 
umumnja orang tjuma baru se- 
neng tulis, bitjara dan lagak baik 
baik, belum sampai di ,,daad”- 
nja. Padahal jang pokok bukan 
ngomongan, tetapi kenjata'an. 
Dan jang bisa tahu baik buruk 
ini hanja perseorangan pribadinja 
sendiri sadja. Makanja, terserah. 

KAMI SENGADIJA ber- 
sama rakjat, dipinggir djalan, diba- 
wah pohon. Tukang sate daging ini, 
pada djam 12.00 sudah dikerumuni 
buruh. Makanlah kami dua bung- 
kus nasi dengan empat sudjen sate 
daging Djakarta. tulen. Dapat extra 
air minum seteguk. Berapa Pak? 
Dua rupiah kami bajar. Bagi buruh 
iang bekerdja berat, kiranja sedikit 
nja tiga bungkus nasi baru kenjang. 
Djadi kiranja “sekali makan siang 
itu, buruh membutuhkan tiga ru- 
piah, termasuk beberapa batang ro- 
kok. murah “plus minumnja  sema- 
jam. tjao.. Dan: tjaonja tidak: banjak 
.MAMAHANNJA” seperti di Se: 
marang, atau ,ISEN-ISENNJA?”  se- 
matjam Solo» Ini belum. makannja 
ungk isteri dirumah. Maklum buruh 
di Djakarta  biasanja disiang hari 
tidak sempat pulang. Kalau isterinja 
mengirim djuga malah tambah re- 
pot, sebab biasanja rumahnja djauh- 

| djauh. 
Tjukup Bung, 'gadjih untuk ke- 

luarga? tanja. kami. Ah, pak, begi- 
tulah, 'apa. lantas tidak kerdja sa- 
dja? Sebab tjukup.sih tidak. Isteri 
mesti bantu2 .berdjualan ini atau 
itu. Begitu djawab Bang Buruh. 

Kepada. tukang sate kami. tanja: 
Berapa pak untungnja sehari? 

. Jah, Bung. Sekedar, bisa. makan 
dengan anak isteri... Kalau ada un- 
tung di badan, begitulah bisa ada 
untung duit barang 10 rupiah, 
bisa buat beli pakaian murah 
isteri, 

anak 

sadja.. Lihat itu Bang Upas, Kita 
tidak boleh djualan dipinggir  dja- 
lan ini”. Dengan begini tukang sate 
mengangkat angkringnja,  ngelojor, 
mentjari tempat baru, sekedar meng 
hindarkan Bung Pulisi jang mendja- 
lankan tugasnja. 
Dan begitulah kini Djakarta pe- 

nuh degnan keluarga jang mena- 
ngis, sedih dan sakitan. ter- 
lalu mahal. Semoga jang kaja-kaja 
tidak menjolok mata. 
MEMANG KETERLALUAN. 

Kalau dikata malas, djuga keterla- 
luan. Tetapi kenjataannja, menjedih- 
kan. Kita kenal itu Dinas di Priok 
jang mengurus barang2 ter- 
tumpuk2, lama sekali tidak diambil 
oleh jang punja atau jang bestel. 
Dan kebanjakan dari bestelan Pe- 
merintah. Itu kongesti, 

Masak di Priok masih ada bebe- 
rapa buah tractor, jang sangat dibu- 
tuhkan oleh pertanian, di. Ambon 
dan dimana2 diseluruh Indonesia 
ini, masih tertumpuk sadja. Kalau 
jang berupa tractor, mungkin tidak 
mudah rusaknja, tetapi jang berupa 
bahan2 jang mudah rusak,  bosok 
dan karatan. Ini bagaimana? 

Ada dikatakan: kekurangan te- 
naga”. Mitsalnja di Kem. Keseha- 
tan jg mengenai administrasi phar- 
masi.  Katanja kekurangan tenaga 
administrasi. Astaga. Bagaimana sih 

kita ini. 
  

Kartini—Gadji Buruh 
kup Sekedar Makan — Barang2 Peme- 
rentah Banjak .,Terlantar“ Di Tandjong 

Indonesia 
Tenaga ?? ? 

KARTINI jang terachir ini, djuga ber- 
an Gelanggang Dagang untuk 

an sg Pertama sekali pem. 
kelihatan memakai jurk. $ 

kai kain batik dan sarong. Sarong 

i Solo tulen. Ini kita lihat di Gelangg 

Mn Saiang HANJA pada 

sealus dan semahal itu — kiranja ini akan lebih meresap, an djuga masih ternjata bahwa kain batik alus Solo 

ini 

»Ah pak, sudahlah. Buru2 .pergi. 

  
Kapaja Dipakai Pada Hari 

sar Hanja Tju- 

Kekurangan 

ada beberapa 
ajian KAIN. 

uanja pa 
ini untuk putri2 dari Manado. 

djuga putri Tionghoa jg banjak 

Wanita, 

sekali ikut merajakan Hari Kartini.itu, semuanja pakai kain ba 
ang. Dagang, di Pre- 

a hari itu,  Andaikata 
memakai kain — meskipun tidak perlu 

Bagai 
Jogja 
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-KONOMI 

PASAR HASIL BUMI SEMG. 
Pasar hasil. bumi Semarang pada 

tgl..27 April tertjatat. oleh. Dunlop 
&- Kolff . sbb:. Kapok .€ nominal 
1010. Kopi Rob. Kapong pendjual 
575 kering. Rob. Ondern. Wib pen 
djual 930. Kedele pmi Djember pen 
djual 146. Kedele gendjah pendjual 
185. Kedele hitam” pendjual 150. 
Gaplek pendjual 52,50/57,50.. Dja 
gung putih pendjual 83: Katjang 
glondong terpilih. 215. Katjang me- 
rah pendjual 140/150. Katjang hi- 

djau julik pendjual- 165.  Katjang 
hidjau toatjeh  pendjual 170/175. 
Beras tuton Weleri pendjual 150. 
Kretek TC tjeree kedjadian 130. 
Beras SW huller pendjual 180. Ka- 
rung HC Greem pendjual 4,25. 

PASAR  DJAKARTA. 
Tgl. 27 April (Ant). 
Kopra: 9590 dried No. 1 Rp.290. 

sampai Rp. 280.— cake Rp. 80.—, 
schilfers Rp. 70.—. 

Lada: Lampong Hitam f/c Telok 
betong kedjadian 2210, Muntok Pu 
tih. FOB . Pangkalpinang pendjual 
2950. Pasarnja baik. 

Gula: Nivas SHS 252,50, HS 225, 
semua harga pendjual dari pelabu 
han Tjirebon. 

HARGA KARET. 
Tgl. 27 April (Ant). 
Djakarta: Sheets No. 1 FOB Ba 

sis Ports, Mei pemb. 5.20, No. 2 
id. nom. 5, No. 3 id. pemb. 4.75, 
Crepe No. 1 f/c ready Priok pemb. 
5.20, Sheet No. 1 id. pemb. 4.8714 
Pasarnja tetap sepi. " 

Medan: RSS No: 1 lev. ' April 
4.99, No. 2 id. 4.70, No. 3 id. 4.50, 
Slab 1.85, semua harga. pembeli. Pa 
sarnja sepi. 

Amsterdam: RSS No. 1 lev. April 
kedjadian -1.92, No. 2 id. kedjadian 
1-64. Noc:3-ide norma. 1.78, “Crepe 
No. 1 id. nom. 2.12, semua dalam 
rupiah Belanda. Pasarnja tetap sepi. 
PASAR UANG HONGKONG 
Tgl. 27 April (UP). 
Dollar Amerika (Tunai) HK $ 5. 

93-12, id. (TT) HK $ 5.95, Pound 
Sterling HK $ 15.72. 

HARGA EMAS 
Tg. 27 April (Ant.-UP-Comtel). 

... Djakarta: Harga pembeli emas 
No. 1-Rp. 38,75, No. 2 Rp. 38,25: 

Medan: Harga pendjual emas No, 
1 Rp. 36.75, No. 2 Rp. 36.50, No. 
3'Rp. 34.75. 

Singapura: Emas  lantakan per 
tael pemb. Sir. $ 162/pendjual Str. 
$ 167. 

Hongkong: Emas Jantakan 
tael HK / 269.75. 

Bangkok: Emas lantakan per baht 
weight 335 ticals. 

PASAR SINGAPURA. 
Tgl. 27 April (Comtel-Ant.). 
Lada: Lampong Hitam pendjual 

dari pelabuhan 470 p/p, Muntok Pu 
tih id. 565 p/p. 

Kopra: Mixed fair  merchantable 
FOB pemb. 39/pendjual 39.75 p/p. 

Tepung Tapioca: Fair guality da 
ri pelabuhan nom. 25 p/p. 

Koffie: Bali Tua dari pelabuhan 
nom., 273 p/p. 

Karet: RSS. No. 1 
0.705, No. 2 

   

per 

FOB Mei 
id. 0.673 No, 3 “id. 

016375,” No. 4 id.:0.6251 C crepe 
0.60,. Flatbark crepe 0.53, RSS No. 
1 ley. Djuni 0.705, id. Djuli/Sept. 
0.70375. 

Pasarnja tetap sepi, djumlah 3000 
ton djadi. 
Semua harga dalam Dollar Singa 

pura, 

  

SEORANG PEMBUNUH 
DITANGKAP. 

Lepaskan 10 kali tembakan. 
Seorang jang telah melakukan 

pembunuhan atas diri Timing bin 
Bentong penduduk Kp. ' Pinggir 
Rawa, Tjengkarong,, kemarin dulu 
siang telah disangkap oleh pihak 
polisi. Orang tersebut adalah Masa 
bin M. Nur, berasal dari Kp, Pre- 

pet, Tjengkarong. Dia telah .menga- 
ku, bahwa. dia bersama  kawan2nja 
telah membunuh. Timing dan, selan- 
diutnja merampok harta-benda sang 
korban. Timing dibunuh dengan 10 
kali tembakan pistol. dan . beberapa 
kali. batjokan. golok: sampai mening- 
gal dunia pada waktu itu djuga, 
Ta pada bulan Djanuari '52 djam 

Harta benda sang korban 
dirampok berupa barang2 
Rj.:250,- dan. 
500,-. 

jang 
seharga 

uang. kontan Rp. 

  

3 

Padahal djumlah pegawai nege 
ri ini menurut statistik terachir 
ada tidak kurang dari 370.000 

wai dari Perusahaan2 Nep 
Angkatan Perangnja. cara On 

Kami tidak berkata bahwa se 
mua tidak bekerdja beres. Tidak, 
Kami tahu sendiri, ada pegawai jang bekerdja mati-matian, Teta- pi ada jang ongkang2, seolah-olah pekerdjaan . dikantor. itu ana dinasnja , entah . mentjatut 
mengobrol, 

Apakah perlu adanja kontrolir2 
untuk. kantor2, Seperti kontrolir 
sepur, disampingnja — kondektur ? Kontrolir jg istimewa menjelidiki 
djalan dan tjara menjelesaikan 

entah   tugas2 jang dipikulkan pada dja 
Watak, beptmd dan kantor? itu 5 

. 

  

orang. Ini belum terhitung pega 
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. Maupun sebagai perseorangan, utk. 

' kepada 

« 

3 

F 

“olehnja, bahwa terlebih dulu Is- 
“rae telah memberitahukan kepa- 
 danja akan menerima pokok per- 
'tama daripada usul2nja, 
bahwa dengan segera akan diada- | 

“kan penjelidikan tentang sebab2 

  

nitya, 

olitik. 

lah Ir. Semawi, pegawai tinggi dari 
Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenagasig di 1 

    

          

Djenderal Ke- 
cuangan dan Mr. Ga- 

tot Tarunamihardja, pegawai ti 
gi dari Kementerian Kehakiman. 

Panitia tsb. bertugas - merunding- 
ikan dan memperbintjangkan dgn. 
perusahaan2 ,. bersangkutan jg ada 
di Indonesia, diantaranja — N.V. 
OGEM, ANIEM dl. untuk menda 
patkan kata sepakat mengenai bebe 
rapa soal pokok sekitar nasionali- 
sasi perusahaan? listrik dan gas, an 
tara lain tentang: 1. Sjarat2 dan tja 
ra pembajaran harga pengambilan | 
hak dari perusahaan? tsb., berhu- 

“bung dengan keuangan .-negara. 2. 
Pelandjutan perusahaan? tsb, dgn. 
atau tidak dengan management. 2 
Pegawai2 dari perusahaan? tsb. ber 
hubung dengan peralihan perusaha- 
an2 dan djika ada management, ba 
gaimana dapat ditempatkan pega- 
wai negeri dalam management itu 

“Kepada panitia tsb. diberikan kua 
sa pula, baik dalam ikatan Panitia 

menterian 

  

meminta keterangan? jg diperlukan 
instansi2 jg berhubungan 

dengan pekerdjaannja, begitu pula 
djika dianggap perlu menundjuk be 
berapa ahli untuk memberikan per- 
timbangan “atau membantu dalam 
enjelesaikan - tugas jg diserahkan 

- Kini belum diketahui kapan pe- 
rundingan dah pembitjaraan? di se- 
kitar nasionalisasi.itu dengan peru- 
sahaan2 listrik dan gas jg bersang- 
kutan akan dilakukan, tapi .menu- 
rut keterangan dari pihak jg menge 
tahui, perundingan? 'itu akan di la- 
kukan selekas mungkin. (Antara). : 

. Infiltrasi. RRT 
- .. 

Di Okinawa? 
Kantor berita Tiongkok nasiona- 

lis mewartakan, bahwa republik 
rakjat Tiongkok telah mengirim se 
djumlah besar kadet2 - komunis ig 
berbitjara Djepang dan 1g telah men 
dapat didikan dipropinsi Timur 
Laut ke Hongkong untuk kemudian 
diangkut ke Okinawa sebagai pe- 
kerdja. 3: : : 

Kantor berita ,,Tatao” jg mengu 
tip sumber2 .ig lajak dipertjaja, me- 
ngatakan bahwa RRT menggunakan 
kesempatan utk merembes ini ketika 
didengarnja, bahwa Okinawa mem- 
butuhkan pekerdja2. Diwartakan se 
landjutnja, bahwa kaum infiltran 
itu dimaksud untuk mengumpulkan 
keterangan2. tentang kekuatan Ame 

  

|| Pada fihak lain dia 

  

. jang buruk terhadap pelaksanaan 

pa ae Hae Isampai kemana 

ting-| 

| dia mx 
Tekno d: 
ersebut diatas. Pada 

pada pokoknja dia mempunjai s 

: sebagai 
nggauta Angkatan Perang ada- lah anggauta dari alat negara jg imempunjai tugas tertentu dan 

dengan sendirinja segala sesuatu 
(jang dapat mempunjai pengaruh 

  

itu harus dilarang. 
|. Pada pokoknja persoalan jg Idihadapi ialah mentjari keseirn- 
bangan antara hak2 sebagai war- 
ga negara pada satu fihak dan 
kewadjiban sebagai perdjurit pa- 
da fihak lain dan apabila dianta 
ra jang dua itu tidak tertjapai 

Ikeseimbangan, maka haruslah di- 
tetapkan mana jang akan diang- 

Igap lebih penting. 
| Angkatan Perang harus dipeli- 

hara sebagai suatu organisasi ig 
bulat dan hanja terikat oleh ke. 
setiaan dan ketaatan kepada ne- 
gara. 
“ Inilah hal jang utama, dan per- 
tanjaan sampai kemana anggauta 
Angkatan Perang dapat diperke- 
nankan mendjalankan kegiatan? 
politik tergantung dari pertanjaan 

1 hal itu dapat 
Imembahajakan terhadap kebulat- 
jan kesetiaan dan ketaatan tadi. 

|. Djawab terhadap pertanjaan 
(ini tergantung dari keadaan  da- 
lam sesuatu negara. 
“Mudah difahami bahwa dinegara? 
dimana hanja ada satu partai sadja 
kepada anggauta2 Angkatan Perang 
dapat, diperkenankan untuk mendja- 
lankan kegiatan2 politik seluas-luas- 
nja dengan tidak membahajakan ke- 
bulatan Angkatan Perang dan deng- 
an tidak membahajakan kesetiaan 
Lserta ketaatan terhadap Negara. 
Malah dalam keadaann sistem satu 
partai seperti ini, maka kegiatan? 
politik dan pendidikan politik  da- 
lam. Angkatan Perang' djustru diper- 
gunakan sebagai salah satu alat un- 
tuk menambah kebulataan, kesetia- 
an dan ketaatan Angkatan Perang. 

Keadaan demikian kita lihat di 
Rusia beserta negara2 satelitnja. dan 
di R.R.T. Perwira2 jang menduduki 
djabatan2 jang penting semuanja 
adalah  anggauta2 partai Komunis 
dan pendidikan dalam ideologie par- 
tai memperoleh perhatian jang be- 
sar dalam. Angkatan Perang. 

Di Nazi-Djerman sebaliknja 
kita lihat dahulu, bahwa anggau 
ta2 ,,Wehrmacht” tidak diperke 
nankan mendjalankan kegiatan? 
politik, ja'ni tidak: boleh actief 
mendjalankan keanggautaan N.S. 
D.A.P. dan djuga tidak diperke 
nankan untuk turut memilih, se 
kalipun hanja ada satu partai sa 
dja dalam negara Djerman pada 
waktu itu. Mungkin hal ini terdja 
di, oleh karena Wehrmacht Djer 
man adalah suatu organisasi jang 
lebih tua usianja dari partai N.S. 
D-A.P., dan bahwa sekalipun ten 
tu Angkatan Perang Djerman itu 
mengetahui tempatnja dalam su 
sunan negara jang baru itu, ke 
dalam dia agaknja tetap hendak 
mempertahankan hidup dan tradi 
sinja sendiri. 

Sebab sudah barang tentu ke 
anggautaan jang actief dari par 
tai dapat. menghadapkan anggau 
ta Angkatan Perang jang bersang 
kutan dengan pertikaian atau con 
flict antara dua disiplin, ja'ni 
pada satu fihak disiplin sebagai 
perdjurit dan disiplin sebagai ang 
gauta partai pada fihak lain. 

Dinegeri2 jang banjak 
partainja. 

Dinegara2 dimana terdapat lebih 
dari satu partai, maka dengan sen- 
dirinja persoalan untuk memelihara 
kebulatan Angkatan Perang “serta 
ketaatan dan kesetiaan sepenuh- 

               

  rika di Okinawa. (Reuter). penuhnja terhadap negara pada sa- 

  

Kea aan Gentjatan Sen- 
| djata Di 
" Sada abar 2 Ya 

PENGAWAS GENTJATAN sendjata Israci-Arab di Palesti- 
djukan permintaan untuk meletakkan 

“Riley, pada hari Minggu - menerangkan, 

  

na jang telah me: 
nja, djenderal Will 
bahwa ia tidak akan m 
selesaikan kepada per 
tan oleh Na f 
jang terdjadi pa 
njag menja NN 
pihak tersebut. 

    
   

    

2 Sa 

    

minggu jang 
terdiadiaja Ie 

»Dalam beberapa hari jang 
akan datang ini mungkin akan ter 
djadi penghambatan di Jordania 
berhubung dengan persiapan2 un 
tuk penobatan radja Hussein”, 
demikian kata Riley, jang menam 
bahkan keterangan pula, bahwa 
bersamaan dengan itu akan ter- 
djadi perubahan dalam pemerin- 
tahan. 3 : 

Atas pertanjaan tentang peng- 
laksanaan persetudjuan penghen- 
tian  tembak-menembak, - Riley 
mengatakan, -bahwa ,,kita telah 
menikmatkan keadaan jang pa- 
ling tenang selama 48 djam se- 
djak tahun 1948”. Diterangkan 

jakni 

tembak-menembak itu, dengan 
sjarat, bahwa Jordania bersedia 

ntuk menganggap terikat pada 
keputusan2 jang diambil oleh pa- 

  

       
  

Me 
  

  

nja. Ja 
dengan penjelidikan terhadap insiden 

2 Jalu diantara Jordania dan Israel, 
Cmbak-menembak di antara kedua 

Palestina 

djabatan 

sesuatu urusan jang belum di- 
meramaikan suatu penghamba 

  

  

“Washington Ke- Kk Ea Op 5 
tjewa Tapi Tak 

' Pessimistis 
. Pembesar2 pemerintah Ame- 
rika ketjewa dengan berita jang 
mengatakan bahwa rundingan per 
letakan sendjata di Panmunjom 
di hari pertama tidak mentjapai 
kata sepakat dalam 3 soal, demi 
kian dikatakan oleh kalangan jg 
mengetahui di Washington ma 
'lam Senen. Dua dari 3 soal itu 
adalah soal negara nctral dan soal 
batas waktu. 

Pihak PBB menghendaki nega 
jra netral itu adalah Swiss, tetapi 
(Korea Utara diduga mmuntut 
India. , 

Dalam soal batas waktu, pihak 
PBB berpendapat, bahwa 60 hari 
tjukup lama “untuk memberi ' ke 
'sempatan kepada tawanan perang 
jang tidak mau dikembalikan un 
tuk menentukan sikapnja. Tetapi 
pihak. Korea Utara menuntut 
waktu 6 bulan. j i 

Sekalipun ketjewa, tetapi Wash 
ington tidak djadi pessimistis, de 
mikian ditambahkan oleh kala 
ngan tadi, 

Ada tuntutan dari kalangan ter 
tentu supaja Amerika memperbe 
sar offensifnja guna “ mentjapai 
kemenangan - di Korea. Tetapi 

Iperlu ditjatat berhubung dengan ke 

tu fihak dan memperkenankan 
Angkatan Perang pada fihak lain 
mendjadi lebih berat. dan 

terdapat banjak partai2 kegiatan? 

tan Perangnja untuk mendjadi 
gauta2 partai politik. E 
Kebanjakan negara 

milihan-pemilihan 
itu tentu 1 
kesempatan untuk mengenal -pro- 
gramma partai2. Kesempatan 
tentu hanja. diberikan selama hal 
tu tidak. membabajakan disiplin 
Angkatan Perang sebab sudah ba- 
rang tentu dalam tiap negeri selalu 
ada golongan2 :jg. hendak memper- 
gunakan. pemilihan: umum ita guna 

2 disiplin Ang 

umum. Untuk 

menghilangkan dasar? : 
katan Perang. 

Jg terpenting dalam soal pemili- 
han ini ialah bahwa anggauta Ang 
katan Perang selalu "membedakan 
antara kedudukan “dan kekuasaan- 
nja sebagai militer dan simpati- 
simpatinja dengan sesuatu aliran 
atau. golongan politik sebagai war- 
ga negara jg mempunjai.hak pilihw 

Apabila perbedaan ini tidak di 
adakan, sehingga “kedudukan dan 
kekuasaan sebagai militer diper- 
unakan. untuk membantu sesu- 
2tu aliran atau golongan “politik, 
maka timbulah korupsi dan. in- 
tmidasi politik, dan. apabila. go- longan. militer lain membania. 
golongan politik jang lain, maka 
telah terdapatiah bibit bagi pe- 
rang saudara. 

Perang saudara demikian meng 
akibatkan kekatjauan, paling se 
Ikif keadaan jang sangat labil, 

afau apabila satu golongan timbul 
sebagai pemenang dari perang 
saudara itu, maka golongan itu 
terpaksa akan menegakkan dicta- 
tuur. : . 

Apabila kedudukan dan kekua- 
saan militer dipergunakan setjara 
ijurang dim suatu pemilihan umum, 

ika hal itu akan mengakibatkan 
kekatjauan ig terus-menerus atau 
suatu dictatnur. 

Dengan demikian pemilihan itu, 
ig umumnja diadakan untuk men- 
tjapai keadaan jg stabil dan demo- 
kratis djustru akan menghasilkan ig 
sebaliknja, “jani instabiliteit atau 
dictatuur. : 

Persoalannja di Indonesia. 
Persoalan di Indonesia pada po- 

koknja adalah sama dgn persoalan2 
dinegara? je-mengakui dasar2 demo 
krasi dan dimana terdapat berbagai 
bagai partai politik. Djuga di Indo 
nesia diakui bahwa anggauta? Ang 
katan Perang mempunjai hak2 poli 

"tik seperti — warga-negara jg lain, 
akan tetapi penjelenggaraan hak? 
itu tentu harus diatur dalam rang- 
kaian kewadjiban untuk mendjauh- 
kan segala sesuatu jg dapat memba 
hajakan kebulatan Angkatan Pe- 
rang dan kesetiaan serta ketaatan- 
nja jg penuh terhadap negara. 

Hal jg diatas pada suatu ketika 
harus diatur dalam undang2, dan 
penjusun Undang2 Pertahanan agak 
nja adalah suatu kesempatan ig 
baik untuk itu. Agaknja djuga di In 
donesia peraturan2 jg akan ditetap 
kan dalam lapangan ini tidak akan 
banjak menjimpang dari aturan? di 
negara2 demokratis dimana terda- 
pat lebih dari satu partai, ja'ni bah 
wa anggauta2 Angkatan Perang ti- 
dak di perkenankan untuk mendja 
di anggauta partai politik, tidak di 
perkenankan  mendjalankan propa- 
ganda politik. 

  

Apabila anggauta2 diperkenan- 
kan untuk turut serta dalam pe- 
mmilihan umum, maka harus diada 
kan  aturan2 untuk mendjamin 
bahwa tjara2 mereka memper- 
oleh penerangan dari berbagai2 
aliran2 politik tidak membahaja- 
kan disiplin dam kebulatan Angka 
tan Perang dan - harus diadakan 
pula afturan2 jang mendjamin, 
bahwa dalam pemilihan2 itu ang- 
gauta2 Angkatan Perang djangan 
sampai mentjampur-adukkan sim 
paftinja. terhadap sesuatu  golong- 
an atau aliran politik.sebagai war 
ga-negara jang turut memberikan 
suaranja dan kedudukan serta 
kekuasaannja sebagai militer. 
Dalam pada itu ada suatu hal jg 

adaan di Indonesia, 
dalam permulaan 
Angkatan. Perang kita ' terdapat 
anasir Jokaal dan anasir ' politik: 
pasukan2 dan lasjkar2 ig kemudian 
masuk Angkatan Perang pada “per- 
mulaannja banjak jg mempunjai tjo 
rak lokaal sendiri dan tjorak poli- 

itik sendiri-sendiri. 
Sudah barang tentu hal demikian 

lambat laun harus diatasi untuk ke 
pentingan -stabiliteit negara: suatu 
negara jg mempunjai Angkatan Pe- 
rang dimana terdapat 'tjorak2 lo- 
kaal dan tjorak2 politik ' sendiri? 
tentu tidak akan dapat mengalami 
keadaan jg stabil. 

Oleh - sebab itu proces jg sedjak 
permulaannja berdjalan dalam Ang 
katan Perang ialah suatu  proces 
untuk meleburkan tjorak2 dan tji- 
ta2 lokaal dalam tjiorak jg centraal 
dan uniform dan untuk menghilang 
kan tjorak politik sendiri-sendiri. 
| Hasil proces ini sebagian ditentu 
kan oleh kekuatan2 dan keinginan? 
dalam Angkatan Perang sendiri dan 
sebagian lagi oleh 'kegiatan2 dari 
'golongan2 terutama golongan2 po- 
litik, diluar Angkatan Perang. ? 

Apabila golongan2 diluar Angka- 
tan Perang, terutama golongan2 po 
litik, membantu proces  centralise- 
ring dan proces  ,,Entpolitisiering” 
.dalam Angkatan Perang, dengan 
menundjukkan pengertian terhadap 
kesulitan2 jg timbul dalam ' proces 

jani bahwa 
perkembangan     mendjadi sepuluh orang dan ) 

“Sania telah mengadjukan soal itu 
kepada ketiga negara besar. (UP) 
PA 3 p 21 

    

13 : 
-“ 

. 

presiden  Eisenhower 
“penasehatnja menutup telinga ter 

dan para 

hadap tuntutan itu. (Antara-AFP) 

itu, maka tentu proces itu akan ber 

giatan2 politik kepada anggauta2|' 

Pada umumnja dinegara? dimana 

anggauta2 Angkatan Perang dalam! lapangan - politik “dibatasi. “Pada Umumnja negara2 demikian tidak | 
memperkenankan anggauta2 Angka! 

  

ih sekarang k memperkenankan  perdjurit-perdjurit | ira" nja untuk turut memilih dalam pe-| ga arna2 biru lainnja dapat dia ggap sebagai mode. Djuga merah mu 
mereka harus memperoleh 

itu | 

     
  

   

                 
  

     
BE 

   

# 

|. nguntungkan 
Pihal 

HANJA KAUM KO! 
daripada gagalaja peru 
Eh asalah Terusan : 

(kian pendapat penasehat jang te 
| ne Gamel Abdel Naseer ja 

Si pers jang diadakan chusus 

  

dingan 

golongan 
tinggal diam. 

  

  Dagang Indone- 
3 . , . sia-Norwegia 

Djumlah Kontingen Ek- 
sport Indonesia Akan Me- 
liputi Djumlab 40 Djuta 

Guldens 
Perdjandjian dagang Indonesia- 

Norwegia jg baru untuk 1 April 1953 sampai 31 Maret 1954 dg lam daftar pertukaran barangnja, 
bagi . pihak. ia. termasuk 
barang2 export terpenting antara 
lain kopra sebanjak 20.000 ton 
dengan harga f 30.000.000, ka- 
ret 1000 ton seharga f 4.000.000, 
fembakau seharga. f 1.000.0 
dan katjang ta ja 
ton seharga f 
barang export jang 
rempah2 dan lada. E 
tingen export I 

nja sebesar f 40.000.000. 
Daftar import Indonesia dari Nor 

  

          
      

antara lain barang2 dari kertas se- 
harga F.-5.500.000, bubur, kaju ki- 
mia (chemical aa ga sbg 

   

PF. 1.250.000 dan selandjutr 
rapa P(os) M(omorie) untuk al 
perikanan, traan, ikan kaleng 
dll. -Perhitungan pembajaran mela- 
lui Uni Pembajaran Eropa (UPE). 

Perdjandjian dagang baru ini te- 
lah diparap di Oslo pada tg. 24 Ma 
ret jg lalu oleh EJ. Lapian dari 
Komisariat Tinggi Indonesia di Ne 
derland dan Helge Leikvange dari 
Kementerian Perekonomian. Norwe- 

gia.. 13 
Keterangan resmi menjatakan, ba 

hwa dari seluruh kontingen import 
dan export Indonesia ari perdjan 
djian dagang lama, masing2 adalah 
sebesar F. 20.900.000 dan F. 6. 
600.000, jg direalisir hanja 5095. 

(Antara). 

     

  

Lie: 
Orang Harus Adakan 
Kompromi Jang Dalam| 
'Djangka Pandjang Dapat 
Sokong Prinsip2 Jang 

— Dipertahankan 
Trygve Lie jang untuk 7 .ta- 

hun mendjadi Sek.-Djen Ta 
dalam pidato perpisahan hari 
Minggu memperingatkan bahwa 

gang Pirena perang din .dap 
disapa can berdasarkan teori | 
menakluk tanpa sjarat. 

Dikatakan, mungkin sekali di 
butuhkan waktu untak memper- 
oleh “perdamaian jang sesungguh 

Tetapi penjelesaian Korea tak 
mungkin djika tidak meliputi soal 
soal Timur Djauh lainnja, dalam 
mana RRT ikut serta mengambil 

    

bagian. 
Politik internasional adalah 

»seni-kemungkinan” jang dapat 
'dipraktekkan. Orang harus . me 
ngadakan kompromi2 jg dalam 
djangka pandjang dapat. menjo 
kong prinsip2 jg dipertahankan- 
nja. 

Demikian antara lain dikata 
kan oleh Trygve Lie dalam pida 
tonja tadi jang diutjapkan dari 
rumahnja di Forest Hills, New 
York. (Antara) 

DJEMAAH HADJI DARI 
MALAYA. 5 

Sedjumlah 7243. orang djemaah 
hadji dari Malaya dalam tahun ini 
“akan beribadah ke Mekah. Diumum 
kan selandjutnja, bahwa para dje- 
maah itu akan berangkat dalam tu- 

: 
dju rombongan." « 

  

  

tidak tiukup terdapat, maka kesuli- 
tan2 akan bertambah. 
Mudah-mudahan baik “ didalam 

maupun diluar. Angkatan Perang, 
akan terdapat keinsafan bahwa sa- 
lah. satu sjarat bagi stabiliteit ke- 
adaan di Indonesia ialah. berhasil- 
nja proces centralisering. dan pro- 

  

ng dinjatakan olehnja dalam 

wegia menjebut barang 2 

ata 

Ke pertahanan itu ada 

                                    
  

    
2 # “ 

dagangkan dasi2 jang bergaris terutama 
an ti' berat pada warna biru tua. Dju 

digemari orang. 

Tak Ada Kekuatan Apa- pun Di Timur-Tengah 
Je Bisa Menahan Russia Pada Waktu Ini 

Perundingan Ing ris-Mesir Hanja Me- 
inis: Kata Nasser 

       

akan memperoleh keuntungan 
Ben ana Inggris dan Mesir menge- 

ai pada hari Senin itu, demi 
g. dari djenderal Nadjib, ko 

  

wa meskipun djumlah anggota: komunis di Mesir tidak banjak, tetapi mereka itu tida 
T : 

Dikatakan selandjutnja, bahwa se 
dari dimulainja usaha untuk meng 

| adakan perundingan itu, kaum “ko 
h Na dengan giat melantjarkan karo 
'panje terhadap Nadjib dengan tudu 
han, bahwa Nadjib bermaksud un 
- mendjual Mesir kepada Ameri- 

“Menurut pendapat kolonel tudju 
an jang terpenting daripada perun- 
dingan jang akan diadakan itu hen 
daknja usaha untuk mengembalikan 
suasana kepertjajaan diantara Ing- 
gris dan Mesir. Dikemukakan oleh 
nja, bahwa apabila hal ini dapat di 
tjapai, maka adalah suatu hal jang 

bagi Mesir untuk mengerdja 
tenaga ahli tehnik Inggeris un- 
memelihara. pangkalan? Suez 

1 bagi negerinja untuk turut meng 
il bagian dalam usaha untuk: 
ntuk suatu sistim pertahanan 
jang diperlengkapi dengan sen 
Barat, sehingga mendapat ke 

upan untuk menghentikan se 
'agresi Rusia dimasa depan ter 

100.000. 
3 ta 

   

kan tuk 

                

Penganggur di 
ing: inja “kolo- 

ci Nasser n it: selandjut 
nja, € a kaum komunis tidak 
sadja dapat menggunakan senti 
men kebangsaan rakjat Mesir un 
tuk kepentingannja sendiri,  teta 
1 djuga penderitaan jang masih 

1 inegeri. Dikatakan oleh 
hwa di Kairo sadja terda 

bih dari 100.000 orang jang 
tidak mempunjai pekerdjaan. 

Dikemukakan oleh Nasser, bah 
wa Mesir bukan membentji Ing 
gris, tetapi ”pendudukan” Inggris 
jang dibentjinja. 

Diterangkan selandjutnja, bah 
wa setelah Inggris meninggalkan 

Sea 

     

  

   

         
   

untuk wartawan2 asing di Cairo. Di- | katakan oleh kolonel Nasser, bah 

DIHARI2 . BELAKANGAN 

baik untuknja. 

Susu ibu makanan baji 
jang terbaik. 

Makanan jg terbaik untuk “aji 
adalah ' susu “Ibu. Baji- jg menjusu 
pada Ibunja akan lebih lekas sem- 
buh djika djatuh sakit dari pada ba 
ji ig mendapat - makanan buatan 
(susu sampi, susu dari kaleng dsb.). 

Maka dari itu seorang Ibu selalu 
harus berusaha, supaja ia dapat me 
njusui sendiri  bajinja.  Djika Ibu 
waktu hamil dan waktu  menjusui 
mendjaga makanan. dan minuman- 
nja, “hampir semua Ibu jaitu Ik. 
9690 bisa mengeluarkan susu tju- 
kup untuk bajinja. 

Untuk jang: tidak bisa itu 
(Lk. 496) tentu harus ditjari dja 
lan lam. Baji2 ini dapat diberi 
makanan buatan, Mereka akan 
tumbuh djuga, - djika makanan 
(minuman) dibuat dengan baik 
menurut sjarat: keperluan baji 
dan dengan mengindahkan keber 
sihan. 
Akan tetapi dalam hal ini baji 

mendapat risico besar. Botol jang 
kurang bersih, tjampuran susu jg 
salah, umpama kebanjakan gula 
sudah bisa menjebabkan sakit pe 
rut dan mentjret2 padanja,  se- 
hingga pertumbuhan baji ita akan 
terganggu dan baji ita mendjadi 
hypotrofis dan sangat mudah di 
hinggapi oleh- penjakit2 Jain. 

Makanan buatan untuk 
baji. : 

Sebagai bahan untuk makanan 
buatan untuk baji biasanja dipakai 
susu sampi jg ditjampur sampai se- 
dikit2 menjamai isi susu Ibu. 

Supaja: dimengerti mengapa susu 
sampi harus ditjampur, dibawah ini 
dibandingkan susu Ibu dengan susu 
sampi. 

Susu Ibu mengandung: 
1. 3,399 zat gemuk 
2. 1296 zat putih telur 
3. 7,596 zat gula 

Susu sampi mengandung: 
1. 3,599 zat gemuk 
2. 3,599 zat putih telur 
3. 4899 zat gula 

Berhubung dengan ini maka susu 
sampi harus ditjairkan dahulu dgn 
tjampuran 2 bagian susu dan 1 ba- 
gian air dan ditambah dengan gula 
banjaknja 54 dari djumlah susu 
tjampuran. 

Selandjutnja perlu diketahui, 
bahwa susu sampi kurang me- 
ngandung Vitamine C dan D. 
Zat gemuk dan zat putih telur 
dari susu sampi bentuknja berlai 
nan daripada zat gemuk dan pu 
tih telur dari susu Ibu. 

Karena bentuk zat gemuk dari 
susu sampi “berlainan dari susu 
Ibu, maka kadang2 baji tidak 
dapat mentjernahkannja, walau 
pun susu sampi itu telah ditjair 
kan. Untuk. baji2 ini bentuk zat2 
itu harus dirobah dahulu dengan 
djalan membikin susu asam seper 
ti ,,karnemelk”, melkzure” dsb. 

Makanan buatan untuk baji da 
pat dibikin dari susu basah (.,ver 

  

    Mesir — jakni dalam pengertian, 
bahwa mereka tidak akan keluar 
dari pintu hanja untuk kembali 
dengan melalui djendela — su 
dah selajaknja untuk menjerah 
kan ' pemeliharaan pangkalan? 
Suez ditangan ahli2 tehnik Ing 
gris, dengan menambahkan kete 
rangan, bahwa pangkalan2 itu 
terlebih dulu haruslah mendjadi 
pangkalan2 Mesir. : 

'Pendudukan halus. 
: Kelana Ne enoak rentja 
na pertahanan ggris-Perantjis- 
Amerika-Turki untuk Timor 
Tengah sebagai suatu matjam pen 
dudukan halus. — Dikemukakan 
olehnja, bahwa satu2nja penjele- 

lah membentuk suatu perdjandji: 
an pertahanan negara2 Arab, jg 
diperlengkapi dengan alat oleh 
hegara2 Barat. $ i 5 

Mesir bersedia untuk memikul 
pembiajaan pemeliharaan pangka 
lan2 Suez, jang merupakan seba- 
gian daripada rentjana sematjam 
itu. Seperti djuga halnja dengan 
negara2 Arab lainnja, Mesir 
ingin mendjadi kuat dan membu 
tuhkan bantuan ekonomi Barat 
guna mentjegah infiltrasi komu- 
NIS. 
» Dikatakan oleh kolonet Nasser, 
bahwa keadaan sekarang ini memer 
lukan adanja semangat kerdjasama 
jang sesungguhnja.. Dengan adanja 
Mesir jang kuat untuk membela di 
rinja sendiri dan dengan bantuan sa 
habat2nja, diramalkan bahwa Mesir 
akan siap sedia untuk melawan se 
suatu agressi. dari djurusan mana 
djuga. Diperingatkan olehnja, bahwa. 
sementara itu tidak ada sesuatu di 
Timur Tengah jang dapat menahan 
Rusia. Dikatakan olehnja, bahwa le 
kasnja tertjapainja suatu persetu- 
djuan akan membantu negara2 Arab 
utk. mempertahankan bagian dunia 
ini, jang merupakan daerah strate- 
gis., Dikatakan pula, bahwa adalah 
baik untuk. kepentingan negara2 Ba 
rat,: 
tenaga manusia jang dibutuhkan un 
tuk mempertahankan seluruh daerah 
Timur Tengah. 

Achirnja dikatakan oleh kolonel 
Nasser, bahwa perselisihan dengan 
Israel belum dapat diselesaikan se- 
belum pasukan2  Inggeris mening- 
galkan Mesir. (Antara — AFP), 

  

860 orang bangsa Tionghoa ha 
ri Senin telah tiba dengan kapal 
Belanda ”Tjiwangi”, dari Indone 
sia dan Singapura, di Hongkong. 
Dibawah pengawasan polisi Hong   ces untuk. menghilangkan tjorak po       djalan lebih lantjar, 

Sebaliknja apabila pengertian ini rang. 
litik sendiri2 dalam ' Angkatan Pe- 

(Dilarang kutip). 

kong, mereka diangkut de 

| memerintahkan 

karena Inggris tidak mempunjaiil 

sche melk”), susu ,.evaporated” 
| atau susu bubuk jaitu -,,whole- 
|milkpowder” dan susu bubuk chu 
|sus untuk baji. 
| »Evaporated milk” ha 

nja tahan 24 djam. 
»Evaporated milk” adalah susu 

sampi . biasa jg di-isatkan sampai 
15 dari volumenja dan tidak di- 
tjampur dengan gula. Karena tidak 

  

Romulo Dipang- 
gil Kembali 

Duta besar Filippina di Amerika 
Serikat, Carlos P. Romulo, pada 
hari Rebo jad. ditunggu  kedata- 
ngannja di Manila dari  Washing- 
ton. Ia kabarnja Bkan diangkat men 
djadi acting menteri luar negeri utk 
mengoper tugas menteri luar negeri 
Joaguin Elizalde, ig pada achir. bu- 
lan ihi akan bertolak ke London me 
lalui Amerika Serikat untuk meng- 
hadliri 'upatjara penobatan Ratu 
Elizabeth H. Kalangan kementerian 
luar negeri di Manila menjatakan, 
bahwa presiden Ouirino minggu jl. 
telah kirim kawat kepada Romulo, 

supaja ia segera 
kembali ke Manila. (Antara). 

  

Rentjana Utk 
Tjalik Menteri 
Afrika Selatan ? 
HARIAN Afrika Seiatan, 

”Dagbreek” jang menjokong pe 
merintah, pada hari Minggu me 
ngabarkan, bahwa dalam tahun 
jang lalu polisi telah berhasil 
menghalang-halangi didjalankan 
u suatu renfjana untuk mentju 
lik para menteri Afrika Selatan 
serta membubarkan parlemen. 

Harian tersebut, jang mengemu 
kakan bahwa 'keterangan2nja ini di 
dapat dari sumber jang boleh diper 
tjaja, mengabarkan  Tebih landjut, 
bahwa lebih dari 100 orang polisi 
dan detektif jang bersendjata telah 
diutus ke Kaapstad, ketika diterima 
laporan bahwa 300 orang anggota 
Suatu organisasi Afrika Selatan jang 
dipimpin oleh Seorang bekas anggo 
ta satuan Inggris telah berkumpul 
di kota tersebut untuk mendjalan- 
bkan aksi itu.   kereta api Juar biasa ketapalbatas 

Hongkong-RRT, 

dengan Menurut harian tsb. partai opo- 

Untuk mentjegah tulisan2 itu mu 
| su kental manis dikatakan ada 
| ini, supaja chalajak ramai menda 

dingi Susu Ibu 

ini banjak jang telah 
ngkin memberi kesan 

mengandung gula itu, maka 
ini tidak bisa tahan 
diam, diluar lemari es djika 

tis dinegeri kita jg panas ini. 

lah paling murah, 

dan ditutup rapat. 

rus dilarutkan dalam 
air. 
tuk 

gap 
dan 
dan 

sebagai susu sampi 
harus ditjampur 
gula: Zat putih 

na di-isatkan itu. 

untuk baji. 

(aumpama — Eledon, 

kan. Antara susu2 kaleng, 
Inilah jang terbaik untuk baji, 
akan tetapi agak mahal adanja, 
jika dibandingkan dgn ,,whole- 
milkpowder”. - Akan tetapi susu 
bubuk untuk baji ini lebih mudah 
pemasakannja - “untuk. makanan 
buatan untuk baji, karena tidak 
perlu. lagi. ditambah. dengan  ba- 
han2 makanan lain. Demikian ri- 
sico untuk baji mendjadi kurang. 

Susu kental manis 
(Sweet condensed 
milk”) 

Susu kental manis (sweet con- 
densed milk”) dengan sengadja ti- 
dak disebut sebagai makanan bua- 
tan untuk baji, karena susu ini su- 
kar untuk dibuat tjampuran jg baik, 
jaitu sedikit2 menjamai susu Ibu. 

susu 
lebih dari 24 

blek 
sudah dibuka, Maka dari itu pema 
kaian susu matjam' ini tidak prak- 

Wholemilkpowder ada 

»Wholemilkpowder” ialah susu 
biasa jang dikeringkan mendjadi 
bubuk dan karenanja bisa tahan 
4 minggu sesudah blek dibuka 

1 Kg. Wholemilkpowder ini ha 
na Ik 

Untuk mendapatkan susu un 
baji. larutan tsb. dapat diang 

basah 
dengan air 
telur dari 

»milkpowder” ini lebih mudah di 
tjernahkan oleh baji daripada zat 
putih telur dari susu basah kare 

Susu bubuk chusus 

Susu bubuk chusus untuk baji 
Camelpo, 

Giaxo, Lactogen dsb.) adalah susu 
jang telah ditjampur menurut sja 
rai2 makanan baji, lalu dikering 

susu 

Makanan Terbaik Bagi Baji 
Belum Ada Makanan Baji Apapun Jg Bisa Menan- 

(Oleh: Dokter Nj. Sulianti, Arts) 

ditulis disurat2 kabar mengenai soal susu, 
jang salah kepada pembatja: umpamanja lah makanan jang baik untuk: ba ji, 

pat ,,facts” jang benar dan bisa menarik kesimpulan sendiri apa 

su 
maka kami menulis. karangan sa - 

. P3 

Susu kental manis adalah susu 
sampi jg di-isatkan sampai 4 dari 
volumenja dan ditambah dengan ba 
njak gula (Ik: 4596) supaja. tahan 
lama (Ik. 2 minggu sesudah kaleng 
dibuka). 

Mengingat bahwa kebanjakan gu 
la akan menimbulkan gangguan pa 
da alat pentjernaan baji dan sakit 
mentjeret maka susu kental manis 
ini harus ditjampur demikian rupa 
sehingga banjaknja ' gula didalam- 
nja tidak akan membahajakan ba- 
ji. Untuk mengurangi gula ini susu 
kental manis harus ditjairkan ham 
pir 10 x, sehingga hampir tidak me 
ngandung lagi zat2 makanan jg ber 
harga. 

Menurut keterangan, 'jg kami 
dapat dari professor Dr. Soedjo 
no Djoened Poesponegoro, seba 
gian besar dari baji2 jang dirawat 
di Bagian Anak2 di R.S.U.P. Nja 
karta atau diobati pada  polikli- 
nieknja dengan penjakit2 hypotso 
phie, atrophie, texicosis dsb. me 
rupakan baji2 jang diberikan susu 
kental manis sebagai makanan 
buatan. 

Pengalaman sematjam ini dju 
ga didapat di Malaya, sehingga 
kepala Bagian Kesehatan Anak 
disitu Dr. Maine Field pada wak 
tu ini berdaja upaja, supaja im- 
port susu kental manis dibatas 
dan reclame,. jang menjatakan 
bahwa susu kental manis adalah 
baik untuk baji, dilarang dengan 
undang2. 

Hal ini djuga 'dinjatakan di 
buku2 mengenai penjakit anak. 
Anehnja, bahwa susu kental ma 
nis ini, jang sudah diketahui bah 
wa tidak baik untuk baji, hanja 
dikenal dinegara2 Timur ini dan 
di Eropa susu kaleng jang dibagi 
kan kepada baji hanja terdiri dari 
susu bubuk, “jang memang susu 
jang terbaik untuk dipergunakan 
sebagai makanan buatan untuk 
baji "- 

(Bersambung)     
  

Gjak Merle Cochran tidak lama 

bil. 

Ini tidak berarti, bahwa pemerin- 
tah Amerika tidak merasa begitu 
perlu untuk mengisi lowongan jang 
ada itu dalam waktu. sesingkat 
mungkin. Penundaan 'ini dalam pa- 
da itu terutama harus ditjari sebab2 
nja didalam kenjataan, bahwa dibe- 
lakang lajar: di Washington sedang 
terdjadi suatu pergumulan antara 
pemerintah dan pimpinan partai re- 
publik. Jang terachir ini berpenda- 
pat, bahwa kembalinja kekuasaan 
padanja setelah mengalami kekalah- 
an selama 20 tahun untuk bagian 
terbesar adalah berkat pekerdjaan2 
dari politisi setempat serta penjo- 
kong2 partai dilapangan2 keuangan 
dan -politik sehingga mereka ini per- 
lu dihargai dengan memberikan dja 
batan2 tinggi dilapangan pemerinta- 
han atau diplomatik: : 

Sebaliknja fihak pemerintah mem- 
pertahankan  pendiriannja, bahwa 
kepentingan2 negara dapat lebih di 
lajani dengan djalan ' menempatkan 
pegawai2 jang berpengalaman dida- 
lam negeri dan diplomat2 jg ulung 
diluar negeri. 
Sampai sekian djauh partai dalam 

banjak hal telah memperoleh keme- 
nangan atas pemerintah. Hanja da- 
lam beberapa hal pemerintah Eisen- 
hower telah berhasil menempatkan 
diplomat2 berpengalaman pada dja- 
batan2 tertinggi diluar negeri, Satu 
tjontoh diantaranja ialah pengang- 
katan Chester Bohlen sebagai duta- 
besar di Moskou. Akan tetapi djauh 
lebih banjak terdapat pengangkat- 
an-pengangkatan daripada orang2 
jang samasekali baru didalam Iapa- 
ngan diplomatik. Misalnja pengang- 
katan njonja Claire Luce sebagai 
dutabesar di Rome, seorang wanita 
jang baru beberapa bulan berselang 
bekerdja sebagai pemain sandiwara 
di New York. Tetapi - bersamaan 
waktu njonja Luce telah menundjuk- 
kan kegiatan2 besar dilapangan po- 
litik, sedangkan ia telah menikah 
pula dengan penerbit dari s.s.k. 
stime? dan Lite”. 

Pada waktu ini pergumulan di 
Amerika antara partai dan peme 
rintahan - dapat pula dikatakan 
antara politisi dan negara - telah 
memasuki suatu taraf dalam ma- 
na pelbagai pengangkatan. diplo- 
matik ditahan, diantaranja  pe- 
ngangkatan seorang dutabesar ba 
ru untuk Indonesia. Menurut sum 
ber2 jang lajak mengetahui per- 
gumulan “itu tidaklah terutama 
mengenai orang2 tertentu me- 
lainkan mengenai prinsip untuk 
memilih diplomat2 jang berpenga 
laman atau tidak berpengalaman. 
Ketjuali beberapa spekulasi2 be- 
lum disebut nama2 untuk djaba-     sisi didalam parlemen tidak turut 

dalam aksi itu, (Reuter — Aneta). 

  

tan di Djakarta. 
Baik kementerian luar negeri 

djabatan mengundurkan diri dari dinas i 
Amerika Serikat banjak jang telah dibitjarakan mengenai 
jang akan ditundjuk sebagai peng ganti chra : 
tetapi sampai sekarang pilihan belum lagi djatuh dan seperti ke- 
adaannja sekarang tampaknja masih akan berlangsung beberapa Ia 
manja sebelum keputusan berkenaan dengan masalah ini diam- 

Siapa P'ganti Cochran ? 
Masalah Dibelakang Lajar Pergamulan 
Politik Antara Pemerintah 

D: Amerika 

HINGGA KINI masih bel um diketahui siapa jang akan di 
angkat sebagai dutabesar Ameri ka untuk Indonesia jang baru, de 
mikian keterangan jang diperoleh P.I. 

Dan Partai 

Aneta. di Washington. Se- 
memegang 
di-ibukota 

orang 
Cochran. di Djakarta. Akan 

setelah  Eisenhower 
diplomatik, 

  

       
CA 

| KALAU di Semarang jang mu- 
ta menteri Sen ena mr. 
Sumanang lebih tertarik naik 
betjak Semarang jang tjepat tang- 
kas itu, maka di Jogja beliau hudjan2: pada hati" Minggu pe- 
tang malah gemar beri Make 

etaram jang suka nguler kam- 
bang, pelan-pelan......... 

» 
Ek 

SIDANG Dewan Perwakilan 
Rakjat Daerah Sementara Propin 
si Djawa Barat hari Sabtu terpak 
sa ditutup karena guorum tidak 
tertjapai lagi. Ketika pagi itu pu 
kul 09.00 wakil ketva' DPRDS 
Kamawidjaja mengetok palu mem 
buka sidang, maka jang hadir 
fjuma 18 orang anggota. Sesudah 
diundurkan sampai setengah 
djam,/ maka jang hadir baru 28 
orang, sedangkan menurut pera 
turan guorum itu harus 31 orang. 

Dengan 
ka 

  

a peristiwa pagi itu, ma- 
a selama waktu 1 sidang pertama 

DPRDS Propinsi Djawa Barat, 
sudah tiga kali dialami sidang ti- 
dak djadi diadakan, karena Ouo- 
rum tidak tertjapai. 

  

AGA KHAN KEBERATAN. 
Dalam keterangannja di Bombay 

pada hari Sabtu Aga Khan telah me 
ngetjam putusan pertjeraian di Reno, 
dalam mana puteranja Aly Khan di 
haruskan memberikan $ 48.000 seti 
ap tahun kepada bekas isterinja, Ri 
ta Hayworth. Putusan pengadilan di 
Reno oleh Aga Khan disebut »tidak 
dapat masuk akal”. 

Ali tidak usah memenuhi putusan 
pengadilan, karena putusan itu ha- 
nja berlaku di negara Nevada atau 
mungkin djuga di Amerika, dinegeri 
mana Aly tidak menjimpan uang- 
nja, demikian Aga Khan. 

  

di Washington maupun partai re- 
publik sendiri tampaknja dalam 
hal ini belum memperoleh kemes 
nangan sepenuhnja sehingga da- 
pat mengakibatkan ditetapkannja 
seorang jang bukan semata-mata 
diplomat berpengalaman ataupun 
seorang politikus melainkan  se- 
orang ahli mengenai Indonesia, 
Dalam keadaan jang terachir ini 
maka mungkin sekali bilihan 
akan djatuh pada salah satu di-   antara pegawai2 Amerika jang 
telah mengundjungi Indonesia da lam tahun2 belakangan ini, 

  

     

    
an 

alb meir akustik 4 
    

at 

  

                                                             



                                                             
  

- Gergadji, Bergota, Pandanaran kem 
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SIDANG PLENO DPRDS 
PROP. DJAWA TENGAH. 

  

mengesahkan keputusan DPD Prop 
untuk melakukan pembelian persil 
mara Rp. 165.000,— jang: terle- 

Ba SA Tn ea Oa Due Ta Miang ini akan didiami oleh 
DPR Djateng, Siswadi Djojosurono, | X6 2 $ io Piak bekas Bupati Blora. Beberapa per. | Kiem Say dan Ang Hing Tjok. aturan daerah Propinsi tentang peng- 
Pn batu dan krikil, tata 
tertib dil.-nja pun disetudjui, Lebih 5 2 apl Nan tata" ses nyala Ta Pegawai Perantara Kantor Penjuluh | 
pat jang dimaksudkan, pada rapat seksi diperbantukan seorang pegawai | 

untuk (N. V. Naba. membuat risalah singkat dari rapar| (Mansur Talib) dan SBGI 
Mengenai 

peraturan menaikkan lajang2 dalam |S s : na djarak 100 meter dari sita listrik |putusan lebih djauh dari fihak ma- mempergunakan 

dari  sekretariaat Propinsi 

tsb. dan rapat panitya. 

-diatas tanah, 
benang dsb.-nja pula djuga disetu- | gratificatie 1952 djui. Selandjutnja sidang pun menje- 
tudjui untuk memakai sebidang ta- 
nah lapang terletak di Tlogowungu 
di Pati (bekas lapangan terbang) 
untuk dipergunakan sebagai perusa- 
haan Pertjobaan Tanah Kering un- 
tuk pertanian. Mengenai anggaran 
Belandja, lebih dahulu Dr. Marzuki 
telah memberi pendjelasan2. Sidang 
akan dilandjutkan pada tg. 29 April. 

BRIDGE-DRIVE UMUM. 
Besuk pada hari Kemis malam, | 

tgl. 7 Mei 1953 ja.d., oleh Persit 
Garnizoen Semarang akan diadakan 
pertandingan Bridge atau Bridge: 
Drive, bertempat dikediaman Pang- 
lima Territorium IV di Tjandi dan 
dimulai pada djam 18.30 tepat. 

Pertandingan Bridge ini dibuka 
untuk umum. Tiap2 pengikut diha- 
ruskan membawa teman tetap (vas- 
te partner) sendiri-sendiri, serta di- 
wadjibkan pula membajar uang pen- 
daftaran (inleg-geld) dengan kontan 
sebanjak Rp. 10,— (Djadi sepasang 
Rp. 26—): 

Buat umum dapat mendaftarkan 
diri dan minta keterangan tentang 
peraturannja pertandingan Bridge 
nanti kepada Pengurus Hotel Du 
Pavillon dan Pengurus Balai Pera- 
djurit Garnizoen Semarang. 

Bagi para pemenang sudah dise- 
diakan bermatjam-matjam hadiah. 

Pendaftaran akan ditutup “besuk 
ng hari Selasa tg. 5-5-1953 djam 

GERAK DJALAN. 
Pada tg. 3 Mei j.a.d., dimulai pa- 

da djam 8 pagi, oleh pelbagai Se- 
kolah Rakjat di Semarang jang di- 
ikuti oleh 35 Sekolah Rakjat Ne- 
geri, 4 S.R. Subsidi, 2 S.R. Partike- 
lir akan mengadakan gerak djalan. 
Route jang ditempuh ialah: ber- 
kumpul di Baan Sepeda Stadion, 
dil. Pandanaran, Oei Tiong Ham, 

bali ke Stadion. Gerak djalan ini 
telah diselenggarakan oleh Ikatan 
Olah Raga Sekolah Rakjat K.B. Se- 
marang. 

“ PENGURUS HEALTH & 
STRENGTH KUO YU 

HUI. 
Susunan - Pengurus Health & 

Strength Chung Hua Kuo Yu Hui 
Semarang th. 1953/1954 jang di- 
bentuk pada tg. 26 April jbl. sbb.: 
Penasehat: sdr.2 Yauw Giok Sie. 
Go Dwan Poen: ketua KI sd 
Kwee Swan Gak, Tjan Ping Kiong, 
Penulis I, II, sdr. Goei Kiem Djoen, 
Tan Ping Siang: bendahara I, H sdr. 
Loo Giok Tjay, Oei Siok Lam: pem 
bantu2 sdr.2 The Tjong Bing, Liem 
Boen Han, Tan Tik Lin, Tan Biauw 
Hian, Lie Tik Liang, Lo Giok Tjay. 
Alamat panitera di Djagalan 31 dan 
Bandjarsari 95, Semarang.  Angg. 
baru dapat mendaftarkan pada sdr. 
Goei Giok Tjoe, Wotgandul luar 24, 
Semarang. 

  

SIARAN R.R.I. SEMARANG 
Rebo tgl. 29 April 1953. 

Djam 17.00 Pembukaan. 17.05 
Taman Kesuma. 18.00 Ruang Pen- 
djata. 18.30 Lagu2- hidangan staf 
musik T.T. IV. 19.15 Siaran Pene- 
rangan Ins. Sosial Djateng. 20.30 
Pilihan pendengar. 21.30 Irama pe- 
riang sukma. 22.20 Hiburan malam. 
23.00 Tutup. 

SIARAN R.R.I. SOLO 
Rebo tgl. 29 April 1953, 

Djam 17.00 Pembukaan. 17.05 
Bu Mul dengan anak2. 17.30 Mak- 
lumat dan berita daerah. 17.45 
Sweet music. 18.00 Mengenangkan 
alm. Chairil Anwar. “18.15 Seni 
suara Djawa. 19.00 “Tanda waktu 
19.10 Ibu kota hari ini. 19.15 Soal 
petanian. 19.30 Gema  Saparwa. 
19.45 'Tjarakan lembaran ke IV 
20.00 Sari warta..20.05 Siaran pe- 
merintah. 20.30 Bingkis penjiar. 
21.00 Berita bahasa Djawa. 21.05 

Dalam sidang pleno DPRDS Pro- 
insi Dj T . 227 La Nana 1 April Mann Pn ke.|Kan penjerahan hadiah kepada peme tua Muljadi Djojomartono dan di: nang2 dim. home-tournament. Susu- 

hadliri oleh 52 anggauta, a.l. telah 

ball kompetisi Chung Hua Lan Chiu 

PB. ,,SWALLOW”" GENAP 
..16 TAHUN. 

. Dengan mendapat perhatian besar 
dari kalangan para anggautanja, pa 

Ida tg. 

(dilapangan Karangwulan Barat III. 
| Dalam memperingati ini oleh sdr. 
Oei Tik Kiam telah diriwajatkan se 
djarah ,,Swallow.” Kemudian diada 

nan Pengurus untuk tahun 1953/'54 
Sbb.: Ketua sdr. Goei Siong Koan, 

il wk. ketua, sdr. Oei Tiang Hie, pe- 

sdr, The Siang Liat, pelatih/captain 
sdr. 

Oei Tik Kiam, pembantu? sdr.2 Kho 

Dalam perundingannja pada tg. 
22 April 1953 dibawah pimpinannja 

Perburuhan Semarang mengenai tun- 
tutan Gratificatie, delegasi Direksi 

Semarangsche.  Glasfabriek 
telah 

mentjapai  persetudjuan bersama 
sbb.: Bahwa sambil menunggu  ke- 

djikan tentang djumlah pemberian 
kepada — buruh, 

maka madjikan memberi perskot le- 
bih dahulu sebanjak 2 kali upah se- 
hari kepada buruh dan pembajaran- 
nja dilakukan pada tg. 25 April 
1953: kedua belah fihak akan me- 
ngirimkan delegasi ke direksi N.V. 
tsb. di Djakarta untuk menjelesaikan 
bersama-sama. Fihak madjikan se- 
tudju memberi sokongan ongkos 
perdjalanan p.p. sebanjak Rp. 100,- 
kepada delegasi buruh. 

AULA SUKA - SARI”. 
Atas inisiatif  pastoor Rommens, 

kini dibelakang kathedraal didjalan 
Randusari Semarang “telah  didiri- 
kan sebuah aula jang baik sekali 
untuk dipakai guna mengadakan 
pertundjukan2 sandiwara,  perkum- 
pulan2 dan sebagainja. Aula ini ig. 
diberi nama aula ,,Suka-Sari” telah 
selesai dibuat baru2 ini dan pada 
hari Minggu malam oleh kalangan 
Katholik di kota tersebut diadakan 
pesta. Aula tersebut jang dibangun 
setjara sederhana, 
1.000 orang. 

dapat memuat 

  

PERTANDINGAN AMAL 
Bertepatan dengan Hari Buruh-4g. 

1 Mei 1953 dilapangan Stadion Se- 
marang akan diselenggarakan per- 
tandingan amal antara Kes. P.S.K.S. 
— Kes. M.B.B. Djawa Tengah di- 
perkuat. 
Pendapatan bersih dari hatsil per- 

tandingan tersebut 10096 akan di- 
Pertandingan dimulai djam 16.45. 

berikan pada P.M. 

KOMPETISI BASKETBALI. 
Kesudahan pertandingan basket 

Isung Hui Semarang jang berlang 
sung dari tg. 23 s/d 26 April 1953 
sbb.: Luang Hua Ha “— P.Y.H. 
29—40: Sin Yu la — Sin Chung 
25—42: CES la — Lung Hua Ja 
(wanita) 18—9: Sin Yu la — Lung 
Hua — Lung Hua Ia 19—37: Chun 
Li — CES la 31540. 

engan mendjatuhkan Lung Hua 
la, maka CES Ia telah keluar seba 
gai djuara ke I, sedang Lung Hua 
la mendjadi djuara ke 2 untuk ta 
hun 1953. 

Atjara dalam minggu ini sbb.: 
Tg. 29-4: Lung Hua la — Lung 

Hua Ia. Sin Yu Ha — Kuang Te, 
dilapangan Lung Hua. Te: 304: 
Sin Chung — Sin Yu la: Chung Lie 
— P.Y.H., dilapangan Sin Chung, 
Stadion. Tg. 1-5: CES Ha — Lang 
Hua Ia, lapangan P.Y.H., Peloran: 
tg. 3-5: Sin Yu Ila — CES Ha: 
Lung Hua la — Sin Chung, apa 
ngan CES, Bodjong. Semua pertan 
dingan dimulai djam 16.30. 

  

BESOK MALAM PREMIERE 
METROPOLE 5.-7.-9.. 43th) 
Steve Cochran — (Warner Color) 
»The LION & The HORSE" 
Kudah Adjaib bertemu dgn. Singa 
liar! Bagaimanakah nasibnja. . . . ? 

Ini malam pengh. 5.-7.-9.- 
Buster Crabbe ,, NABONGA" 

Besok Malam 
DJAGALAN  7.—9— (13th) 

Errol Fiynn dim. ,K I M" 

Ini Malam Pengh. 7.—9.— (13 th) 

"GRAND CANYON TRAIL" 
INI MALAM PREMIERE 

REK 5-10 ate 
Barbara Stanwijck —John Lund 

»NO MAN OF HER OWN" 
Kissahnja seorang wanita telah ber- 
buat kesalahan besar dalam penghi- 
dupannja sampai tidak ada seorang 
lelaki jg. mendekatinja. . . ... 
Sebuah film lebih menarik dan lebih 
spannend dari film ,,A Place in the 
Sun“. 

ORION 5.—7.—9.— (13th) 
Jean Peters—Jeffrey Hunter 

nLURE of the WILDERNESS" 

  

  

  

  

  
Keadaan dalam bahasa  Djawa. 
21.15 Atjara esok hari. 21.20 Ma- 
nasuka R.O.S. 22.00 Warta berita. 
22.15 Manasuka. 23.00 Tutup. 

Akan datang: Joan Crawford 
»This Woman is Dangerous" 

25 April jbl., Perkumpulan 9! 
| Badminton ,,Swallow” telah mem 
peringati berdirinja genap 16 tahun | 

'nulis sdr. R: Soerendro, bendahara " 

  
  - 

  

chmad i Dipodilogo 
  

  

       

Arts 

Mulai tg. 29 April sam- IE mena Barak kami : 

# 

         

pai dengan 4 Mei 1953 

Keluar Kota 

      

  

  

9 Djenazah dimakamkan di 

             

  

      

  

    

ngan sebaik-baiknja, kami 
terima kasih. 

          

    

Basmilah penjakit susah ini 
dengan obat serasih ialah 
BEDAK DAN BALSEM 

PUROL 
Pn aa Pa 

            

IN Jang Maha Esa, Amien. 

Solo, 26 April 1953. 
Anak: . 

     

     

'S. H. PRIJOSUMARTO 
S. H. WIRJOMARTONO 
dengan keluarga. 

  

  

         

    

  

— Inna lillahi wa inna ilaihirro-dii-u-n 
, Telah berpulang ke Rochmatullah dengan tenang, 

KARTOSUMARTO 
d dalam usia 83 tahun pada tanggal 24/25 -4-1953 djam 3.15 

#8 dirumah kami Dj. Lawijan 107. 
“1 Hastana Sundakan pada hari 

ES Achad tanggal 26 -4-1953 djam 10 pagi.. 
RI Kepada para Pembesar/Tuan-2/Njonja-2 dan Saudara 

Saudara sekalijan jang telah melawat dan mengantarkan dje- 
nazah almarhum, terutama kepada Dr. Prabowo dan Dr. 

4 Kwik Tjie Tiok jang telah merawat diwaktu sakitnja de- 
menghaturkan  banjak-banjak 

'Semoga amal Saudara-2 sekalijan itu dibalas oleh Tuhan 

.S. H. TIOKROSUMAR TO 

                         

Nj. KARTOSUMARTO.   

    

Dunlop RubberCo (Indon 

  

  

  
Aan 

5 NN 
F : and GS — 

    

  

       

IS 

    

  —aman— 
rr 

  
  

  

  
in pulpen Taleng” meninggalkan bekas 

ME 

SALE SISIR: ACOBSON VAN 

    
TALENS & ZOON N.V. DJAKART 

£ NN ANTA Talens: dan - tinta" stempel 
Talens. dapat"tahan' lama dan? setiap waktu 

DEM BERG 3 CO. XV. Lal dipergunakan. 

  

  

            
  

  

Bij de N. V. v/h G. C. T. VAN DORP & CO. kunnen 
geplaatst worden 

enige energieke 
Indonesisehe jongelui 

met commercigle aanleg en einddiploma S-jarige HBS/AMS, 
ter opleiding voor de afdelingen 

IMPORT 
TECHNISCHE STATIONERY 
KANTOOR- EN BEDRIJESMACHINES 
BOEKHANDEL 
UITGEVERU 
PRUKKERUJ 

Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen uitsluitend schriftelij 
te richten aan de 

AFD. PERSONEELSZAKEN 
2 DJALAN NUSANTARA 22 

DJAKARTA   
  

  

  

MAU BELI | 
SEBUAH AUTO SEDAN | 

DODGE | 

PLYMOUTH | 

CHEVROLET | 

DE SOTO | 

| tahun 1948 keatas dalam keadaan baik. 

Surat-surat dialamatkan kepada No. 4/1782. 

PAN na At PANEN ERA ANE EN ERA TN 

  

  

Seorang jang telah diperingatkan harus berlaku hati2. : : 
Diika kau ali apa akan terdjadi dengan dirimu dikemudian hari, 
kau dapat mengelakkan banjak rintangan. 3 4 g 

tu penjelidikan pada tabeat dan peribadimu akan menerangkan 
peri naa Perikonlah djika kau hendak memetjahkan kesulitan. 

M.S. Rahat Oceultist - 
Seteran 109 — Semarang. 
  

  

DITJARI 

2 Kamar met of zonder 
kost didalam kota seda- 
pat2nja tidak dilingkungan 
Tjandi oleh 2 pegawai 
(pemuda - (- pemudi) war- 
ga-negara. Surat2 dikirim- 
kan kepada Harian ini 
no. 4/1179. 

Batjalah 
SUARA 

MERDEKA?” 

ba ngak 

      | Roy. Rogers 13 
  

    

THIS NET CATCH 
SOME STRANG 
FISH, DIGGER/ 

— Jg tertangkap c 
ini dan seorang dukun Indian, 

  

  

itu adalah 
Kapiten. 

  

ITS THAT SNOOPIN' — 
COWBOY AND THE INDIAN 
MEDICINE MAN ,CAP'NJ 

   

ES 
E 

  

         

  

    
   

  

Pns BOOMERANGLL 
FIX TH" INDIAN I 

I WILL FREE "12-22 
US, FRIEND 
ROY! NO 
NET HOLDS 
TWO- S-ADOWI 

WORK! 
NOW I 
AN GET : 

au GUNS! OFF YoUR 
« HORSE, 

COwWEOY! 

   

    

3 Greg. 

Dalam pada itu Two Sha- 
dow berusaha dengan sekuat 
tenaga untuk keluar dari dja- 
ring. - 

Digger dan Kapitein jg menga- 
mat21 gerak gerik hasil tangkapan- 
nja, setelah mengetahui — kedua 
orang dapat keluar dari djaring, se 
gera Digger melemparkan  boome- 
rangnja (benda jg dilemparkan jg 
dapat kembali kepada orang jg me 
lemparkan, djika tidak mengenai 
sasarannja). 

&- Boomerang ini 
matkan orang Indian. 

— Ajo, turun dari 

— Saja akan memerdekakan 
kita, kawan Roy. Tidak ada 
djaring jg dapat menahan Two 
Shadow. 
— Bagus! Sekarang saja da- 

pat mengambil pistoolku. dapat  mena- 

kudamu, 

  

  Cowboy, sumbar “Kapitein sambil 
menodongkan pistoolnja. 

  
  

Dengan djalan ini kami mengutjapkan banjak terima 
kasih kepada Instansi2, Kepala2 Djawatan, para dokter, ter- 

| utama dokter Martono dan Atmadi serta para djururawat 
dan saudara2 sekalian jang telah ikut berduka tjita, jg telah 
memberi bantuan2 berupa materieel dan tenaga dan meng- 
hantar djenazah ke pasarean Bergota pada waktu meninggal- 
nja : 

R. DJAJADIMAN 
pada tgl. 23-4-1953 djam 15.40, dalam usia 58 tahun. 

Semoga kebaikan budi saudara2 dibalas Jang Maha Esa. 
Jang ikut berduka tjita : 
Abdoellah. 
Rachmad, 

Kami jang berduka fjita-: 
Metmad Nj. S. Djajadiman 
Aboebakar. dengan anak.      

Pp HILIP & — SALON RADIOGRAMOFOON 

Radio : 11 lampu, Gramofoon : 12 plaat automatisch. 

ACCU —. —RADIO'S, Djuga dapat digunakan 
dengan listrik, matjam2 merk. 

— RADIO'SS, buwat Pabrik2 dengan alir- AGJDG oto. 
 RADIOS 

“ ALE.G. # TELEFUNKEN “ NORA EGMONT “ NO- 
REITE “ KORTING “ TESLA " AWA 
# MINERYA 
LAMPU TL dari 20 WATT dan 40 WATT 

RADIO ,,OMEGA? 
DJL. MATARAM 572 (KARANGTURI) TILP. No. 1937. 

# GRUNDIG 

    

  

  

  

  tang 

Pemerintah Daerah Swatantra Kabupaten 
KUDUS 

MENTJARI 
Tenaga jang berpengalaman untuk diangkat 

sebagai: 
I. KEPALA PEKERDJAAN UMUM KABUPATEN KU- 

DUS (golongan Vb — Ve) 

Ni. KEPALA PENGAWAS KEUANGAN (Regentschaps- 
controleur) P.D.S. Kabupaten Kudus (golongan Vb—Vec) 

UI. KOMIS KEPALA (golongan IVb — IVe). 
Sjarat-sjarat pengangkatan : 

a. Warga Negara Indonesia. 
| b. umur setinggi-tingginja 45 tahun. 

Pendidikan untuk djabatan: 
I. beridjazah Sekolah Techniek Menengah atau jang se- 

dradjat dengan itu, serta berpengalaman dalam lapangan 
Techniek jang dibutuhkan untuk djabatan tersebut sedi- 
kitnja 10 tahun. 

HI. beridjazah S.M.A. atau sedradjat dengan itu dan mem 
punjai pengalaman tata-usaha Keuangan P.D.S. sedikit- 
nja 10 tahun. 

UI. beridjazah S.M.P. atau sedradjat dengan itu dan mem- 
punjai pengalaman dalam soal tata-usaha Desentralisasi 
sedikitnja 10 tahun. 

I s/d II berbadan sehat jang dibuktikan dengan surat 
keterangan Dokter setempat. 

Surat-surat lamaran disertai daftar riwajat pekerdjaan, turu- 
nan surat-surat idjazah, surat-surat keputusan dl. dan, 
bagi jang masih bekerdja pada instansi Pemerintah,  mis- 
baarheidsverklaring dari instansi jang bersangkutan, harus 
sudah diterima oleh Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Kudus selambat-lambatnja pada tanggal 30 Mei 1953. 

Kudus, 23 April 1953. 
A. n. Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten 

KUDUS 
Ketua, 

(R. Soekirdjo Reksoprodjo)     

     

  

  

  AGHLI ILMU FALAK (Occultist) —m 
Kesulitan2 dalam hal-hal seperti penghidupan, perdjodohan dan 
lain2. Tuan/Njonja akan dapat djawaban2 jang tjotjok dan ber- 
bukti. Rahasia tanggung dipegang teguh. Kirim 4 pertanjaan 
berikut NAMA dan UMUR dalam satu envelop dengan poswesel 

Rp. 10.— Kepada: . 
M.A.G. RAWAT, Kotakpos 170   — Bandung   

  
Hd ki anak an aman ae 

Penghematan jang tidak terbatas ! | 

| 

  

  

aka inuman, buah-buahan, sajuran, telor, baru atau 

an blek, Nk tida habis di makan sebari-harian, jang se- 

mestinja di BUANG, AKAN TETAP SEGAR, NA 

BAH RASANJA SEDAP DJIKA DISIMPAN DIDAL 3. 

b 

General G Eleectrie Koelkast ! 

jonj i ini: sehari, sebulan, seta- | #Njonjah, hitunglah penghematan ini: sehari, s n 
ote ja, nanti Njonjah baru insjaf, bahua 

| an Sea Ng aT KORLKAS T DALAM RUMAH TANGGA, 

| berarti TABUNGAN SELAMA LAMANYA. Mn | 
| & ig | 

SEKALI belandja-pasar buat beberapa hari, | 

| SIMPAN SEGAR DIDALAM KOELKAST UNTUK DI- 

|! MAKAN BUAT BEBERAPA HARI!!! na 
| BUAT SIAPA? U PUNJA KELU: GA ! | 

SELURUH DUNIA TAHU, GE KOELKAST TERBUKTI 

DAPAT DIPAKAI UTK. BERTAUN-TAUN!!!!!!! 

MODEL BESAR/ KETJIL TERSEDIA 

2 L "5 D kapal ,,KOTA BARU” KAMI AKAN TERIMA : 

MODEL TERBARU : BIASA dan JANG MODEL LUXE. 

| PILIH MERK JANG TERKENAL DARI PERSEDIAAN- 

NJA : 

  

  SEMARANG. 

Djalan TUGU KIDUL 77/79. 
Djalan SIN GOSAREN 40 | 

| 

| DI JOGJA : 
| DI SOLO : 

na 

                    
  

    
BARU TERBIT ! Buku2 bahasa Djawa untuk batjaan Rakjat. 

PERTJAJA DIRI PRIBADI, tuntunan guna memperbaiki nasib 
dan bergulat dalam perdjsangan hidup serta berlomba-lomba di 
zaman kemadjuan, oleh Imam Supardi 

SUNAN. KALIDJOGO, riwajat seorang wali 
setjara wetenschappelijk 

SAWUNGGALING, riwajat pahlawan 
$ berperang melawan pendjadjah 

' Ongkos kirim tambah 1096, sedikitnja 
Beli sekaligus 20 buku, potongan 204. 
Beli sekaligus 100 buku, potongan 3056. 

Panjebar Semangat Bagian 
Penerbitan 

Bubutan 87 — Surabaja 

  

  

  

——— CITY CONCERN CINEMAS 
LUX 
3—1-—9.— 

berbareng 

INDRA 

      

Ini Malam d.m.b. (u. 13 th) 
BUD ABBOT And LOU COSTELLO in 

»COMIN'ROUND THE 

Pa MOUNTAIN” 
'Bud and LOU are Feudin! Hillbillies now! And Co-starring that Park 
Avenue Hillbillie DOROTHY SHA swinging out with 5 Songhits ! 
Kotjak!— Lutju ! Penuh sensatie — menggembirakan! 

Tanggung ketawa terus ketawa! 
Besok Malam FRANKIE LANE — TERRY MOORE - BILLY 
INDRA  DANIELS TONIARDEN — JEROME COURTLAND 
5-7—0-  ,SSUNNYSIDE OF 

an (enteng 
| Musical ! 

GRAND Ini Malam d. m. b. (u. 17 tah.) 
Ke ag Ga Film Indonesia baru dengan : 
| Rd. Mochtar — N. Herawati — Darusalam Titien Sumarni dlm. »MAIN-MAIN DJADI SUNGGUHAN? 
Tjerita jang menarik! Mengikat! dan menggembirakan! 

ROYAL Ini Malam premiere (u. 17 
5-9. —09.— LOUIS HAYWARD — PATRICIA MEDINA 

»THE LADY &4 BANDIT” 
King of the Highwayman and the Oueen of his heart, High 

adventure in love and thrills ! : 
penuh sensatie! Heibat dan Gempar ! 

  

  

  

  

  

th.) 

RKOXY 
19.5 

Ini malam d.m.b. (u. Segala umur.) 
Mr. dan Mrs. MARTIN JOHNSON dim : 

CONGORILLA" 
Africa at it Wildest! 1001 Sensational thriller! 

Heibat — mengagumkan dan gempar! 
  

Akan datang : Bintang Surabaia film Coy persembahkan 
sebuah film Bali — dgn. DAHLIA — ISMAIL SALEH A. (Th 

ALCAFF — RIBUTRAWIT -- MOH. JUSUF SADJONO 

SORGA TERACHIR" 
The Last Paradise) terbikin seluruhnja di Bali, Dengan 
menjaksikan film ,,Sorga Terachir” para penonton me- 

“lihat Pulau Bali dengan keindahannja ! 

  

| 
FILM BERWARNA 

sELANG MAS» un Golden 
awk) 

dng. STERLING HAYDEN -RHONDA FLEMING 
: “Elang ja adalah nama seorang badjak laut jg. di- 

takuti oleh setiap orang kapten kapal perang maupun THEATER kapal dagang dari Negara manapun djuga, karena se- Phone: 245 i pak terdjangnja jg. trengginas, dan tjepat memperguna- $ 0 L 0 kan pistol pula tangkas mengajunkan pedangnja, 
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