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Antara Mosaddegh 
Dgn Russia? —Russia | 
Akan Mendapat Pe-| 
ngaruh Besar D Im 

Soal2 Iran 

w ARTAWAN ROBERT S. 
ALLEN hari Kemis m- 

ngatakan, bhw perdana menteri 
an Mossadegh, setjara raha- 
sia telah mengadakan rundingan 
Ugn Rusia mengenai pendjualan 
minjak jang akan membikin 
Kremlis mempunjai pengaruh 

  

Rundingan Ra 
  

besar di Iran. Soal pendjualan 
minjak itu adalah jg terpenting 

akn perdjandjian dagang umum | 
jg memungkinkan Rusia penga- 
ruhi seluruh perekonomian Iran, 
demikian Leslie Allen dalam 
»New York Post”. 

Menurut Allen perdana men 
teri Mossadegh adakan pembi 
tjaraan dengan pembesar2 ga- 
bungan kongsiZ minjak So- | 
vjet jang Gengan resmi dikenal 
sebagai “Nepste Sindikat” dan 
pembitjaraan itu di angsung- 
kan di Teheray semendjak be, 
berapz bulan jang ialu. Dika 
takan seterusnja, bahwa da- 
lam perdiandjian dagang tadi 
Sovjet Uni akan menerima mi- 
njak dalam djumlah? jang bej 

Sar, Iran akan mendirikan 5: 
buah pusat untuk keperluan 
pengangkutan minjak ke Ru- 
Sia itu dengan mengambi! dja 
lan darat. Dan Sovjet Uni akan 
memberikap Iran perlengkapan 
petambangan, mesin? pertani. 

  

(Antara). 

  

  
MESIR BENTUK DIVISI 
PAJUNG. 

Menteri urusan peperangan 
dan angk, laut Mesir Mortada 
al Maraghi Bey hari Kemis tih. 
memanggili pemuda? Mesir ber- 
tanur antara 17 dan 24 tahun, 
supaja — barang siapa mau — 
mendjadi anggota divisi pasu- 
kan pajang pada tentara Mesir, 

  

  
Dalam satu latihan jg realistis ditanah-datar Yucca, Nevada (Ame an. badja, tekstil, gula dan : ai : sha) aga an satu bom “atoom ukuran sedang. Asap 

2an 1 Om itu, kelihatan bergumpal naik di-udara, sementara Demikian Robert Allen. marinir Amerika jang terdiri dari 2000 djiwa, jg telah bersembu 
nji dalam lobang2 perlindungan jang hanja terpisah 5 km dari 
tempat ledakan, siap untuk smenjerbu” suatu sasaran. Pada gam 
bar tampak 3 orang dari pasukan marinir itu. 

Saran Luis Taruc 
Supala Pilipina Adakan Konperensi 

NasionalUik Rundingan Soai2 TanahDsb 
Sebagai Gantinja Taruc Sedia Tinggalkan 

Kominisme. 
ADJALAH MINGGUAN »Philippine Free Press” pada 

di , hari Djuwat mengumunikan isi surat jg agaknja berasal 
dari Luis Taruc dan ditudjukan kepada pres. @uirino dim surat 
uana pemimpin gerakan Huk jtu menerangkan akan memutus 

     
Smg. 

- 

Ledakan Atom 
-Bisa Didekati 

pasukan 

   
Saptu 10 Mei 1952 

|| kan. Dan kewadjiban pemerintah dlm hal 

    

             
Aneganta $ P. 5, 
  

    

Inisiatip Rakjat 
ran Dan Mengisi Kemerdekaan 

 Tjeramah Wk. Presiden Moh. Hatta. 

| AKIL PRES. Moh. Hatta didalam pidatonja di Djakarta 
wW hari Djum'at pagi menegaskan sekali lagi, bahwa utk. 
mengisi kemerdekaan kita pada waktu sekarang ini tidak tju- 

ping itu jg diperlukan ialah inisiatif rakjat, Banjak orang me- 
rjangka, bahwa kemerdekaan dgn sendirinja membawa kemak 
muran, Tanah air kita jg kaja raja ini tidak dgn serdirinja 
tuemberikan kemakmuran. Kemakmuran itu harus diusaha- 

ini jalah merentjana- 
kan dan memberikan bimbingan kepada rakjat. 

! 

pada waktu ini belum selesai. 

Perlu Untuk Mendatangkan Kemakmu-| 

kup hanja diusahakan oleh pemerintah serdiri. Tapi disam- |. 

| Pidato diatas itu diutjapkan 
oleh wakil Presiden Hatta dide 
pan para anggauta2 Djawatan 
Penerangan propinsi2 jang Se | 
am, 8 buan jang lalu mengi 

kuti kursus staf jang diseleng 
garakan oleh Kementerian Pe 
nerangan, Dalam pertemuan 
tersebut jang dikundjungi pu 

jla oleh Sekretaris  Djenderal 
' Kementerian Penerangan Rus 
'lay Abdu'gani serta kepala2 
bagian kementerian itu, oleh 
wakil Presiden Hatta dikemu- 
kakan tanggung djawab tena- 
ga2 penerangan didaerah? itu 

dalam menginsjafkan rakjat 
akan kesulitan2 jang kita ha- 

| dapi sekarang ini serta menim 

ibulkan inisiatif untuk menga, 
tasi kesulitan2 itu, 

Soal otonomi. 
Da'am menguraikan kesuli- 

tan2 jg kita hadapi sekarang 
ini dikemukakan oleh wakil 
Presiden Hatta soal2 mengenai: 

otonomi daerah2, sdal trans- 
migrasi, koperasi dan beberapa 
soal lainnja. 

Mengenai otonomi daerah2 

  “Lambat laun pemerintah dae- 
rah harus mempunjai keuangan 
utk perbelandjaan kebutuhan? 
sendiri. Harus ada pembagian pe 
kerdjaan antara pemerintah pa- 
sat dan pemerintah daerah. 

— Soal transmigrasi. 
Dinjatakan, bahw, salah sa 

tu usaha pembangunan seka- 
rang ini jaah transmigrasi. Ba 
gi Indonesia kemakmuran ti- 

dak dapat diusahakan dengan 
tidak didjalankannja transmi- 
grasi 
Djawa jang padat  kedaerah2 
Indonesia lainnja. Dgn trans- 

migrasi itu, maka dapat ditja 

psi pen'ebaran penduduk jang 

daerah2 luar Djawa. Tapi ka. 
lau dikemukakan soal transmi 
grasi itu kepada rakjat. maka 
dihadapi kesukaran2. Banjak 

orang2 diantara rakjat, misal 
nja sadja pemuda2 bekas pe- 
djoang merasa rendah peser- 
djcap bertani, Banjak dianta 
ra mereka menjangkutkan per   dikatakan bahwa. sedjak ta- 

hun 1948 sudah adx undang2 
mengenai otonomi daerah2 itu, 
tapi waktu mendjalankan un-   

Perdjandjian Mili- 
« ter Rahasia. 
S9 Antara Russia 

kan hubungan?tnja dgn kis komunis sambil mengusulkan 

dang2 itu, timbulah kesuli, 

tan2. Misalnja sadj, dalam so 
al begroting daerah2 itu. Pro-: 
pinsi2 kita mempunjai hak utk 
menjusun anggarap belandja 
dan mengadiukan begroting 
itu kepada pemerintah pusat. 
Tapi dlm pada itu, kalau ang- 

garan? belandja dari semaa pro 
ipussi? itu didjumlahkan, maka 
'besar djumlah tsb, adalah 5 
'atau 10 kali djumlah anggaran 
belandja pemerintah pusat tiap: 
tahunnja. Inilah timbulnja ke- 

  
sukaran, karena adanja usaha 
memenuhi kebutuhaw? sendiri | 

    

'kataan transmigrasi .dengy5n 
perkataan "romusha”, Disarg- 

'ping itu rakjat Indonesia pa- 
.da umumnja tidak suka pin, 
dah tempat tinggal. Kesulitan 
lain soal transmigrasi 
vetak pada perbelandjaannja, 
seperti jang dikemukakan ba- 
ru2 ini oleh Ir. Tambunan dari 
Djawatan Transmigrasi. Kata 
Hatta, soal transmigrasi jang 
memakan biaja beratus djuta 
rupiah itu tidak dapat hania 
dibelandjai oeh pemerintah 
sendiri. Transmigrasi itu ha- 
ja dapat dibegjai dengan dja 
lan pindjaman didalam atau 
diluar negeri. Dan djaminan 
untuk pembajaran kembali pin 

jituada karena timbul 
   

  

penduduk dari - daerah ' 

sama jang dapat menimbulkan | 
sumber2 penghidupan baru di 

itu ter |. 

Giadakannja suatu konperensi nasional utk menjelesaikan ma- 
salah? jg diperselisihkan. 

Seorang ah'ii pada biro penji 
. Dan RRT? 's 'lidikan menerangkan, bahwa 

« (“tanda tangan jang dibubuhkan 
USIA DAN RRT iclah |dibawah Surat jag diketik itu 

Rk menanda-tangani suatu | bukanlah tanda tangan Taruc 
perdjandjian militer rahasia jg | sendiri, akan tetapi dalam pa- 
mengikat RRT u'k menjerahkan | da itu oleh menteri pertahanan 
segala sumber alam dan pasu- | Piliping Ramon Magsaysay di 
karnja dibawah pengawasan Ru | njatakan, bahwa ia pertjaja, 
sia, demikian diberitakan oleh | bahwa tand, tangan itu ada- 
»China News?” “di Taipeh hari j lah dari Taruc sendiri jg men- 
Djum'at. Perdjandjian tsb meng | djadi pemimpin kedua dari ge 
haruskan Rusia dan RRT meta- rakan kaum Huk. “Sungguh 
bantu Korea Utara hirizga achir aneh”, demikian Magsaysay, 
nja, Rusia sebaliknja memberi: ,,bahwa beberapa hari jang Ia 
kan uang serta perlengkapan Iu saja sendiri sedang memper 

militer kepada RRT. Demikian timbangkan untuk menulis su- 
»China News” (Antara). rat kepada Taruc”, 

Ekor ,,I-Mei” 
432 OrangDjepang Telah Ditangkap: Seba- 
gaian Diserahkan Pada Biro Djaksa Agung 
Medan Didepan Istana Adalah Medan. Rakjat: 

  
  

  

Kata Kazahaya. 

WA ARKASBESAR KEPOLISIAN Tokio mengumumkan 
ketika malam Djum'at, bahwa 432 orang telah ditang- 

kap berhubung dengan terdjadinja kerusuhan? di Tokyo ke- 
fika Hari 1 Mei, 349 orang diantara orang2 jang ditangkap 
tadi telah diserahkan kepada biro djaksa agurg untuk diperik 
sa selandjutnja. Dari 340 orang tadi, 149 masih dalam taha 
nan, Diterangkan bahwa penjelidikan2 akan diteruskan, utk. 
menangkap semua orang jang bersangkutan dengan kerusu- 
han 1 Mei tadi. | 

bahwa Medan Rakjat 
Kaisar) dimuka 

Berhubung dengan itu pula, 
maka malam Djumat dilaku- 
kan usaha penjelidikan dias- 
rama perguruan tinggi ,,Wa 
seda”, jang berakibatkan. per- 
kelahian2 antarg poisi dan 
kira2 1.000 mahasiswa, Aki- 

isi ' Djepang dan 

(Medan 
istana di To- 

kyo it bukanlah monopoli po- 
pasukan2 

Amerika, melainkan milik rak- 

|jat dan karena itu maka kira2 
100.000 orang ,,dengan tertib- 

batnja ialah 56 orang luka2 di 
antaranig 3 luka2 parah. Da- 
lam usahanja tadi, 2 orang. 
anggota polisi jang hendak me 

lakukar penjeidikan telah di, 

tawan oleh mahasiswa2. Se- 
sudah kedjadian tadi, maka 
560 polisi melakukan serangan 
dengan tongkat hingga menim 
bu'kan akibat tersebut tadi. 

Interpelasi tuduhan 

komunis. 

Semertara ini berita ,,Tass” 
dari Tokyo mengatakan, bahwa 
ketika tanggal 6 Mei anggota 
(Partai Komunis) menjatakan, 
madijelis rendah Kazahaya 

Hari 
"3 

Hr 

  

   
2 a 

, H 

    

laja berbaris kemedan tadi utk 
melakukan hak mereka jang 
sah”. Akan tetapi, kata Kaza- 
haya, pemerintah ,Setjara 
tidak sah telah mengirimkan 
bebarapa ribu polisi kemedan 
tadi dan Sengan sengadja me- 

njergap dan memukuli demon- 
strator2”. 2 

Menurut  Kazahaya, polisi 

mslenaskan tembakan? atis pt- 

rintah seorang polisi. militer 

Amerika. Dikatakannja bahwa 

polisi Djepang sekarang ,.Me- 

lajani orang2 asing dan kewi- 

djibanrja ialah untuk memus- 

nahkan warganegara2 Dic- 
pang”. Dituntutnia spaja ke- 

pala kepolisian dipetjat supaja 

anggota2 polisi jang bertuges 

dimedan tadi dihukum Gan $£u-   

c
i
 

alaman: 

  

naia kabinet Yoshida d'bubar- 

tkan. 
| Menurut Kazahaya, kerusu- 

ihan2 jang ditimbulkan oleh 

Ikaum demonstran di Tokyo itu 

dgr tidak memikirkan bagai- 
mana membelandjainja. Akibat- 

"ats na ialah menimbulkan perasaan 
Bersamaan dengan surat jg |tidak senangjkepada pemerintah 

  

| diberitakan berasal dari Taruc 
itn diumumkan djawabar dari 
Magsaysay kepada pemimpin 

gerakan Huk tersebut jg men 
djandjikan bahwa apabila Ta, 
ruc datang dengan segaly ke- 
djudjuran maka pemerintah- 
pun akan men'ambutnjj, dgn 
segala kedjudjuran. 

Sementara ity mengenai su- 
rat Luis Taruc serta balasan 
Magsaysay tidak diperoleh re 
aksi? dari presiden @uirino — 
jang berada di Baguio — apa 
kah ia menjetudjui sarar2 Ta 
ruc untuk mengadakan konpe 
rensi nasional dan perobahan2 

dalam peraturan tanah dan apa 
kah presiden @uirino bersedia 
memberikan pengampunan ke- 
pada Taruc apabila jang bela 
kangan ini turun dari daerah 
pegunungan. 

Sebelumnja pernah satu ka 
l. Taruc turun dari pegunu, 
ngan jaitu dalam tahun 1948, 

ketiks ia mendapat ampun da 
ri presiden @uirino agar ia da 
pat menduduki kursi dalam ma 
dieis perutusan rakjat untuk 

mana ig telah dipilih oleh rak 
jat di LuzZon Tengah dan dju   

$ 
i 

i ' 

'ga agar ia dapat merunding- 
|kan soal pemberian ampun ke 
(pada pengikut2nja jang lain. 

Tetapi ketika perund:ingan2 masih 
berlangsung tiba2 Tasuc menghi-ang 
sesudah mengumumkan, bahwa pe. 
merintah Pilipina tidak bers.kap dju 
djur dalam pelund.ngan2. 
Kepada ,,Pilippine Fiee Press" 

Magsaysay menerangkan, “bahwa pe 

ngumuman su'at2 tersebut akan ter- 
hjata sangat berharga bagi negara. 
Hal ini dapat monudju kearah peak. 
sahaan pelund ngan2 sehingga achir- 
nja tertjapar keamanan di Luzon 
Tengah ig merupakan pertahanan ter 
achiv dari kaum Huk di Pilipina. - 

1518 METER KABEL LISTRIK 

TERTJURI. 

Djurubitjara kantor besar po- 

lisi Djakarta Raya mengabar- 

kan, bahwa pada tg. B5. Iols 

meter kabel listrik milik Djawa- 

tan Kereta Api telah ditjuri 

orang diantara stasion Tjita- 

rum—Bodjonggede, di kilometer 

36. Pentjurian kawat2 listrik 

sematjam ini, menurut polisi, 

telah tiga kali terdjadi dan di- 

alami oleh DKA, sehingga kare- 

nanja, ada dugaan2 bahwa ini 

termasuk perbuatan sabotage. 

Penjelidikan dan pemeriksaan 

sedang dilakukan, 

ENGENAI “KESULITAN2 jg   adalah ,.pendjelmaan hak mas- 

£a untuk mempertahankan di- 

ri, sebagai tanda permu:aan 

yhagi perdjoangan melawan im- 

perialis”, (Antara), 

sekarang dihadapi pedagang2 
Indonesia didalam negeri sendiri, 
Rudjito ketua Dewan Ekonomi Indo 

|nesia Pusat terangkan, bahwa kesu 

| litan2 itu disebabkan karena peda- 

pusat. Dinjatakan oleh Hatta, 
bahwa susunan otonomi daerah? 

Teriak2 Dan 
Banting Medja 
Kegaduhan Dim ,Par- 

lemen Iran 
IDANG TERBUKA jg. 
pertama kalinja dari 

pariemen baru Iran, ketika ma 
lam Djumw'at telah berachir de- 
ngan kegaduhan, lengkap dgn. 
pembantingan kursi dan teriak- 
an2, setelah timbul perdebatan 
hangat antara penjokong2 P 
Mossadegh dan kaum opssisi, 
mengenai soal surat kepertja- 

jaan, 

  

'nja sumber2 kekajaan baru ka 
rena pemindahan pendudur 
itu. 

Ekonomi kita hanja 
dgn. djalan koperasi. 

, Inisiatif rakjat untuk menga 
tasi kesulitan2 itu dapat misal 
nja berwudjud da am usaha ko 
perasi. Menurut Hatta. ekoho 

'Imi Indonesia ini hanja dapat 
madjy dengan adanjia usaha 
koperasi rakjat. Disinilah le. 
tak kepentingan tenaga2 pene 
rangan didaerah itu untuk 
memberikan penerangan dan 
petundjuk kepada rakjat perlu 
nja koperasi itu, Dinjatakan, 
bahwa ia tidak iakin bahwa ke 
makmuran kits dapat terdja- 
min dengan ditambahnj, lebih 

banjak NV2 dan:  maskapai2 
“untuk import--export. 

Kemakmuran Indonesia ha- 
'Nja dapat terdiamin dengan pe 
nambahan produksi didalam   Mula2 wakil2 partai penjc- 

kong pemerintah menolak su- 
rat2 kepertjajaan beberapa wa- 
kil dari oposisi. Kaum opisisi 
membalas dengan tindakan se- 
rupa. Seluruhnja ada 13 nama 
jang ditolak dan nama2 ini di- 
Iserahkan kepada panitya pe- 
mer:ksa. Dalam tempo 10 hari'j 
panitya mengemukakan penda- 
patnja kepada parlemen. Keti- 
ka anggota2 parlemen jang me- 
njokong pemerintah menolak 
surat2 kepertjajaan anggosta2 
oposisi Mehdi Mirashrafi dan 
Imam Joma'a, maka Mirashrafi 
mengutjapkan kata2 ,,Mossa- 
degh dan kawanan pendjahat- 

'nja” lalu membanting 5 buah 
kursi. Achirnja ketua membu- 
barkan sidang jang keruh tad:. 
(Antara). 

  
SEDJUMLAH DUA DJUTA 

BANGSA ASING DI INDO- 
NESIA AKAN DIDAF- 
TARKAN., 

Dari kalangan Djawatan Imi- 
grasi Pusat diperoleh ketera- 
ngan bahwa djumlah bangsa 
asing jg akan didaftarkan di 
seluruh Indonesia sedjumlah 
2.000.000 orang. Persiapan utk. 
mengadakan pendaftaran itu ki 
ni telah hampir selesai dikerdja 
kan. Beaja utk menjelesaikan 
surat-surat imigrasi itu ialah 
Rp. 1.500.000.— dan akan su- 
dah selesai kira2 dlm bulan Dju 
li, dimana djuga telah dibubuhi 
materai 
Pusat di Bandung, 
»Femandangan”. 

  demikian 

negeri. Disamping itu kesuka- 

ran jang kita hadapi jalah, ba 
gaimana merubah sistim pro, 
duksi jang primitif mendjadi 
sistim produksi jang ya 
sionil. Dalam .soal ini diam 

   Tunggulah ,, Sajembara- 
Bergambar" 

  

yx y 
F tg 

Kita! 

  

  

    

Allison: 
' Pasukan2 Amerika Akan 
Tetap Di Djepang Sam- 

. pai Ojepaog bisa 
Pertahanan Diri 

J OHN ALLISON, pem- 
@e5 bantu menteri luar nege- 

ri Amerika Serikat urusan Ti- 
mur Djauh, hari Kemis menga 
takan bahwa pasukan2 Ameri- 
ka akan tetap tinggal di Dje- 
pang, ,sampai Djepang sudah 
ambil kepu:usan mengenai tja 
Ia untuk mempertahankan di- 
ri”. Dim. pidatonja didepan kon 

nsi Amerika tentang poli- 
ik luar negeri tadi Allison se- 

terusnja mengatakan, bahwa se 
sudah bertahun? lamanja Ame- 
rika mtmusatkan perhatiannja 
kepada Eropa, maka sekarang 
tibalah waktunja untuk  mem- 
perhatikan sungguh2 keadaan   di Timur Djauh. Dikemukakan 
bahwa sedjak berachirnja pe- 
rang melawan Djepang, ma- 

Pihak Barat. 

- Am,-Serikat pada tg. 18 Djanuari jang lalu. 

- Laporan ini menurut surat 

kabar tersebut te'ah dapat “di 
begal” oleh dinas penerangan 
militer Inggeris, jang kemudi- 
an menjampaikannja kepada 
staf angkatan laut Inggeris pa 

da tanggal 24 Djanuari jang 
lalu. Menurut laporan itu, 
Fechteler telah “ meramalkan, 
bahwa perang pasti petjah se 
belum 1960 dar: bahwa barang 
siapa dapat menguasai Gi- 
braltar dan Dardanella, itulah 
jang akan menang. 

Menurut “Le Monde”, dalam 
laporannj, itu Fechteler selan 
djutnja mengemukakan penda- 
patnja, bahwa daerah Laut 
Tengah merupakan daerah ope 
rasi jang terpenting bagi A- 
merika Serikat didalam pepera 
ngan jang manapun djuga. 

Fechteer katanj, te'ah menja 
takan pula, bahwa bi'a terdja 
di agressi maks Barat akan 
dapat segera, mendjalankan ak 
Si pembalasan, akan tetapi bah 
wa Eropah Barat mungkin 

akan dapat dikuasai oleh la- 

wan, Sehingga pangkalan? ig. 
kuat di Inggeris mungkin d'u 

  
Bagaimana haibatnja keributan jang terdjadi pada perajaan 1 Mei di Tokyo baru-baru ini, dapat di 
bajangkan dari gambar2 diatas. jang menundjukkan polisi Djepang sampai merasa perlu menggunakan 
gas-air-mata, melepaskan tembakan2 dan memakai pentung2-nja untuk menghalaukan oreng, banjak 
jang berdemonstrasi di halaman istana keizer Djepang. Pada gambar bawah tampak salah sebuah auto 
Amerika jang telah dibakar oleh orang2 jang berdemonstrasi itu.   
erang Sebelum Th1960 

Ramalan Fechteler Jg ,Di-Begal' Oleh Inggeris 
Lautan Tengah Penting Bagi Pangkalan Utk. Adakan Serangan-Balasan 

ARIAN PERANTIIS ,,Le Monde” dlm siaranrja pada hari Djum'at kemaren telah mes. 
nimbulkan kegemparan di Paris dgn memuat suatu lay oran, jang 

laksamana William Fechteler, bahwa petjahrja perang di Eropa sebelum tahun 1960 adalahr 
suatu hal jg tidak dapat dihindarkan lagi dan bahwa daerah Laut Tengah. akan mencjadi 
pangkalan jg terpenting bagi serangan pembalasan Sekutu. D:lam siarannja itu ,,Le Monde”, 
memuat salinan dari suatu laporare jg katanja telah disampa kan oleh laksamara William 

katanja berasal dari. 

« Fechteler.selaku...kepala- staf.angk. laut Amerika Serikat kepada dewan keamanan nasional. 

  

ga tidak akan berarti bagi A. 

merika Serikat. 

Harus ada persetudju- 
an di Timur Tengah. 

Menurut ,,Le Monde', Fecateler 
selandjutnja telah menjatakan pwa, 
bahwa strategi Amerika di daerah 

Laut Tengah memperlukan terijapai 
nja persetudjuan jang sungguh2 an 
tara negara2 Arab disatu pihak den 
Inggris serta Perantjis dilain 'pihuk, 
Oleh karena Lembaga Arab :te'ah 
mengadakan suatu. persetudjuan - ke 
amanan diantara anggota2-nja, mara 
djika Amerika Serikat dapat berse 
kutu dengan negara2 Arab, dawrah 
Laut Tengah akan mendjadi, Janda 
san serangan pembalasan jang baik 
sekali. Demikian Fechteler msn.irut 
»Le: Monde”. 2 

Sementara itu d'kabarkan darj 
Londen, bahwa atas ve'tanjaan ten- 
tang ,laporan rahasia” ini, k monte. 
rian luar negeri Ingers - mveang. 
kan, bahwa kementerian tersebut 
tidak tahu mosrahu tertang adarja 
dokumen sematjiamlitu, bak di ke- 
martetan tersebu'.m aupun di staf 
angkatan 'aut Seprrti diketahui, 
haran ,,Le Monde” menjatakan, 
bahwa lapo'an Fechte'er itu ganat 

“dibegal” oeh d'nas rahasia m liter 
Inggris d' Amerika Setikat dan 'eah 
d'samba'kan kevala staf arckatan 
tank Troois At Tenan, (Antara). bil tjontoh produksi'karet rak ka, 600 djuta manusia di Ti- 

Jat. Mengapa misalnja rakjat | mur Djauh telah merdeka. Me- 
kita hingga sekarang (misal- | nurut pendapatnja, Amerika 
nja di Djambi dan Palembang) ' masih harus bersikap sabar un 
hanja dapat menghasi'kan ka- tak waktu jg pandjang - 
ret slab sadja jang harganja | 
sepelima dari karet sheet. Kita |. Tont ang Indonesia 

oleh Djawatan PTT: 

ta hanja ingin mengusahakan 

jang gampang2 sadja dan jg. 
tidak meminta banjak tenaga 
dan pengetahuan. Soal jang ki 
ta hadapi dalam soa! ini jalah, 
bagaimana mengusahakan un- 
tuk dapat diatasi  indo'ensi 
rakjat itu dan menginsjafkan 

| kepada mereka betapa penting 
nja tjara9 produksi jang rasio 
nil. 

Bekerdja dgn pe- 
nuh tjita2. 

Sebagaimana leluhur kita jg ber 
.djuang untuk meletakkan dasar2 ke 
' merdekaan kita, demikian Hatta, ma 
“ka kewadjiban kita sekarang untuk 

  
“bekerdja dengan giat dan penuh sej 

| mangat untuk mentjapai tjita2, tapi 
disamping itu djuga mengenal kenja 
taan2. Memang kemungkinan2 jang 
cada sekarang tidak mengizinkan un 
tuk tertjapainja tjita2 itu dalam be 

“berapa tahun. Mengapa misalnja 
Diepang jang. tidak begitu kaja se 
perti Indonesia, - dapat. memberikan 

. penerangan lampu listrik ditiap desa, 
sedangkan Indonesia tidak. Jang pen 

“fing sekarang ialah, asal kita pe 
gang teguh tjita2 kita itu. 

dan Burma. 

Allison se'andjutnja  menga- 

takan, bahwa negeri2 seperti 
Indonesig dan Burma ' sangat 

berwaspada memelihara kemer 
“dekaan jang baru mereka da- 
pat itu. Negeri2 tadi tidak 
ingin tersangkut "dalam apa jg 
mereka pandang sebagai intri 

se perebutan kekuasaan anta- 

ra Amerika dan Sovjet.” 

Dikemukakannja bhw. Ame 

rika Serikat selama 100 tahun 

jang pertama dari 'kemerdeka- 

ann'ia mendjauhkan . segala 

tjampur tangan luar . negeri. 

Kata, Alison, Indonesia dan 
Burma mungkin "karus lebih 
tiepat ambil keputusan dari pa 
da, Ameriks Serikat.” Diseru- 
kannja supaja Amerika ”bera- 
ni, Sabar dan besar daja-meng 

angan2nja (verbee!dings. 
kracht)” dalam ' menghadapi 
negeri2 Asia. (Antara), 

  
gang2 belum benar2 merasakan perj li perekonomian dalam negeri “dari satu undang2 untuk membatasi orang 
lindungan dari pemerintah. Dikata 
kannja, bahwa kekuatan 'pedagang2 
Indonesia belum ada 10”, dari pada 
pedagang2 asing, jg hingga seka 
rang masih terus memegang monapo 

| emLaga K 
k j 

  

budajaan 

on Batavaasch Genootschap 
Pku Tu 

  

#enenWetenschappen” 

jang besar hingga sampai kepada 
jang seketjil2-nja. 

Menurut pendapatnja sudah sewa 

djarnja pemerintah mengeluarkan! Siam, India dan negara2 lainnja, 

Indonesia 

    

orang asing agar djangan . leluasa 
“seperti sekarang membuka perusaha 
|an2 di Indonesia, seperti djuga hal 
nja dengan di Amerika. Serikat, 

«
3
 

  
  

Pengganti Suez: 
|Mana Terbaik---Gaza, Atau Iskande- 
run?.--- Militer2 Inggeris. Akan Dipus 
langkan Atau Dibawa Ke Cyprus 

Atau Libia 
KALANGAN JANG lajak dipertjaja mengatakan di Lon 

don pada hari Kemis, bahwa berita2 pers jarg menga 
takan bahwa para ahli militer Inggeris telah memilih kota pe- 
labuhan Turki Iskanderun (Alexandretta) sebagai suatu 
pangkalan militer dan angka'tan laut sebagai pengganti dae 
rah Terusan Suez, adalah prematur, tergesa-gesa. Kata ' ka- 

  langan tadi, tidak ada pangkalan dilaut Tengah. jang dapat 
didjadikan pangkalan bagi komardo pertahanan Timur Te- 
ngah jang sedang dirantjangkan itu. 
Mengenai pasukan2 Inggris 

jang akan ditarik kemba.i dari 
Su2z dikatakan bahwa mereka 
mungkin akan dipulangkan ke 
Inggris atau dibagi2 antara 
pos2-depan disekitar Laut Te- 
ngah, seperti Libia dan Cyprus 
Akan tetapi, kata- kalangan ta 
di. sekarang belumlah waktu- 
nia untuk memutuskan soal 
tadi, karena perundingan anta 

ra. Mesir dan Inggris kini be, 
lum lagi dimu'ai setjara resmi. 
Sementara itu UP mewarta- 

Perlu Undang2 Utk Batasi Perusahaan Asing 
Dengan adanja undang2 seperti itu, 

demikian dinjatakannja selandjutnja, 

kekuatan ekonomi didalam negeri 

bisa berpindah berangsur2 ketangan 

bangsa Indonesia, 
  

kan dari Tel Aviv, bahwa kala 

ngan tinggi pada kem. luar ne . 
geri Israel hari Kemis menjata 
kan bahwa “tidak ada sesuatu 
hal iang baru”, da am usul Me 
sir achir2 ini, supaja pangka- 
lan Inggris dilaut Tengah di- 
pindahkan dari daerah Suez 

ke Gaza. Tetapi, kata pihak Is 
rael tadi, soal ini tidak bisa 
dibitjarakan apabia Israel 

tidak menjetudjuinja, Se- 
perti diketahui, Gaza terletak 
dibagian Palestina selatan, jg 
sekarang diduduki Mesir. Achir 
achir ini menteri luar negeri 
Mesir Hassoung Pasha menga, 
djukan saran, supaja misalnja 
Gaza atau Iskaderun did adi- 
kan pengganti daerah Suez. Me 

nurut pihak Israel tadi, Gaza 
sama sekali tidak baik untuk 

didjadikan pangkalan militer, 
(Antara — AFP), 

—a 
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kta 
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: 

» lihat gamtar2 

Berantas Segala. Jg 
Membahajakan: Mo- 

reel 

  

makin banjak 
Giantara rakjat di Indonesia me 

atau membatja 
tulisan2 (buku, madjalah, bro- 
1 jg melanggar kesusilaan 

mudah membangkitkan naf 
Su birahi dan makin memuntjak 

Katolik 

      

  

 druwo — Bagaimana 
   

    
— Pohon2 jg. sudah esar2 

bagus, taman? bunga jang dise 

      

“ling belumbang dgn tratee2nja, 
akan dirajakan. Per “itu 
akan disaksikan djuga oleh Pre 

pSider sendiri. Ku Oan 

tx 

DJA” di Bogor. penghi- “Bogor. Nanti pada tg. 17 Mei hutan? 

Bi 

| ,88ha dengan 
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  nja ,,brutaliteit” orang2 jang ' kan hanj neat nentir ik NN He SAN lawan dh anta Kr ja sangat penting utk. 
berani menjiarkan gambar? ser | siswa? jg beladjar pada Kehuta 

     

  

ta tulisan? sematjam itu. e- | na 3 ea Maan 
: Senar U. MEe- han, jg. dapat “mempeladjari 

Murut resolusi tersebut, dengan) ma Ta m3 Dakar aa bunga: Sha 

tersiarnja tambar2 dan tulisan? | Haag an Ma sedikit 
Ini, negara R.I. ferantjam baha (nia Juar Djawa. Tetapi djuga 
Pee em sangat: bergunas-.untuk pemudi 

  

. SEMARANG 10 MEI 1952. : 

Keterangan Pemerintah 
aa ama 2 - — Bila diperhatikan dgn seksama, sebenarnja ti- 

Gaklah banjak perbedaan dim ISI dari keterangan pemerintah 
jg kemaren diHatjakan oleh P. M. Wilopo itu dgn keterangan? 
ig pernah kita dengar dari peperentahan kita sebelumnja ini. 

2 lm »djiwa dan suasana” (geest en stemming), dengan 
mana keterangan? tadi diutjapkan, tampaklah sebuah perbe- 
“daan jg tjukup besar. Tampaklah kesederhanaan jg hati-hati 
Ba tetapi jg tjukup tegas dlm mendekati dan menentukan 
Sikap terhadap soal2 penting jg mendjadi ,,cause cel2bre” dari 
segala pertentangan politik g menggontjangkan sekarang ini. 
sebagaimana halnja dgn soal MSA dan soal keamanan itu. 
8-5 — — —— Mengenai dua soal jg penting tadi, 'pemerentah 
tidaklah memberikan keterangan2 jg menggemparkan, jg ditu- 
Gjukan utk bisa mendapat effekt dan applaus jg murah dari 
rakjatnja. Tetapi djauh dari demikian, dgn semangat dan fiki- 
ran jg tenang, jg Gidasarkan atas kemungkinan kenjataan dan 
per tungan jg rieel, pemerentah setjara ,,beloko-suto” mem- 
entangkan tindakan2 jg akan ditempuhnja jg kesemuanja “di- 

tudjukan utk mengabdi kepada kepentingan negara dan rakjat- 
.Nja jg sebaik-baiknja. MSA akan ditindjau kembali: hanja akan 

— Giketjualikan sadja beberapa bagaian jg memang berguna utk 
kita. Begitu pula tjara menindjau kembali soal MSA'ini akan 
“dilakukan sedemikian rupa, hingga tidak memburukkan hubu- 
«ngan Indonesia dgn negara lainnja jg berkepentingan. 

“—g 
ae 

— — — — — Djuga mengenai soal keamanan, tidaklsy, ber 
beda keterangan suara Pemerintah. Pemerintah akan beru. 

sekuat tenaga untuk mengembalikan kemanan 
tadi, Dalam pada itu, tidak ketinggalan ia mendjelaskan bhw 
Ia akan bersikap tegas terhadap siapa dan pihak manapun 
jg sengadja mengatjau keadaan dan membahajakan integri- 

»iteit negara, Terutama dalam hal ini menarik perhatia,, per- 
njataan pihak pemerintah, bhw is akan mengadjak dan mem 
-beri bantuar kepada “anasir2 sehat” dalam masjarakat, jg 
mau ikut bekerdj, dan berusaha untuk membantu memur'ih- 
kan keadaan dan mendjamin keamanan, 
— —— — — Terangiah bhw pemerintah dengan kata-kata 

““tadi, bermaksud mengadjak seluruh rakjat untuk memban, 
tu mendjamin keamanan jang dibutuhkan. Sebab siapa jang 
@dimaksudkaonnja dengan “anasir2 sehat” tadi selainnja rak- 
jat sendiri? Terang sudah bah w, rakjat seumumnja sudah 
djemu dengan segala kekeruha, dewas, ini, dan kesemua- 
nja menghendaki keamanan, ketenteraman dan tata-tertib 

sjg akan memungkinkan datang nja kemakmuran itu. Sendiri- 
nja, bila pemerintah .mengadjak "anasir2 sehat” tadi, tak 
akar luputlah kiranja dugaan, bahwa jg dimaksud itu tak 

selain ja'ah rakjat kita sendiri. “Hk 
-— Adjakan jg dikemukakan setjara halus tapi tju- 

'kup terang iffi, menundjukkan sekali lagi, sikap sederhana dan 
bares (soberheid dan eenvoud) jg meliputi seluruh keterangan 

pemerentah itu. Pula menundjukkan, bhw. pemerentah tjukup 
sadar akan kekurangan kekuatan dirinja, jg bila tidak menda- 
pat bantuan dan dorongan jg tjukup dari rakjatnja sendiri, ti- 
daklah akan mungkin baginja utk melaksanakan segala tjita2 
Gan rentjana jg termaktub dim keterangannja itu. 

"5 — Sendirinja peng akuan jang sematjam itu, pan, 
tas disambut dengan simpati. Dan selandjutnja  ditimbangi 
pula dengan 'amal dan tenaga sebagaiman,  diharap-harap- 
dkan oleh pemerittah ita. 0 BE AR EM SEE | 
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Renijana Pembangunan Kota. 
Keban B'natang Akan Diperluas 

Dalam pertjakapan wartawan kita 
dengan Wali-Kota Semarang, Hadi 
subeno, diterangkan olehnja, bahwa 
rentjana untuk. membikin kota Sema 

“rang benar2 mendjadi ibu-kota pro jang serendah-rendahnja. 
.pinsi Djawa Tengah, dapat dikata 
berdjalan lantjar,  tjuma Sajangnja 
belakangan ini lalu timbul masalah 
pemogokan Sebda. Djika sadja tidak 

  

tian. Kebun binatang itu akan diper 

luas, sehingga dapat 
“berbagai matjam permainan 

'akan diminta djuga perhatian 
terbit masalah pemogokan itu, bebe watan2 Pertanian, Perheiwanan, Per 
rapa waktu berselang akan diadakan industrian, Penerangan cl.” untuk 
pertemuan dengan kepala2 djawatan 
guna merundingkan soal itu. 
Menurut, Walikota Semarang, se E 2 G8 djadi djawatan tsb. 
Lliwatnja tahun 1953 semua tanah2 

pradja, 
, soal2 menjelenggarakan 

| Kebon Radja di Bogor itu bu | 

menempatkan 
1 bagi 

rakjat “dengan dipungut pembajaran 

Beaja untuk perluasan itu diren- 

'tjanakan Lk. 215 djuta rupiah. Se 

Iain mengadakan pertundjukan2 Ta 
ja 

mendirikan stand2 di tempat itu. Per 

'ongkosannja akan dipikul oleh Kota 
tjuma 

tehnisnja | dapat diterima oleh pihak Pem. 
partikelir dalam daerah kota Sema 
"rang akan selesai diambil over. oleh 
pemerintah, dimana nantinja akan di 
berdirikan rumah2 menurut rentjana 
Kotapradja.. Rumah2 besar akan di 
bangunkan disekitar djl. Oei Tiong 

  

Ham, Pandanaran, Gergadji, Tegai- 
wareng dan tanah2 kosong lainnja. 

Dengan adanja rumah2 baru itu 
Tegalwareng nantinja akan mendjadi 
pusat kota, sehingga Bodjong jang 
sampai sekarang mendjadi tempat jg 
paling ramai dalam kota, nanti: akan 
terbelakang. Disamping membangun 
rumah2, pun direntjanakan mengada 
kan :tempat2 hiburan bagi rakjat, 
umpama kebon binatang, jang kini 

tiap Miaggu menarik banjak. perha 

, 

sadja. 

Mengenai rumah2 jang didirikan 
'setjara gelap (illegaal) disepandjang 

“djalan Pandanaran d.lI. akan diper 

Ihatikan. Orang2 jang menempati ru 
'mah-rumah gelap itu akan diberi 
tempat lain, jaitu disekitar djalan 

Kartini, dibelakang kantor Polisi Ka 

rangtempel d.l.l. Kesemuanja itu ten 

tu sadja akan memakan beaja ber- 

“djuta2 rupiah, tetapi Walikota jakin, 

bahwa rentjana perluasan memba- 

ngun kota Semarang akan terlaksana 

djuga asal sadja ada kerdja sama 

diantara pihak2 jang bersangkutan. 
Demikian keterangan dari Walikota 

Semarang,   

| ana Tan Akan Diperbaiki — Meubel2nja 

| Sudah Diangkuti Belanda 

e “Tjara Mengusirnja? — Pre- 
Mesdjid Dihalaman Istana 

—- Banjak Peri & Gen- 

machluk, terhitung chewan? 

Itu Mane penghi- 

pemuda, Gi minggu pagi. Guna- | 
nja utk. menjepi. Menjendiri, jg 
artinja hanja dua orang. Disana 
lah kedua merpati dapat saling 
mentjeritakan,  mentjurahkan 
Isi kalbunja, Perkataan2 “sehi 

| dup-semati” dll sebagainja bisa 
didengar oleh burung2 jg. berki 
tjau di pohon2. ..... 

Bitjara soal Kebon Raja, ka 
mi ingat waktu Pak Hardjowar 
dojo, intendan Presiden harus 
membereskan Istananja di  Bo- 
gor itu, Waktu sudah ditinggal- 
kan Blanda, istana itu kosong 
sama sekali, Perkakas2 jang 
bagus2 lagi antiek, jg. dahulu 
pernah dilihat, kini hilang sama 
sekali, Ibaratnja satu kerosipun 
tidak ada lagi. Malahan bukan 

malahan ubi2njapun  didjugil 
oleh tangan lantjang. Sudah se 
mestinja istana itu - diperbaiki. 
Utk, dapat dipakai lagi. A 
gi kalau nanti Presiden dari Pi- 
lipina, jg. akan datang Djuni ini 
tiba, Semestinja Istana Bogor 
sudah selesai. '& Ki 

Maka ketika Kepala Rumah 
Tangga Presidenan Pak Hardjo 
mesti memulai reparasinja, seka 
ligus dibutuhkan 1800 orang te 
naga bekerdja dan berpuluh2 
aannemernja. 

Kini perbaikan istana itu ham 
pir selesai, lengkap dgn alat2nja 
jang baru. 

Banjak ,,memedinja”. 
Tjuma jang sukar - rupanja 

menjingkirkan setan “dan peri2 
jang ada dihalaman istana Bo- 

| gor itu. Memang didalamnja ada 
kuburannja apa. Dan di djaman 
revolusi, orang jg. disembelih 
disana djuga berpuluh2. 

Menurut sahibul hikajat. jg. 
kami dapat dari sementara peng 
huninja, disalah suatu tempat 
didalam pertamanan Bogor. itu, 
kalau malam sering kelihatan 
seorang puteri tjantik, rambut 

terurai, menggoda orang jang 
sedang berdjalan disitu. Katanja 
sambil menari-nari. Pendeknja 
ada sematjam gandaruwonja. 

Hanja sadja mengingat bidjak 
sananja Pa Hardjo melakukan 
beleid -kerumahtanggaan Presi- 
denan, kiranja djuga dalam hal 
ini tidak akan kehabisan akal. 
Kalau tjara Djawa Tengah, asal 
diadakan ,,tajuban” atau ,,gam- 
bjongan” atau ,,selamatan” disi- 
tu lambatlaun mesti hilang sen 
diri djis, dan perinja. itu. 
Memang menurut orang Bo- 

gor, halaman Istana itu kramat. 

Akan didirikan 
masdjid 

Usaha jang paling tepat utk. 
mengusir anasir anasir jg tidak 
Gilihat mata manusia biasa itu, 

kah inisiatif Presiden sendiri. 
Lagi pula ini akan amat bergu 
na bagi penduduk Bogor. 

Presiden - bertjita2-keras un- 
tuk mendirikam, sebuah,masdjid 
dihalaman Istana Bogor itu. 
Dan tentu masdjid jg. lumajan. 
Besarnja, bagusnja. Malahan se 
karang untuk keperluan itu su 
dah dibentuk sebuah Panitya 
Gjuga. : 

  

diberi nama P.M.I.B. jang eng 
kapnja Panitya Masdjid Istana 
Bogor. Dan anggauta2nja terdi 

ri dari: 
Pelindung Presiden sendiri. 

Penasehat Mr. 'Assaat. Ketua 
ke I Dr. Mardjuki Mahdi. Ketua 
ke II Dassaad. Seterusnja 6 

  

    
Untuk 'melantjarkan “pekerdja'an dalam dunia pelajaran Indonesia, 
pada tg: 6 Mei jb.l. di Djakarta telah dilangsungkan pertemuan , 
antara Kementerian Perhubungan dengan Seksi“ Perhubungan Pe     

   

      

     

   
   

     

    

  lajaran Nasional, jang djuga dihadliri oleh menteri Perhubungan 
(kanan dgn “katja-mata). $ BA 
  

  

  
| 

dit Utk tani 
Rp. 11.000.000. Dikeluarkan: Borg 

Tjukup .Morele Borg” 

Hanja Tani Jg Tergolong Vak Organisatic 
| 'Jg Bisa Dapat Kredit. 

Ka URUSAN Gerakan Tani 
Pertanian telah melepaskan uarg sebanjak Rp 11 

| djuta sedjak dari bulan Maart 

dari Kementerian 

J. sebagai kredit produktisf 
kepada para petani di Djawa dan Madura, Pemberian kredit 
ini kepad 

Urusan Gerakan Tani di 
nja didapat keterangan, bahwa 
dit ini adalah pada hakekatnja 
tjengkeraman idj 

kabar jg didapat oleh wartawan kita dari 
li Kementerian Pertanian. 

a para petani tidak meminta borg seperti biasa jar 
1 an dilakukan oleh bank? tetapi hanja merupakan 

hamja perkakas2nja jg. hilang, ' Demikian 
morjiborg?”. 

Kantor 
Selandjut- 

Sari pati dari pemberian kre- 
melepaskan para petani dari 

sysieem dan akar menambah auto aktivi- 

  

| tekt para petani dilapangan produksi dan peredaran hasil ta- 

(. Parg petani jang akan men, 
' dapat kredit ini, adalah para 
petani jang telah tergabung di 
dalam sesuatu organisasi tani 
(vakorganisasi). Kepada mas- 
Sa-organisasi tani seperti Bari 
an Tani Indonesia, Sakti dll ti 
dak akan mendapat kredit ini. 
Pun begitu pula tidak diberi- 
kan kepada petani perseorang 
an. 

Tiap vakorganisasi tani da 
pat memadjukan permintaan 
kredit ini kepada Kantor Uru 
san Gerakan Tani Daerah. Dji 
kala, permintaan kredit itu te 
lah dapat persetudjuan dari 
kantor ini, maka organisasi itu 

mendapat langsung uangnja da 
ri Bank Rakiact Indonesia. Per 
lu diketahui dalam pemberian 
kredit kepada para petani ini, 
Sena Pena Benp knnia me 
rupakan sebagai kas sadja. Ta 
pi soal tanggung djawab dipi- 

kuli seluruhnja oleh 
rakan Tani ini. 5 

    

sRoyal Wedding” 
Para. penggemar ahli ' tap- 

dance Fred Astaire baiklah px 
da hari malam Minggu ini men 
tjari hiburan ke gedung Rex 
dimana 

jang menarik. Pasangan baru 
Jane Powell dan Fred Astaire 
ternjata merupakap, pasangan 
dansa jang mengagumkan, Di- 
antara tarian2 Fred. Astaire, 
jalah tari diatas plaford jang 
sungguh2 orisinil. Dengan sua 
tu “truc-opname” . jang djitu, 
dapattlah Gibuat, seolah2 
Fred berdansa merajap2 diatas 
plafond. Pukul rata suatu film 
hiburan jang lumajan untuk 
merintang waktu pada hari 

malam Minggu. 

  

2 2 
  

orang arggauta Panitya jang 
berumah: di. Djakarta dan 8 
orang anggauta Panitya jang be 
rumah di Bogor. Susunannja ba 
gus sekali dan kuat..Kuat sega 
langalanja istimewa dalam hal 
Tana Len. 

Melihat inisiatif jang bagus 
dan susunan panitianja jang ku 
at-itu, bisa diharapkan bahwa 
tjita2 itu akan dapat segera ter 

laksana, 
Semoga demikian hendaknja. 
Bitjara tentang masdjid da- 

uang n itu benar2 utuk keperiu- 

jan masdjid dan langgar. 
| Hari anak2 
| Achirnja mengenai kesibukan 
'kota Djakarta, dapat dikabar- 
Ikan bahwa kiri berpusat pada 
“Ibu Sjamsuridzal jg. sedang si- 
ibuk mempersiapkan ,,Hari ka- 
Inak2” jang sepasar lamanja. 
| Nantinja ada.arak-arakan ka- 
:nak2 berotopet, djaran kepang 
.sepeda roda tiga dan entah ma- 

|tjam apa lagi. Pendeknja menje 
nang2kan kanak2. Dibagi2 se- 

kini sedang diputar : 
film berwana "Royal Wedding” 

patlah dikabarkan disini, bahwa tiap Kalurahan dan kemudian 
setiap harinja pemuda jang da berpusat di Lapangan Merdeka. 

Panitya masdjid di istana itu, : 

tang dirumah2 di Djakarta mem 
'bawa lis derma paling sedikitnja 
lima. Semuanja itu minta der- 

ma untuk mendirikan, memper- 
baiki masdjid atau langgar di- 
:kampung ini dan itu didalam 
kota Djakarta. 
Buat kami ini kami terima se 

bagai tanda baik. 
, Tentunja orang2 itu tidak tja 
ri duit untuk keperluannja sen 

diri. 
Dan memperbaiki, membikin 

masdjid . atau langgar dewasa, 
ini haik sekali. Sebab nampak 
nja memang banjaklah sudah 
orang jg lupa pada Tuhannja. 
Apalagi kalau kaja, ada duit. 
Lebih djauh lagi dgn Tuhannja. 
Ingat2 kalau. sudah menderita. 
Maka mudah-mudahan sadja 

  begrotingnja sadjx kira-kira 
Rp. 160.000. 

Mengingat bahwa kesenangan 
kanak2 itu sendirinja akan mem 
bikin gembiranja ibu bapak, se 
mestinja semua ibu dan bapak 
suka sedikit rogoh kantong. 

Dan menarik lagi nanti tentu 
nja atjara ,,pameran baji”. 

Menariknja kita bisa menjak- 
Sikan sehat2nja baji2 jang akan 
dipamerkan dan bisa turut me 
nentukan baji jang paling sehat 
kuat, sambil menjaksikan baji2 
jang banjak pakaian dan ting- 
kahnja. 

Ini tentu attractie tidak 
untuk kanak2, tetapi untuk ba 
gian dewasa keatas. Tjaranja 
bioskop: hanja untuk 17 tahun 
keatas, 

  

ngah, buat ketiga kalinja telah 
ponegoro dan Gupernur Djawa 
diterima eleh Majoor Selo Ali, 
Tawanan, dan Kapten Harsono 

si. Dan dari Guperruran oleh 
Subakti Pusponoto, dan Bupati 

jawa- lengah 
ADA HARI SELASA tanggal 6 Mei 1952 Panitya Pem- 
bela Tahanan Politik 

   

  

Keluarga Masjumi Djawa Te- 
menemui Panglima Divisi Di- 
Tengah di Semarang. Panitya 
Kapten Suparijo dari Urusan 
dari Bureau Penerangan Divi- 
Gupernur Budfijono, Residen 
Suwarno, Dalam perundingan 

jg. diadakan pada hari itu telah diambil ketetapan sbb: 

Ia. Proces verbaai jang te 
lah selesai diputus oleh Pangli- 
ma. b. Diadakan pemeriksatis se 
tjara integrasi, dari tiap-tiap 
ininggu sekali diadakan laporan 
kepada Divisi untuk diputus. c. 
Dalam waktu jang singkat dia 

“Idakan Pembebasan setjara ber- 

angsur2. 
HH. 'Panitya Pembela Taha 

Nan Politik Keluarga Masjumi 
| diakui sebagai penghubung. a. 

Untuk Daerah Surakarta ditun- 

djuk Ssiswowidjojo dan Sutar 
ajo. b, Untuk Daerah Semarang 
Pati dan Pekalongan ditundjuk 
Abu Bakar Imam ' Churmein, 
dan Slamet Mangkupranoto. 
Untuk Daerah Kedu, Basjumas, 

ditundjuk Parto Legawa dan 
Danu. Tugas dari Penghubung 
tersebut jalah : 1. menindjau 
kamp-kamp: 2. memperhatikan 
kesedjahteraan tawanan ten- 

tang: kesehatan, perawatan, ma 

kanan, peribadatan, dan lectuur. 
5. memadjukam usul dan pertim 
bangan kepada jang berwadjib 
tentang hal-hal jang mengenai 
tawanan. 

II, Tawanan wanita dikumpulkan 
didalam suatu kamp jang chusus un- 
tuk ini. Panitya telah menjediakan 
rumah (rumahnja M.H. Muslim di 
Kauman Solo). ? 

IV. Tawanan Peladjar dikumpul- 
kan didalam satu kamp jang chusus, 
Gimana diadakan kesempatan istime- 

| Wa untuk beladjar. 
Kepada inspeksi P.P.K. Djawa 

Tengah dan Kementerian P.P.K. di- 
mintakan kesempatan istimewa untuk 
menempuh udjian penghabisan dan 
ulangan naik kelas. 

V. Kepada tawanan Pegawai Ne- 
geri, Anggauta D.P.R., D.P.D., pe- 
ngusaha, petani dikenakan Huis- 
atau stadsarrest dengan sjarat-sjarat 
jang ditentukan oleh Divisi, “dianta- 

  

  

Dewi Sri Ke 
Djakarta 

Mahasisws Adakan Ge: 
rakan Utk Menolong 
Korban Kelaparan 

M AHASISWA?2 dari Gera 
kan Mahasiswa Djakar 

ta aka» menjelenggarakan su- 
atu gerakan sosial berupa usa 
ha pengumpulan derma guna 
rakjat jg kelaparan dibeberapa 
tempat ditanah air. Dari pihak 
Gerakan Mahasiswa Djakarta 
diterangkan, bahwa untuk me- 
narik minat masjarakat kota 
Djakarta pada umumnja, para 
hartawan dermawan dan pe- 
mimpin?2 negara pada chusus- 
nja, gerakan itu akan didahu- 
Ini dengan sebuah arak?an. 

Arak2an ini berupa masuknja 
Dewi Sri (Dewi Pertanian dan 
Kemakmuran)  kekota - Dja- 
karta guna mengundjungi Pre- 
siden serta menteri2 guna me- 
minta perhatian dan sokongan 
mereka untuk rakjat jang ke- 
laparan. Arak2an tsb. akan di- 
selenggarakan pada hari Sabtu 
tg. 10 Mei ini mulai djam 08.00 
pagi hingga kira2 djam 15.00 
Siang. 

Gara2 
Tjaping 

SeorangPemogok Sebda   
“ ranja: 

a. tidak melarikan diri, 
b. tidak melakukan perbuatan 

terlarang. 
'c. ditanggung oleh . Panitya atau 
oleh orang2 jang tertentu. 

C. pertanggungan setjara collectief. 
e. djika ternjata kesempatan stads- ! 

tuk maksud jang tidak baik, maka 
akan diambil tindakan keras. 

KONFERENSI MOHAM 
MADIJAH. : 

Mulai hari Kemis malam Ma 
djelis 'Tanwir Mohammadijah 
mengadakan konperensi di Ban 
dung untuk beberapa hari la- 
manja. Konperensi ini dikun, 

djungi diuga oleh beberapa 
anggauts parlemen dari fraksi 
Masjumi. Dalam konperensi 
itu  Gibitjarakan - masalah2 
umum di Indonesia, antaranja 
soal bagaimana mengatasi kri 
Sis moreel, spt. adanja ketjen 

daan dewasa ini. 

LATIHAN PERANG ALRI. 
' Penerangan Pusat Staf ALRI 
mengumumkan, bahwa pada tg. 
23 Mei j.a.d. Djakarta akan men 
dapat kundjungan dari eskader 

Angk. Laut, jg terdiri dari de- 
stroyer Gadjah-Mada, korvet 
Pati Unus dan Hang Tuah, sub- 
chaser Alu-Alu dan kapal2 type 
A Ampis dan Antang. Kundju- 

ngan eSkader ini akan didahului 
dgn latihan2 perang di laut dim 
gabungan, jg akan dimulai pada 
tg. 12 hingga 16 Mei j.a.d. 

wa
, 

   

  

Tjatatan mas di 

  

  
Tertjatat dipasar Djakar. 

“ta pada tanggal 9 Mei djam 17. 
PN NO Teh nteweei Rp, 31.— 
ITA ENG DA rinan santan Rp. 30,25 
MEN 3 Ainna Rp. 29, — 
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PERUNDINGAN SOBSI DAN 
PIHAK PEM. DJAWA TE- 
,(NGAH DEAD-LOCK. 

Kemarin pagi sampai djauh 
siang telah dilangsungkan pe- 

antara pihak Sobsi dan Pem. 
Djawa Tengah mengenai per- 
sengketaan pemogokan . Sebda. 
Perundingan tsb tak membawa 
hasil apa2. Pihak Sobsi diwaki 
li oleh 7 orang. Sobsi madjukan 
tuntutan? sbb: pertama “Tun- 
djangan beras Tp 1,25 dibajar 
dlm waktu ingkat-singkat 
nja dan berlaku mulai 1 
Djan. '59 kedua, semua peratu 
ran mengenai pemetjatan dita 

| rik kembali. Tuntutan ini tidak 

  
' hingga perundingan ibu dibenti 
kan, Bila akan diadakan perun 
| 'dingan lagi belum diketahui dan 
pula apa jg akan diselenggara- 
kan oleh -Sobsi atau tindakan 
ig akan didialankan oleh Pem. 
tidak diketahui. 

BUMAH OBAT, : 
Minggu tanggal 11 Mei. 

ks rumah obat Numa djam 
8—12. | 

Dari tanggal 12 sampai 17 
Mei dibuka dari djam . 8—19 
rumah obat van Gorkom, dan 
Koo Hwie, dari djam 8—47 ru 
ma,h obat Sik Iang, Numg dan 

Yg $ pet sh apes Tedaseg amat 

rundingan untuk kedua kalinja | 

EAPAT PWI KRING 
, SEMARANG. 
| Untuk membitjarakar persia 
pan Kongres Persatuan Warta 
wan Indonesia jang akan di- 
langsungkan di Semarang nan 

' ti, besuk tanggal 13 Mei jang 
| akan datang djam 19.30 PWI 
-kring Semarang akan menga- 
dakun rapat anggauta bertem 
pat , di Balai Wartawan Bo. 

djong. : 

MENTERI PERTAHANAN 
KE SEMARANG. 

Menjambung berita kita ten 
tang akan kedatangan rombo- 
ngan tamu2 agung dikota Sema 

rang besuk tanggal 14 Mei, le 

  

PENGUMUMAN KPU/C. 

Dari pihak panitya penjelenggara 
KPU/C kita diminta mengumumkan 
seruan jang ditudjukan kepada para 
tjalon siswa, sbb.: $ 

Para tjalon Siswa K.P.U./C, jang 
telah mendaftarkan diri pada Sekre 
tariat KPU/C di Djl. Purwodinatan 
1/16 Semarang jang tidak menerima 
djawaban berarti diterifha mendjadi 
Siswa KPU/C, dan diharap hadlir 
pada kuliah jang pertama pada be 
sok hari Senen tg. 12 Mei '52 djam 
18.30-di S.M. II (dua). Pandean Lam 
per Semarang. » 

Pada tanggal tsb. para siswa di 
harap pula menjediakan atau mem 
bawa 2 (dua) pas foto. 

aib 

bih djauh diperoleh kabar, ba | NON HE RUNSI KERDJA 
hwa dalam kundjungan terse- | 5 1 
but, menteri Pertahana, Ha-!| Konperensi kerdj, Inspeksi 
mengku Buwono akan menga. | pendidikan Masjarakat Djawa 
dakan inspeksi dibeberapa tem | Tengah jang sedianja dilang- 
pat. Oleh para perwira kabar | sungkan tanggal 4 Djuni jad. 
nja akan diadakan pula suatu | di Semarang ditunda sampai 

pertahanan «akan membentang langsung 3 hari lamanja, 
kan 'rentjana pembangunan, Penundaan tersebut digebab 
Angkatan Perang. Selandjutnja kan akan adani, Pantja lom, 
dengan di-iringi oleh overste. ba untuk sekolah2 landjutan 
Sutoko serta beberapa perwira seluruh Indonesia jang seba- 
Staf Angkatar Darat, pada tgl ' gaimang diketahui dilangsung 
15 Mei menteri pertahanan |kan di Semarang pula pada, tg 
akan memudju ke Djawa Ti- | 1 sampai 6 Djuli jang akan da 
mur dan -seterusnja ke Jogja, | tang, Mn   

Man mademana 

pertemuan, dimana menteri | pada 28 Djuni dan akan ber., 

PENDJUAL DAGING PASAR 
DJOHAR BERDJALAN 
TERUS. 

Hingga hari ini kita belum 
mendapat kabar, apakah be 
Suk pagi para anggauta Persa 
-tuan Pedagang Pasar Djohar 
Semarang djadi mendjalankan 
aksirja (tak berdjualan sehari) 
atau tidak, Tapi jang sudah te 
rang para pendjual daging di 
Pasar Djohar besuk (tg. 11 Mei 
1952) tetap mendasarkan da- 
gangannja, Tindakan tersebut 
adalah hasil jang telah diputus 
kan oleh Para Pendjual Da- 
ging Pasar Djohar dalam per- 
temuan mereka kemaren sore 

| di Kabluk, 

| FANOY FAIR KEBONDALAM 

Pada tanggal 1, 2 dan 3 Dju 
ni jang akan datang di Kebon- 
dalam Gang Pinggir Semarang 
akan diadakan fancy fair. Pen 
dapatannja akan . digunakan 
utk, mendirikan gedung SMA 
Kanisius di djalan Brumbu- 
ngan , Karanganjar. Matjam2 
attraksi akan -diadakan. dalam 
fancy fair itu, terutama untuk 
menggembirakan anak2 akan. 
diadakan rupa2 tontonan jang 

:| 

Solo Menggantung Diri 

UATU peristiwa jg tragis 
. telah terdjadi hari Seia- 

sa pagi jl. di kampung Mung- 
gung Kelurahan Gilingan Solo. 
Seorarg buruh DPU Kota Be- 
sar: Surakarta telah kedapatan 

: 3 2 Tan mati 
fatau huisarrest ini dipergunakan un- | 

merggantung diri di ru- 
mahrja sendiri Ggn memakai se- 
lembar sarung. Sebelum melak- 
|sanakan maksudnja itu, Pak 
|Kromomihardjo alias Mangun- 
|dikromo 
|— telah menjuruh isterinja per- 
t 

derungan kearah faham keben | 

  

  menarik, djuga eksposisi, dan 
e Haa 

—  Gemikian namanja 

“21 utk. memanggil saudaranja 
J2 bertempat tinggal di kam- 
pung lain. 

Dan sewaktu isterinja itu 
pergi, Pak Kromomihardjo te- 
lah membunuh diri dengan tja 
ra menggantung itu. Setelah is 
terinja pulang dengan memba 
wa Saudara Pak Kromomihar. 
djo itu, barukyh diketahui ke 
djadian itu. Tetapi Pak Kromo 
telah tidak dapat ditolong lagi. 

Menurut keterangan keluar 
ganja, tiga hari sebelum hari jg 
malang itu, Pak Kromo nam- 
pak dalam kebingungan dan 
selalu mengigau (Dj. “ndie- 
ming”) tentang pemogokan, 
jang ia sebagaisanggauta Seb 
da telah ikut melakukannja, 
jalah pada tanggal 23 — 30 
April jang lalu. Dalam mengi- 
gau itu tjaping DPU selalu ia 
bawa kemana2, dan djika ia di 
dalam rumah tjaping itu sela | 
lu disampingnja dan didjaga- 
nja dengan keris terhunus. 

Konon kabarnja .pihak Seb 
da telah menginstruksikan su- 
paja tjaping DPU itu selalu di 
djaganja dengan baik2 “dan 
djangan sampai djatuh keta- 
ngon orang lain. 

Mungkin instruksi itu telah 
| diberikan berhubung Pemerin 

| Djakarta. tah Kota Besar Surakarta kini 
. memperkerdjakan buruh2 baru 
diluar mereka jang telah mela 
kukan pemogokan itu, karena 
merek, jang mogok itu telah 
dianggap dipetjat dari peker- 
djaannja. Kebingungan itu ber 
langsung tiga hari lamanja, 
hingga hari jang malang itu. 

MAGELANG. 

53 tahanan S.O.B. 

dibebaskan. 
Hari Rabu jl. dirumah pen- 

djara Magelang berlangsung 
upatjara pembebasan  sedjum- 
lah 53 orang tahanan diantara- 
nja terdapat dua orang wanita 
tahanan SOB jang telah di- 
tangkap dalam tahun jang lalu. 

Let. Kol. Sarbini selaku wa- 
kil Panglima Divisi Diponegoro 
dalam pidatonja dimuka para 
tahanan jang dibebaskan tsb., 
mengharapkan supaja mereka 
setiba - dirumahnja masing2 
memperbaiki  tabeatnja dan 
tidak mengulangi lagi apa jg. 
sudah diverbuat. Ketua Staf 
K, residen Kedu. R. Muritno, 
dalam kata sambutannja me- 
ngemukakan, bahwa apa jang 
mereka alami selama ditahan 
hendaknja mendjadi tjermin 
hingga tak akan lagi mendja- 
lankan perbuatan “jang meru- 
ikan negara. Dapat dikabar- 

Hasil pertandingan2 ke- 
djuaraan PSSI Djawa- 

Tengah Selatan. 

Untuk merebut kedjuaraan 
PSSI Djawa Tengah Selatan, 
pada tanggal 3 4 dan 5 Mei di 
stadion Tidar Mage'ang dilang 

sungkan pertandingan sepak- 
bola “distrik.  Kesudahannja 
adalah sebagai berikut: 

Hari pertama antarg PPSM 
Magelang melawan ISB (Ika- 
tan Sepakboly Banjumas) 2—1 
untuk PPSM. Hari kedua an. 
tara CHTH Kedu melawan ISB 
berkesudahan 0—5 untuk ISB 

San pada hari ketiga antara 
CHTH Kedu melawan PPSM 
berachir 1—0 untuk kemena- 

ngan CHTH Kedu, : 

Pengurus baru ,,SSS”. 
Pengurus bary perkumpulan 

sepakkola “Sport Supajy Se- 
hat” di Semarang  ditundjuk 
shb.:' Ketua: Sugijanto, Penu- 
US: Djokosuparu, Bendahara: 
Sukotjo dengan dibantu oleh 
beberap, orang lagi. Hari2 la 
tihan ditetapkan sbb.: 

Selasa di Pontjol. lapangan 
C dan Kemis di lapangan Kari 
mata, 

  

ATJARA SIARAN RRI SMG. 

Minggu 11 Mei 

06.55 Pembukaan, 07.15 Pe. 
ngumuman, 08.30 Lagu2 Tiong 
hoa oleh Sin You She, 09.30 
Klenenga, Minggon karawitan 
studio, 12.00 Irama Rig den- 
dang ramadja, 13.00 Pengu- 
muman 13.15 Permainan Ham 
mond Organ (ph), 13.40 Hibu 
ran Siang OK Setia, 14.45 Tu- 
tup, 17.00 Pembukaan 17.05 
Njanjian bersama, 17.35 Lapo 
ran mingguan, 18.00 Ruang 
wanit, oleh nj. Surjohadi, 
1830 Peladjaran njanji oleh 
pak Jan, 19.10 Ibukota hari 

lini, 19.15 Njanjian dan chot- 
ibah oleh keluarga Katholik, 
20.00 Sari warta berita, 20.05 
Podjok studio, 20.25 Lagu2 
Bali, 21.00 Berita bah. Djawa, 
21.15" Langgam malam oleh 
Pantja Ragam Burung Kengri, 
22.00 atjiara esok hari, 23.00 

Tutup. : 

Senen 12 Mei. 

6.55 Pembukaan, 06.00 Kle 
nengan pagi Gamelan studio, 
07,15. Pengumuman, 08.00 Tu- 
tup, 1200 Pembukaan, 13.15 
Suapa Julia, 1340 Langgam 
dan krontjong aseli biduan Su 
hada, Annis Landouw (ph), 
14.45 Tutup, 17.00 Pembukaan 
17.05 Aneka warna lagu Ba- 
rat (ph), 17.45 Hidangan Jol- 
ly Jokes(tape) 18.00 Dendang 
petarg oleh Enam “ Sekawan, 
19,15 Tindjauan luar negeri, 
19,30 Irawa hidangan Tossema, 
20.00 Siaran pemerintah, 20.30 
Rudjak ulek Semarangan oleh 
Sikat dan Sembur, 21.00 Berita 
hab Djawa 21,15 Tindjauan ta 
nah air. 21.30 Lagu2 Melaju 
oleh OH Pengibur Hati, 22.00 
Atjara esok hari, 23.00 Tutup. 

TEE KO 
DARMAWISATA SR. II 
MUNTILAN., 

Kurang lebih 30 murig klas 
tertinggi dari SR Muntilan 
denga, dipimpin oleh 2 orang 
guru hari ini telah menggd: 
kan darmawisata mengundju- 
ngi dapur” Suara Merdeka, gu 
ha melihat2 tjara | mengolah 
dan mentjetak harian kita, Da 
ri harian kita rombongan ini 
menudju ke gedung RRI, Pa- 
sar Djohar, Pelabuhan Sema- 
rang dan kembalinja akan sing 
gah djuga di Rawa Pening. Se 
lain merupakan hiburan jang 
menggembirakan ..bagi anak2 
jang habis menempuh .udjian 
penghabisan itu, darmawisata 
tersebut sangat berfaedah gu 
na menambah pengetahuan me 

' reka. 

  

      
  

(Aneka Djawa Tengah | 
soalnja sebagian “besar berhu- 
bungan dengan kriminalitet. 
Mereka berasal dari daerah 
Kedu dan ada pula beberapa 
orang dari daerah Klaten. 

JOGJA. 
Kongres ke VII Taman 

Siswa diundurkan. 
Dari kalangan Madjelis Lu- 

hur Taman Siswa didapat ka- 
bar, bahwa berkenacn dengan 
beberapa hal, maka kongres ke 
VII Taman Siswa di Jogjakar- 
ta jang semula akan diadakan 
dalam bulan Djuni jad telah di 
undur waktunja sampai pada 
bulan Oktober 1952, Peringa, 
tan Ulang tahun Taman Siswa 
jang ke-30 dilakukan oleh Ta 
man Siswa pada tanggal 30 
Djuli 1952, sedang penerbitan- 
peringatan buku "Taman Sis- 
wa 30 tahun” telah diusahakan     an, bahwa tahanan SOB tsb. 
agar dapat terbit sebelum hari 
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» MADE IN 2 
2 | Sm-2 sudah terkenal dari sebelumnja perang Dunia ker 5 Harga tuma 

H. Bisa dapat pada agent2: 
Di Kliwonan 

» MAGELANG 
» JOGJAKARTA - Malioboro 

F Toko 

  

“Rp. 1.400.— 
TEMANGGUNG Tuan Njoo Tik Swan 

39 - Toko Buku ,,SALATIGA"” 

TT ».Drukkerij DE BOER, 

Sta | “ Bodibao 32 $ 
Buku MALTA" teleg pam) 

GSERMANY 

» SANTOSA” » - 

»  »CHANG HIEN”|     
UNTUK MENDAPAT TENAGA DAN SEMANGAT MUDA, 
MINUMLAH: 7 

ARAK HAI KAU PIEN tjap ,,BOEAJA” 
menambah semangat dan tenaga 
Tuan tetap muda serta memberi 100 pCt kepuasan. 
Pusat pendjual: f : 

KONG DJIN TONG 
Pekodjan 105 Telp. 1885 Semarang. 

- 

. Obat kuat jang paling Mandjur !!! 
Pil ,,KIOE PIAN TJONG YANG WAN” 'istimewa buat Jaki2 
menambahkay MANIK dan DARA dan mustadjab sekali un 
tuk menjembuhkan SAKIT PI NGGANG, MUKA PUTJET, 
KAKI TANGAN LEMAS BADAN LEMAH, KEPALA SE- 
RING PUSING, MATA GELAP dan bisa tulung orang tua 
jang lama belor dapat turunan, per botol harga tjumg Rp. 
1.50 , 
Dan sedia Obat Plesir ,,KIOE TJAN TAN” (Lotion), sesu. 
dahnja pakai tanggung tjari lagi Per botol Rp. 2.— 

Terbikin oleh: TIONG KOK YOK PONG Gx. Pinggir 6 
SEMARANG. 

  

Persit (Persaudaraan ISTERI TENTARA) Mulai tg. 10 
MEI 1952 mengadakan 

Rumah Bunga 
Silahkan mentjoba tentu memuaskan dan berhubungan de- 
ngan Nj. SOEGIHNO Tilp. 2283 di bekas Hotel JANSEN 

  

sa 3 

Setelah dibitjarakan 

- 
& 

| dari jam 8 sampai djam' 6.30. pagi, 
kampung2: Ha an 
Pedamaran, Ps. Djohar, Dr. Djawa, Bodjong 
(bag. Utara), Purwogondo,, -Darat, Kp. 
Melaju, Boom Lama, Kranggan Depok, Se- 
teran sebelah Utara, Brumbungan, Widosa- 
Yi, Be Biauw Tjoan Timur.: ...... SAN 
Beteng, Tjap :Kauw King Wotgandul, Se- 
bandaran, Djagalan,. Kapuran, Mataram 
Utara, Keb. Tiong Hoa, |Dargo, Kr. Tempel, 
Redjosari. Tata Nk us Yo Ep Kok 

Pekodjan, Gg. Pinggir. 03 
Purwodinatan, . Buhaan,: Djurnatan, .Kemi- 
djen, Sleko. Ta Sr ea 

Petolongan, Djl. Demak, Mlaten, Pengapon. 

dari djam 5 sampai djam 6.30 pagi, 
kampung?: 
Pelabuhan, 

latan, Sompok, Lampersari,. Mritjan.. 

- dan Kota Ungaran, 
Gergadji, Kintelan, Bergota. 
Seteran Selatan, 

bag. Selatan), Karangtengah, 
Lamper, Kabloek, Djl. Stadion: 

teng dan Kota Kendal. 

sampai dipergunakan, 

    ran istri 
dengan tuan Ketua Panitya Pembatasan Aliran Listrik, tuan Wali- 

Kota, fihak Ketentaraan dan Kepolisian di Semarajig, maka dinutuskan bahwa bilamana pa- da tg. 10 Mei j.a.d, permintaan: kami kepada cha lajak ramai untuk menghemat pemakaian 
listrik ternjata kurang memuaskan “dipenuhinja, maka mulai dari tg. 11 Mei 1952 untuk kota 
Semarang akan berlaku peraturan.pemutusan aliian listrik, seperti jang ada dibawah ini: 

Man? Tha 
Kebon Laut, ' Kalibaru West, 

. Tjandi Lama/Baru, Djl. Mataram bag. Se- 

Kr. Tempel, Semarang Timur, Djl. Ungaran 
Djatingaleh, Gombel, 

BeBiauw 'Tjoan Barat, 
Pandanaran, Randusari, Pendrikan, Bodjong 

Pandean 

Kr. Asem, Bulu, Lemah: Gempal, Kaliban- 

  AI 

destilasi. atik anti Lab stestkakkkan. 

4 D0 Mulai dari tg. 11 Mei s/d 17 Mei 1952. 
o dari Tea 17 sampai djam 18.30 sore, 

pung 

Pelabuhan, Kebon Laut, Kalibaru-West, 
Tjandi Lama/Baru, Djl. Matiram bag. Se- 
latan, Sompok, Lampersari, Mritjan. 

. Kr. Tempel, Semarang Timur, Djl. Ungaran 
dan Kota Ungaran, Djatingaleh, Gombel, 
Gergadji, Kintelan, Bergota. : 

.Seteran Selatan, BeBiauw Tjoan Barat, 
- Pandanaran, : n, Randusari, Pendrikan, Bo- 
djong, (bag. Selatan), Karangtengah, Pan- 
.dean Lamper, Kabloek, Djl. Stadion. 
Kr. Asem, Bulu, Lemah Gempal, Kaliban- 
teng dan Kota Kendal. 

Mulai dari tg .18 Mei s/d 24 Mei 1952. 
dari djam V7 sampai djam 18.30-s0r€, 

. kampung?2: : 
' Pedamaran, Ps. Djohar, Dr. Djawa, Bodjong 

(bg. Utara), Purwogondo, Darat, Kp. Mla- 
ju, Boom Lama, 
Kranggan, Depok, Seteran sebelah. Utara, 
Brumbungan, Widosari Be Biauw Tjoan Ti- 
mur, 
Beteng, Tjap Kauw King, Wotgandul, Se- 
bandaran, Djagalan, Kapuran, Mataram 
Utara, Keb. 't:onghoa, Dargo, &r. Tempel, 
Redjosari. 
Pekodjan, Gg. Pinggir. 
Purwodinatan, Bubaan, Djurnatan, Kemu- 
djen, Sleko. -. sn 
Petolongan, Djl. Demak, Mlaten, Pengapor, 

“ 

Peraturan tsb. diatas — bilamana perlu — akan berlaku sampai pada tg. 15 Djuli 1952. Pembatasan? aliran listrik dapat dihindari atau dibatasi, bilamana tiap? 
mat & 54 dari pemakaiannjaaliran listrik ! ! ! 

orang menghe- 

Karena itu haraplah diperhatikan cengan betul2, supaja penerangan2 reklame djangan . an, lampu2 diluar/rumah (waaklampen) baru pada djam 22.00 dinjalakan dan djangan sampai mempergunakan listrik jang ta” ada fa£dahnja. 

ELECTRICITEITMAATSCHAPPI3, ANIEM, N.V. 
SEMARANG. 

  

  
  mempunjai merek jang dipahatkan diatas tutupnja. 

Periksa pembelian Tuan dan berhati? terhadap 
barang tiruan. 

  

Ae SAR Pa DA PENA POT EN TA SPA NU JNE RAT 

    

PE wr 

Mulai tanggal 14 MEI 1952: 

2 Buka praktiik umum di' 
Gets (SMLATIGA se 
Dr. Sugeng Wirjodiputro 
Djam bitjara: 

di Dj. Gadejanlor 10: 

iLekass...... 

  

bidjuai 

Bisa lihat saban bari dj. 

Poerwodinatan — SEMARANG 

  

La PE 

““ Chevrolet. Taxi 1939 “our baru 
7- 9 pagi di 

Kepatian barat (Gang de Vries) No. 6. Bodjong Semarang. 
esp uanEa 

  

Lapar 
12 Imigran Dari Iadia 
Ingis Kembali Ketarah 
2 Karsa 

D UA BELAS ORANG 
EMIGRAN jang baru 

datang dari India di Tel Aviv 
(Israel) pada hari Kemis me- 
lakukan pemogokan lapar un- 
tuk kedua harisja untuk me- 
Duntut agar mereka dikembali- 
kan jagi ke India 4 Orang la- 
ki2 4 orang perempuan dan 4 
orang kanak? berdjongkok di- 
atas tangga? pintu kanior emi 
grasi Jahudi di Tel Aviv Para 
emigran 'tadi mengatakan, bah- 
wa mereka tidak menjukai ma 
karan di Tel Aviv, dan bahwa 
hawa disana terlalu dingin dan 
menuntuf agar dikembalikan ke 
India jg oleh mereka dianggap 
sebagai regara jg makmur. 

Para emigran tersebut : 
lasdjutnja mengatakan, bahwa 
kepada mereka telah didiandji- 
kan akan dipulangkan kembali 
dalam bulan Djanuari. sehing- 
ga oleh kar j at 
lah mendjual ang miliknja 
dan telah minta supaja diber- 
hentikan dari djabatannja ma- 
sing2. Atas tindakan mereka 

yo. SC 

   

itu, para pembesar kantor emi- | 
: memberi | 

komentar. U.P.). » 
grasi Jahudi tidak 

  

KOREA UTARA GAGALKAN 
PENDARATAN PBB. 

Suatu kesatuan tentara Ko- 
rea Utara dipimpin oleh Kim 
Yie Chil telah berhasil meng- 
halaukan pasukan2 PBB, jang 
bermaksud mendarat dipantai 
Timur Korea pada tanggal 23 
Apri! jang lalu, Dalam pertem 
puran jang berlangsung sela- 
ma 20 menit: “kapdl pendarat 
pihak PBB telah ditenggelam, 
kan dan lebih dari 60 orang 
serdadu PBB telah tewas, de- 
mikian menurut berita teriam 
bat dari Pyongyang. 

KOMPLOTAN SABOT 
DI - TUNISIA, 

Diumumkan di Sousse pada 

hari Kemis, bahwa polisi Peran 
tjis telah berhasil mengusut 
Suatu komplotan sabotage jang 
dikemudikan oleh kaum nasio 
malis Tunisia dan telah me- 
nangkap 6 orang diantara ang 
gauta2nja. Dikatakan, bahwa 
2 orang anggauta diantaranja 

' telah terbukti terlibat dalam 
perkara2 sabot jang banjak 
terdjadi pada waktu achir2 ini. 

KETUA PERSATUAN WARTA 

WAN INGGRIS 
Lebih dari 60 orang wartawan 

dari berbagai-bagai negara Ba- 
rat pada hari Kemis telah me- 
milih Clement Bundock, ketua 
Persatuan Wartawan Inggris, 
sebagai ketua federasi organisa- 
Si2 wartawan internasional. Fc- 
derasi ini didirikan di Brussel 
bulan jg lalu oleh kongres war- 
tawan internasional, 

  

" ru-parunja terganggu. 

KUNO NE SE KAS EL MDA UBI Ke 

    

T BUKU2 TEHNIK (TE 
Tehnik Radio 

  

Porto. tambah 194 

»GLORIOUS” 
Sidodadi 3 — Semarang. 

  

  

MGR. M. VERHOEKS 
MENINGGAL. 

Pada hari Kemis kira2 puku! 
setengah sebelas telah mening: 
gal di rumah sakit katolik di 
Surabaja, “mgr. M. Verhoeks, 
japostolis.vikaris dari Surabaja 
Idim usia 59 tahun. Mgr. Ver- 
'hoeks jg menderita penjakit 
asthama meninggal karena pa- 

Ia akan 
dimakamkan pada hari Sapti 
pagi ini. 

HAMPIR DIBEGAL. 
Pembantu kita di Tjepu me 

ngabarkan, bahwa pada tang- 
|gal 6 Mei jang baru lalu, 3 
|orang pegawai Djawatan Kehu 
'tanan jang membawa uang un 
tuk gadji para pekerdja sebe- 
Sar Rp, 14.000 hampir kena 
djebak kawanan penjamun di. 
dekat, desa Granti. Seorang di 
antara pegawai2 tadi menda- 
pat sedikit luka2 pada lehernja 
akibat tembakaan, tetapi ka- 
wan2nja jang lai, sempat me 
larikan diri kembali ke Tjepu 
dengan uangnja. Korbary manu 
Sis tidak ada dan sampai kini 
belum didapat kaabar, 
jang hendak melakukan pembe 

galap, tadi. 

  

  Rp. 10— 
160 fouter in radio- 
toestelien ta 
Methodisch foutzoeken 
in  radio-toestellen » 13— | 
Dyriamiseh foutzoeken 

en irimmen : » TC.20 
Tehnik Listrik I 3 Aa 
Elecipo-tehnik 23 AN 
Pemimpin tukarg listrik ,, 8.80 

»- Sopir dan Montir ,, 5.— 
POLYTECHNISCH : 
ZAKBOEKJE » 10— 

| wedca: 

  

Berita2 Dalam Negeri 

  

g 2 4 
mah 2 anamama  memama mama mma, Th ea BEM 

SAMBA 
RADIO'S - 

2 sOMEGAs 

Baru' terima lagie: 

ACCU RADIO's   

siapa ' 

ERRES 5161,AV, djuga 'dapat digunakan 

23 | damai Testi TS an Tn 

Hari biasa 9 - 2 « 
5-8 

Pn 

Saptu/Minggus 9 -2 

  aan maan   

  

MENGAPA BELUM AMBIL LANGGANAN - 
: 2 5 44 Madjalah OLAHRAGA"? 

Terbit 2 kali sebulan. 

—— Padahal harga langganannja tjuma Rp. 2,50 sebsrian. 
x— Padahal dengan uang Rp. 2,50 tuan sekeluarga, artinja 
tuan sendiri, isteri dan putera serta puteri tuan akan menda: 
pat batjaan jang bermanfg'at. "sea PAS ab 

Padahal berapa puluh rupiahkah jang kadang? tidak 
tuan keluarkan untuk keperluan2 jang achirnja ternjata ku- 
rang berguna? 
GA maka mintalah berlangganan sekarang djuga. Kirim- 
lah poswissel Rp. 5,—,untuk 2 bulan dengan tjepat2 supaja 
tidak kehabisan nomer2-jang terharu. 

ADMINISTRASI MADJALAH ,OLAHRAGA" 
Senen Raja 125 — Djakarta. 

  

  

PERSENDJATAAN KOREA- 
SELATAN. 

Menteri pertahanan Korea Se 
latan, Shin Tae Yung, pada ha 
ri Kemis mengatakan bahwa 

Korea Selatan hendaknja mem 

punjai persendjataan Sedikit2- 

nja sama besarnja dengan per 

sendjataan Djepang. Dalam ke 

terangan, jang diberikan kepa 
da pers itu, Yung selandjutnja 

mengatakan bahwa angkatan 
perang Korea Selatan harus di 

berikan prioritet, jang lebih be 

sar, dari pada jang diberikan 

kepada Djepang. 

paspor 
mene- 

-— Kepala bagian 
Djawatan Immigrasi, 
rangkan bahwa merela 

jang hendak pergi 48 
Irian dan kembali ke Indonesia, 
terlebih dulu harus mempunjai 
izin dari kantor pusat Djawa- 
tan Immigrasi. Kepada mereka 
akan diberikan visum, jang di- 
sebut ,,visum Irian”. Aturan 

lini berlaku djuga untuk orang2 
Indonesia asli, 

Lag means AA 

  

DJL. MATARAM 572 (Karangturi) SEMARANG |. 

  
tanggal 23 MEI j.a.d..   

7.30—8.30 pagi. 
di Dj. Solo 80: 5—6 sore. 

Tilpun No. 40. 
PPL SPSS AL LL LL LN Aa Pa AP   
GELDLOTERIJ DJAK. Rp 16— 15 ! 
Rp. 9-— 14 
LOTERIJ DJOKJA Rp.il0— Trekkl 
& verzkst YRIJ MONGORIA PIL. 

(Obat sakit Aambeisn). Siakit aam- 
beien didaam atau dluar partat, ! 
kalau makan ini obat 3 dsos tangj 
gung dapat lekas baik Rp. 87— 1! 
doos Rp. 30,—. BORALIN PILL. Utk. | 
sakit djantung. Tidak dapat tidur, | 
dada rasa panas, sesek, djantung lem | 

i bek. peru lekas makan ini obat 3: 
! doos sunggu2 baik Rp. 87,— 1 Aoos j 
| Rp. 30—. ZENUW PILL. (Obat saj 
i Kit zenuwen). Malam tidak dapat j 
: tidur, antero badan rasa sakit. ha 
' ti memukul, boleh lekas makan ini j 
"Obat A Rp. 20— 3 doos Rp 5T—$ 
SUIRINE PILL. Ini obat tanggung ' 
dapat bikin baik sakit kontj'ng gu 
Ianietreiwit 3 doos “ar kontjing ! 
tanggung bersih 4 Rp 20— 3 doos | 
Rp. 57-— Porto Rp2— .Prijse. | 
gratis OBAT KOEKOEL Rp. 20—.: 

THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 — Semarang 

Rp, 5y— GOEDEKEN. |   

  

! 
j 
: 

“Eee, LL aa AL aa” at om mat 

JAJASAN KAS PEMBANGUNAN 
KOTA BESAR SURAKARTA 

Pengumuman 
Dengan ini dipermaklumkan, bahwa sisa rumah jang masih dapat didjual kepada Warga Negara Republik Indonesia, pen- duduk Kota Besar Surakarta, setelah pembagian jang pertama, adalah seperti berikut: 

sb buah “Type A? 

2 1 A 
Pee TA 

'harga Rp. 20.500,— 
harga Rp. 20.060,— 

1 VAT harga Rp. 13:000,— 

Jang ingin membeli supaja mendaftarkan di Kantor Jaja- san Kas Pembangunan Kota Besar Surakarta (Sdr. Tjondrodi- prodjo D.P.U, Balai Kota). Bagi jang sudah mendaftarkan, akan tetapi belum dapat pembagian dan ingin membeli, supaja djuga memberikan tahu. Pendaftaran ditutup pada tanggal 17 MEI 1952 j.a.d. dan pembagian/pengundian didjalankan pada 

Pembajaran tunai/pertama ditetapkan sampai tanggal 31 MEI supaja tanggal 1 JUNI rumah - rumah sudah dapat ditempati 
semua. " 

TJATATAN: Untuk membeli sewa wadjib membajar pertama 

: 
Fe 3 TG 

$ B Tan AN Y 

“3 Ta 

& 

  2096. Sisanja diangsur saben Rp. 1000,— Rp. 6,— sebulan dalam waktu 20 tahun. Reel 
j 

Surakarta, 9 Mei 1952. : 
Pengurus Kas Pembangunan Kota Besar | 

Surakarta, | 
Ketua, “ | 

Wali Kota, 

) (Mohammad Saleh) 
an ai 

.- 

    

  EL Ma LA LL Ag PRA AN NA Oa 

Toko Sepatu BINTANG TIGA" 
BODJONG 109 SEMARANG 
Alamat terkenal untuk: ! . & 

2» SEPATU.SEPATU: 
ts Tuan, Njonja dan anak2. Ek 
"Kwaliteit tinggi,5 Si Bu 
« Harga paling murah 1S, 

.. Djuga terima: 
REPARATIE. ' 

men ia 

£ TJEPAT 
« MURAH 

  

   
Stencil 

  

STENCIL! — STENCILI&— 
Untuk segala kaperluan STENCIL: 

£. SERVIC5 MEMUASKAN. 

Inrichting ,G LOR1OU 5" 
SIDODADI Yg SEMARANG, — 

  

Ini Malam 0, 8.8. 

Rex 5.—7.—9.— (13 tahun) 
Fred Astaire — Jane Powell 

inn? M-G.M 3 » Royal Wedding Mera 
Tn Technico'or 
Matinee Minggu pagi dj. 10.60 

ORION 5-7..9- (13 tahuni 

  

  

Dokter . 

RT. soEjiro 
Berhubung pergi ke luar' kota 
mulai tg 12, Mei s/d 17 Mei '52 
TIDAK MENERIMATAMU 
Untuk Keperluan penting ha- 
rap pergi ke Pa 

Dr. C..ter LAAG     (Rs. St, Elisabeth) 

Fa ada tata SE ML LL LK LL LN us usa BUKU Aa LB as wa suasa aga 

Dengan ini saja Kwe Tik Hian tinggal di Djalan Wonosobo 47 
Parakan, menghaturkan banjak terima kasih kepada tuan 

Tabib M, S. RAHAT 
Seteran 109 — Telf. 1123 Semarang 

Jang sembuhkan sakit Wasir saja dalam 10 hari dengan tjara 
zomder operatie sampe runtuk akar2-nja. 

Errol Flynn - 6 
Dean Stockwell) » KIM 
te M-G-M' “Lechnicolor (? 
“ Matinee Minggu pagi dj. 10.00 

Djagalan 6.45—8,45 (17tb.l 
Chia ANIES —. Shih W ei 

. FATHER MARRIE AGAIN" 'Cre Cbia Chun) 

Metropole 5.-7.-9.. (17 th.| 
Kirk Douglas — Jan Sterling 

» The , Big : Carnival" 
Paramount' Presents ” 

Hormat kami: Matinee Minggu pagi dj. 10.00” 
KWE TIK HIAN     

  

  

  

OXFORD 
Dapat dilever dengan prioriteit B-2 

N.V. Toko ,Kauw" 
DJL. DEMAK 5 -—- SEMARANG — TILP. 2176-1559 

x 

       

  

Te AN NN na LA Na man pa 2 

CP AL Djual Lelang 
Pada tanggal 16 Mei 1952 hari Djum'at djam 19 pagi akan di- 
djual lelang di 

marang untuk 

(voor afbraak): 

Sebuah rumah 

    

ang Pinggir 108 dihadapan Kantor Lelang Se- 

dibongkar dan diangkut pergi oleh pembeli 

gudang terdiri dari dinding dan tiang kaju 
djati, pajon genteng dan zink, terletak di halaman Klenteng 

Gang Pinggir 108 Semarang, 
Barang? itu adalah milik budal alm. Go Soe Kie. 
Dapat Giperiksa saben hari di Gang Pinggir 108 Semarang. 

Balai Harta Peninggalan Semarang 

  

  

        

PELAN MLS LB EL BAL asas Pb SERA LB LB PS 

CITY CONCERN CINEMAS ——— 
LUX Ini Malam D. M. B. Ju. segela umur) 

Tn TS 9, — Walt Disneys — MUSICAL f 
“ (4 Grang Alice in Wonderland” 

5.15-7.15-9.15 Pilm lukisan jang menggemperkan untuk 
tua dan muda dalam TECHNICOLOR 

Matinee Minggu pegi GRAND 945— LUX 10.— 

Akan rt Was An American Spy' 
LUX 

Ini Malam D. M. B. fu. 17 tahun) INDPA 
145-6.45-.8 45 MARIAM — A. Amin — D, Harris dlm. 

berbarep EF s€ 
Royai 29 embar 

2.15-7.15-9.15 LUTIU dan GEMBIRA! 
—  'sMatinee Minggu pagi ROYAL 945 — 

Akan datang: Sensational Spy Revelations ! 4 

erRoya sToOkyo File:,212” 
Akan datang Victor Mature — Lucille Ba!l 

LUX ,Seven Days' Leave“ 

Roxy 7,— Om INI MALAM Penghabisan 13 tahun) 

MIT NAM SIP SAM WAP Kail 
Mulai Minggu Malam Tem air tani seMUNg Lou Ghan Meng“? 

INDRA 10,15 

  

  

S0LO 

Mulai:tg. 8 

ran Mei 1952 D.M,B, 

LA, Maia dj. 4.30-7-9.. 
Teks Indonesia 

LL NE ANA PAP LA AAL ANA Re OP AA RA AAA Tp gi Ke yg Rp 

5 R nona 
| Be LA RN ani 

  

AA Yak dee He dio dpr apada bedak dee Me deYee-O dede ar dp eter pepe be dr e-ate de de 

LAN 99L0 Mulai tg. 8 Mei 1952 M.G.M.'s 
k £ a 

Tarzan Escapes Awek, 
Teks INDONESIA 

SANA AAA AAN AAN ANA HAN HAHA NA NANAH AN AA HAN Dituk, VII no. ORG TU AN 18, 

      

  

   

  

       



T
n
 

PEN SNN ae Teh 

RC         

      
  

     
     

    

     ST 

“ 1 

sia Di... BE. ka 

Pasifik asifik ' 
-3 

en eren Kes re. (80 Kapal SelamRus: 

  

: 'deta Protestan 
  

   
  .5Pemerentah M 

UKUL 09.00 temarer 
R. pagi P.M. Wilopo mem- 

beri keterangan tentang poli- 

Selatan Tengah dan Utara, di 
samping itu sedang mendjadi perhatian! perobahan status be 
berapa Kota Ketjil- mendjadi 
Kota Besar. 

pemerintah akan menindjau un 
dang2 pokok no. 22/1948 untuk 
disesuaikan dan didjadikan un 
dang? negara kesatuan jg bi- 
Sa berlaku buat seluruh dae- 

  

emberikan Keterangannja : 
kekeluargaan bangga? dan de status keadaan bahaja itu te- 
ngan kepentingan nasioal me- tap berdasarkan SOB”, 
nudju perdamaian dunia, b. me Ditegaskan bhw peraturan 

  

      

tik-programnja kepada sidang pic acatka Na apa : en en ti Naa : rah Indonesia. Tetapi tidak | Usaha mengenai desa pada 
21 peng arlemen Sa aa pehubungan Pa na Dodi nriban Pa usah menunggu undang2 po: |garis, besarnj bersifat menga | Bisa Sangat Berbaha- gara, kemakmuran, “keamanan, WA: atasi dasar »mnistatuut persiapang Jang 'pert Bidan KOK KW, pemerintah akan terus | dakan stabilisasi jg pada wak ja Dim.Suata'Perang perburuhan, "pendidikan dan  Mendjadi hubungan: berdasar- dilakukan, Status SOB akan Lena : Penann Bana tu Rergiainja negara, kesatuan : NON u-rera 1g 1 luar negeri, | kan perdjandjian internasional berangsurangsur ditiadakan, en Mantan Pendjadg balut. Kementerian Dunia: Kata Radford Keterangan jang pandjang- ' Dasa jang. menghilangkan ha bulan ini dimulai dengan meni Paku dengan mendjalankan | Dalam Negeri memberi tundja PP penjerahan kekuasaan dari pe 

merintah pusat  kepemerintah 
daerah otonem dan djuga akan 
menetapkan perhubungan ke 
uangannja, Gan djuga terus 
berusaha membentuk kader2 
pegawai otonom dan akan me. 

ngan2 kepada desa, supaja pa 
.mong desa mendapat keringa, 
nan hidup berhubung dengan 
hapusnja pendapatan? jang di 
masa jg lalu didapatnja menu 
rut adat, sedang guna menam 
bah pengetahuan pamong desa 

nja 28 halaman itu pada po- S2 KM 
koknja sbb.: Pemerintah telah | 
tjukup ichtiar dan usahanja ' 
untuk menentukan sistim pe 
milihan Konstituante dan 
Wan2 Perwakilan Daerah 
bermaksud mengadakan Un 

B jang merugikan rak. 'adakannja di Sumatera Sela- 
jat dan negara, c. memperdju- ' tan, : 
angkan masuknja Irian Barat, '” Mengenai tawanan SOB dite 

| diterangkan sbb: | gaskan, bahwa sekarang djum 
| lahnja melebihi 20.000 orang. MS4 dan Frisco. melebihi : 

L AKSAMANA ARTHUR 
W. Radford, ' panglim: 8 

angkatan laut Amerika di P 5 
sifik mengatakan pada, hari Ke 
mis, bahwa menurut, iran- 
nja Sovjet Uni mempunjai 0 3 
buah kapal selam di Pasifik 

  

an    Ma ne “alan : Th ie. ' Kan, karena hasil praktek poli- an 
: 3 | Ken naa caran pemilih ter Sing diterangkan, bahna pena | tik 2 tahun ju melebihi tere laksanakan pembagian. ega” | diadakan karuanp Dan Pan Bang ana ena Usaha mengisi daerah? oto- Tintah memperhatikan 3 hal | Werkingsvermogen” alai2 nega- Wai tersebut kesuluruh Indone |tara desa2 itu belum dapat di lam perang dunia. Sedjak bebe” Nom akan Nata dengan "SONG 5 sok H0 ra, baik lingkungan militer sia. Dalam waktu jang singkat | atur menurut maksud undang? | rapa waktu telah diketahui, : penjerahan pula urusan2 pe- | 1. Dalam menghadapi persoa | maupun sipil. Persiapan sedang akan dikeluarkan peraturan pe | no. 22 Kementerian Dalam Ne bahwa Sovjet mengadakan ope erdjaan umum, kesehatan, so- lan pelik itu, Indonesia harus | diadakan untuk mengatur pe- merintah tentang penjeyihan | geri mengusahakan perobahan rasi kapal? selam di Pasifikda sial dan koperasi, |dan disam- berani terus terang menindjau laksanaan pembebasan tawan- urusan: pekerdjaan umum, ke | dan tambahan dari undang? ke Sedjak tanggal 5 Mei j.b.l. di Djakarta telah dilangsungkan kon ri pangkalan? seperti Wladi- 

ping itu unc “pokok no. 22 kembali dan merundingkan de- | an itu. Semua pihak telah her Sehatan, sosial dan koperasi | desaan jang lama (In!. Gemeen , perensi para Pendeta Protestan jang di-ikuti oleh utusan? dari wostok. 0 kab ngan negara2 jg bersangkutan 
hal-ihwal jg menjuliikan ibu seluruh Indonesia, Tampak para utusan sedang bergambar bersa ma didepan Geredja Emanuel Djakarta, tempat diadakan kongres 

pendapat, bahwa soal tawanan te Ordonnantie dan Inl. Ge-' perlu lekas diselesaikan.. Irdo   sebagai tambahan penjerahan2 
embali supaja 

: bisa berlaku buat Atotan dae- 
Keterangan Radford itu dibe   

      
kukan seperti maksud peratu- 
ran pemerintah no. 20/1952 
ten susunan dan pimpinan 
kementerian2, tetapi perlu dite- 
tapkan tugas kewadjiban ke: 
menterian masing2? dan pemba- 

ri untuk tugasnjg jang sebe- Pembentukan kabinet2 di Su- ngunan. 
narnja NA Rar Nan nega. | matera, kemudian pembentuk- 

harasnja dilakukan dgn. dja | ra, Dimaksudkan spj. selekas | an propinsi Kalimantan dan ka lan diplomatik jg. bidjaksara | mungkin Angkatan Perang di j-bupaten2nja, pun akan dilaksa 
dan jazim dipakai dalam dunia bebaska, seluruhnja dari tu- | nakan pembagian Sulawesi dja 

gunakan Tsingtao dan Yulin se : 
bagai pangkalan? kapal selam 
djika perlu sekali, tetapi menu 
rut pendapatnja, mereka tak 
jakan menganggap serangan ter 

mengikat negara, supaja sesuai 
dgn. politik bebas dan aktip, se 

ss Jsaha2 lainnia dgn. ketentuan, bahwa pasti da | jang sudah dilakukan, jaitu | meente Ordonnantie Buitenge- sa $ 1 F. Ba an Pena : Seakan 1 pen Da n | Mengenai Angkatan Perang Pertanian, kechewanan, perika | westen). Sebagai usaha permu Hi rika Tn Pena Tag wai2 otonom jang akan dise- Jg dapat disetudjui kedua pi| dikatakan, bahwa Angkatan man, pendidikan: pengadjaran 'laan oleh pemerintah dilaksana | gag” . Kn aja Sai Dn Tor 1 barkan diseluruh daerah, pem- hak, sedang penerimaan masja Perang menghadapi tugas? un Jan kebudajaan. | kan rupa2 usaha jang bersifat taat Irupa Aa an 
Pe Nu n berha. Takat terhada rsoalan itu : ek 2 : : tukan dae- bimbing: 4d $ 5 z2 " mosa oleh RRT dan bagaimana 2 bentukang Marak TA Pete Senin Sep adap De te) tuk pendjagaan keamanan da- — Mengenai pembentukai ngan kepada desa dan |. J8, | Amerika Serikat hendak mela- 

tian kepada masalah desa. — Sebaiknja Tenan baka aa lam negeri, maka perhatiannja 12h2 otonom diterangkan, bah penduduknja agar atas initia- |: wannta, Dalar. Katevesdinn wae NN Been aaaan Pertanian politik jr Sampai kini gidja | belum gapat ditjurahkap sama Wa dalam waktu singkat akan tie dari bawah dapat diseeng |! ga w.... Mara HI Lendjutaja Rarilord mengotakan pemerintah tidak sadja dila- “1 Nu dtrk Taa kait 2 iapkan di @iadjukan rentjanag undang2 garakan rupa2 objek pemba. |, Si Mang aaya en : 
lankan dan dirasakan terlalu | sekali guna mempersiapkan : 1 Pr “1 bahwa musuh mungkin memper 
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Penjederhanaan Pusat. 
Tentang  menjederhanakan 

organisaSi pemerintah pusat di 

'Akan Dibentuk Sbg Djawaban'Djika Djer- 
(man-Barat Adakan Kontrak Perdjandjian 

  

. Gan pergadjaran ietap didasar 

-.menjelidiki setjara 

gian2nja, : lattrnagignsi,.. yehinaga du gas pendjagaan keamanan da- di 13 daerah kabupaten dan pe terangkan, bawa baru dapat |' Damai Dgn' Pihak Barat (hadap Formosa sebagai kebutuh 
Usaha | as maan ikan Mba untuk “selan. 'm negeri itu. Sekarang ter- | netapan status daeyah Maluku mengurangi" dus, kementerian, DYERKENAAN: DEN hari ulang tahun ke-7 ber-| 1 Umum. Tetapi djika serang: 4 

£ Bea Nan dju'tnja diluar negeri, 3. diichti paksa usaha pembangunan Ang negara jaity kementerian uru na AAN DEN SANG mali AG ai . Un ke- 2 -» an tersebut dilakukan, angkat- 3 Papa Da5 usa S-pokuk- | arkan adanja saling mengerti, Katan Perang diadakan berang san yna dan dtusan Ssrarla,|. sm eGnaNg au melawan Dj BN perdana an laut Amerika siap untuk pat meletakkan pokok-pokuk- | arkan a 
karena sebelum ada penjelidik eri Djerman Timur, Otto Grotewohl, dalam pidatonja mem- menghadapinja. Demikian Rad- 

nja 

ada. Keadaan ekonomi dan ke-!| dak ada salah paham. 
uan ni lebih b daripa| ai can. kimi Jah ang Un Karena sesungguhnja politik luar tuk memelih : An beManran ma | "egeri berdasarkan keadaan dalam 

negeri, sedang sebagai negara muda 
Indonesia harus mentjurahkan sega- 
la tenaga dan perhatian untuk mem 
bangun masjarakat dan  pemerinta- 
han, memulihkan keamanan dan mem 
pertingg” perekonomian rakiat,  ma- 

ka hubungan dengan luar-ne- 
geri i tindakan jang mengandung 
ikatan atau tambahan beban pada 
masjarakat". harus" dipertimbangkan 
masak) lebih dulu. Ikatan atau aki- 

g tumbuh dari hubungan luar 
2geri djangan sampai mengganggu 

nengeruhkan suasana persatuan 
dan kesolideran didalam negeri, ka 
rena djustru suasana tersebut diper 
lukan sangat bagi usaha pembangu 
nan dan stabilisasi. Demikian peme 

rintah. 
Selandjutnja diterangkan, bahwa 

Indonesia dengan aktip memberi 
sumbangan untuk kepentingan perda 
maian dan kerdjia-sama dengan bang 
sa. kalau perlu dengan  merierima 
beban, tapi ha! itu selalu perlu di- 

sjarakat pemeri Cah tetap akan 

Mean» au perlu dengan menambah ke 
anggaran belardja. 

Politik perburuhan ditudj 
kan unjuk melaksanakan mak- 
Sud? pasal 28, 29 dan 36 un- 
dang2 dasar jang inti sarinja 
adalah. penempuhan djalan ke 

arah keadilan sisial jang me 
rata pada tiap2 arggota masja 

  

    
   

    

Usaha2 perbaikan pendidikan 

kan atas sendi-usaha Balai Pe 
njelidikan dan Perantjang.Per. 
didikan dan Pengadjaran jaitu: 

siStimatis 
soal2 di lapangan pendidikan 

dan pergadjaran dengan mema 
kai bahan2 dari dalam dan 
hjar negeri dan merenivanskan 
usaha untuk mentjapa! perbai 
kan dan penambahan kesempa   

: 13 i ia anta: in-, sur2 dergan mengingat pula ke atau mempertahankan | jz sebaik?nja antara pemerin- 2 
kekuatan? pckek 5 Ka sudah  fak. dan parlemon, sehingga ti- | adaan keuangan. 

tan mendidik din mengadjar. pertimbangkan 
nga dengan | apakah akan sungguh2 memelihara 

luar negeri tiap tindakan jang ' » 
mergandurr ikatan afau tam- | pertentangan internasional. 
bahan beban pada masjarakat | 

Dalam perhubungan 

Gipertimbargkan masak2, dja- | 
ngan sampai ikatan itu meng- 
ganggu suasana persatuan dan 
kesolideran dim negeri, karena | 
suasana isb. sargat diperlukan 
utk pembangunan dar stabili- 

Sebelum memulai dgn ketera- 
ngannj, itu PM .xengumumkan 
pula susunan. kabinetnja 17 
menteri hadir. Sidang, dipimpin 
Wakil Ketua Arudji, dihadiri 
oleh 117 anggota. Perhatian 
umum besar, hadir djuga wakil 
dari ambassade USA, Komisa- 
riat Agung Belanda Unesco 

Gan mahasiswa? dari Akademi 
Kepolisian, 

Luar Negeri. 
Politik luar negeri, masa' ke 

6 dari program peme:intah, jg 
pokok2nja mengenai: a. mengi 
si politik luar negeri jang be- | 
bas dengan aktiviteit jang s8- 
suai dengan kew 

  

    
  

Madeleine 
JiSiade 

Wanita Inggris Puteri 
Laksamana Jang Men- 

& 

. 

Gandhi - 
id 

djadi Pengikut Serial | "pn perdjandjian 

| INI tampak dise- 
kitar Dekra Dua di In-| dia seorang wanita jg agak lan djut usianja dengan berpakai- an tenunan kasar dan sambil 

menunggang kuda bepergian dari dusun kedusun untuk me- | 
ngadakan pidato2 tentang adja 
ran Ghandi. Tidak seorangpun jg menduga, bahwa wanita tsb | ialah nona Madeleine Slade, pu 

an itu Indonesia di 

2ijiban dalam | 

masak2 — akibat2nja, 

perdamaian ataukah  mempertadjam 

Tonteng “Saha dengan nega 
ra? Jain: diterangkan bahwa 
Indonesia bersama2 dengan ne 
gara2 lain dengan aktip akan 

mentiari dijalan supaja ketega- 
ngan dapat diredakan sedikit- 

demi sedikit, terutama me'alui 
PBB da, berkenaan dengan ini 
wakil! Indonesia di PBB selalu 
Gireri instruksi jang sesuai de 
ngan politik bebas Pemerin- 
tah gka, berusaha keras supa 
ja Indonesia djangan terikat 
cleh hal2 jangx mungkin menje 
behka, terseretnia negara In- 
donesia kepada salah satu bok 
'cng sedang bertentangan. Dan 
sesuai dengan politik perdamai 

PBB dgn 
aktip menjokong politik nega. 
ra2 Asia dan Afrika guna me 
njeleraikan Se'ekas mungkin 
soal Tunisia. 

Unie dan Irian. 

ybaikan kebidjaksanaan adalah usaha 

Demikian pokok2 mengenai 
pasal ini 

Mengenai keadaan itu sendi 
ri ditegaskan, bahwa bagian 
terbesar di Indonesia tlh men 
tjapai tingkat keadaan dimana 
pendjagaan keamanan gapat di 
djalankan oleh alat2 sipil, dan 
bahwa didaerah2 ini keamanan 

akan dapat tetap terpelihara 
apabila soal2 sosial, ekonomi 

dan politik jang mendesak da- 
pat dipetjahkan. Disamping itu 
masih ada daerah2 dimana 
Angkatan Peran, masih harus 
turut serta menghantjurkan 

gerombolan2  bersendjata jang 
agak kuat, misalnja di Djawa 
Barat.   Ada pula beberapa tempat dimana | 
gangguan2 keamanan merupakan be 

nih-benih antjaman dari dalam. Me 
reka mempergunakan kesulitan2 po 
litik, sosial, dan ekonomi jg sampai 
sekarang belum dapat diatasi oleh 
pemerintah dan oleh tenaga2 sehat 
dalam masjarakat sendiri.  Pemerin 
tah akan memberi djalan kepada te 
naga2 sehat ini untuk  menjumbang 
kan usahanja dalam pemulihan ke 
amanan. 

Diakti bahwa kedang2 keadaan 
organisasi pemerintah dan alat2-nja 
memang djauh dari sempurna, dan 
findakannja kurang sehat, maka per 

usaha penting, tetapi ini dikatakan 
tidak boleh mengurangi  ketesasan 
bertindak terhadap bentukan kokua- | 
fan tenaga, lebih2 bersendjata,- baik 
jang untuk mempertahankan suatu 

crde disamping ketatanegaraan R.L, 
ataupun antuk memaksakan suatu 
paham. Disamping alat2 pemerintah 
jang sah bwat mereka tidak ada tem 
pat,.dan terhadap perbuatan jang 
niata2 merupakan  kedjahatan senan 
tiasa akan diambil tindakan keras.   Organisasi negara. 

Organisasi negara jang ter. | 
masuk dalam fasal I- dari' 
program pemerintah berisi pe- 

|laksanaan pemilihan konstitu- 

| anto penjelenggaraan dan me 

ngisi otonomi Gaera dan me   
ie, — Belenda dan Irian Ba 

  

“Yos: diterangkan bahwa hasi 2 
-'missie Indonesia dalam perun- 
'dingan dengan Belanda adalah 

' Sedemikian rupa, hingga aPaO1 sistim pemilihan umum ig 
Ia kelak perundingan dilandjut 

kan, akan memungkinkan ke- 
inginan Indonesia buat menu 
kar uniestatiut mendjadi hubu 

internasid 

nal biasa dan mendjauhkar,, hal 
bal jang dapat merugikan rak 
jat dan negara. 
Mengenai Irian Barat dite. 

“rangkan bahwa pemerintah ti 

dak akan habis2nja dengan se 
gala usaha meneruskan perdju 
angan memasukkan Irian Ba- 
rat dalam wilajah Indonesia, 

karena politis Irian Barat me- 

rupakan claim nasional, se- 
dang strategis gmat vitaal bu- 

at keselamaan Republik Indone 

1 

Tentang perhubungan. Jado- 

teri seorang laksamana Ingge-| sia 

ria, 18 telan, men Bin: Ih Keamanan. 

Mi pewana Sera an | Ini adalah pasal ke.3 dari 

Mahatma Ghandi dan selama| program pemerintah jang ber 
bunji bhw kabinet akan “men 

dja disamping Ghardi. “Idjalankan sega'a sesuatu utk 
Me SB mengatasi masalah keamanan 

Mirabehn lama menjelengga dengan kebidjaksanaan seba- 

rakan rumah. tangga Ghandi ' gsi negara hukum dan menjem 
semasa hidupnja dan sesudah purnakan organisasi 'alat2 ke: 
itu ia menarik diri dalam Sua | kuasaan negara serta memper 
tu gubug ketjil dipegunungan 
Himalaya. Kini ia sudah kem ' kxt untuk mendjamin keama 

bali dari pertapaannja dipegu na, dan ketenteraman”. 
nungan dan mengandjurkan ' Mengenai SOB dikatakan 
suatu gerakan jang disebutnja ! sbb,» "melihat adanja organisa 
“Bahagia Bapax Negara (Ghan si2 bersendjata (tidak sjah 
di)”. Dengan menjelenggara- ' Red) jang agak kuat dan luas 
kan gerakan tersebut Mira, “serta, sengitnja kedjahata, di- 

  bertahun-tahun pernah beker- | 

wudjudkan tiita2 dari Mahat- sih perl, adanja pernjataan 
mg Ghandi, | keadaan ' bahaja. 

kembangkan tenaga masjara- rgan tergesa? sehah 

i 

' 
behn mengharapkan dapat me berbagai tempat memang ma. | 

| tenggaraan dam mengisi otono 
Sementara ' mi daerah: giterangkan, bahwa 

njederharnyakan organisasi pe- 

merintah pusat. 

Tentang pemilihan konstitu 
«fe ditergngkan bakiva peme 
rintah sudoh tjukup berichtiar 
dan berusaha menentukan sua 

sesuai dengan keadaan masja- 

rakat day dapat dilaksangkan 
Giseluruh  wilajah Indonesia. 
Laperan utusan2 pemerintah 
ke Australia dan India untuk 
mempeladjari persiapan dan 
pelaksansan pemiihan umum 

ri2 tersebut memberi ba Cin 

Kenaikan Gadji 
pCt :'Uan | 
Hak, Hadiah Leba- 

bersama? dgn . kenaikan gadji 
itu, rayor tundjangan kemaha- 

Titik Hidjau 
. Di Mars. : 
Hasil Penjelidikaa 
Serdjan:2 Russia 

ENURUT RADIO Mos. 
kow, suatu ekspedisi | 

ilmu pengetahuan Sovjet jang ! 
dipimpin cleh Nikolai Ivaro- 
vich Kucherov dgn, djelas te- ' 
lah melihat titik2 hidjau diba- 
gian selatan dari planet Mars, 
dicekat chatulistiwanja. Pada 
waktu ini, di Mars mu 

  
Sim semi. Ekspedisi Kucherov sebagai pemegang kebidiaksa- 
tadi bertugas mempeladjari flo naan mendjalankan pemerinta 

ra Mars dan menetapkan hubu han umum didaerah, 
ngan antara iklim Mars dan j- 
warna tumbuhan?n ja.    

   

. 

Hakekatnja Lebih 20 : 
Lembur Di- 

ran Ditiadakan 

D ALAM PIDATONJA se- 
! bagai sambutan  tep- 

hadap kenaikan gadji pega 
wai negeri, jg diutjapkar dimu- 

| 

adalah lebih dari 204, karera 

jan dinaikkan setingkat sedang 
peraturan degresip tundjangan 
keirahalan diperbaiki, tetapi di 
san.pirg itu pemerintah akan 
menijalankan penghematan pa- 
da peraturan2 mengenai : kepe- 
gawaian, misalnja  peratarar 
pemberian uang lembur akan 
acidjadikar lebih hemat, sedang 
uang hadiah Lebaran diftizda- 
kau. 

(rah harus diatur 

t pembagian2nja. 

an jang Saksama, pengurang 
an kementerian? lainnja tidak 
bisa dipertanggung djawabkan 
namun uSahg meringkaskan se 
tjara teratur dan berangsur2 
dapat diteruskan. Diakui oleh 

pemerintah, bahwa organisasi 
pemerintah pusat maupun dae 

se-effectief 
dan rationeel mungkin. Kurang 

  
.nja kerdja-sama dan koordina ' 

si disebabkan karena susunan 
vertikaal dari kebanjakan2 dja | 
watan2 jang ada didaerah, se ' 
hingga kepintjangannja pun | 
Girasakan oleh kepala2 daerah 

Selain peraturan pemerintah 
tentang susunan dan pimpinan 
kementerian2, masih dianggap 
perlu ketentuan tugas-kewadji 
bar masing2 kementerian dan      

peringa'kan, bahwa perdjandjian kontrak jang akan diada- 
kan diantara negeri? Barat dan Djerman Barat akan men- 
djadikan Djerman sebagai ,Korea” di Eropa. Dan dengan di- 
tanda 'tanganinja ,,konirak perang” umum itu, maka di Djer 
man akan timbul keadaan? seperti di Korea, kata Grotewohl, 
hingga dengan demikian makin besar bahaja akan melerus- 
nja perang saudara di Djerma2. 

Amerika Per. 
hatikan Ti- 3 - 

mur Tengah: 
Maksud Apa Byroa. 

de Ke Mesir? 
EMBANTU MENTERI 

P luar negeri Amerika Se- 
rikat urusan Timur Tengah dan 
Afrika, Henry Byroade, pada 
hari Kemis tiba di Cairo untuk 
mengadakan kundjungan se- 
lama 4 hari di Mesir Byroude 

Akibat Pemo- 
ka tjorong RRI semalam, Men- : gokan Badja 
teri Urusan Pegawai Suroso an- 
tara lain katakan, bahwa pada 
hakekatnja kenaikan gadji itu 

Hk 
selama ini telah mengundjuagi 
Tanger, Marokko, Algeria, Tu- 
nisia dan Libya. Maksud kun- 
djungannja di Tintr Tengah 
ini katanja jalah utk mengada- 
kar kontak dgn pembesar2 Ame 
rika di daerah tsb.     Amerika ME na 

ENURUT PENGUMUM- 
oh 3 Balai Besi dan Ba 

an buruh bada, ketika minggu 
jg lalu telah berakibaikan me- 
rosotnja produksi mingguan de 

Sementara itu kalangan Ame ' 
rika diibu-kota Mesir menjang 
kal berita2 jang mengatakan, 
batiwa Byroade dalam kundju. 
ngannja ke Mesir ini memba- 
wa sesuatu usui bagi penjele- 
Saian pertikaia,. Inggris — Me 

ngan. 4975 -dari kapasitetnja. 'sir. Kalangan tadi dalam pada 
Angka produksi ini - 5199 -' itn menjatakan, bahwa Byroa 
adalah jg terrendah semendjak na 
kawa dalam minggu ae pro- 

Lan ne aa ana 
ri kapasitetnja. (Antara). 

de akan mengadakan pembitja 
raan denga, perdana menteri 
Nadjib Hilaly Pasha dan men- 
teri luar negeri. Hassouna Pa- 

sha mengenai masalah2 jang se 
Gang dihadapi oleh Mesir " 

  

Bushido 
Ingin Rebut Kem 

bagi propaganda Amerika.” 

  

|   han2 .penting untuk . memper. 
timbangkan masak2 sistim apa 
kah jang dapat dipergunakan 
dalam pemilihan umum di Indo 
neSig nanti. : 

Rakjat Russia Tidak 
Kirk : 

Ingin Perang   Pun urtuk pemilihan umum 
buat dewan2 perwakilan  rak- 
jat daerah, pemerintah sudah 
mempunjai bahan2 dan penga- 
laman? buat memilih sistim ma 
na jang sebaiknja utk. seluruh 
Indonesia. Pemerintah sendiri 
tjondong pada sistim pemilihan 
langsung. Dipertimbangkan 
oleh pemerintah, mengadakan   
undang? pendaftaran pemilih2 
lebih dulu, djuga utk. pemilihan 
dewan? daerah. Pendaftaran pe 

' milih menurut pemerintah bu- 
kan semestinja berlangsung pa 
da waktu terackir menghadapi 
pemilihan hingga dilakukan de 

tersedia 
nja daftar? pemilih itu. sefiara 
rapi sebelum dimulai pemilihan 
akan dapat membantu tertja- 
painia, hasil pemilihan jang me 
muaskan. 

Otonomi daerah. 

Tentaag penjelesaiam penje- 

AS DU besar Ame 

kow laksamana Alan G. Kirk 
Rebo malam menjatakan di' 
New York, bahwa dewasa ini 

sama sekali tidak ada bukti2 

bahwa rakjat Sovjet Uni ingin ' 
berperang dengan angs 

Amerika dan Eropa Barat 

  
! 

Kirk berbitjara Gimuka: per- 
temiian ,,Overseas Press Club”: | 
Ia selandjutnja mengandjurkan 
bahwa ,,Amerika harus mem- 
bantu sikap seperti diatas itu 
dan berbuat segala sesuatu tk 
mejakinkan kepada .rakjat Ru- 
s'a bahwa kita hanja mempu- 
njai rasa persahabatan dan 
simpati terhadap mereka”. Ke- 
pada para wartawan . selan- 
djutnja Kirk  menasehatkan, , 
supaja djanganlah mentilis 'se- | 
suatu jang dapat dipakai seba | 
rai bahan propaganda oleh ka-' 
um komunis dalam usaha me- 
reka ' menjebarkan kebentjian 
terhadap bangsa2 barat. 

Kalau Perlu Dgn Propaga nda Palsu: Kata Lopez. 

Kal TOBANG PERAK pendakwa (dja 
pina, dalam pemeriksaan pendja 

hari Kemis mengatakan, bahwa m 
usaha merebut kembali prestise mereka jg 
itu dengan mengorbankan segala 1 
dahulu mendjadi anggota kongres Pilipina men 
dalam sebuah komentar atas pernjataan se 
Djepang, bahwa dodenmars Bataan itu 

  
Dengan tidak mengindahkan 

sama “sekali sangkalan tsb. 

pers Mesir dalam siarannja pa, 

da hari Kemis menjatakan ba 
hws perdjalana, Byroade di Ti 
mur Tengah ini menundjukkan 

| bahwa, Amerika Serikat mena, 

Ppili» ruh perhatian istimewa terha- 

Djepang 
bali Prestise-nja 

       

  

    

    

     

    

    

  
Ho "ag Na fkio, Gzp rangkaion masalah2 dari 

pi 6 Djepang Pa Timur Tengah. Dalam hubung- 
j Na terbenam an ini parian “AI Misri” menja 

galanja. P' Lopez, jg. takan. bahwa Mesir akan lebih 
. mengatakan suka menerima suatu komando 

Migcorang djenderal Anerik, bagi Laut T ni P a gi daerah Laut Te 

Ea Bat Ea ngah dari pada Suatu komando 
1 Pap rakak ag KEKE i leh karena Lopez lebih“ Idndjut Ymenga- Inggris, pertama oleh kar 

takan: ,,Militerisme- Diepang Arterika Serikat 'atanja lebih | 
jang mendjelma dalam ng tjondong kepada diperkuatnja 
bekas letnan djenderal Susumu tentara Mesir daripada Inggris 
Marioka telah " muntjul dan dan kedua oleh, karena antara 
akan menegakkan kembali ke- Mesir dan Inggris tidak mung- 
palanja jang kedji.itu dengan | kin diadakan kerdja-sama jang 
mengetjap kekedjaman2 Dje- sungguh2. 
pang di Bataan sebagai propa- | : 

ganda”. an Marioka | 
mentjoba melin erangai | 
padukahanja kaan Mita | 
simpati kembali dari rakjat ' 

z jang se- | teng ta aa andjutnja meluki an, bahwa ' 
sar keteranga 1 “Marioka itu . 

Truman Akan 
Temui Stalin? 

dapat: ditarik dua matjam ke- ' 
simpulan... | 
Ne bahwa  Bushido 

telah ,kehilangan mx nja dan 
kini menggerakkan-sepe 2 
naga mesin propaganda me- 
reka. agar supaja  prestisenja 
dapat direbut: kembali dan ke- 
dua, bahwa kuda perang Dje- 
pang itu agaknja tidak berha- 
sil mempeladjari muslihat2 ba- 
rm, melainkan tetap, bersifat 
kedjam, sedistis, perasa ga dan 
tidak dapat dibaiki. Selandjut- 
nja Lopez menerangkan, bah- 
wa ketika Tojo diperiksa don 
sidang mendengarkan kekedja- 
man2nja, banjak orang Die- 
pang jang meninggalkan rua- 
ngan karena kemaluan. Banjak 
wanita Djepang jang bertanja, ' 
apakah mungkin suami? mere- 
ka sampai hati melakukan ke | 
kedjaman2 seperti itu”, | 

   

RESIDEN TRUMAN ha 
Ti Kemis menerangkan, | 

bahwa ia bermaksud untuk me | 
ngadakakn perdjalanan jg dja | 
uh, setelah ia berhenti nanti | 
sebagai presiden. Truman me- 
njatakan demikian mendjawab 
pertanjaan wartawan, jg mengi 
ngatkan - "ea ng ba be- 
berapa bulan jl, ia pernah me- 
aa eta" akan mempertimban 
Kan untuk mengadaka rada 
ngan dengan Batan Jo- 
zef Stalin di Moskow, setelah 
Truman berkenti mendjadi pre 
siden, Tapi Truman dalam pa- 
da itu tak mau mengatakan ke 
bagiin mana dari dunia ia 
akan mengadakan perdjalanan 
nja, setelah ia tak djadi: presi- 

(bang dari salah 

  den, Selain itu Truman katakan 
akan menjokong politik luar ne 
geri penggantinja. (Ant. AFP), 

Kaum buruh, tani dan inte, 
legensia Republik Demokrasi 
Djerman tak akan menjerah- 
kan begitu sadja hasil2 politik, 
kebudajaan dan ekonomi jang 
telah ditjapainja dalam bebe- 
pa tahun belakangan ini serta 
mereka sendiri untuk ditelan 
oleh imperialisme Amerika. Ka- 
rena itu Djerman Timur akan 
mempersendjatai sendiri. untuk 
berdjuang melawan perdjandji- 
an kontrak dan pula akan me- 
ngambil tirdakan2 balasan utk 
memperlindungi diri sendiri 
melawan imperialisme Amerika 
dan imperialisme Djerman, ka- 
ta Grotewohl. 

“Grotewohl mengluarkan per- 
ingatan ' itu, karena perdana 
menteri Dierman Barat, Kon- 
rad Adenawer, 
tinggi 3 Barat kini hampir se- 

rundingannja di 
berkenaan dengan perdjandjian 
kontrak. 

Sebagai diketahui Djerman 
Timur telah mulai mengadakan 
pendaftaraan bagi pasukan per- 

ISSI 

  

sendjatanja dan diduga tak la- 
pemerintah Djerman 
an  memproklamirkan 

tentang pembentukan tentara 
rasionalnja. 

1 x 
Ir 

iagi 

   

Suatu perdamaian bagi 
seluruh Djermn ka- 

ta Dertinger. 

Selandjutnja menteri war 
negeri Dierman Timur, Dzrti- 
nger, dalam “ pidatonja mensz- 
takan, bahwa . Djerman meng- 
hendak: diadakannja suatu psr- 
damaian jang Meliputi seluruh 
Djerman dan pula suatu nega- 
ra Jane bebas dan berdaulat. 
Kata Dertinger Djermar tak 
menghendaki srotn persamaian 

     

ford. (Antara). 

anna 

LATIHAN PERANG2-AN 
DI LAUTAN TENGAH, 

Hari Kemis diumumkan di 
Athene bahwa dim bulan Djuni 
jg akan datang di Lautan Te- 
ngah akan diadakan latihan2 
armada gabungan jg akan di- 
sertai oleh satuan2 dari Ame- 
rika Serikat, Inggris, Perantjis. 

  

2ro ang Setengah2 atau suatu ke- 
adaan serupa dengan perang. 

Ia seterusnja 
geri2 Barat mengadakan 'isa- 
ha untuk mendjadikan Per- 
djandjian Atlantik Utara dan 
Masjarakat Pertahanan Eropa 

menuduh ne- 

suatu  Kenjataan, sebelum 
membitjarakan - soal  perdjan- 
djian perdamaian ummnja 
bagi Djerman. Dan politik ne- 
geri2 Barat sematjam itu Sa-   

dan komisaris2 Sovjet 

Bonn| 

ngat, mengantjam. keamanan 
Djerman, negeri2 tetangganja, 
Polandia, Chekoslowakia dan 

selandjutnja 
bahwa perdjandjian 

kontrak jang  dirundingkan di 

| Uni. Ia 
| menuduh, 

Yalta, Potsdam dan Teheran, 
Piagam PBB. Achirnja Derti- 
nger menjatakan, bila perdjan- 
Gjian kontrak itu ditanda ta- 
ngani, maka Dierman Timur 
akan terpaksa untuk memper- 

kekuatan bersendjata. 

Washingion tidak 
heran. 

Hub.fja kemontetian luar he 
Ame-ika, Michacl MeDermott.. 

a am  komenta'nja mengerai em 
bentukan tentara nasional Dierman, 
menjaiakan tidak heran, bhw Soviet 
Uni memutuskan utk mengumumkan 
kekuatan baru dari tentaranja js tih 
Ubentuknja di LCjerman Timur, 
ediak beberapa tahun 'jl.- demi 
kian Afp dari Washington. Dan 
Djelman Timur hendak mongguna 
kan tentaranja utk mentjegah di 
tanda tanganinia perdjandjian kon 
trak diantara Barat dan Djetmian 
Barat serta ikut serta Dijerman Ba 
rat dalam tortara Hopa. kata Mc 
Dae mot (Anfera). 

Di 
ri 

      

ga 

  
  

  

. Kind. Tawanan 
Ditawan Tawanan | 
Ojenderal /Dodd Ditjulik!.Dan2, Ditawan 

Oleh Tawanan Korea-Ultara 
ARI KALANGAN 
kio bahwa tawanan 

D 
jang berkuasa didapat kabar di To- perang fihak Korea Utara, hari Ke mis telah menawan ,,Komandan Kamp tawanan”, djenderal 

Dedi di pulau Kojedo. Kojedoadalah pulau jang dalam bulan 
Februari dan Maret timbul kerusuhan, dalam 
wanan peran 

Pada kerusu 

| mana para ta 
menjerang pendjaga?2 Amerika dengan besi?. 

ini 69 orang tawanan dan 
ka telah tewas dan 142 orang tawanan di 

seorang Ameri 
tangkap serta 23 

orang Amerika luka2. Ini terdjadi tanggal 18 Pebruari, 

Selandjutnja . dapat dikabar- 
kan mengenai pentjulikan dan: 
penawanan jang terdjadi atas 
diri Brigadir-djenderal Francis 
T. Dodd, komandan. kamp ta- 
wanan perang dipulau Koje, 
dekat pantai Korea Selatan, 
dapat diterangkan bahwa Dodd 
ketika terdjadi insiden tadi se- 
dang melakukan pembitjaraan 

: dengan opsir2 Utara jang dita- 
wan dipulau tadi Pembitjaraan 
tadi dilakukan pada pintu-ger- 

syatu bagian 
kamp tadi. Bersama Dodd, ter- 
dapat seorang opsir Amerika 
lainnja. 

Sekonjong2 kedua opsir 
Amerika tadi disergap, lalu di- 
seret kedalam. Opsir jang me- 
njertai Dodd berhasil melslos- 
kan diri lalu lari keluar. 

Markasbesar Tentara ke-8 
sementara itu telah Menerima 
seputjuk surat. dari Dodd, jang 
menerangkan bahwa ia dalam 
keadaan selamat. Hingga kini 
segala usaha untuk membebas- 
kan kembali opsir jang dita- 
wan oleh orang2 tawanan pe- 

rang tadi belum berhasil. 
Menurut berita UP dari Pu- 

san, Djenderal Dsdd. adalah 
wakil kepala staf tentara ke-8. 
Ia datang 'di Korea sebagai 
utusan pribadi Djenderal “van 
#leet, komandan tentara ' ke-8, 
setelah  terdjadi ' pemberonta- 
kan dalam kamp. di Koje tadi 
ketika. tgl. 20 Pebruari. : 

Menurut wartawansAFP Max 
Olivier, kamp tawaftan tadi di- 
lingkungi pagar kawat berduri 
dia lapis. Anggota? tentara 
Korea Utara dan Tiongkok jg. 
ditawan dalam kamp tawanan 
tadi, tinggal dalam perkema- 
han2 jang terpisah sat sama 
lain. : 

Djenderal Matthew Ridgway hari 
Djum'at, menerangkan, bahwa ia te 
lah memberi perintah supaja diam 
bi segala matjam tindakan — dju 
ga kekerasan — untuk  membebas 
kan Brigadier-djendrai Dodd, koman 
dan kamp tawahan perang dipulau 
Koje dekat pantai Kores - Selatan. 
Seperti dikabarkan, Dodd ketiga tg. 
1 Mej dengan mendadak diserap 
aleh orang2 tawanah lalu ' diseret 
keda'am 'batak tawanan, Perintah 
Ridgway tadi telah diberikan kepa.   da Djenderal James vah Plset. ko 
mandan tentara Ke8 di Korea u. 

Bon memperkosa Perdjandjian2 - 

  

tahankan tanah a'rnja dengan “SN 
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mir 
Oleh: Woo Kya Tang: Korr. Istimewa. 

» OAL STATUS pelitik | 
»# Kasimir jang metu-| 

seba daerah per- sebagai aa 

akan mendjadi terdesak kebela- | 
kang oleh gemuruhnja perteng- 
karan jg. timbul sebagai akibat 
pidato2 jg baru2 ini diitjapkan 
oleh perdana menieri Kashmir 
Sheikh Abdullah. Dim, pidato2- 
nja itu Abdullah telah mengata 

  

   

  

apabila parlemen India hendak 
mengambil keputusan jang ber. 
kenaan dengan soal? diluar da- 
ripada ketiga soal jang  dike- 
mukakan tadi, maka parlemen 
ita terlebih dulu harus menda- 
pat "persebudjuan” Kashmir 

Hak2 dasar Konstitusi Ir- 
dia tak berlaku bagi 

Kashmir.   kan bahwa sesungguhnja rega- 
Kashmir itu mempunjai ke- 

jang boleh dikata ada 
    

ra Kash 

»berdaulat” seluruhnja. 

| Adapun kedudukan Kashmir 
itu dim. Uni India merupakan 
satu kedudukan jg. an 

itu 
membirgungkan, 

Berdasar hukum, rakjat Kash- 
mir itu bukannja warganegara 
warganegara Republik India. Te 
tapi toh wakil2 Kashmir turut 
duduk dlm. parlemen India, dan 
turut serta. menjusun undang? 
India. Begitupun pula Undang? 
Dasar India tidak berlaku atas 

dan karena keistimewaan 

Kashmir.. Tetapi toh Republik 
India mengeluarkan djumlah2 
jg. besar utk. membeajai per- 
tahanar Kashmir itu dlm. meng 
hadapi Pakistan. 

Selandjutnja pidato? 
Giutjapkan perdana menteri 
Kashmir Abdullah itu, sedikit- 
pun tak bantu memberi pcne- 
rangan tentang kekeruhan jg. 
ditimbulkan oleh kedudukan 
Kashmir jg. istimewa itu, Se- 
baliknja daripada itu, 
pidato2nja Abdullah mengaku 
bahwa, Kashmir mempunjai ke 
Gaulatan penuh 1005. Demiki- 
an pula dim. pidatonja jg. ter 
achir ia mengatakan bahwa 
Kashmir ijuma . ,,menggabung- 
kan diri setjara' t as ' sa 
dja” (limited accession) dgn. 
India, dan djustru keterangan 
nja jg. Gemikian itu menimbul 
kan perasaan tidak senarg, baik 
diantara rakjat India sendiri, 

- maupun diantara sementara pe 
mimpin terkemuka dari peme 
rintah India itu. 

Faktor geografis-strategis. 
.Sesungguhnja soal perten- 

kedaulatan Kashmir itu, jang 
tampaknja merupakan soal jg. 
keruh bagi kebanjakan orang 
luar, ada berharga untuk mer- 
dapat perhatian. Bukan sadja 
karena mengingat bahwa Kasi 
mir adalah merupakan masalah 
persengketaan diantara Ind'a 
dan Pakistan, tetapi djuga kare 
ha pertimbangan lain lagi, ja- 
itu Kashmir mempunjai kedu- 
Gukan geografis-strategis jang 
penting. - 

Dibanding dengan negara2 
basian India lainnja, Kashmir 
adalah negara satu2nja jang 
mempunjai perbatasan paling 
pandjang dengan RRT (ter- 
masuk Tibet). Disebelah Utara 
Kashmir pun berdampingan de 
ngan daerah Russia, sedang 
disebelah Barat dengan Afgha- 
nistan. 

Hubungan India-Kash- 
mir ditindjau dari 

sudut hukum. 

—. Untuk dapat menjelami 
mengerti pengakuan jang. 
ulang-ulang dikemukakan Ab- 
dullah itu, bahwa negaranja 
sesungguhnja berdaulat maka 

dan 
bar. 

Instrument 
of Accession) dari Oktober 
1947, tg. menurut itu negara2 

mi turut mengambil bagian 
dalam Konstitusi India, 

Adapun penetapan? jang ter. 
maktub dalam kedua dokumen 
tersebut tadi mengatakan, ba- 
hwa parlemen Uni India dida- 
lam hal2 jang mengenai Kush- 
mir, melainkan dapat menge- 
sahkan undang? jang : ng. 
kut soal2 pembelaan, luar nege- 

lebih dulu mengadakan "perun- 
dingan” dengan pemerintah ng 
gara Kashmir tersebut. Tetapi 

  

Seluk beluk mengenai pemi'i 
han Presiden Gi Amerika ada. ! pet jarg tidak sedikit djumlah- ' 
lah sangat ruwet sekali, Bagai 
mana tjarg melakukan pemii 
han atas Kepala Negara Arne 
rika Serikat? Dibawah ini seke 
dar penambahan pengetahuan 
umum disadjikan djawaban 
atas pertanjaon tersebut. “. 

Utk dapat mengikuti tjara2 
pemilihan Presiden di Amerika, 
orang harus mempunjai otak 

jg. sangat intelligent benar, Ti- 
dak djarang pekerdjain itu me 
musingkan kepala penduduk 
Montana, Maine, Mississipi dan 
Minnesota, dan penduduk dari 
44 negara bagian lainnja. 

Akan tetapi dasar pemilihan 
Presiden itu kurang lehih dapat 
disimpulkan seperti dibawah 
ini: 

Hari Pemilihan djatuh pada 
tgl. 4 Nopember, — seorang 
Wakil Presiden (keduanja da- 
teng serentak): semua argsota 
Balai Perwakilan jang berdjum 

jang | 

dalam 

Kashmir adalah 

| jg 1000p berdaulat.” 

  

a
a
 

istimewa, adalah jg. bersangkui 
an dengan hal. bahwa walau- 
pun Kashmir itu setjara resmi 
telah menggaburgkan diri dgn. 
India, tetapi segala sesuatu jg. 
termaktub dim. Korstitusi India 
mengenai hak? dasar jg utama 
(3g. merupakan bagian paling 
utama dan penting dari Korsti 
tusi India) tidak berlaku terha 
dap Kashmir. Demikianlah ba 
njak ribut” jg. bersangkutan 
dgn. Kashmir itu mempur jai 
asal usul dalam soal ,,hak2 da 
sar jg. utama” itu, 

rah tak dapat disita begitu sa- 
Gja zonder diberi penggantian 
kerugian oleh pemerintah. Seba 
Iknia Sheikh Abdullah, dalam 
melaksanakan rentjara land: re- 
form di Kashmir, terus-menerus 
melakukan pensitaan tanah, se. 
“hingga membangunkan kegusa 

  
(san dan oposisi diantara tuan2 
“tanah Irdia di Kashmir. Orang2 
India itu, berdasar satu kedu- 
dukan legaal lainnja jg. djuga 
istimewa. tidak berhak menun- 
tut keadilan dari Mahkamah 
Agung Irdia, walaupun legaal 
mereka dianggap djuga berdo- 
micili (bertempat tinggal) disa- 
tu bagian lain dari Republik In- 
dia. 

Demikianlah -setjarg kasar- 
nja telah digambarkan back- 
ground historis dan politik, jg 
mendjadi dasar dari pernjata. 
an2nja Abdullah baru ini me- 
ngenai kedudukan Kashmir. 
Pernjataannja ig pertama th. 
diutjapkannja pada 29 Maart 
JL, tatkala ig mengatakan bhw 
Dewan Perwakilan Rakjat 

“satu badan 

“Pidatonja itu niata “dimak ptendiri. 
Sudkan sebagai djawaban ter- 
hadap tuan2 tanah jg menen- 

tang rentjananja mengadakan 
landreform. Ia kata “Suatu or. 

ganisasi tuan2 tanah menge- 
mukakay alasan bahwa Dewan 
Perwakian Rakjat ini bukan 
satn badan jg berdaulat pe- 
nuh...... Tetapi apabila Kash- 

mir. mulai membajar penggan- 
tian kerugian, maka negara 

ini nisStiaja tak akan sanggup 
menjelenggarakan landreform 
dalam artian jg sebenarnja...” 

»Communalisme” tak 

memungkinkan per: 
gabungan mutlak. 

Pada 10 April jl. dan pada be 
berana kesempatan lainnja Ab- 
dwlsh telah mengutjapkan bs- 
berasa pernjataan pula tentans 
kadar atan “Koshm'r "ti. se- 

hingga menerbitkan kegempa- 
ran dikalangen pers dan par 

pemimpin politik India. Dal: m 
Ddatonia tgl. 10 April itu'izs 
mengatakan: ”"Pergabungan 
Kashmir kepada India hsnia se 
lali akan bers'fat terhatas, Ja- 

'jma "communalisme” (Kemasis- 
   A3   ce raketan jang kergolcng 

tura- ri2, berdasar perbedaan 1 
nan, bahasa, igama atau |” 
ria) masih terdapat ditanah In 

|dia. "Pidato itu Ciutjapker 
oleh Abdulah disatu temnat 

Satu .soal Jegaal lamnja jg. | 

Menurut Konstitusi India ta- 

.muda, 

   
Smg. Saptu 10 Mei 1952 

   
  

  

  
i 

Pa es 

Paska baru ini,   
ALAH SATU - PERSO- 
ALAN jang pdda wak. 

tu ini terdapat ditiap2 negara 
muda, ialah mengenai penjela- 
man ilmu pengetahuan untuk 
kepentingan ilmy pengetahuan 
itu sendiri ataukah untuk ke- 
pentingan praktis jang lang. 

Sung untuk masjarakat. Da- 
lam hal ini tampak ketjondong 
an jong besar untuk terlalu 
mementingkan ilmu pengetahu 
an praktis, dan sangat ku- 
rang memperhatikan  penje 
laman ilmu pengetahuan itu 

“Keterangan bagi keadaan 
ini mudah ditjari. Dinegara2 

keadaan menghendaki 
pengerahar tenaga setjarg tje- 
pat untuk mengedjar -kekura- 
ngan2nja dengan negara2 jang 
lebih tua dan dalam hal ini il 
mu pengetahuan praktislah jg 
pertama2 dapat menolong. Se. 
baliknja kalangan2 jang rapat 
bersangkutan dengan ilmu pe- 
ngetahuan bertanja, apakah 
keadaan jang sedemikian ini ti 
dak akan membawa kemelesa 
tan dari tudjuannja jang ter. 
achir, 

Nilai penjelaman ilmu penge 

itu sendiri kurang diperhatikan, 
ian dilupakan, bahwa ilmu pe- 
ngetahuan praktis itu hanjalah 
dapat didjalankan berdasarkan 

  

kan Konstitusi India jg sere- 
muhnja bagi Kashmir adalah 
satu hal "ig bertentangan dgn 
kenjataan, kinderachtig dan 
mirip2 sbg, perbuatan gila." 

Pernjataan itu menjebabkan 
perdana menteri India. Nehru 
segera tertarik dalam perten- 
tangan. Leluhurnja Nehru me- 
mang berasal dari Kashmir, 
dar ini menjebabkan Nehru se   jang terpisah hania 7 km. dar 

perbatasan Pakistan, dengan: 
negara mana Kashmir memnu- 
njai hubungan ekonomi jang   besar kali, dan hubuhgsn iga- 
ma. karena bagian terbesar ' 

rakjat Kashmir berigama 
Islam. 

Nehru turut terdjun 
dim. pertentangan. 

Djuga Abdullah mengata-   kan, bahw, untuk melaksana. 

bagian dan pembesar2. setem-, 

nja, 
: Siapa jang akan melakukar 
pemilihan kira2 50 djuta rak- 
jat Amerika. Pada tahun 1948 
pemilihan itu dilakukan oleh 

46 d,uta pemilih dan Harry S. 
Iruma, jang ditjalonkan oeh 
Partai Demokrat berhasi! me- 

'hlikein Thomas E. Dewey de- 

Suara dengan 21.970.065 suara. 

'Tjara jang dipakai untuk ps. 
milihan presiden wakil presi- 
den, Senator2 dan anggota2 
Dewan Perwakian- pada mu- 
lanja ditjantumkan dalam Un, 
dang? Dasar Amerika. Tapi me 
mang benar pula, bahwa ten- 
tang kepartaian dan konvensi2 
tidak tertera dalam Undang2 
Dasar itu.   
memilih Presiden 

lah 435 anggota: kira2 34 orang rakjat. Akan tetapi mereka itu 

Senator: dan pembesar2 negara memilih orang2 jang nanti 

ngalahkan tjalon Partai Repu. | 
ngan perbandingan 24.105.812 

  

Pun benar pula bahwa jg. ! 
bukanlah | 

dari lama menaroh minat isti- 
mewa terhadap Kashmir. Begi 
tupula sebelum “India menda, 
pat kemerdekaannja,  Nehru 
adalah satu penjokong kuat 
dari Abdu'lah. Dalam pidato- 
nja Nehru mengatakan ia sung 
guh merasa “tak enak seka'i" 
mendengar pernjataan Abdul- 
lah tsb. 

(Disambung dihalaman IV.) 

Pemilihan Presiden . 
akan memilih Presiden. Pemili- 

han pendahuluan ini dilaku- 

kan cleh wnegara2 bagian. 
Tiap2 negara bagian mempu- 

njai delegasi pemilih .,,e-ecto, 
rial Votes” jang banjaknja ber 
gantung kepada djumlah djiwa 
penduduk dan barangsiapa jg. 

terpilih, pada pemilihan penda- 
huluan itu, maka ia'ah nanti 
jang mewakili negara bagian 
tersebut dalam pemilihan Pre- 
siden. 

Djadi dergan sysitem seper- 
ti di Amerika ini Presiden 
atau Wakil Presiden bisa terpi- 
lih dengan tidak perlu menda- 
pat suara terbanjak, hanja tju- 
kup bila mendapat kemenga- 
ngan pada pemilihar2 pendahu- 
luan jang mempunjai  erti sa- 

ingat pentirg, : . 
| Pernah dua kali terdjadi — 
dalam tahun 1876, waktu 'Til- 

Paus Pius XII tampak dibalcon geredja-besar St. Peter di Ro ma, 
pada beribu-ribu pemeluk igama 

| mereka, itu: pada waktu ini pen” 

tahuan urtuk kepentingan ilmu | 

  
  

  

Mn 
  

  

  

ilmu pengetahuan teoretis jang 
dilakukan sebelumnja. Hal ini 
lebih2 penting, oleh karena ber- 
lainan dengan kebiasaan pada 
waktu dulu, pendapaian2 baru 
dilapangan ilmu pengetahuan se 
karang tidak lagi terbuka un- 
tuk umum. Pada waktu dulu, pa 
ra penemu Hukum Ohm, kuadra 
tur lirgkaran dan lain2, dengan: 
fegera.menjiarkan pendapatan 

dapatan2 baru dilapangan kon- 
struksi-atcm atau fisika-inti, pa 
al umurarja sangat dirahasia- 
an. Ra 

Ketua Fakultet Ilmu Pasti 
dan Alam di Bardung prof. H. 
Th. M, Leeman, didalam pertja- 
kapan dengan wartawan kita 
menerangkan, bahwa ilmu pe- 
ngetahuan praktis itu senantia- 
Sa mengambil dasar pandangan 
adanja ilmu pengetahuan jang 
chas, pemakaian ilmu pengeta- 
huan didalam praktek, sudah ba 
rang tentu tidaklah mungkin de 
ngan tiadanja ilmu pengetahuan 
chas itu sendiri. Sudah barang 
tentu pengetahuan tadi dapat di 
tjari dari sumber lain akan te- 

waktu memberikan rachmat ke- 
Katholik, jang berkumpul dihalaman . geredja 

Selain orang2 Italian, djuga banjak sekali 
tsb. telah berziarah ke Vatican. 

Ilmu Untuk Ilmu? 
Ataukah Ilmu Untuk Kepentingan Langsung Jg 

. Praktis Bagi Masjarakat? 

Orang asing 

    

  tapi hal iri hanjalah dapat di- 
lakukan utk. sebagian sedang- 
kan selain itu dengan demikian ' 
orang akan menempatkan diri-. 
nj: pada kedudukan jang -ber- | 
gantung kepada orang lain, 

Tjara utk, memperoleh kebe- 
basan djuga dilapangan ilmu: 
pengetahuan, 'adalah dengar 
dgjalan membentuk sehuah inti 
jang terdiri dari ahli2 sendiri, 
jang chusus bergerak dilapa-) 
ngan ini. Di Irdonesia tjukup ba 
njak orang jang tjakap — demi 
kian prcf, Leeman — yrtuk da- 
pat mendjalankan ilmu pengeta 
huan chas itu dinegeri ini sen- 
diri. 

Ilmu pengetahuan be- 
kas dan terikat. 

Prof. Leeman sebenarnja her 
anggapan, ,bahwa daripada me- 

: aan 

  makai istilah2 ilmu pengetahu- 
an chas dar praktis itu lebih 
baik dipakai istilah ,bebas” dan 
sterikat”, dlm. mana dgn, il- 
mu pengetahuan ,,bebas'” itu di 
maksudkan penjelaman, jang ti 
dak terikat kepada sesuatu tu- 
djuari praktis, sedangkan “Ilmu 
pengetahuan ,,terikat” adalah 
ilmu jang bertudjuan mentjapai 
sesuatu tudjuan didalam prak- 
tek. Dari angka2 jang diperoleh 
nia dari lingkurgan para maha- 

  

4 

tsb. diharian 

'Ifuang sekolah pada 

| dapat subsidi dari kementerian 

| administrasi uarg sekolah jang 

| perhatikan kepentingar. keluar-   jang diharian Paska 

Siswa, prof. Leeman menarik 
kesimpulan, bahwa ilmu penge- 
tahuan jang “bebas-itu telah 
terlalu terdesak: diantara para 
mahasiswa jang menurtut pela- | 
djaran pada fakultet ilmu Pasti 
dan. Alam di Bandung, belum- 
lah ada 254 'jang- t Tea k 
menempuh peladjarannja itu 
bagi sesuatu djabatan jang te- 
gas dan njata. Djumlah jang se 
lebihnja kesemuanja, menempuh 
beladjaran 'utk, sesuatu »,vak”, 
sebagai apotheker, achli meteo 
relogi dsb. : 

Prof. Leemap beberapa wak. 
tu il, telah membahas masalah 
iri, dlm. mana ia menjatakan, 
bahwa sepandjang sedjarah du- 
nia, dapatlah dilihat 3 fase dida 
jam penjelaman ilmu pengeta- 
huan alam, : 

Pada fase jang pertama, hal2 
jang Iangsurg dan praktislah 
jg. mendjadi bahan - penjelidi- 
kan, pada fase jang kedua, il- 
mu pengetahuan itu tidak sa- 
aja dilakukan utk. kepentirgan 
tudjuan2 jang langsung .melain 
kan djuga utk. tudjuar2 jang 
terletak dimasa depan: didalam 
fase jang ketiga, timbullah un- 
Sur jang baru, jaitu penjelaman 
ilmu pasti dan alam jang makin 
lama makin tjondong kepada 
hal ,mengetahui”-nja - sendiri, 

tidak lagi begitu tegas bagi 
pemakaian 'largsung, Jang ter. 
achir Inilah — ilmu pengetahu. 
an bebas — selama perdjalanan 
masa ternjata tidak kurang pen 
tingrja bagi perkembangan ke. 
budajaan, ' dengan pernjataan 
kebudajaan jang manapur dju- 
ga. : - 

Walaupun djuga pada dja- 
man kebudajaon lama “fase 
iang ketiga” didalam lapangan 
mu pengetahuan ity te- 
lah mendapat perhatian jang 
set'ukupnja, namun sampai pa 
Ya waktu petjahnja perang du 
nia jang kedua, dunia modern 
Senantiasa meletakkan titik be 
ratnja pada fase jang pertama 
dan. kedua. Teristimewa mena 
rik perhatian, bahwa sehabis 
perang dunia jang lalu, di A, 
merika Serikat tamp3k adanja. 
berkisaran jang berarti kearah 
fase jang ketiga dan pad 4 ke 
Gudukannja ini, Ameriks Seri 
kat mengambil tempat jang 
penting, baik didunia ilmy tpe- 

  

SuatuProsedureJgSangat 
Peta 
den, tjalon Demokrat, menda- 
pat 4.285.992 suara dibanding- 
kan dgn Hayes, tjalon Rtpubli- 
kein, jang memperoleh 4.633. 
168 suara — tapi Hayes jang 
terpilih merdjadi Presxien oleh 
karena ia ' memperoleh 
Suara dalam pemilihan penda- 
hwuuan dibandingkan dengan 
Tilden jang mendapat 184 sua- 
ra, dar satu kali lagi dalam 
tahun 1883, waktu mana Har- 
rison, tjalon. Republikein, men 
dapat 233 suara dalam pemili- 
han pendahuluan dibandingkan j 
dengan Cleveland tjalon Demoj Santiny kepada banjak pen, 
krat, jang memperoleh 168 sua| ducdulnja, tapi masing2 nega- 

ra bagian hania berhak mengi- ra, 

Pe anenaNai Mbak 

  

185. 

  

Maga Kebudejaan Indonesia 
ec" Batavisaseh Genootschap H 

in Kunsten en Watenscharipen” 

  

. Posingkan Kepala 
Dengan demikian Harrison, 

lah terpilih mendjadi Presiden, 
walaupun Ceveland mendapat 

“Suara terbanjak dalam pemili- 
han umum, jaitu Cleveland 
mendapat -5.538.233 suara dan 
Harrison 5.440.216 suara. 

Tiap2 negara bagian berhak 
meini ih djumlah delegasi pe- 
milih sebanjak djumlah, wakil 
dan senator-nja Jiang duduk da 
lam Kongres. Adapun djumlah 
waki' masing2 negara bagian 
dalam Dewa, Perwaki'an ber- 

  

  

. Perlu penghargaan. | 

     
Tahun Ke VII — No: 71 

.ENTERI PENDIDIKAN, 
-pengadjaran dan kebuda 

jaan telah 07 nga ma La 
ran baru tentang pemungutan 

sekolah2 
landjutar umum dan kedjuruan, 
(vak) jang diselenggarakan 
Oleh kementerian PPK atau men 

tsb, Peraturan baru ini, jang 
akan mulai berlaku pada tgi. 1 
Djuli 1952, didasarkan atas 
azas2 kesosialan, keadaan ke- 
uangan negara pada dewasa ini 

sederhana. Berdasarkan penda- 
patan. bersih setahun, 
tua atau wali murid dibagi atas 
6 golongan pembajaran uang se 
kolah, dengan tarip uang 3 
lah jang progresif dengan mem 

orang ri, 

  

       

    
sekolah dengan ketetapan, ba- 
kwa anak jang berumur 21 ta. 
hun keatas jang masih mendja 
di murid sekolah landjutan, 
peradjar pada perguruan : di- 
atos sekoah landjutan atau 
mahasiswa pada perguruan 
tinggi ikut Serta - diperhitung- 
kan untuk menetapkan banjak 
uang Sekolah jang harus di- 
bajar untuk tiap2 murid dari 
satu keluarga. Anak jang te- 
lan berumur genap 21 tahun 
dan tidak bersekolah atau 
mempunjai pendapatan: sendi: 

tidak ikut serta diperhi- 
tungkan utk menetapkan ba- 
njaknja uang sekolah itu, Dju- 
Sa anak jang sudah kawin, 
meskipun umurnja belum ge-   ga jang besar dan golongan2 

pembajaran jang rendah. 
Berlainan dengan peratu- 

ran2 jang sudah? tidak diada- 
kan peraturan anak pertama, 
kedua, ketiga dan seterusnja. 
melainkan uang sekolah itu di 
tetapkan bagi tiap2 orang 
anak: dari satu keuarga jang 
besarnja bergantung kepada 

umur genap 21 tahu, dari sa- 
tu keluarga, baik jang berse- 
kolah maupun jang tidak ber- 

Pendapatan sebulan bersih: 
Lebih dari Rp. 1.500 

« Lebih dari  ,, 1.000 
z Lebih dari ,, 700 

2. Lebih dari” ,,. 500 
Lebih dari 300 
Rp. 300 atau kurang   

Uang sekolah untuk 
S ekolah Tehnik 

. Pertama. 
Karena banjak dari sekolah2 

teknik pertama terdapat di. 
tempat2 ketjil dengan pendu- 
duk jg kurang mampu, maka 
kementerian PPK menganggap 

banjak anak jang belum ber. ' 

Untuk menetapkan uang sekolah 

Uang sekolah untuk tiap2 murid sekolah 

nap 21 tahun, dan anak diatas 
21 tahun jang mengikuti pela, 

| djaran untuk mentjapai suatu 
|idjazah, misa'nja idjazah dju- 

| Yutik, pemegang buku, modiste 
| dsb. tidak ikut diperhitungkan 
untuk menetapkan uang seko- 
lah itu 

Uang sekolah pada 
sekolah kedjuruan 

lebih rendah. 
Dalam pendjelasan tentang 

peraturan baru ini dikatakan, 

  

bahwa berhubung dengan pem. ' 
banguna, negara jang dalam 

waktu pendek memeriukan ba. 
njak sekali tenaga2 vak, maka 
sebagai keringanan dalam pem 
bajaran uang sekolah bagi me 
reka iang beladjar pada seko 
lah2  landjutan kedjurusn 
(vak), tarip uang sekolan bagi 
sekoah2 tersebut lebih rendah 
daripada sekolah2 landjutan u- 
mum, jang Sederadjat. 

Tetapi ditegaskan, bahwa 
uang Sekolah ini djangan seka - 
li2 dipakai sebagai ukuran un 
tuk menetapkan deradjat sesua 
tu.sekolah dan lalu mengambil 
kesimpulan hahwa sekolah2 ke 
djuruan (vak) kurang  dera- 
djatnja daripada sekolah me- 
nengah - umum, “ Keringanan 
pembajaran uang seko'ah dise- 
ko'ah2 vak ini harus diartikan 
sebagai bantuas, dari pemerin 
tah kepada murid2 sekolah ter. 
sebut. 

Selandjutnja, menurut pera- 
turan haru ini, dalam keadaan 
istimewa, sehingga pembajaran 
uang sekolah dipandang berat 
oleh jang bersangkutan maka 
bagi murid jang berkepenting- 
an diadakan kesempatan  yn- 
tuk mendapat penurunan atau 
pembebasan pembajaran - uang 
sekolah. : ter 

pada sekolah2 Jandjutan itu diadakan enam golongan pembajaran sbb.: 

— golongan 1 
sd. Rp. 1.500 — golongan 2 
sd. Rp. 1.000 — golongan 3 
sd. Rp. - 700 “ — golongan 4 
sd. Rp. 500 — golongan 5 

— golongan 6 : 
Berdasarkan pembagian golongan ini, maka uang sekolah jang harus dibajar untuk tiap2 murid sekolah 

landjutan umum tingkat pertama (SMP) adalah menurut skala berikut: 
Golongan : 1 anak 9- sanak". 3 ahak" : 4 “anak 5 anak : 6 anak lebih 

L Rp. 25 Rp..14 Rp. 9 Rp. 7 Rp. 6 Rp. .5 
2 Rp. 20 Rp. Ii Rp. 7 Rp. 5 Rp. 450. " Rp. 4 
3, Rp. 15 Rp. 8 Rp. 5 Rp. 4 Rp..3,50 Rp. 3 
A Rp. 10 Rp. 6 Rp. 4 Rp. 3 Rp. 2,50 Rp. 2 
5, Mi “Bp 3 Rp. 3 Rp 250. “Rp32 Rp. 1,50 
6. Rp, :5 Rp. 3 Rp. 2,50 Rp. 2 Rp. 1,50 Rp. 1. 

landjutan. umum tingkat atas, SMA ditetapkan menurut 
skala seperti berikut : : Golongan l anak : 2 anak: 3 anak #.anak :. 5 anak 6 1 eT ebi Ma ha OT 3, aa Ap Or Rp: 8,— Rp: 6.— Rp. 5.— Pen ea 5 Bea $ Sm aa 3, Sa ia Bebi On Ate 2 Aan una «yen 4 PA 23 Be EA AA 

5 » Ge t 5.— 3.50 2 2.50 3 2. 1 ka 5 Bea 2 nara Lan pn 
  

perlu untuk mengadaka, pera 

turan yang sekolah 'jg ber- 
lainan dengay tarip uang seko 
lah bagi sekolah2 vak lain. Pa 
da peraturan uang sekolah ba 

ti STP ini dug go'longapy pem- 
bajaran ig.tertinggi, .ditiada- 
kan, sedangkan dibawah golo. 
ngan pembajaran jg terendah 

  

GADJI BERSIH SEBULAN: 
lebih dari Rp. 700.— 

3 500.— 
» 300.— 

150. — 
” ” Lt Haa 

Rp 50.— atau kurang 

# ” 

t ” 

” 1 

Skala uang sekolah untuk Seko 

ditambahkan 2 golongan pem- 
bajaran jg lebih rendah, seba- 
gai suatu uSaha dari fihak pe 
merentah untuk menjesuaikan 
tarip uang sekolah STP itu 
dengan kemampuan orang tua 

murid, 2 Pun 
Dengan demikian pembagian 

golongan pembajaran untuk 

» | STP ini ialah seperti berikut: 

golongan 1. 
sampai dengan Rp.“700.— golongan 2. 

, ze » 500.— golongan 3. 
2 1 300.— “golongan 4. j 

» 150.— golongan 5. 1, 

Golongan 1 anak 2 anak 3 anak 4 anak 

ke-1 Pp3a Rp. 7.— Rp. 5.— Rp. 3,50 
ke-2 Na 5 3 320 » 2,50 
ke-3 P3  I— 2250 » Di— 
xe-4 An ne M2 ALI 
ke-5 K3 a30 2 K2) nh 
ke-6 a hum 073 « 0,50 #1050 

  

ngetahuan, maupun didalam 
pergay'an bangsa2. 
Keadaan pada waktu ini di Indo: 

nesia adalah sedemikian rupa, se- 
hingga didalam tempo jang singkat 
diperlukan adanja puluhan tenaga 
ahli jang berspesialisasi bagi labora- 
foria dan lain2, sebagai jang telah 
dikatakan oleh presiden Soekarno 
beberapa waktu jang lalu di Dja- 
karta, 

Disamping itu periu ditjurahkan 
perhatian jang lebih besar terhadap 
ilmu pengetahuan bebas, untuk ma- 
na minat umum harus dibangkitkan, 
dan djika perlu mendapat dorongan 
dari pemerintah. Atau, untuk me- 
nutup karangan ini, demikian se-   landjutnja prof. Leeman katakan: 

Imerika 
rim dua orang wakil dalam Se- 
nat. Dengan tjara begini pula- 
lah Presiden Truman telah ber 
hasii menga ahkan Gubernur 
Dewey dalam pemilihan tahun 
1948 meskipun ia kalah dalam 
pemilihan? pendahuluan pada 
negara2 bagian jang besar2, 

“erti New York, Pennsyva. 
nia, Michigan dan New Jersey. 

Menurut dasar2 jang die- 
takkan pada mulanja dalam 
Undang2 Dasar, seorang tja- 
lon jane. mendapat. Suara: «ter- 
banjak dalam pemilihan pen- 
dahuluan dipilih mendjadi Pre. 
siden, dan jang nomor dua pa-   'ing tinggi mendapat suara 
mendjadi Wakil Presiden. Da- 
lam tahun 1800 Thomas Jef- 
ferson dimadjukan sebagai tja- 
lon Presiden dan Aaron Burr 
sebagai Wakil Presiden dalam 

me
ma
aa
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n
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a
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Bagaimanapun djuga haruslah ditja-, 
pai, bahwa atas pertimbangan ke- 

pentingan diri sendiri jang diinsjafi 

dalam artian jang baik, bangsa Indo- 

nesia menundjukkan penghargaan ig' 

lebih besar terhadap penjelaman di- 

lapangan ilmu pasti. dan ilmu  pe- 
ngetahuan alam. Mahasiswa2 jang 

tjakap dilapangan ilmu2 pengetahu- 
an ini, haruslah dapat  beladjar 

dengan rasa kepastian, bahwa dike- 
mudian hari 
penghargaan “jang “sama 

masjarakat, sebagai mereka jang me- 

sesuatu djabatan jang tertentu. ' 

pemilihan jang sama, tapi ke. 
duanja mendapat Suara jang 
sama banjaknja. Dewan Per- 
wakilan terpaksa turun ta- 
ngan untuk mentjari djaan 
keluar, jaitu dengan mene- 
tapkan Jefferson sbg Presiden 
dan Burr sbg wk. Presiden 
Utk merjehindarkan peristiwa 
sematjam ini djangan sampai 
berulang, maka Undang2 Da- 
sar terpaksa  dirobah, 

rang tjalon Presiden dan Wa- 
kil Presiden dimadjukan ber- 
sama-sama sebagai  merupa- 
kan satu ,,paket”, 

Pada mulanja college. pemilik 
akan diambil dari crang2 jang 
sudah dewasa dan mempunjai 
substarce. Kewadjiban college 
ini ialah memilih seorang Presi- 
den atas nama pemilihan umum. 
Tapi dlm, tahun 1800 partai2 
politik di Amerika telah bertum 
buh sampai sedemikian kuat, 
sehingga kewadjiban college itu 
diambil over oleh partai tsb. 
Sekararg partai2 itulah jang 
mengemukakan tjalon2 pemi- 

golongan 6. 
lah Teknik Pertama adalah seperti berikut: 

5 anak 6 anak atau lebih 

Rp. 3— 2,50 
» Di — el30 
jo d30 »l— 
1 L— » 0,50 

K2 3 0501. 
“ 050 » 0,50 

Uang 'ala:2. 
— Mulai tgl, 1 Djuli 1952 ci 

samping uang sekolah, maka 
'murid2 pada sekolah2 land 'u- 

mereka akan mendapat 

didalam : 

! 

Seka, . 
i 

tan umum dan kkedjuaraan 
tingkat pertama dan atas ha- 
rus membajar pula uang alat2 
joini untuk sekolah2 'andjutan 

tingkat pertama: Rp..1 untuk 
kelas satu Rp 1,50 untuk kelas, 
dua,, Rp 2— untuk kelas tiga 
dan kelas ampat. . 13 

Untuk sekolah2 landjutan 

tingkat atas uang a'at2 ini di 
tetapkan seperti berikut, ke, 
las. satu Rp 33 kelas dua 

Rp. 4—, kelas tiga dan kelas 
nerima pendidikannja pada salah | ampat Rp 5.—. 
satu badan perguruan tinggi untuk Pada, Sekolah2 Teknik Perta: 

ma tidak dipungut uang alat2 

peladjaran. 

lihnja, dan mereka ini bertindak 
“sebagai setempet”getah “meng- 
gantikan hasil pemilihan umum. 
jang dilakukan dinegara bagian 
“masing2. ! 5 

| Untuk bisa terpilih 'mendjadi 
Presiden, seorang tjalon . harus 
mendapat suara terbanjak dari 
electorial voters. Kalau tidak 
ada seorang tjalonpun jang men 
dapat suara terbanjak ini, ma- 
ka Dewan Perwakilan memilih 
salah seorang dari 3 tjalon jang 
mendapat suara terbanjak. Ma- 
sing? negara bagian hanja bis . 
'sa memberikan satu suara, 

Diika jang 'bakal . dilantik 
mendjadi Presiden meninggal, 
maka ia boleh digantikan oleh 
Wakil Presiden. Kalau kedua2 
nja meninggal, maka jang ber. 
hak memargku djabatan “itwia 
lah berturut2: Ketua Dewan 
Perwakilan, Ketua Senat, Men- 
teri Luar Negeri Menteri Ke- 
uangan, Menteri Pertahanan, 
Djaksa Agung, kepala Djabatan 
Pos, Menteri Dalam. Negeri, 
Meriteri Perdagangan, 

Perburuhan, 

Uang Sekolah Landiutan ' 
. Dan,Sekolah?Vak 

Peraturan Baru Jg Sangat Meringankan 
Keluarga Jg Mempunjai Beban Banjak 
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Willie Loman, 

— penghidupan, 
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. Sesudah melihat film ini 
Gan kembali kerumah duduk di 
hadapan mesin tulis saja pun 
Bependapat dengan  Kramer, 
malahan bagi saja sendiri" 
»Death of a salesman” adalsh 
film Amerika jang terbaik jg. 
Safa lihat selama ada di Hol- 
Iywood ini. 

Isi tjeritera 
Film ini mentjeritakan kisah 

seorang peda- 
gang keliling jang hidup da. 
lam angan2 untuk mendjadi 

  

  

tinggi. 
»Death of a salesman” baik sctja- 

ra isi, regie dan tehnik pengambilan 
memperlihatkan film Amerika dari 
sudut jg sebaik2nja. Film ini dibikin 
oleh Stanley Kramer dengan ongkos 
kl. $ 800.000 suatu angka jg ..ke- 
tjil” kalau dibandingkan dengan pro 
duksi M.G.M. .,,@uo Vadis” jg ba- 
ru2 ini saja lihat dan memakan ong 
kos sepuluh kali lipat, sedang kwali 
ter ,,Salesman” setjara artistik sepu- 

“luh kali lebih baik. Meskipun begi- 
tu dalam ukuran Kramer ,.Salesman 
PRANATA anne ri   seorang jang berhasil dalam 

kaja ' ternama | 
dan dihormati, angan2 jang 
“djuga hidup dalam dada tiap 

“kenapa aku dulu tidak berbuot 

.tanah jang dipidjak makin ra- 

“'pun makin hilang dan djorak 
. kedjurang 

““terhormat pada hari  tuanja 

  

manusia dalam gunia modern 
dewasa ini biarpun dia orang 
“Amerika atau orang Indonesia. 
Angan2 ini kadang2 berupa ha 
rapan' jang berlebih2an, ka- 
dang2 berupa mimpi. Dimulai 
pada waktu muda, dipupuk 
oleh keinginan untuk memban- 
ding2 diri dengan tetangga. Te 
tapi djika hari sudah sendia, | 
rambut mulai putih, tenaga 
mulai  berkufcng, sedang 
engan2 masih tetap tinggal 
angan? barulah sesuatu dalam 
dada terasa gontjang. Timbul, 
lah rasa lemah dan penjesalan, 

begitu dan begitu, Dan djika 

puh Gjuga, perimbangan diri- 

  

Ben datang dari djauh, dari udjung 
kamar hingga mengakibatkan angan 
angan Willie itu djuga mendjadi 
realistis bagi penonton. Pertjobaan2 
Benedek-Kramer ini dapatlah disebut 
berhasil baik, dan membuktikan 

sekali lagi bahwa lakon sandiwara 
dapat dipilemkan dengan tidak usah 
merusak isi, tetapi tetap mempunjai 
kwaliteit filmis. 5 

Death of a salesman” saja pudji 
kan sebagai film jang terbaik buat 
tahun 1951. Dan ini bukanlah suatu 
Sandjung2-an ! 

Tu
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De To Aa TA tar 

  

ahun India 
djat Hidup Rakjat': Be- 

    
  

  

  

    

  

   
nia tinggi dipegunungan Alps. 
(Alnen). 

Sursai itu mengalir melalui 
danau Conetance dan ketimur 
melalui suatu dam jang mem- 

Pa MAA RM La 

“Kapal pendjeladjah Amerika 
' '»56 Paul” waktu baru ini 

beraksi diperairan Korea te” 
lah mengalami suatu' perleda 
kan dibagian menara meriam 
meriamnja, hingga 30 anak 
kapal tewas. 

  

    

rjak dipergunakan sehagsi urat 
nadi perdagangan. 

Pada waktu ini, sebuah pro- ' 
Tek pembangun tenaga elektris. 
jang sebagaian sudah selesai di- 
kerdjakar, telah mengikat air 
sungai Rhone jang liar ity un- 
tuk membangun tenaga elek- 
tris. Disekeli'inex dam ini, jang 
djuga menjediakan air-ntk, ke- 
perluan irigasi djuga didirikan 
beberapa kanal utk. perhubu- 
»gan kapal. 

TEA 

  

ma membantu dim. pembelan- 
diyan untuk keperluan itu, dan 
sama sekali akan menjumbang- 
kan tidak kurang dari 1.380 
djuta dollar (Amerika). 

Salah satu sifat jg. menarik 
perhatian dari Rentjana Kemak- 
muram Lima Tahun India itu, 
“dalah bahwa berbagai usaha 

Serdasarkan kejakinan jang ke- 

kepada bantuan keuangan nega-   
SEKOLAH DJURU-TORPEDO 

Dipangkalan Angkatan Laut Su- 
rabaja telah diadakan upatjara pe- 
resmian pembukaan pendidikan per- 
sendjataan dalam air dan djurutor- 
bedo. Peresmian itu dilakukan oleh 
komandan daerah Maritim Surabaja 
Kolonel Nazir, dan dikundjungi oleh 
kepala pendidikan pusat ALRI Ma- 
jor Djaelani, kepala2 djawatan2 
ALRI dan sementara perwira missi 
militer Belanda. Pendidikan itu dike- 
palai oleh Kapten Subijakto. Dalam 
pidatonja Kolonel Nazir antaranja 
menjatakar, bahwa dapat diharapkan 

|bahwa politik strategi kita dititik 
| beratkan kepada pertahanan dilaut, 
| dan pertahanan dilaut itu antara lain 
memerlukan orang2 

      
  

“Semangat dan tjita2 untuk pa- 
"da suatu saat dapat memulai 

“pada diri sendiri, 

Perantjis dergan keras meno 
lak segaia pertjobaan menimbul | 
kan retak atas daerah djadja | 
hannja jang sangat luas dan | 
tersebar letaknja sampai kesu | 
dut dunia dan didiami oleh se 
bih kurarg 117.060.000 djiwa 

"perasaan sendiri. Demikianloh LA idalani Dewan Keamanan, 
.dia mengasuh anak2nja Supa- dimana Perantjis termasuk sa- 
ja berasa Deh La (lah satu dari negara 2 1 

Ma di : La nat “Math 

kepribadian supaja orang se, | Ba ata « |atas segala butusan2 jang tak 

gan dan hormat. Tetapi dia ti- : disetudjuinja, wakil Perantjis 
dak lebih mendjadi kaja dan 

kemusnchan pun 
tjuma tinggal selangkam lagi. 

Willis Loman waktu mulai 
“djadi pedagang keliling 34 ta, 
hun jang lewat penuh dengan   

“tuk membitjarak 
kaum nasionalis dan anaknja tidaklah mendja- Yunisia 

Gi orang seperti jang ditjita2. ' , 
Tuconga.. Dia Gipetjar dat pe- Perantjis untuk menghindarkan 

djargan sampai ada retak pada 

| menolak mentah? sekalipun un | 

nja untuk mengambil ..putusan 
apakah pergaduan2 jang dima 
Gjukan oleh 12 negara Asia dan 
Afrika ' akan dibitjarakan 
oleh sidang atau tidak. '” 
Bagaimana hebatnja keketje- 

waan jg timbul pada beb:rapa 
negara jg bukan komunis atas 
sikap Perantjis jg tidak mau 
sedikit djuga soepel itu terha- 
dap soal Tunisia, ternjata dlm 
kata2 pedas jg dikeluarkan, oleh. 
wk. Pakistan, Prof Ahmed Bok 
hari, sebagai ketua dari sidang ' 

pengaduar2 | Dewan, Keamanan. 
Prof. Bokhari jg biasanja ber 

Bagaimana nekatnia putusan | sikap sopan santun dan diplo- 
(mat, melemparkan kata2: sbb: 

»Penolakan utk membitjara- 

Perantjis Mau ,,Mati-! 

  

Iuarkan uijagan: ,baraplah su- 
baja didjatuhkan hukuman atas 
Perantjis?”. Ja, Allah, kami ti- 

djauh itu. Ataukah: kami me- 
nuntut supaja Tunisia dimerde- 

nja memitita, tolonglah dgn. 
nama Allah, bitjarakan ma- 
gaalah tsb. 

Akan tetapi dgn mengenjam- 
pingkan sentimen jg telah ada 
mengenai hak dan kesalahan ten 
tang pengaduan terhadap Pe- 
rantjis itu, jg njata ialah ma- 
saaiah tsb raerupakan suatu ba 
haja bagi kedudukan Perantjis 
di Afrika Utara pada umumnja. 

Disokong oleh pihak Nasiona 

|Galkakan sampai bertindak se- 

kakan ?” Itupun tidak, kami ha- | 

kerdiaonnja karena tua, tetapi 
kesombongannja menghalangi 

daerah diadjahannia #anat pula 
dilihat dari siasat tingkat ting 

kan masaalah Tunisia, itu Sa- |lis jg siap sedia menghembus 
dia untuk menerima pekerdja- 
annisa dori tetangganja jang 
lebih berhasil dari dia. Bagi 

gi jang didjalankan pada tiap 

ibu kota Barat oleh para dinls 
mat Perartiis sebelum Dewan 

Keamanan mengadakan sidang- Willie Loman sampai achir hi, 

  

ma artinja dgn mengeluarkan 
perkataan kepada kami bangsa 
Asia: ,,Kamu boleh pergi ke ne 
raka”. Pernahkah kami menge- 

  

api: pemberontakan di mana2, 
inaka suatu pemberontakan, Na 
sionalis pada satu tempat mung   

soal persendjataan dalam air. 

ra luar (Amerika). 

Dari djumlah modal 3.580 
djuta dollar (kurang lebih 17. 
930.000 djuta rwpee) je diper. 
lukan itu, ada kira9 20 PCt 
(kurang-lebih 600 djuta dollar 
Amerika sadia jg diharapkan 

'akan didapat dari sumber2 
Tuar negeri. Sedangkan bagian 

' terbesar daripada modal jang 
diperlukan (jaitu  sebanjak 

2.580 djuta dollar) akan dida, 
pat dari India sendiri. Djuga 
bagian terbesar dari uang jg 
diperlukan 'itu telah diran- 

tjangkan supaja didapat dari 
persediacn uang jg betul2 ada,.: / 
dicidinja bukan dengan sistim seorang apabila memahamkan , 

leficit. 

kaum nasionalis dan-separatis Laos dam, Kambodja di Indo Tji 
Gi seluruh daerah ajafjahan Pe 
rantjis. 

Tidak berapa orang jg menge- 
tahui benar luasnja daerah dja- 
djahan Perantjis itu. Di tahun, 
1946,” Perantjis membuangkan 
segala kata2 kolonial dan mem- 
bentuk dgn konstitusi apa jang 
dinamakan Kesatuan Perantjis. 
Langkah ini meletakkan semua 
bekas koloni dan daerah djadja- 
han Perantjis dibawah satu pe- 
merintahan sentral, dan sebagai, 
akibatnja maka lahirlah sedjum 
lah ,.100 djuta djiwa warga Pe-j 
rantjis. | 

»sluas daerah Kesatuan Pe-' 
rantjis ialah 4,860,000 mil per-! 
segi. Sebagian terbesar dari dae 
rah ini terdiri daripada daerah 
protektoraat di Afrika Utara, 
jaitu Tunisia dan Marokko, di- 

'kin akan membakar semangat 'tambah dgn dagerah2 Vietnam,| 

i gelap” itu, 

$ 

| na. Untuk membuktikan kesung-. 
guhannja ,,memberikan perlin- 

Idungan” dam, ,,kemerdekaan” ke 
'pada setiap warga negaranja. 
iPerantjis telah mengeluarkan 
'uang sebanjak 1 billion dolar di 
'tahun jg lampau gura mengong 

'kesi peperangannja di Indo Tji- 
(na, Korban jg diserita Perantiis 
dim peperangan itu berdjumlah 
28.000 orang, terhitung opsir2 
jg luka parah. 
|. Luas djadjahannja di Afrika, 
(disamping Afrika Utara, ialah 
| French West Africa jg masih 

luasnja 1.810.000 
mil persegi. Selain daripada itu 
ada pula Somaliland Perantjis. 
Bekas djadjahan Djelman Togo- 
land dan Cameroons di French 
EHguatorial Africa berada dalam 
ST mandat internatio- 
nal, 

Semua itu harus dibejandjai sen 
Giri, bukan dengan mengandel 

jg. dirantjangkan telah disusun | 

tjakap dalam financien jg selalu menderita Rentiana 
Tahun India itu, adalah: “Apa 

$ 

  

ngalami kemunduran, bahkan 
pada. waktu .itu supaja bisa 
bertambah dengan 7,2 djuta 
ton (kurang lebih sama banjak 
nja dengan djumlah bahan ma 
kanan jg Indig kini perlu da- 
tangkan dari luar negeri). 

Tenaga listrik: Dengan pem 
bangunan pusat2 tenaga listrik 
baru pada achir tahun 1956 di 

harapkan seluruh aliran tena- 
| g9 listrik di India bertambah 
dengan 509g. atau 1,1 djuta 
kilowatt (kekuatan aliran: lis, 
trik dewasa ini diseluruh In- 
dia tjuma kurang lebih 2 dju. 
ta kw.). . 

Hasil badju: Pada achir ta- 
hun 1956 hasil badja diharap. 
kan meningkat diadi 1,56 dju- 
ta ton (kini hanja dapat diha, 
silkan 1 djuta ton setahunnja. 

Perumahan: Dibuatnja 125. 

000 buah rumah untuk kaum 

buruh industri. 

Dapatkah India membea- 

jai rentjana itu? 
Salah satu pertanjaan terpen 

ting jg ambil dalam pikiran se   
Kemakmuran Lima. 

“Tetap Pertahankan Koloninja 
Semendjak berabad jg lampau 

Perantjis masih memegang ke- 
kuasaannja atas Gutana di Afri 
ka Selatan dan Maitinigue ser- 
ta Guadeloupe di Laut Carib- 
bean. | 

Sitiga warna Perantjis berki- 
bar pula atas pulau2 jg tidak di : 
ketahui lagi di Lautan Hindia. 
Pulau2 ini hanja dikenal orang 
dgn nama Oceania. Markas Pe- 
rantjis utk memerintani pulau2 
ini terletak di pulau Tahiti jang 
tjantik molek itu. ! 

Di pantai dekat New Found- 
land jg senantiasa diliputi ka-' 
but, terdapat dua kepulauan ba- 
tu karang kepunjaan Perantjis 
ig didiami oleh kaum nelajan. 
Pulau2 ini, St, Pierre dan Mi- 
guelon merupakan sebagian da- 
ri simpanan Perantjis jg dapat 
ditukarkannja dgn dolar Ame- 
rika, Le aya | 
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LJAngamia: Djuga Bila Ternjata Angan- Anga ja Akan Dioikul 1 : 
Len Chajal Belakar .......”- aja Akan Dipikul India Sendiri 
- ocu, .Humain” Jg. Mengharukan. IAA 3, : aa ee samalaa 
Ong pa Nan anna .Humain” Ig. Meng : (5 Oleh: Chakravatis Korr. Isimewa — 

: — Oleh: Usmar Ismail: Korr. Kita Sendiri Di Hollywood. — “t 8 

Da Aga Pa Pe Kata? da ta : 
Ag MN AN 5 ate Ken IP. TA gn IA WOR: APA KR SA . ari s VEGAR. ia d lilain i 5 - Wood“ Fnindar mandi SA Pa orang Iin berhasil, aku ti- .nemuaskan, tambah lagi kalau dipi | IL) IneiakA2 Asia dan dilaing bagian dunia orang 

orang pere 'kaiannta Gak, kenapa anak2 orang lain “kan bahwa pemain2nja selain lah banjak batja dan dengar tentang berbagai 
mpuan. P 2 Frederich March Ia Nb 4 hal di Ind &, bersangkut: | . - 

mentereng menurut. “ukurar jadi orang js disegani derich March, masih hidjau' dlm Ta | ia ig. bersangkutan denganpenderita'an n 8 menurut. ' mendja ng jang 1 2 . Na s : e egara kita di Indon CU. HURUTAN & KT kost mubednlibus ber dunia film. Ini tidak berarti bahwa Ita berhubung sangat kekurargan bahary makanan, ke- 
Nja kurang lebih 40 dalan "tu dia tidak mau mengakui, mereka tidak berpengalaman, kebali | San rakjatnja, @jamblah sangat besar dari rakjatnja 
Sangka sa'x semula mereka. bahwa dia tjumg termasuk go. an kebanjakan pemain ber: at 5 Kn Sysiimkasta jang memisahkan segolongan 
anggota2 salah satu serikat | longan orang ,,sedolar selusin”. ya panggung Broadway dan telah 'akjat Irilia daripada golongan sesama rakjat lainnja, be- 
buruh, karena mereka memba. | -Aku adalah Willie Loman dan Mudah lama ditunggu2nja, - sesudah| Mrnja angka mortaliteit (kematian) dan banjak hal? 
Wa beberap pest Naa kau adalah Bif Loman! Bukan orang memainkan rol masing2  bertahun2 laimnja js: mentjerminkan kekurangan? atau kelemahan? 

: 2pa pester dan mata | Mann D3 Ka andi | lamanja. Bagi Benedek kesempat dari negara itu. Hal? jang menjedihkan i Saja tertarik oleh huruf? be. ! Pa kata:ja pada anak-: Ini adalah euatu Drook” (kans) | Tani Pan ta Jang 'menjedihkan itu memang tak 
SAT: Dika. kamu memang! Da Tetapi bagi Bif (anaknja tadi), 1 pan mem a neAN Aang ! Aa  oekarannja. Tetapi disamping itu ada- “D7 pan Rs kamu mamang ajahnja tidak lain dari suatu kegaga bars pia Permana lah suatu hal lain jg. lebih penting dan j sam tida xu- 

2 Ag ngga aiklis |lan dan kesombongan jang telah me Me ente Ten pl rang perlunja 'untuk diketahui oleh durta Yaitu mengonai 
Ha “sa membalik. MeNg-| rusak kehidupannja. Waktu dia ma | gak 2 TAS pertjoba'an? jg. berari dari rakjat sendiri dalam, mer hadap saja, barulah saja ba- Pn an 1 4 . : Pereoba ane jg. berani dari rakjat sendiri dalam memper- 

Pa : | Mena Sada 23 sih sekolah menengah mereka sangat j 5 Pemain2-nja. : baiki kekurangan? dan kelemahan? tsb. tadi « Mega 
NB. San aan poster itu bersajang-sajangan anak dan bapa' Frederich March belum pernahif pa pe 'negara2 bagian Amerika. Sebuah truck jg -penuli usaha sendiri, Karangan berikut ini pe ia Tn 

hous ah ihat Death Oj tetapi kepertjajaan dan kesajangan: saja lihat main sebaik dalam ,,Sales-f | — Muatan babi, telah ,kesergap” oleh air bandjir jg datangnja seko- an untuk melukiskan setjara singkat apa spg dai 
ma (AGAN 9 peran utamanja itu lenjap sama sekali waktu pada | man”, tetapi kesempatan tidak mengi njong-konjong. Polisi dibantu- oleh Coast-Guard (Pendjaga Pantai) upaja India dalam menudju ke arah D ik saban nii 

: erich March pengarangnja | suatu kali didjumpainja ajahnja dim  zinkan dia memainkannja  dipang- Giat berusaha untuk memerdekakan babi2 tadi dari kurungannja perbaikan itu. 
Arthur Miller, Kedua mereka pangkuan seorang perempuan latjur. | gung Broadway, dan digantikan oleh ig sudah hampir kelelep itu. PA AL LL ALA AL AA oa Ta Pe LAN Hem Fa 
adalah tergolong kaum komu- Willie berusaha membela dirinja: Lee Cobb dan Thomas Mitchell. ' en PEN —- " - pan | ALAH t EH 

nis! ,,Poster itu ditanda.ta- | »Djika kau lebih tua kelak kau akan! Untuk menggambarkan watak se| Pen - Holi T tanda (jang Bantuan2 luar negeri India sanggup mengadakan mo 
ngani oleh Panitia Kaum Pem- | mengerti, Bif. Perempuan itu tak ada ' perti Willie Loman jg penuh dengan | : : 2 Na 2 - Ri ana yk ea irakan, . Jang mengalir Te . dal jg diperlukan itu dalam 
buruh. Lama saja berdiri dide-| “ti bagiku. Kadang2 aku berasa, berbagai kompleks tidak mudah. Di en Win Tg Be Tah - 1 Asia dewasa ini ada si setjara di tempo 5 thn.? Djawaban atas 
pan bioskop itu memperhati. sendirian dikota asing seperti ini dan tilik dari sudut ini dan 'djika diban Tamu Tn 8 , Ar entang tekad Jang sung- luar dugaan, pertanjaan 'itu mungkin dapa pat kan reaksi orang “lslu-lintas dagangan tak selalu paju.....” Te- dingkan dengan peranan - Brandon |" , se suh dari pemerintah dan rak- Demikianlah Rentjana Ke diberikan seti Ti rak opti 

tetapi tuk ada mereka jang | CPi Bif tak mau mengeiti, perasaan dalam ..Streetcar” jang disebut se-hu ah ah an 30 o jat India dalam memperbaiki | makmuran Lima Tahun itu ts mistis ebabir ea mangeta. 
berbenti merbatia Jang 1x Tan aa ajahnja tetap ada bagai pemain jang terbaik delam| “HUI MI Ka an negaranja itu, dengan mendja. |lah dimulai atas dst kejaki. mui es Na 5 Felebihan MebaeRR ia djadi orang djalang jang dja tahun 1951, maka bagi saja permai & 3. .. . P3 SA iankan satu Rentj Kemak- | n: Hi aa Pi Keles wat lewat djusa, jang datang n e, An DAN 9 j : mal gi saja permai £ te 1“ atu Jana Kemak- |nan bahwa India sanggup me yang js hnja dan ke- 

« Ni LN 3 Ha g.ada dirumah. Perhubungan te- nan M: hibah CH ' Pa » 5 V ang . p uang jg sesungguhnja dan k 

Mes kata ang ta Da Pb, drumah: Perharangan 40” "an, Mare ebi dng seonakat) D SERENN  na ea mai orarOuk Re | hendak. sendiri bagikm terbe|Iebian uang” dalam Didgot da 
pat dalam deretan orang ba- | berat dibahu Willie sampai hari tua- Willie memperlihatkan permainan jg « BANIDAMAN” MANU- ' bangkitkan tenaga ciekiris utk. perlukan modal jang tidak ku. ikan aa 3 al Jang diper ri pemerintah India pusat Se. 
injak jang bersusun didepan aja. Tetapi moral tjerita ini bukanlah sederhana, tetapi mejakinkan. Kevin can “di abad ke-29'ini aa-| projek2 peringdusiiiaik 'uikota.. rang dari 5.580 djuta dollar Iter 1g t TT begitu rentjana lama tahun fiscal 1 51-52 dan jaket. : | Cd, terutama terletak pada kesalahan McCarthy baik sekali sebasai “Bri lam Tsaha untuk mengadakan | Basel. Ak an £ Na dimulai. segera djuga | 1952,53. Karena setelah menge 

Hanja satu kdli, beberapa langkah Willie dengan pelatjur jg apalagi dalam scene perpisahan de kesatuan Eropah mungkin su- Basel, jarg disebut sebagai | : 5 Pa Tawaran bantuan da luarkan sedjumlah 150 djuta 
pemuda berteriak dari dalam | kedapatan oleh anaknja 1 itu, seperti ngan ajahnja jang mengakibatkan| Gah hampir mentjapai taraf | ,,Fintu Emas” Swilserland, ME-j Melihat kepada segal, se- dg aa sehingga mentja | dollar untuk keperluan mo 
mobil: ,,Kenapa? Kami. mau | diadpertensikan dikoran2 Amerika. tepuk ramai dari penonton. McCar | Kenjataan dengar: djajan meng- | nerima sepertiga dari djumlah | suatu jang termaktub Tali 2 s bal Jang djauh lebih |jg langsung buat Rentjana 
tahu kenapa? ,/Tetapi kedua! »Kedjadian di kota Boston itu jai- thy memainkan rol ini diatas pang hubungkan dua buah sungai jg. (impor Swiuzerland, jang .diang-: rentan nba elihat laci besar daripada jang diduga se | ts (ini tidak termasuk djum- 

“Wanita jang setengah umur Itu terpegokaja Willie Loman dengan gurg di London, sedang di Broad. | paling iernama dibenua Eropah. | kut melalui sungai Rhine dg. | Ka “ an Inat tagl | mula, Diwaktu karangan ini kah uang je didapat sebagai 

itu pura2 tidak mendengar sa- | peladjar oleh anaknja, hanjalah satu way rol ini dipegang oleh Arthur | Pata dewasa ini sedang dilaku- | ongkos seperdua lebih murah | aa na angka modal jang se- | ditulis, India sudah terima ban ibantuan2 Tag negara? bagian 
dja meneruskan perdjalanan. | Yang dari rangka tjerita. Tetapi ig Kennedy jang main sebagai saudara | Kani penjelidikan atas suatu ren | dari ongkos pengangkutan de-| Sl - besarnja maka se. |tuan luar negeri sebesar 320 India), maka buat tahun 

KU TN NPKEN PertIMANAN, | dimaksud oleh Arthur Miller seperti Kirk Dowglas dalah produksi Kra IWjana.utk. membuka suatu ka-| ngan djalar darat. i pintas lalu tampaknja,'sebagai | djuta dollar. Dalam diumlah . Sa aa 
Nja wumdar-mandir, Fj Pn anna Tebar dan “A Pa : ' : "9 Na Maba sal | djut , : 1951.52 masih bisa didapatkan Sar | jang tertulis dalam lakonnia dan di mer ,,/The: Champion”. Menurut Be | Nal internasioral, jang akan da- : « 1 Gjuga Jang dikedjar itu hanja- itu termasuk bantuan 190 diu Nag 5 sasak 

Memang banjak kegemparan ' pilemkan oleh Lazlo Benedek hampir nedek Kennedy telah mulai .Ipat menghubungkan bagian Di Basel sungai Rhine mem-! Tah suaty chajal belaka. Kare- ta dollar dari i JU | kelebihan uang jg sesunggu baru? mi kedengaran di Holv 1 menurut AN aa Pa “Ixehnedy telah. mulai (Oia un | Pau nan ks 2 at bana Seoik” kadar! u Ka. € a Goilar dari Amerika, beru, nja, sebesar 185 djuta dollar. 
garan ily menurut hurup adalah lukisan satu tuk rol itu dan mulai. .- mahal: udik sungai Rhine (Rijr) dgn. | Puniai Siku jang tadjam kedju' na kekuatan penghasilan nasio pa pindjaman te ubah , 20 .AJULA : 

woog tentang penjelidikon | sudut dari hidup seorang biasa di c Kit Kebeake H3 sungai jang terkenal dinegeri | rusan utara dan menderu mrela-: nal rakiat Indi, tidaklah lebih 150 Sg t 5 2 Na TR Untuk tahun fiscal 1952.53 di 

«| terhadap kaum komunis 'dian- ' Amerika Serikat dewasa ini. de PARI 22 2 itcheil sebagai Mas»py | Perantjis, jaitu Rhone. Demiki- lui Biack Forest (Zwarte Woui dari 40 dollar Amerika untuk | man n aU erupa pindja- duga kelebihan uang itu akan 
tstara para producer, “regisseur | Filsafat kepribadian tidak laku Ja- ““X BW pada tempatnja, | «jan ditulis dalam madjalah ,,Na-| — Hutar Hitam) di Dierman | setiap orang dalam setahun Naat Ka Nan dasar “Tech | berdjumlah 37 djuta dollar. 

pengarang dan pelaku, Koran2 ' 9i. Seperti kata Charlie dalam fiim ,, an Ta ala Olch |tional “Georgraphic | Society”. | dan Bukit? Aisatian (Klzas) Pe | pia Tetapi praktek telah me. 60 du Pe Re ent ai : $ 
penuh memuat nama? mere | Wi: «Aku kenal seorang miliurer jg Pete sg am 5 2 an Menag Rentjana ini akan membuka dja | rantjis menudju ke Strasbourg.! nyn Oa Iba " rentiana Tit : djuta dollar dari Bank Du- Tudjuan terachir: eko- 
ka, antaranj, orang2 jg “ter. KSlau dikamar mandi rupanja kaja (21 Ke aah aa 9 lan perhubungan dagang 1.300 | jang namanja, ,,Stratisburgum” | ukann'a imnian : 'a IU | nia, dan 20 djuta dollar dari nomi berdasar ke- 
kenal djuga “Tetabi-ad aja Ka tukang sembelih hewan, tetapi kalau “dak mau LN na an elfect | mil pandjangnja antara Ercpah | jang bersedjarah itu berarti ! Baper 3 T mag amata. Canada, dengan perantaraan : 2 

tasi terhadap merak Bean ter. | dia sudah berpakaian dollar gemerin TN kar kita lihat dalam film2 | Utary dan Eropa Selatan anta- »dua ditengah djalan”. 2ArI ea aa Ja an jak rentjana Plan Colombo. Duta Amerika adilan sosial. 
sangka itu bardii Nian kali Itjing dalam sakunja dan semua $$ an z Non 5 memeriu/ yg jautan Utara dengan Lautan |. Djalar2 air, leinnja menghu- ba Lijaankan, sudah ada be. Chester Bowles telah mendjan- Ta 
ma dn an orang hormat padanja”. Apa jg dia 422 Danjak ,iiash back , Karena ter mengah. « bungkan Rhine ditempat ini, Srapa uSaha jang kini tengah | djikan bahwa. Amerika akan| Dari sudut pandangannja ke 
Ti Latah Dont jlami Willie sesudah bekerdja buat diri yag Jang aan aa jang terpikir 5 . Isehingga menjebabkan kota itu | ilaksanakan dan bahkan dju- memberi lagi pindjaman 2501| banjakan pengusoha2  indus- 

TE ANYAN 4 cath Of asa, isatu firma 34 tahun lamanja, dipe- oleh V ilie Loman pada mata Sani Adapun perhubungan sungai | mendjadi pusat persimpangan ! Za ada jang sudah selesai. Di- dollar kepada India untuk di-| tri dan pedagang2 besar India, 

Hanan Peta seorang Pe- | tjat dengan tiada satu tanda terima sean Ne Oa Hii Mak Sl aa Be Maan Jang | bagi kapal2 urtuk daerah Pe-' antarania adalah jang menge. kemudian-harinja. Rentjana ' Kemakmuran Li 
: karna keliling), memulai per ' kasih pun, memperlihatkan satu segi Ba an bah metan ta Nan ne na Er rantjis Timur jang penting ka- nai rembuatan pusat? tenaga Tahun itu tax dianggapnia se 
:"tundjukan pertamanja di Hol- | lagi dari apa jang dapat menimpa “gala sesuatu jang disesalinja dgn pah jang dilaluk-o Sung312. | rena perindustriannja itu. | Estrik jong memakai kekuatan Memperbesar hasil per-  bagsi tu djal x litjin : Pa 1E i : : en fesalak Yang tak men” Peak Sp ah 500 mil Te : : jang p asil per-j bagai suatu djalan jg 

Iywood dimusuhi” oleh 'sete, | orang dalam masjarakat Amerika, ka Penjesalan jang tak putus2. Perali- | Sungai hone jang ml! Pan | Kebanjakan lalu lintas diatas | air, sa'uran2 air buat keperlu- 4 3 untuk menudi, ke arah ke 
pihak cantikan | eu dia tidak mem 1 ia Iri un han dari dunia sekarang kedunia jg djangnja membukakan Peran- | sungai Rhine jang Pat Lanang Bear tanian dan perin- u NN ngah pihak menggantikan | 'u tidak persiapkan diri un san 'dal iki Willie inilah ik bari kebudnjanna, Phodai ung: ne jang pada waktu2: sn irrigasi, dan pendirian be- Muri Mereka ini peniitiasa 

»Streetcar named desire” jang ka nya 255 Lan itu. $ mag Bagan ig aa malah ia -. Naa pong : an Tao ae amora : 90.000 099 herapa pabrik gemuk 'tanah. dustrian. kuatir kemungkinan jig ter, 
Lea . Pertund jukannja ena alan ja 2 patah Benedek. Diatas panggung lebih mu Remawi. Pun zendirg Kristen ' Strasbourg dar Haa Na paa Buat keperluan rentjang tsb. Rentjan, itu mempunjai dua | maktub dalam kalimat? jg ber 

sesudah empat bulan dikasihi eh Arhur Mile dan kebekm ss, dah dikerdjakan, karena biasanja mempergunakan djala air dalaml 00 TT pemerintah India dalam tahun maksud tudjuan, jaitu memper | ulang-ulang disebut dalam ren 
pemagatata: “ni ' ngindjakkan kaki dinegeri Uncle Sam “Salesman” memakai dekor jang perdjalanannja ke utara. | Disepardjang djalan antara fiscal 1951.52 telah mengeluar besar hasil bahan makanan | tjana itu, jaitu tentang mak. 
Seperti saja sebut dalam Baba a Yoalaa peasta taka ig madju” 'mpressionistis dan bagian2 pang- - 2 kedua tempai Ini, tengkang2 ber kan modal 150 djuta dollar ba- | dan pertanian serta memper- jsud pemerintah “membentuk 

puran saja jang terlebih dulu ini tidak ada tempat bagi si penga 9ung jang diperlukan dapat ditera- Peang aan berdaran “muatan arang batu, pelicisum, njaknja dan buat tahun fiscal | tjepat perindustrian. Beberapa |suatu ekonomi jg dipimpin Se 
»Death oa salesman” aslinja lamun dia harus dapat dengan segera ngi berganti2. Benedek dan Kramer ngan wenya £ Ba I. gandum dan basil2 jan nja, ME-| 195253 disediakan lagi 140 bagian gari rentiana itu dimak 'tjar, sentral dan jg dimang 

adalah lakon sandiwara kara- menempa'kan dirinja dalam arus hi, 'elah dapat menjelesaikan. mas'alah Re jang ga an pend anengy danusg mela pemandangan2 | ajuta, dollar. 5 Sudkar buat mentjapai hal2 |hal itu pemerintah mendjalan- 
ngan Arthur Miler jang telah dup jg deras itu, kalau tidak dia wereka dengan tjara jang menga. Memegang peranan Ta sangat. jang indah jarg disana sini di- | sebagai berikut: kan peranan penting.” 
mengalami sukses jang gemi., akan hanjut dan tenggslam dan tidak YGumkan, dengan tiada perantaraan penting, Sebuah kanal jang di- hiasi dengan pura2 dari abad | Negara2 bacian India mes! irigasi: Dengan membuat : 
lang selama beberapa tahyn di |ssorang pun akan menoleh padanja. »Iissolves, fades atau wipes”, teta- Ta agan udik Meja , itu Pertengahan, jang penuh dili- | 2 8 2 2 Saluran2 air buat keperluan Orang2 jg telah mengutara. 

Broadway. Stanley Kramer jg. | “Wbanjakan orang di Amsrika Seri. Pi'langsung dari ,Cut" ke ,Cut.') Memberikan Switserland jang puti dingengan2 jang menarik njumbangkan 1.380 djutaf irigasi, dan jg pula digabung | kan kritiknja terhadap rentja- 
makin 1 On hn IS hn i kead: i Ts Pada suatu sa'at misalnja, Willie terletak dibagian pendalaman hati, dar: ditaburi pula oleh ko CE ,. k: 2 itu mengatakan bahwa pe 

h Una aa kka- Ine hana AL MNNRTUDA entah itu: SeBagal : benua Eropah suatu kota pela- ta2 j tadi 2 ta dollar. | kan dengan pembangunan pu. | na itu meng Ba LI 
: , $ : d bari d sedang bermain kartu dengan Char nva Opan Satu KO : 22 jang indah permai dan ko- | ss 5 Nan an : 5 . jg 

dukannja antara kaum produ- | Suatu jg sudah sewa Jarnta. da ada lia tetangganja. “ Tetapi pikirannia buhan Basel: seterusnja meng- ia2 jang sibuk. sat2 tenaga listrik hyderolis, | mungutan padjak jg ber at, ta 
Ben merdeka, bersama2 dengan aa “ae MPa Me Yi 13 2 ar Budi ear Ba Pa “sudah hubungkan kota? industri Na-  Silngai Rhone dari Perantjis| . Tetapi apa jg. sudah dan akan | pada achir tahun 1956: India | diperlukan Supaja Mana 

"negeseur:Lapio.. Beneder ' “dan a Teng 5 Tah Ken AD 5 kal: meninggal jang dianggapnja seorang NeY. Metz dan daerah2 Saar meskipun mengalir melajui | @keluarkan oleh pemeriritah In- | akan mendapat tambahan 8,7 belandjai- rentjana Sean 
— peran Frederieh March telah eta eta 3 pe #3 Te aa 2 Sa jang berhasil dalam hidupnja. Semen Sengun laut. dan achirnja me- pemardangan2 jang tidak kalah |Sia buat perlaksana'an Rentja- | djuta acres tanah jg bisa di- berbalik akan mematikan USA. 

menjatakan telebih dulu bah | Sona ea Man okan “Guk fara dia” main dengan Charlie, Ben Mungkinkan kegiatan perdaga- permainja, namun alamnja ber-| na Kemakmuran Lima Tahun | usahakan-buat pertanian. ha2 partikelir. Mereka angga, 

“Wa film ini akan mendiadi sa- | Wiko ena Maroko nga me datang (dalam angan2-nja). Bene- PSAN bagi Strashourg  Mann- lainan dari sungal Rhine. Meski- | itu, hanja merupakari satu ba-| Pertanian: Mengingat bhw | apabila pemerintah India su 
tu saingan iang berbahaja ba-| -an 2 aja tembatara Haa hanjut dek tadinja dapat mempergunakan heim, Frankfurt dan kota2 lain. pur: kedua sungai ini sama2| gian sadja dari seluruh djumlah | pada achir tahun 1956 djum. | dah selesai "memeras kaum 

“Bi tjalon2 pemegang -lainnja djoga hilir menurut “arus: » .double-exposure”, tetapi disini dia eat Kupas Iaemita mempunjai sumber dari pegunu| jang diperlukan. Karena disam-| lah penduduk India “ditaksir pengusaha2 besar. pada wakt T 
Sebagai film jang terbaik da, O: k h: kwaliteit “bikin seolah-olah kamar sempit , Nanga Ba Ta AAN Alps, arusnja jang menga | ning pemerintah Iridia Pusat, | akan bertambah dengan 26 dju |itu jg belakangan ini an 
lam tahun 1951. TEOS Mura: Wp itu bagi Willie mendjadi lapang dan up Afati itu en nga nak. PT mam derasnja arah ke timur, |djuga negara? bagian India sa- ta maka hasil pertanian di- | dak mempunjai uang lagi aa 

“tinosi' masa jang lampau tidak bas usahakan djangan sampai me. | turut ambil bagian dalam aP   | jang dinamakan "usaha2 bagian 
partikelir” dari kemal 
tsb. 

Tetapi walaupun ada tjela'an 
demikian, tidak urung rer 
tadi sedang diselenggarakan de 
ngan giat. Perdana menteri 
Nebru tjukup  tjerdik untuk 
'menamakan rentjana tsb. seba- 
gai ,,rentjana-sementara.” rupa- 
nja dengan maksud untuk m8- 
ngadakan perobahan2 jg. perlu, 
-apabila tampak rintangan2 jang 
itak terduga ditengah djalan. 

Asalkan tidak sampai petjah 
Perang Dunia ITI, mika rupanja 
tak ada alasan untuk menjang 
'sikam bahwa rentjana itu akan 
|selesai pada achir tahun 1956. 

  
    

  

| Menurut Komisi Perantjang, p2- 
da penjelesaian segala sesuatu 
usaha jang termaktub dim, ren- 
itjana tsb., diwakta iba India su- 
|dah boleh membanggakan ba- 
hwa, ia telah berhasil” menji 

I ig.  berdas 
dan ,,kesedjah 

perekonomian 
, keadilan sosia?” 

| tera'an rakjat 'terbanjak.” 

      

Atlet Doroteo Flores dari 
Guatemala City jang  baru2 
ini telah keluar sebagai peme 
nang lari marathbn 26 mil. 
Perlombaan lari tersebut di 
adakan oleh Boston Athletic 

   

  Association dan di-ikuti oleh 
200 pelari2 lainnja,   

a
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SutuLerg Jang bokek dipertya 3st Ja mengabarkan ini, bal Wa tidak lamg lag 

mMuMkan rentjana : dirikan suatu pabe 
    

  

  

Jak Jg Akan Besar 

Ikan soal pengangguran di 
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#isatlas pada | pabrik '$ 
ndjadi berbagai matjam " N 
intuk dapat diperguna- 

9 kapal2 'g berlajar ke ! 

'Djepang, India, Thai dan ! 
2 strategis  lainnja di 

jek 'itu akan besar : 
| dalam memetjah- a

m
 

Me
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a 
N
i
a
 

  

sh “Dalam mass petjahnja pepe ' 
- Jrangan, maka Pilipina mungkin 
“akan. merupakan daerah pen. : 

  

ai “suctu pangkalan 
pulauan itu akan pen 
bagi Timur Djauh se- tir - : Le epulauan Inggris 

    
   

  

   

   

   »Wasp” dan ....Hobson” “di- 
tengah lautan, 174 pelaut. te- 
lah tewas, Salah seorang ig 
dapas ditolong dinaikkan ke- 

geladak kapal.      
        

| Na Rania ee 

nak masa is lpetani Kontra Tuan-Tanah Sidirikam propinsi 3 -€" sabak Pertama Pihak Tuan- Tanah M enang . Uu Iuzon, 41 mang Na PE ea £ 
ngangkutan kelapangan ter-| ——, EDJAK beberapa waktu ig lalu aj: Pengadilan Sipi bang Manila tidak seberapa dja 1 0 di Semarang telah aa Tekan — Na alatan — rakaka 5 ea tuan tanah Liem Tong 1...» di Karangbalong dan Jap Tjong 
Adapun perundingan menge- asi newdan pabrik ini dilaku 

kan atas tingkat partikulir an 
Corporation, se- 

forni, dan the Texas Oil Com 
pihak dan peme. 

rintah Piliping a 

Sumber2 Pilipina di Washing ton mengatakan, bahwa pabrik 
penjaringan itu akan 
membawa kemadjuan- 

"Perekonomian 2 itu akan 

tara Caltex 
buah kongsi 
Standarg Oil 

'pany, disatu 

  

       

     

    

  

   

            

     
      

    

  

dilain 

— Sebabnja rentjana itu sangat | 
penting ertinja ialah karena le 

s. Minjak mentah. dapat di- 
utdari Kalimantan 

gian dunia sebelap Ba. 

    

   

  

  

dapat 

“di unakan seba ga i (lima bagian untuk pihak & 
aa dan 3 per bima aan wi 

Security Ageney untuk mendiri 
kan pabrik2 sendjata 'ketjil di- 

   
   

  

Djien tuan tanah di Karanse:u 
tergabung semuanja pada “11. 

Bermula jg diberi kuwasa oleh pihak tuan tanah untuk menghatap pada hakim ialah mr. Koo Swan Ik, ietapi belaka- ngan setelah mr. Goei Inc Bie tiba di Semarang dari Eropak, kekuasaan lalu diambil oper oleh mr. Goei sedang pihakaja petani jg diberi kuasa jaita rar. Abdulmadjid Djojoadiningrat, 
5 Duduk perkaranja sepandjang ke-, tanah jg 
“terangan jang kita peroleh dari pih 

komtra petani? di daerah itu jg 
: 2   

dimadjukan -oleh pihak 
ak penggugat, tidak tjoriok d j 

MA an Pan 3 Ma Juga: tidak tjotjok dengan jg 3g tergugat, adalah sebagai berikut: sebenarnja..  Argka2 jg dimadjukan Nan ban aa kedas ada sedikis kelebihan, hingga . dgn 
tuan- | demikian tanah tsb, sedjak dahulu memang di | Pa 

kerdjakan (digarap) oleh petani? | 
dengan hasilnja dibagi bagini: 2 per | 

nja disetorkan djuga lebih “besar. 

Perkara belum dapat diputus, men 
| dadak belakangan, menurut” “ketera- 

    

tuduhan - penggelapan hasil padi, 
karena padi jg sudah dipanen belum 

| disetorkan pada pemilik tanah. Dua- 
puluh orang petani dari Karan jaju 
dan 15 orarig petani dari Karangba 
long jg tersangkut” dalam perkara 
ini dipanggil ke kantor polisi untuk 
didengar keterangannja, tetapi: hanja 
beberapa orang jg datang, . maklum 
jarg-lain2 selain petani. djuga .me 
njambi bekerdja sebagai buruh' ha- 
dian, hingga tak dapat datang meng 
hadap. Deri keterangan mereka ,ter 
njata, bahwa padi hasil panen “itu 
masih tersimpan ' baik2. menanggu 
nanti keputusan hakim, bila mereka 
dikalahkan sewaktu-waktu mereka 
akan-menjetorkan padi itu. 

Pan 
Berhubung dewasa ini keadaan 

sudah berobah, pun ongkos hidus £:.- 
dak dapat disamakan seperti” didja 
man federal, pihak petani minta Lu. | 
paja peraturan itu ditindjau kembali 

-artinja harus diadakan pembagian 
sil jg tidak memberatkan bagi 
piha. Pihak petani usulkan «1 
pembagian itu dirobah mendjadi 
tu per enam bagian bagi pemilik 
lima per enam bagian untuk jg: 
pgerdjakan sawah. Pihak tuan-tana! 
tidak bisa mufakat dengan perdbaran 
ini dan achirnja urusan djatoh ya 
DPD-Kotapradja Semarang 
diminta pertimbanganoja. 
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Menurut mr. Abdulmadjid pa 
ra petahi itu ditahan 2 hari-dan 
dibebaskan pula atas uasaha 
dan, kegiatan dari mr. Abiulma 
Gjid. Demikianlah setelah pepe- 
riksaan.diundur-undur beberapa 

Para petani tsb. dipanggil o'h 
DFD-Kota, mereka menjatakan “be 
ratannja djika peraturan pembagian 
kas" masih ditetapkan seperti di 
djaman federal. Pihak DPD menjang 
gupi akan menimbang seadil-adilsa. 

  

  
  

  
  

  

    

BI SEGALA ASSURA 
Ting : tabrakan kapal | ASSURANSI KEBAKARAN, MOBIL2, MUATAN2 DAN 

djumblah hasil jg semesti- : 

bagian BA Aki aka akan “pelan "9 | ngan mr. Abdulmadjid,- pihak: peng: , 1 (bet 1 tar ini - P , Mani KN 5 2S : “: gugat telah tarik tangan polisi adalah peraturan dari djaman feda IUP F Pa Pa ana 
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or Assuransi ,, SEMADMY" 
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)|Semarang — Purwodicatar-Tengah 12 — Telf, 1350 
Mengurus: 
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— KETJELAKAAN DENGAN MOLEST, 
  

    

  

  

Bat terima 

3.LA.O, Noubis 
WINnyOP 

Sarang Penjakit! 

1 Diberut Ljanga kotor bara 
#bermatjam2 mer: f 
| Diika perut bersih, hb 
Du sehat dan Ud: 
rang penjakit. Perju 

Iban 2 “ 

    

  

n (7
 

    1x2 
atau 4 bulan sekali. 

  

DJAMU SJUTH PERUT 
atau 

PFL ASIASIN 

| “siaXGuar OrriOan, co, 
! Pekodjan 89 Pif. 1125. 

| 
! 
f 

      | kepata Sen |(ROB:NSON Brandy 
i bikin bersih | Adalah sftu-satunja minuman 
rasa sakit. | istimewa, sudah puluhan tahun 

| terkenal dimana-mana, Dapat helbidis 

  

Didjuai dgn segera, | 
Sebidang Perceel Kigendein 

- berikut sebuah Gedung, 
terletak di Djl. Boton 21, Ma- 

| gelang. 
| Keterangan dapat diminta pa- 
'da: 

BALAI LELANG ,,A SIA” 
MAGELANG. 
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-Gang Pinggir 2 
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Terdjual di Toko2 Obat Tiong- 
hoa dan P.&D. 

  

Antiritin 
Sembuhkan: Rheumatis!-, ' TETAILOR:. Kramp, Exceem, Gatal? Tum. . 222 Hlangian kanee Kentine | KONG: HIENL 
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— Penggembala domba ini — Sabar, teman. Kita tak 5 sendjata jg. telah mengaku membunuh da pat menggantung seorang maka ung Jeff Boles dan  lisini ada ' wanita. Dan lagi pula aku 

  

sebatang pohon! Menanti apa sangsi apakah Sungguh ia ts- dim. pertempu lagi kita? tah melakukan pembunuhan ran ada sama sebagai kedudu- teh Bara ji anj 
kan Belgig steupan Po india di . Barangkali ia hanja 

    

    

awal batas 
ri RRT. 

   

. mir djuga dalam 
| sedangkan dimana | 
 batasa, diantara kedu 

rah itu, tidak'ah ter - n- | da2 jg djelas. Begitu pula dae | rah perbatasan Kash 
| belah Barat.laut ada) 

      

  

| Jaut terdapat “daerah pegunu. 
ngan Himalaya, jg selainnja 

| termasuk dalam d. s 

    

djol kedalam daerah Russia. 
. Demikian keadaan geografis 
itu mungkin akan men 
kan pemimpin2 politik 

- .mir terpaksa berpikir 
| belum mereka berani bitjara 

soal mengedjar peng 
"politik tersendiri bagi 

dari India, 

     

  

.Kash- 
u se- | 

mengaku-ngaku sadja untuk 
menjelamatkan temannja jg. 
bersama dia tadi. 

  

    

jang kulihat bersama 
Spur Gaines dan Go- 

, —,Dan itulah orang 
dia tadi, Yancy. Marshai, 
pher bersama dia- 

— Groan, itulah Roy: padahal Marshal tahu bahwa ia te- lah pergi bersama aku. AI 
Dengan demikian.... irilahkiranja achir kedjadian. 
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     KEEP YOUR HANDS ore" SHERRY ROSS, SPUR GAINES! 
-/ BLAST YOU, ROGERS/ 

GAINES, IT AINIT LEGAL T'HANG 
FOLKS WITHOUT A TRIAL. 
LAW BooK SAYS 501 

              

  

           
         

    

             

    

  

         
   

  

   

Bi AMONG BOYS STRING “DA Lg PA "EM BOTH TO YonNper Si bal YOU TRY TO Stop aa TPS na US AN' WELL HANG 
    YOU TOO, MARSHAL/    

      

-— Spur  Gaines, 
dan Marshal...... dgn. orang 

Gonker —- Bosan aku mendengar- 

penggambala lomba jg. telah pukul dengan pistol kamu 
membajar kepada Rogers un- untuk ini!   
  

kan dusta'an2mu, Spur Gai- ig. membunuh pemimpin ki- nes. Kamu sendiri telah me- “ta! Satu pekerdja'an bagus lakukan pembumuhan2 itu itu untuk mendapatkan tanah - Dan kamu telah dapat- mereka mendjadi milikmu! kan djuga Sherry Ross, — Apa, kamu nona? Ku- 

  

 — Gaines, dengan tidak 
diadili seseorang tidak boleh 
dihukum gantung. Buku hu- 
kum memutuskan itu. 
— Kau brani tjoba meng- 

halangi kita! Nanti engkau- 
pun kami gantung, Marshall. 

pe- 
Ross, 

Djangan berani 
gang-pegang Shoerry 
Spur Gaines, 

—- Terkutuk, kamu Rogers. 
Ajolah teman2, gantunglah 
mereka kedua! 
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1000 Pembeli | 
mendjadi 

1000 Langganan 
Djamu Ngeres Linu terus me- 
nerus membikin tiap Pembeli- 
nja mendjadi Langganan jang | 
tetap. Ini disebabkan oleh kerna | 
Djamu Ngeres Linu, dan djuga | 
lan2 djamu kluaran Nona: 
Meneer Semarang, dapat mem- | 
buktikan kemandjurannja, Be- : 
lah sekarang 1 bungkus. 

Djamu Ngeres Linu 
(20) 

Hania Rp. 0.50, Ikutlah men 
djadi langganan Djamu Tjap 
Portret Njonja Meneer Sema- 
rang, djamu jang selalu mem- 
bri kepuasan pada para langga- 
nannja. 
Mintalah Daftar Harga 1952 
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AA Nag 

NJONJA MENEER 
ANN NI 
SEMARANG. | 

  

     

  

      

Toko Pedamaran 90, Agen Dj. 
Mataram 414, 497, 210, Depok 
36B, Kranggan 23, Lemahgem- 
pal 52, Petekan 35, Darat 33, 
Widohardjo 26. 

L MEBNI MELAMAP  L TA PL MENANAM ME LL Leah tama 

ZONDER OPERATIE 
- Spesial sakit AAMBEIEN 
(Wasir) orang Laki korang 
koewat (Peloe) IMPOTENTIE: 
orang Perompocan sakit KE- 
POETIAN dan tida Tjotjok 
Darah. 
Tanggung bisa bikin baek. 
Segala waktoe kita bisa kirim 
obat2. 
1. Obat Sakit Aambeien 

Rp 50,— 
2. Okat Keputian of 

tidak tjotjok bulan 
orang perempuan Rp 25,— 

3. Obat Kuat orang 
Laki2 saga RP 50, — 

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

Sore 4—6 
Mjaggu tutup. 

Depa Kos ON 95/A n Koesoemojdtian 95// 
SOLO 
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Warna BIRU/HITAM mem- 
beri tulisan jang tidak lun- 
tur! 

Distr. N. V, Internatio. 
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MEMELIHARAKAN KE- 
SEHATANNJA SENDIRI 
BERARTI, ........: 
MENDJAGA KESUBU - 
RAN BAJINJA 
Segar dan sehat se- "5 : hiho 
BAYI ka La Lx Selaku #nt - 5 

2 tu 

    

UDA 

Teko Obat TAY AN H!OO OJAKARTA-KOTA 
Yamuh Lapang Gisdok 10” Tek 1620 

.Harmsen Verwey 

Ma 
"Dunlop N.V. 
Djuga dapet belib diantero 
Toko-toko di INDONESIA: 

MAL AA ena Da IA 

  

  

    AHLI GIGI 
Kaoeman 558). Semararg, 

      

NM asa gt" 

M.S. RAHAT 
TABIB 

Seteran 109, Telp. 1123 
Semarang. 

Specialist untuk WASIR (At- 
beien), ASTHMA, KEPOYTIAN 
dan lain-lain  Penjakit. Obati 
WASIR dengan garahtie sem- 
buh didalam 12 hari sampe run- 
tuk akar2nja, 

ZONDER GPERATIE 
Djam bitjara: pagi 9-19 

Sore 5-7:     Pa an an » Ta Na aa Pengin ba 

  

    

   

  

MINJAK OBAT BAN LENG 
Dapat dimiaut untuk menjembuhkan: batuk 
atau lama, sakit tenggorokan sakit perut. dil. 
Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit binatang ber. 
bisa, kena api, dapat lekas hilang dengan digosok. 5 
kaonja. Apabila merasa lelah atau salah Urat, dari | 
sport atau djatuh dapatlah Ban Leng digosokken| 
(dipidjet) dan diminum, semua itu penjakit lekas | 

' sembuh. Karna: Ban Leng telah dapat banjak seka. 
li surat pudjian dari Tuan3 jang terkenal, jang 

y Sudah disembuhkan oleh Ban Leng ini, da?i mas 
Wi tjam2 penjakit, Kalau Tuan suka batja Surat2 pu 
Ii djian tsb. kami bisa kirim sama Tuan 

Ml Ban Leng uapat sibclin pads semua  tokog Obai 
| DIL: kalau Vada: holeh kiTim Rp. 6,50. Kamj manti 
IKirim 1 botol sama Tuan dengan tertiatat. 

Dikeluarkan oleh: Rumah Obat Tjeh She Tong. ' : 
Djl. Bawean mo. 32 Tilp no. 2207 8, Surabaja.     
  

  

  

   Anggur ini, "rasanja enak 
dan menggenggam dzat? 
kehidupan jang sangat pen- 
ting bagi sesuatu, ' orang 
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punja kesehatan. 1 
& Dikeluarkan oleh:” 3 
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Chemicallen Handel 

“IE KIM'TIE 
Tinplein 6-8 - Tilp. 1316 N. 

SURABAJA ' AMBILAH PERTJUBAAN MULAI SEKARANG 

  

BADAN LEMAH KEKUATAN HILANG. 
HARUSLAH MAKAN PIL VIRANOL 

TANGGUNG 1007, MANDJUR 
Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah 
sjahwat (Impotentie sexuel zwakte). Alasan penjakit badan le- 
kas tjape makanan tidak hantjur sering marah2 kepala pusing 
intjok linu2 muka putjet Kaki tangan dingin sering sesemutan 
mata kurang terang dan berkunang2 penjakit pikiran (zenuw). 
Maka dari itu kami bikin spesial Pil Viranol buat menghindar- 
kan penjakit2 jang tersebut diatas harga 1 Botol Rp. 2De— 
Djuga sedia lain2 Obat jang mandjur seperti: 
Pil Perempuan datang bulanan tidak tjotjok ......... Rp. 100.— 
Pil Gumbira istimewa buat laki2 ........... Na Aan » 1 15— 
Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit 

keputihan ',,  25.— 
Minjak Tangkur adjaib buat laki? ............. 2 ge 
Salep hilangkan hitaman dimuka panu kukul djerawat ,, 10.— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 

& rama Ae 
Salep Aambeien Wasir .o.oooooJ nina Menawan Tang na Ak 
Obat bikin hilang rambut dalam 5 menit Bersih ... ».10— 
Minjak gatal exceem koreng kudis luka? ............ 3 — » . Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 104. TABIB WAHID MAWN, TAMBLONG 409 BANDUNG 
Agen2 Abdul Wahid, Prapatan Gambir 13a Djakarta. 

Toko Thio Piek, Djalan Perniagaan 10 Bogor. 
De Nieuwe Winkel Pasar Antri 1532 Tjimahi. 
Hotel Garut, Djalan Gunung Ladu 32 Tasikmalaja. 
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CIJCHE: LIJIN. RASTER. dan BTIKET BERWARNA. 
man mana.   

  

UNTUK MENDJAGA KESEHATAN MINUMLAH. 
ANGGUR BRANAK 
ANGGUR ANGTHAY 

(untuk wanita hamil) 
ANGGUR KOLESOM 
ANGGUR KUAT 

(tambah tenaga) 
ARAK OBAT HAILIONG 
(utk tenaga tua jg sudah lojo, 
dapat ,kombali semangat muda. 

Terbikin oleh: 

Rumah Obat 

KONG TJIE TONA -. 
Gg. Warung 106 - Telp. 816 

SEMARANG 

  

  

  

1. ANGGUR OBAT KOLESOM, Ini Anggur 
Tjampuran Oba:2 Tionghoa jang berfaedah mahal Kolesom. dll. Obat jang sangat penting untuk tambih k 
tubuh dan darah, Ini Anggur pun tertiampur dng sarinja 
Buah Ang lang terpilih, Amat baik bagi lelaki/perempu. . 
jg. berbadan lemah, Kurang da rah muka putiet air muka ke. 
lihatan tua dan lesu tidak ber. kaki tangan dingin, bus daa Teng Tg linu, 
pendek, ura ar emah, se- mangat 29 kurana 
Paras perempuan keliatan | tua, dil, Penjakit kelewakan” 
in: Anggur dalam sediki- tempo sudah 
dahnja, Baik untuk lelaki 

tardhita SAY a 

ekuataa 

Kuat terbikin 
dan 

um 
tentu lekag keliatan fae. dan perempuan, tua atau muda,   2. ANGGUR KOLESOM PO THAY. Amat perlu : 

duduk perut. dan jang berbadan lemap Kepatk Pa Peak Se bae" tumpah2 kaki bengkak dil, Sakit lemah dalam waktu bun. Hn ing, Perlu diminumi sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat Han 
dan 'baii dalam kandugan  tinggai waras, Kur Ka 3. ANGGUR KOLESOM SENG HWA.. Perlu diminum perempuan sket. 
dah bersalin. agar tinggalnja darah dalam badan mendjadi dan. ganti darah baru jang sehbt. air muka mendjadi Ban Dat nambah air ag ibu, dan Bae RODA nafsu makan, Terutama 5 £i perempuan: jang sudah ak beranak in gg sangat dipudflikan. ro Keenan ko ANGGUR OBAT RHEUMATIEK, Ini anggur obat» Rheumiatiek dibl-  . kim menurut resep jang sudah termasshur turun menurun. Dibikitt ! dengan bahan obat Tiongnon jang mahal dan mandjur, dengan di. tiampuri Kolesom dil, Ini anggur obat melulu untuk “ sembuhkar segala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entiok) baik ditu- lang. Ta, On Na Rekan Nan baik jang sudah lama atau 16 baru. Sesudah minum Otol tentu Nanti keliba Inja, dan 6 botol SEMBUH sama sekali, ne MAAN Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO9 P, & D. disetu Ii . Pabrik. Anggut REN -AY. & -C0”,, Surabaja, an Agent: TEK SING TONG” Setharang, ' 
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JENDRALSSIMO Franco 
dari Spanjol sebenarnja 

harus berterima kasih kepada 
Perdana ment. Stalin dari Rus- 
Sia, berhubung dengan kenja 
taan bahwa djustru karena Ame 
rika chawatirkan Russia, maka 
pemerintah Spanjol"akan dapat 
memperkuat dirinja dengan ban 
tuar ekonomi dan militer dari 
Angan Sean Dena pen 

lapat para diplomat Barat jang 
berkedudukan di Madrid. Para 
diplomat Barat jakin, bahwa ka 
lau tidak lantaran akibat teka- 
nan power politic Russia terha 
dap Barat dar: kechawatiran 'jg. | 
timbul oleh karenanja, jang me 
njebabkan Amerika Serikat me- 
njusun Suatu rentjana utk. mem 
perkuat djaminan bagi kesela- 
matan dunia merdeka (free 
world), maka Spanjol tidaklah 
bisa mengharapkan akan mene- 
rima bantuan dari Amerika Se- 
rikat tadi. 

Keterargan2 jang diberikan 
oleh Presiden Truman baru? ini 
mengenai pemerintahan Franco 
dapat dipandang sebagai bukti, 
bahwa Amerika sebetulnja ti- 
dak menaroh perhatiar: 
dielekan ekonomi jang dihadapi 
oleh, Franco'dinegerinja. Tinda- 
ken2 Frarco selama Perang Du. 
nia II telah menjehabkan ia ti- 
dak disukai oleh kedua pihak 
Jang berperang tani dimata ba 
njak rakiat Spanjol ia sangat 
dihormati: 23 - 

Apa jg mendorong Amerika 
utuk pemereniah Franco ialah 
oleh karena pentingaja Spanjol 
setjara strategis guna pertaha. 

na Kaah Barat. Demikian 
pula au tidak lantaran ada- 
nja antjaman militer Rusia ter. 
hadap Eropah. pemerintah? Pe 
rantjis dan Inggris. menuru! 
para diplomat itu. tidak akan 
memberikan djuan atas 
sikap A mengadakan 

purnama dengan Spanjol. 
perang dingin j 

diraulai oleh Sovjet na 
Barat dapatlah dianggap seba- 
gai sebab? jang tidak langsung 
pemerintah Spanjol mendapat. 
"transfnsi-darah” . jang | tidak 
sedikit banjakaja, jang mung- 
kin akan dapat memperpan- 
djang hidupnja. 

(Kalangan? diplomatik Barat 
di Madrid pada ymumnja “ber- 

Maka Djanderal Franco T 

atas ke- 

   

Mandja"-kan 
nan, jang telah “diterangkan 
puia dimuka umum-oleh men, 
teri luar negeri Amerika Dean 
Acheson, bahwa pada waktu 

untuk memungkinkan meng- 

ambil tindakan-lain terhadap 
pemerintah Spanjol jang seka- 
rang”. 

Keterangan Acheson ini 

anggap oleh para diplomat Ba- 
rat sebagai bukti tentang ke- 
teguhan kedudukan dictator 
Franco. 

MenuPut pandangan para di. 
plomat itu lagi kekokohan. ke- 
dudukan Franco didasarkan ti- 
dak atas sokongan dari kaum 
militer sadja tetapi terutama 
jatas kechawatiran dikalangan 
rakjat Spanjol sendiri atas ke. 
mungkinan petjah perang sau.- 
dara jang kedua. Bahkan 
kgum monarchist dan Repu- 
blikein jang sangat menentang   kan, bahwa mereka tidak ber. 

: sedia mendjebloskan Spanjol 

kedalam kantjah kemelaratan 
jang dibawa oleh akibat pe- 
rang saudara, hanig” untuk 
merdjatuhkan: Franco “dari ke. 
kuasaannjai.. Pada hakekatnia, 
dalam hal ini, Franco bolehlah 
dianggap ,,kurang djelek dian- 

tara dua kedjelekan”, 

Sekarang dengan bantuan 
jang akan diterimania dari 
Amerika Serikat, berkat tinda, 
kan Setjara titlak langsung da- 
ri Sovjet, kedudukan Franco 
malah akan bertambah kuat 
dan bukan bertambah lemah. 

KAPAL2 DJEPANG  MULAI 
JTERDJUN DALAM KELANG- 
GANG PELAJARAN DAGANG 

Kapal Djepang jang untuk 
pertama kalinja akan membu- 
ka pelajaran perdagangan me. 
ialui Singapura sedjak rerdjan 
djian perdamaian San Francis- 

lah kapal. “Ginko Maru”, berat.   pendapat bahwa bantuan jang 
akan diberikan oleh Amerika 
Serikat kepada Spanjol seba. 
gai balasan atas pemakaian | 
pangkalan2 angkatan laut dan 
udara Spanjol, akan memper- 
tinggi martabat serta memper- 
kuat kedudiikan Franco dima- |: 
ta rakjatnja. 

Langkah jang telah diambil 
oleh Amerika Serikat “yntuk 
merundingkan suatu persetu. 
djuan dengan - Spanjol -- untuk 
menariknja masuk sebagai se- 
kutu dari negeri Uncle Sam, 
telah melenjapkan — harapan 

kaum Monarehist dan Republi- 
kein. Spanjol - untuk “dapat 
mengliguidir dictator Franco 
Galam waktu jang singkat, 

Beberapa gclongan jang me- 
nentang haluan politik Franco 
mengharapkan, bahwa keadaan 
ekonomi jang sangat djelek di 
Spanjol mungkin akan menje. 

nja 4.992 ton. Kapal tersebut 
di'dharter” oleh kongsi-perka- 
palan “OSK Line” untuk keper 
laa, parhubungan pe'ajaran da 
gang antara Yokohama, Nago- 
ya, Kobe, Moji dan Singapura. 

    

ta 
erus Di-Mandja- 

im tidak ada kelihatan tanda2 ,i-- 

di. 

pemerintah “Franco memutus- | 

Co mu'ai berlaku, pada hari Se 
nen jang lalu, telah tiba di Si- : 
ngapura. Kapal tersebut ada- | 

| Untuk ini sekarang ada lebih 
120 orang tjalon, sehingga seleksi ig 

    

  

in 

Djaman Ke- |" emasan 
!.Kesop: 
| 

  

.mempunjai tjita2 keras untuk 
. menghidupkan kembali “Zaman 
ke-emagan ' kesopanan” telah 
mengambil keputusan untuk 
membentuk York Elizabeth So- 
ciety. Orang dibelakang society 

ini jang diharapkan akan da- 
pat menghubungkan ' zaman 
Sir Walter Raleigh dengan za- 
man  -atom' sekarang,” jalah 
councillor Miles Brown, (51 ta 
hun), seorano pengusaha hotel 
di York. Profesor AI, Rosse, 
dari: Oxford, seorang ahli ten- 
tang zaman Elizabeth, djuga 
mendjadi anggauta society ter 
sebut, 

Pikiran untuk membentuk 
society itu timbul pada Brown 
ketika ia melihat “tingkah Ia- 
ku jang liar” dari rakiat biasa 
wakty berdjalan didjalan raya 
atau waktu menumpang bus”. 

Berkata Brown: ,,Setelah pepe- 
rangan berachir dan zaman berpu- 
tar terus, maka hanja sedikit manu- 
Sia jang masih mempunjai waktu un- 
tuk memperhatikan 'adat2 kesopa- 
nan”. Brown memberikan garis2 be- 
Sar dari kesopanan jang hendak di- 
hidupkannja kembali itu sbb: Kaum 
laki2 hendaklah “bersikap lebih hor- 
mat terhadap kaum “wanita me- 
ngangguk sambil membuka topi dan 
bukan sekedar menundukkan kepala 
sadja. Lebih 'banjak memperlihatkan 
kesopanan waktu berbelandjaan da- 
lam toko atau-naik bus. 

Dibawah ini adalah sikap2 tidak 
sopan jang hendak diberantas, oleh 
society itu: Kaum laki2 dan anak2 
tidak mau berdiri dan 
tempat duduknja kepada kaum wa- 
nita dalam bus jang penuh sesak. 
Menjebabkan seorang” wanita me- 
njingkir waktu berdialan untuk 

| menghindari seorang laki2. 
Seorang. lelaki .mendahului isteri 

atau sahabat wanitanja waktu ma- 
suk restoran 5 

  

kat ke Nederland, untuk mengikuti 
peladjaran pada Hogere Krijgsschool 
di Den Haag: Keempat perwira ter- 
sebut akan aa mendjadi perwira 
staf pada Angkatan Darat Indonesia. 

Jari 

seksama per'u didjalankan. 
  

  

  

djang Ke 
Momok peperangan Korea te 

lah berpindah kesebelah barat, 

dan sekarang datang gelaran 
Indo China mendjadi “lembah 
MIG” — Mig-Alley. — (Ini Isti 
lah djuru2 terbang PBB di Ko 

rea mengenai “djalan-udara" 
ig 'biasanja diterbangkan oleh 
pesawat MIG). 

AcCapun jang dikatakan “lem   babkan Franco menarik diri 
dan menjerahkan kekuasaan | 
pemerintah kevada kaum mo- : 
narchists, jang mana telah di- 
djandjikan akan dilakukannja 
setjara berangsur.angsur. 

Harapan diatas Idida 
alas funtulan? jegara2 Barat ' 
dulu, bahwa Spanjci tidak akan | 
diberi sokongaa sebelum 
intah negeri Xu dibebaskan. So 

karang dengan ramala”2 ban- : 
tuan ekoncimi das militer dari 
Amerika. Serikat, maka besar 
dugaan Franco akan tetap du- : 
duk- sebagai kepala pemerintah 
Spanjol utk, waktu jang tidak 
ditentukan. 

Malah ada dikalangan kaum ' 
monarchisis jang meramalkan, ' 
bahwa Franco tidak akan meng. | 
ambil langkah untuk menjerah- ' 
kan . kekuasaannja - ketangan 
orang lain selama-ia masih hi- 
dup, atau setidak?-nja uk. sela 
ma 17 takun lagi. 

Sebagai waktu 17 tahun itu 

dikemukakan jalah 'kareng se 
habis tempoh 17 thn. itu Prins 
Juan Car'os putera sulung da- 
ri ahli waris Singgasana kera- 
djaan Spaniol, Don Juan, su- 
dah tjukup besar untuk dapat 
menaiki tachta keradjaan Spa 

njol. Met Aa 
. Menurut undang2 jang dite 
tapkan oleh Franco mengenai 
perwarisan Singgasana kera. : 
djaan, mak, sesudah ia me- 

ninggal atau sebab2 lain, ma 

ka. seorang putera radia jang 
telah mentjapai usia sekurang 
kurangnja 30 tahun akan di- 
djadikan kepala Negara, Pring 
Juan pada waktu ini berusia 13 
tahun. Ia sekarang “beladjar 
d Spanjol. dan kaum  monap. 

/ chists berpendapat, bahwa he, 
Sar kemungkinan Franco-gkcm 
mendjatuhkan  pilihanni, atas 
diri prins ini untuk mengganti 
kannja kelak, dear 

Putusan pemerintah Ameri, 
ka Serikat untuk mengaidakan 
perdjandjian terpisah “dengan 
Spanjol sedikit banjaknja di: 
Gasarkan djuga atas . kejaki- ea
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bah" Indo China itu ialah sebu 
ab d'urang jang menudju ke. 
pongkalan persediaan jang be 
rada dalam tangan kaum Viet- 
minh diLangson dari arah 

3 pangkalan pesawat terbang jet 
'jang besar terletak di Chennan 
'kwan pada perbatasan Tiosng- 
' kok. 
“Berlawonan dengan medan 

perang udara di Korea jang se 

nantiasa bergelora, maks, sua- 
sana di lembah ini adalah Sa. 
ngat sepi. Tapi tidak bisa di- 
djamin keadaan seperti ini 
.akan terus begitu sadja. 

Kaum Vietminh tidak mem- ! 
punjai angkatan udara sendiri. 
Tapi menurut. kabar jang diper 
oleh pada pangkalan udara ' di 
Chennankwan itu terdapat ba- 
niak pesawat2 terbang MIG.15 
dan LA-17 bikinan Soviet, ' 
Disamping itu: sepandjang perba- 

| tasan itu penuh dengan pangkalan2 
udara kepunjaan Tiongkok, sebagi- 
an besar dibikin oleh Amerika Seri- 
kat dalam masa. perang jang lalu, 
tapi belakangan ini pangkalan? itu 
telah diperbaiki oleh pihak Republik 
Rakjat Tiongkok “dengan bantuan 
dari Sovjet...Beberapa dari pang- 
kalan2 ini diperlengkapi dengan ha- 
ngar dibawah tanah, serta. gudang? | 
penjimpan bahan pembakar dan me: ' 
Siu.: : (ea 

Suasana ditempat ini dapat diban- 
' dingkan dengan suasana perang Ko: 
rea sebelum. pasukan2 RRT datang 
memberi perlawanan “atas serangan 
tentara PBB kedjurusan sungai Yalu. 

Kota perbatasan Langsong, jang 
dulu dikuasai oleh Perantjis dan 'jg. 
pada suatu ketika -adalah tempat as- 
rama pasukan? asing, sekarang me- 
rupakan. pangkalan bantuan 
strategis. 

Alat2 bantuan didatagkan ke 
Langsong “dari Kwantung. da 
Kwangsi melalui semua djalan2 jang 
bisa ditempuh. Salah satu dari dja- 
lan ini ialah djalan raja sebelah se- 
latan Peking dan Hankow jang me- 
nudju ke Chennankwan, 

Jang lain ialah “djalan raja jang 
datar dari Nanning  menudju kekota 
perbatasan Perantjis Dongdang, jang 
terletak hanja beberapa ' mil dari 

B 

Indo-China 
Daerah Perbeka'an Luas Uik Mener- 

Selatan 
Langsong. Nanning mendapa: 
bantuannia dari kota2 pelabrhur 
pesisir selatan dengan melalui 
as kereta api. 

Sebagai satu tjontoh, menurut ka- 
bar jang bisa dipertjaja, dalam ming- 
gu belakangan ini dikota” Langsorg 
telah tiba kira2 sedjumlah 2.500 ton 
alat pengangkutan,  gasoline, ban, 
badan mobil, pakaian seragam, sepa- 
tu karet, dan logam untuk keperluan 
bengkel sendjata dengan mela! 
Chennankwan. Berita2 jang netral 
diterima dari Nanning  menjatakan, 

bahwa telah ada 10 resimen tentara 
djenderal 'Chuang Tien jang berke- 
dudukan - diperbatasan — Yunnan- 
Kweishow-Kwangsi jang masuk ke- 

daerah2 jang dikuasai oleh Ho Chin 
Minh, dan. bahwa beberapa pasukan 
Hunan dibawah pimpinan djenderal 
Chen Ming Jen telah berada didae. 
rah2 tersebut sedjak tahun jang lam- 
Sau. Kekuatan tentara RRT. disana 
ditaksir berdjumlah kira2 50.000 ser- 
dadu jang bergabung dengan tentara 
Vietminh. 

Disamping itu sedjumlah 300.090 

  

  

jang | 

serdadu tetap dan tidak tetap" RRT 
' ditempatkan disepandjang perbatasan 
| sebelah utara dan barat Tonkin, mu- 
|lai dari pantai Moncay, disekitar 
djalan strategis jang pada suatu ke. 

tika diberi nama oleh Perantjis ,,Dja 
lan Kolonial #' hingga sampai ke 
Caobang dan Laokay pada djalan 
kereta-api Yunnan-Indo-China. 

Sebagian 'besar daerah2 pada pin- 
tu gerbang pertahanan ini berada 
dalam kekuasaan Vietminh, sampai 
ketempat jang hanja beberapa mil 
sadja djaraknja dari Hanoi. Sekira- 
nja tentara Tiongkok melakukan pe- 
njerbuan maka sedikit sekali ha- 
rapan Hanoi akan dapat dipertahan- 
kan oleh Perantjis, buat waktu jang 

| lama. : 

' Menurut beberapa berita jang ter- 
siar di Hongkong, maka: Russia te: 
lah mendjandjikan untuk mengirim- 
kan kepada djenderal Liu Shan Pan, 
kepala staf angkatan Udara RRT jg 
bertanggung 'djawab “atas bantuan 
pasukan udara jang diberikannja ke- 
pada Korea Utara tahun jang lam- 
pau, sedjumlah 600 pesawat terbang 

tambahan sebelum -achir- bulan Djuni 
jang akan datang. 

Adapun angk. udara RRT te- 
lah menerima dari Sovjet se- 
djumlah 150 pesawat MIG-15, 
30 pesawat transport model PE- 
2, 50 pesawat terbang pembom 
TU-10 dan 50 pesawat pembom 
berat TU-2. 

Pun telah dibentuk pula 4 di- 
visi tentara pajung. , 
 Tukang2 djait'di Nanning dan: 
Liuchow jg tidak berdjauhan Ie 
taknja telah menerima pesanan 

ra 
LA 

nan | 
Empat orang manusia jang ' 

memberikan : 

   

    

but diterimanja dari Edward E. 

shi Sumiya.     Ryuji Takeuchi, charge d'affairs Djepang di Amerika Serikat 
dengar bangga memperlihaikan sebuah kuntji besar ig akan mem 
buka kantor kedutaan Djepang dikota Washington. 

han resmi kuntji tadi, lalu diadakan upatjara penaikan bendera 
Djepang jang untuk pertama kalinja berkibar kembali di Wash 
ington, sesudah terdjadinja penjerangan Peart Harbour. Tampak . 
di balkon Akira Nakazawa, sekretaris kedutaan dan duta K yo 

PAN SN ON Nela da Pa Sa ATU 
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Kuntji terse 
Hunt (kanan), Selesai penjera-   
  

Tentara RRT 
.! Di Korea 
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Dalam tahun ini empat orang per. 
| wira angkatan darat'akan berang- ! 

alat juan Russia. 

Persendjatsa 

M ENURUT KETERANGAN? 

jang lajak dipertjaja, dika- 
takan bahwa perantjang2 siasat 
ntiliter di Peking telah mengam- 
bil beberapa keputusan penting 
jaitu untuk mentmpatkan kesa- 
tuan-kesatuan tentera jg. se- 
kuat-kuatria di Korea dan Man- 
churia, hingga 1 djuta djiwa 
banjaknja. Dalam pada itu, be- 
rita-berita di Korea menjebut- 
kan, bahwa walaupun besarnja 
tentera R.R.T, disana tak citam- 
hah, tetapi kekuatan pasukan? 
meriamnja telah diperkuat &e- 
ngan adanja 9 divisi artileri, ig. 
rupanja telah disusun dgn, bani 

Seluruh tentera R.R.T. ci Ko- 
rea itu ditaksir terdiri dari 18 
kesatuan tentera, jg. sama seka- 
li merupakan 680.000 djiwa, ke- 
banjakan diantaranja tergoleng 
kenada Veld Legers ke 1 dan 4. 

Bagian terbesar “dari tentera 
itu digunakan disepandjang dae- 
Irah pantai djazirah Korea. Di 

vi Korea itu pihak R.R.T. tampak- 
inja telah berhasil membentuk 
|engkatan perang darat jg. mo- 
(dern. Karena dari pada 18 kesa- 
'ajan tentera R.R.T. jang ada di 
Korea dewasa ini, selainnja ada 
9 divisi artileri pun terdarat 
Ipula 2 divisi jang diperalati de- 
ngan kerdara'an - kendara'an 

bertanis bedja. Keada'an jang 
demikian itu tak dapat disang- 
kal merupakan satu kemadjuan, 
apabila di-ingat bahwa tatkala 
tentera R.R.T, pertama kali ma- 
suk Korsa dalam musim semi 
tahun 1951, tentera tsb. lebih | 

  

utk membikin ribuan pakaran 
seragam bagi ,,Pasukan Suka- 

rela”. 
Andai kata Perantiis tervak- 

sa menarik diri ke Saigon. dgn 
mengosongkan Hanoi uan Hai- 
pong, maka seluruh Indo China 
utara akan -berada dim kekua-: 
saan Vietminh, 

Bila. ini terdjadi, maka pa- 
sukan? RRT akan dapat mema-' 
suki ,dasrah sahabes” dengan 
tiada . menghadapi: perlawanan 
keras atau mengalami panjak 
-korban. 

  

n: Pengerahan S 
pai 1 Djuta? 

— Oleh: Ting Wei Tung:PANA Korr. — 

erdadu Ssm- 

.banjak telah mengutamakan ke- 
kuatan djumlah 'anggautanja, 
dari “mementingkan kekuatan 
peralatan perangnja, 

Modernisasi tentara RRT. 

Turut tjampurnja pihak R.R. 
T. di Korea itu telah mengberi 
kesempatan kepada negara itu 
untuk mempermodern angkatan 
perang daratnja. Bahwa kema- 
djuan jang telah ditjapai pesat 
sekali, dapat digker daripada 
hainja, bahwa diarfara 18 kesa- 
tuan tentefa R.R.T. di Korea 
ita, kini tjuma masih terdapat 2 
kesatuan tentara sadja jang 

  

    
lajang 

Happy World Dan 
£ S8uruh Dilarang Berp 

paoA tg. 13 April 1952 
Jl. dg beberapy kawan jg 

resmi telah diundang pemerir- 
tah Inggeris untuk mendengar 
kan Trade Union lectures di 
Kuala Lumpur,, berangkailah 

| kita semua dgn pesawat udara 
| dari Kemajoran ke Kalang, seta 
'sion kapal “udara Singapura. 

| Sampai di Sirgapura djam 6 
“Sore dan didjemput oleh pembe 
sar Inggris dari staf Commis- 
sioner General utk Asia Timur, 
pula oleh wartawan? dari Utu   

'gembirakan. Terlebih2. orang2 

san Malaju. Kalau wartawan 

menghadapi kawan Sedjawat 
'apalagi sama tjoklat warnanja, 

tentulah mudah dan agak meng 

Indoresia sebenarnja tida dipan 
dang rendah oleh bangsa Mela 
ju,dan oleh Inggeris disana di 
pandang dg rasa tak lepas da- 
ri Sikap waspada, Dapat dime- 
ngerti karena Malaya masih dja 
djahan Inggeris ditambah- pula 
adanja undarg2 darurat (Emer 
gency Act) ig mirip dgn SOB 
Indonesia 

Pagihari dj. tudjuh berang. 
kat dgn menumparg pesawat 
Malaya Airways ke Kuala Lum 
pur. Sebenarnja kita semua ma 
sih kekurangan tidur . karena 
Setibanja di Singapura dan ma 
Suk hotel jg terletak pada 
Mourtbatten Road, pertama se 
mua pergi ke Consul Djendral 
R.I. Mr. Raziff Sebenarnja kita 
Semua merasa agak ketjewa, ka 
rena Sungguhpun kedatangan 
kita adalah akibat undargan 
Inggeris pada pemerintah kita, 
namun resminja tida tampak se 
orang dari perwakilan kita 
sendiri di Kalang Airport. Sele 
Sai mengundjungi Mr. Raziff, 
setjepat taxi dapat bergerak 
pada malam itu, menudju Hap- 
py World. 

Happy World. 

| Apakah Happy World? Tak Ia 
in dan tak bukan sama dg Prin 
senpark dari Djakarta, tetapi 
lebih luas lebih mewah dan le- 
bih banjak lagi , moral rusak. 
TYaxi-giris lengkap dgre make- 
up Elisabeth Arden (ini jg pa- 

ling laku!) dan Max “Factor 
berdansa2 dan kaum lelaki, ber 
pakaian baik2 setjara barat, 
Tionghua (Shanghai dress) 
dan Melaju, Berdarsa, -meski- 
pun pakai skain adalah soal 
biasa. Pembajaran pada tiap 
taxi-giri terdiri satu eoupon jg 
Sebelumnja Gapat dibeli pada 
loket. Orang ' dapat membeli 
sepuluh coupon atau lebih dan 
atas djumlah itu dapatlah 
seorarg lelaki menggojangkan 
kaki atas irama samba. swing 
dan rumba, Hawanja dlm dane- 
ing hall tjukup panas sungguh 
pun kipas angin besar tak sedi 
kit tdp. pada plafond dan ber.   

tetap bersandar pada alai2 pe-: 
ngangkutan haiwan (kuda dan | 

keledai). Laingnja semua sudah 
gemotoriseerd. 

. Tentang Manchuria, ini di- 
jpandang sebagai pangkalan sup: 
jply jg. besar untuk Korea Uta- 
ra. Disitu terdapat pula pangka- 
lan udara dari pasukan udara 
R.R.T. iang baru disusun, ter. 
tiriedari pesawat2 terbang jet- 
M.L.G. jang didapat dari Rusia. 
Berita2 terachir menjatakan ba- 
hwa pesawat2 terbang jet itu 
dikemudikan oleh djuru2 ter- 
bang. Tionghoa sendiri, jang 
makin besar djumblahnja. Teta- 
pi belum ada petundjuk2 pasti, 
apakah 700 pesawat -MIG itu 
Gepgan resmi telah diberikan 
kera Peking, ataukah hanja 
(dipindjamkan belaka. 

Apabila perundingan. perleta- 
ikan sendjata jang kini masih 
(berlangsung di:Pan Mun Jom 
akan terputus, maka diduga ba- 
labantuan R.R.T. untuk Korea 
atan didatangkan dari Manchu- 

'ria djuga. Menurut taksiran di- 
situ terdapat 6 kesatuan-tentara 
Ibilihan, terdiri dari pada 300.000 
|djiwa. “Mereka 'itu berasal dari 
4 komando veld-leger, jang me- 

Kh 

  

»rupakan inti dari kekuatan ang- 
katan perang darat R.R.T.. Se- 
tiap waktu tentara jang seba- 
njak itu dapat digerakkan un- 
tuk masuk di Korea. Tentera 
itupun mempunjai 2 divisi ig. 
gemotoriseerd dan 8 divisi artil- 

' Teri, 

putar2 dg tiada hentinja. Salah 
satu matjam dansa jo menghe- 
rankan saja ta lain ialah dansa 
djoged. Irama jg dipergunakan 
kebanjakan samba dap rumba 
pula, tetapi dalam hal ini lela 
ki tidak memegang partnernja. 
Berdansa dgn melihat partrer- 
aja belaka.. 

“Apakah djoged ini merupa 
kan satu usaha untuk tetap tu 
tut berdansa atas lagu? baret 
tetapi der tida memegang part 
nernja karena dari sudut timur 
kurang baik, saja sendiri be 
lum tjukup mengerti, Diantara 
taxi-girls terdapat djuga stu- 
dent wanita jg dg dialan demi 
kian dpt menambah nafkah. Me 
manglah baik bahwa mereka 
berusaha mendapat uang akan 
tetapi dalam hal ini tida sedikit 
ferdapat ig terdierumus dalam 
djurang demoralisatie, demiki- 
an Giterargkan pada saja oleh 
secrang wartawan Melaju. 

Ja, inilah setjara kilat ten 
tang Happy World Singapura 
ig sebenarnja, tak lair ialah sa 
tu combinatie sorga dan neraka 
dan tetap mendapat perhatian 
puluhar: ribu manusia tiap ma- 
lam, Disitulah. pekerdja9 jg te 
lah menerima persen dari peru 
sahaan karet dan timah meng 

  

Sedjak tgl. 29 April di Dja- 
karta dilangsungkan konpe- ' 
rensi para inspektur dan para 
kepala Djawatan Kementerian 
Sosial. i 
Gambar: Menteri Sosial An- 
war Tjokroaminoto bergam-   

  

bar bersama2 dengan para 
kongresisten. (Ipphos) 
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asma 

— Oleh: Bong Darmawan — 

hamburkan haisil pekerdjaan- 
ratusan dan ribuan dollar da- 
lam satu detik sadja sedangkan 
uang itu didapatnja, dgn beker 
aja berat setengah tahun........ 

Kuala Lumpur. 

Marilah pembatja sekarang 
mengikuti saja ke Kuala-lumpur 
dimana saja turun dari pesawat 
udara tepat djam 8.15 pagi se- 
sudah memberi selamat pada 
pelajan wanita Tionghoa dari 
'pesawat itu. Pandangan saja 
tentang kota  Kuala-Lumpur 
tak lain bahwa keadaan atau 
sfcer disana hendak dipersama- 
kan dng kota2 biasa di negeri 
Inggeris. Bentuk rumah2 se- 
matjam “"maison a la anglais” 
amat menarik, dan hampir se- 
mua memiliki pekarangan dide- 
pan dimana dgn radjin tana- 
man bunga dipelihara. Kantor2 
pemerintah federal (Kuala Lum 
pur adalah “pusat' pemerintah 
Federal Malay States) mempu: 
njai bertuk Arab, kampong2 
Melaju mempunjai rumah?2 di- 
atas puluhan tiang seperti dju- 
ga terdapat di Palembang dan 
lain2 kota diluar Djawa. Di- 
samping ini menarik -rumah2 
hartawan2 Tionghua jg ta' se- 
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SAPENA. 

mengenai perburuhan Inggeris 
hanja Indonesia gadja jg telah 
diundang? Karena negara kita 
merupakan djembatan antara 
Malaya dan Australia. j 

Tetapi, setjara objectief .ha- 
ruS saja katakan bahwa :kur 
sus jg saja hadliri sbg” penin- 
djau itu hanja dapat diprakte- 
kan di Malaya sbg djadjahan 
Inggeris. Malahan tida semua- 
nja dapat didjalankan disana, 
melihat akan perkembangan po 
litiek di Asia Timur, adanja 

Malaya dil. Nan 
Soal organisasi, memanglah 

harus saja akui bahwa Inggeris 
madju, akan tetapi dalam soal 
pergerakan jg memiliki sifat 
ig dvnamiseh sarekat2 buruh 

deka dan dgn demikian mengge 
rakkan Suatu proses kearah pe 

( njempurnaan massalah - Buruh 
Indonesia .umumnja,. Ini. sepin- 
taslalu mengenai kursus jg di 
tindjau. Peng PR 

Marilah pembatja sekarang 
mengikuti pandangan saja sete 
lah keluar dan masuk toko2 be 
sar dan kedai2 Melaju dan In- 
dia, 

Barang2 sterling-blok.   dikit djumlahnja. Aneh, tetapi 
bangsa Tionghua amat berkua- 
sa disana dan terutama dalam 
lapangan ekonomie. Kalau di 
Singapura terdapat Cathay- 
building milik Loke New (ba- 
tja: Luk Njuw) jg benar mena 
rik perhatian apabila dari pesa 

| wat udara diatas kota, Kuala- 
Lumpur pun memiliki rumah 
sakit Loke New, dan sebuah 
igedung lagi bertingkat tiga 
|dan dipakai oleh USIS dan Co 
sulat Amerika. 

Barang2 jang didjual atau dipa- 
. merkan sebagian besar adalah “hatsil 
"perindustrian “Inggeris' dari ' domini: 
fon2nja dan sebagian ketjil sadja da- 
'ri USA. Pokoknja barang jang ter- 
| dapat dalam sterling-blok- Jang  me- 
| ngimport adalah firma2 Inggeris dan 
' Tionghua. Bangsa Melaju terdesak 
ibenar dalam soal perekonomian: 
(Tentu akan menarik perhatian wani. 
ta sini bahwa gadis2 dan wanita jg. 
bekerdja pada kantor2 'jang ber 
bangsa Tionghoa ' tetap memperta- 

.Ihankan pakaian aselinja, Mereka 
Dilarang toeter. 

Saja sebenarnja merasa aneh 
tida mendengar toeter mobiel 
berbunji seperti halnja, di Indo 
nesia. Dilarang keras toeter mo 
biel dipergunakan didalam ling 
kungan kota. Orang tjukup pe 
gang stir, mengawasi keadaan 
didepan dgn teliti dan melihat 
pada jampu lalu-lintas 
kuning-hidjau. Dan semua 
kendaraan memang tunduk pa 
dg peraturan ini. Ketjelakaan 

minggu sekali. Mobiel2 jg dja 
lan disana tentulah buatan Irg 
geris sadja, dapat dimengerti 
karena Malaya sbg djadjahan 
merupakan pasar dari hatsil 

i perirdustrian Inggeris dan do- 
! minion2nja. Mobiel2 besar se- 
'matjam Buick atau Packard be- 
| him aGa sepuluh diseluruh kota. 
Ini sebenarnja economisch, ka- 
rena mobiel2 buatan Inggeris 
kebarjakan tidak boros dalam 
pemakaian bensinnja, dan lebih 
aneh lagi bahwa pegawai2 ting- 
gi Melaju, Inggeris dan Tiorg- 
hua, disana tidak duduk nikmat 
dlm. mecbiel jang berdjalan Satu 
liter empat kilcmetet atau Ik. 
dua mile lebih sedikit. Terang- 

(lah bahwa bangsa kita boros 
| dar gemar pada kemewahan. 

Meskipun Malaya tanah dja- 
diahan. disana terdapat” 'soal2 
ig. baik (tidak semuanja, 1ho) 
jang perlu dipeladjari. orang2 
pemerintah kita. Dipeladjari dar 
sedapat mungkin dipraktekan 
untuk menjempurnakan  nega- 
ya kita. 

  

Djangan berpolitik... 

Dari gal pemakaian mobiel2 
jang itil cadi, sekarang sebaik- 
nja melikat pada soal2 lainnja. 

lam sbg. perindjau mendengar- 
kan kursus mengenai orgarisa- 
si perburuhan jang hakekatnja 
ialah satu kursus ditudjukan pa 
da buruh Malaya. Tentulah kur 

sus ilu bertitikberat pada susu- 

nan sarekat2 buruh - Inggeris. 
Para peladjar dari Malaya (ter- 
diri oramg2 Melaju, India dan 
Tionghoa) boleh memprakte- 
kan ini semua, dan dim. banjak 
soal diuga selajaknja ' mereka 
menudju pada Labour Adviser, 
seorang Inggeris. Dengar lain 
perkataan mereka toh tidak 
merdeka. Apalagi karena dim. 

ikursus itu pernah Tn. Dalley 
' (veteran sarekat buruh kereta 
api Inggeris jang sudah ber- 
umur enampuluh thm. lebih) me 
ngatakan bahwa sebaiknja bu- 
ruh Malaya' djangan  berpoli- 
tiok ! Soal kemerdekaan ada- 
lah soal jang tanggurg datang, 
demikian katanja 

Kursus2 semuanja itu disa-' 
djikan dalam bahasa Inggeris, 
dan pada saat sesuatu soal su- 
dah selesai dibentangkan oleh 
lecturer atau guru, diadakan 
perdebatan, 

Perdebatan ini dimaksudkan 
melihat 'dan mendengarkan sam ' 
pai dimana faham dan pengala | 
man murid2. Hampir tiap hari, 
perdebatan demikian 'berachir 
pada pertanjaan mengenai poli-! 
tiek pada guru2 ! 

  
pon... 

Mengapa diundang? 

Saja berfikir apa sebabnja 
Indonesia diundang Inggeris 
menindjau kursus ini? Mungkin 
kah karena pemerintah kita te- 
lah mengirimkan penindjau2 ke 
Konperensi Colombo'? Tiada ke 
chilafan apabila undangan ini 
dipandang sbg landjutan Colom 
bo, Apa sebabnja pada kurgus 

merah- j 

tida terdapat banjak, rata2 'se 

Kita tiap hari esok dan ma: : 

memakai tjelana pandjang sematjam 
slack dan badju lengan pendek dgu. 

Ukraag jang “ebarnja beberapa cm 
1sadja: Soal pemakaian make-up 'ada- 
ilah soal biasa, tetapi bibir jang” be- 
|nar2 merah jang njolokmoto ta' lain 
“menundjukkan wanita jang sudah “- 
iterdjerumus. Sebagai djuga di Si- 
(ngapura, make-up Elisabeth Arden 
: jang digemari para wanita. Banjali 
wanita, memakai sepeda' lelaki, tentu: 

jlah sepeda lelaki karena semua tok 
| berpakaian slack va"ta chine. ' Te: 
' rang2an, keadaan jang menarik. 'ini 
telah hampir membawa saja pada 
fikiran "untuk tida kombali ke Seama- 
rang Jagi. Dan tahukan 
bahwa. di Kuala Lumpur ta 

#orang2 Mel 
bangsawan beristeri wanita Tiong- 

k asedikit 

hoa?- Ini tak dapat saja bantah lagi “4 
Ja, marilah: sekaran Y$ Kita kombali 
pada 'toko2 jang be : Sar itu. 

Matjam2 barang mulai jang 
ketjil sampai jang besar alat? 
rumah tangga, pakaian dan tji 
ta beroneka warna terdjual de 
ngan harga pasti, katanja. Te- 
tapi, orang js hanja memiliki 
puluhan dollar dalam sakuj'ten 
lu dapat menawar dan membe- 
li barang dgn harga dibawah 
kartu putih 'itu. Arrow shirt 
xanja Str. $410 sampai “Str 
$ 13.— Sepatu Inggeris “mulai 
Str $12— sampai-:4..... $:380! 
Rokok State Express $ 230 
dan Maspero hania $ 3.50 seka 

cents sekati, .kwaliteit tang- 
gung tida ada krikil seperti 
BSK RENA ng, 

Orang2 jang masuk toko da- 
bat membatja suratkabar de- 
ngan merdeka, Memanglah wa, 
nita sang rupa2nja sudah 'me- 
ningkat keahliannja “berper- 

| gian ke-toko, duduk dikursi da, 
|lam toko dan menibatja surat- 
kabar ataupun mereka: berbi- 
sik2 satu sama lain. Djuga ke. 
lihatan beberapa nurses (djuru 
rawat) Tionghoa dari 'Loke 
New Ward. membeli makanan 
dalam kaleng, mungkin kepet- 
luan asrama. nang 5 

    
Dentuman meriam 
pada malam hari, 

Hari Saptu dan Minggu ada 
lah hari besar-dan ramai sekali 
di Kuala-Lumpur karena bala- 
pan kuda. Orang2 dari pelbagai 
lapisan datang dari segala dju 
rusan, terutama tentu sadja, da 
ri Singapura. Kesan saja. setja 
ra singkat, bahwa di Malaya,ter 
dapat kekurangan semangat di 
scbabkn penghidupan ig... me- 
wah serta moderr. sedangkan 
disamping penghidupan jg ra- 
mai ini pada malam hari ke- 
dengaran dentuman meriam di 
luar Kuala Lumpur atau djuga 
sendjata mesir dari pesawat2 
terbang RAF jg mengadakan 
aksi terhadap guerilla jang -su 
dah enam tahun lebih tetap me 
rupakan artjaman pemerintah 
djadjahan di Malaya. 
Sungguhpun Djakarta bukan 

nja kota jang benar2 teratur 
dan bersih atau modern seperti 
Kuala Lumpur, tetapi dengan 
hati amat gembira saja komba 
li 'mengindjak kota Djakarta 
dimana orang merdeka berbitja 
ra, tida setjara ' njolokmoto: 
ikuti kiar kemari. ' Yes sir, 
right or wrong this is Indone- 

sia! # 
Meski demikian, djanganlah 

kita lupa menjempurnakan ne- 
gara dan djargan pula kita ter 
'lampau tjepat meniru? theory? 
asing jang hanja bersifat. kege: 
marari sementara, 

1 

guerilla di pelbagai tempat di 

Indoresia sungguh2 bebas, mer 

aju kalangan biasa dan " 

leng. Beras enampuluh dollar. 

    

       

  

pembatja. 

        

   

  

   

   

                                                  

   

   

    

   
   

    

 


