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. alasan bahwa soal 
|. diurus oleh 
|. (Antara), 

   
   

  

. Apakah ini ada djuga hubu 
ngannja dengan tertimbumnja 
sampah2, tak dapat dikatakan, 
karena berdjangkitnja sesuatu 
wabah penjakit membutuhkan 
waktu. Pun dalam menghadapi 
bertimbunnja sampah2 ini, dja 
watar Kesehatan Kota Pradja 

    

   
    

, membunuh lalat2. 
Protah dilakukan o!eh 

3 orang Wenjan menggunakan 
semprot? besir. Tindakan ter- 
sebut dapat “menghindarkan 

Semarang dat bahaj, lalat. 

kepada uk, bahwa wWa- 
bah 'cholerg tuk ada di 

an ternjats kporar kurang be 
nar, tetapi tetang cholera pun 
tidak pernah disinjalir. Selain 
itu, habis byan Puasa, Djawa 

akan mengat 

nja kemur wabah2 pe- 
njakit menuir. 

naa : 

- Dengan resii diimumkan di Te 
heran padahri Kemis, bahwa Iran 
telah bersepsat untuk  mendjual 

Con aTam setiap bulannja 

    

  

    

  

kepada Di . Djumlah seluruh. 
nja jang akad dibeli oleh Djepahg 
adalah sebear 200.000 ton. 

ae 

   

    ), Leilamani Narsingrao 

   

   

    .. duh tlah memotong hidung dan 
— Sa magemukakan, bahwa suami 

dianija sedemikian rupa, nam un 

ng      

'$ Purwodinatan Birat 1-20 Semarang. 
1228 Smg. tp, antik 1198 Semarang. 

bajar dimuka) Rp. 10.— didalam kota. 
r kota, (ditambah Rp. 0,30 utk. meteral) 

#3 

Waau” Hidung-Kuping Diputus, Oleh 
Sang Su 

RANG WANITA berumur 25 tahun di Secunderabad (In 

dimuka pengadilan dengan tidak mempunjai hidung dan ke- 
pingnja lagi. Ia menghadap dimuka pengadilan untuk mem- 
erangan2 sebagai saksi atas perbuatan suaminja jang ditu- 

buat kedjam itu ketika ia sedang mata-gelap. Meskipun telah 

hakir mau kembali hidup bersama-sama lagi dengan suaminja de- 
A3 jarat! bahwa suaminja ,,harus menghentikan penggodaan2 

  

    da Negara dan Bangsa. « i     
M 

ga Sri Sultan sendiri, 
belum clash kedua, 
usaha, baik dari 

Pada suatu hari mendekati 
clash kedus Sultan Hamid te- 
lah datang di Jogjakarta ber- 
sama-sama dengan beberapa 
orang delegasi Belanda jg me- 
lakukan “perundingan di Kali- 
urang. Di Jogjakarty ic men- 
djumpai Sultan Hamengku Bu 
wono di Gedong Wilis, kepada 
siapa ia menijoba melakukan   

| mengku Buwono meninggai- 
(kan pendiriannja, berdiri dibe 
ilakang proklamasi R.I. (Nega- 

|Ya kesatuan), sebaliknja supa- 
ja menjetudjui pendirian Belan 
da dalam pembentukan Nega- 

! 

MA ia 

namanja, pada hari Rebo meng- 

kedua kuping isterinja tadi. Djak- 
wanita tadi telah melakukan per- 

Leilamani menerangkan kepada   
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Ketentuan Ini Penting Ka ”         

    
      

di Ikan 

          
Am 

perang di Korea ini 

2 ap wartawan ten- 
tang berperang-tidaknja Ame- 
Tika di Korea tadi bertalian de- 
ngan perkara persita'an in- 
dustri badja Amerika oleh pe- 
merintah, jg. kini ada ditangan 
Mahkamah Tertinggi. Dalam 
perkara tadi pembela pemerin- 
tah mengemukakan bhw Ame- 

  

rika Serikat sedang berperang 
di Korea. Dibenarkannja per- 
injata'an bahwa Amerika se- 

sungguhnja sedang berperang, 
     dalam keada'an normal akan 

memberi argumen? jang lebih 
baik kepada pemerintah, dalam 
“usaha untuk membenarkan pen- 
, sitaan industri badja tadi, 

t 
w 

3 

“Akan tetapi hanja Kongres- 
lah jg. berkuasa untuk menja- 
takan perang dan hingga kini 
.Ttuman belum pernah minta 
supaja Kongres berbuat demi 
Ha. — Tentang insiden pulau 

. Kojo, kamp tawanan perang 
“dekat pantai Korea Selatan di- 
-mana terdjadi pembrontakan 

| “orang2 tawanan, Truman tidak 
. mau memberi komentar, dengan 

tadi sedang 
pembesar2 militer. 
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Ia Melakukan Perang Atau Tidak ? 
rena Bertalian Mengenai 

Soal Pensitaan Industri Badja. 

ALAM KONPERENSI pers jang diadakan pada hari 
Kemis Presiden Truman mengatakan bahwa apa jang 

ukar 1 Serikat di : iala 
1 usaha 'mentjegah- agresi, seperti dju 

mani, Turki, Berlin dan Jaingnja”. Ia tak 
jawab setjara langsung. ketika ditanja apakah 
kat sedang berpe 

Korea sekarang ialah 

rang di Korea. Biasanja ia me 
,aksi polisionil”. 

Pagar Ka- 
wat Listrik 

Dipasang : Oleh Peme- 
rentah Malaya Sekitar 

  

F Desa2 

EMERINTAH Malaya 
pada hari Kemis telah 

membuat peraturan darurat ba 
ru jang akan membolehkan pi 
(hak militer memasang pagar ka 
wat jang bertenaga listrik dise 
kitar kamp? ediaan | 
'desa2, Tindakan ini diambil un 
|tuk mentjegah djatuhnja pers2 

Idiaan makanan ditangan kaum 
: — Kekuasaan Kongres pemberontak. 

Keputusan ini diambil oleh 
pemerintah Malaya karena ter 
njata, bahwa kaum pemberon- 
tak banjak menerima persedia 
an makanan dari kawan? dan 
keluarganja jang diam didesa- 
“desa jang akan  dilingkungi   oleh pagar listrik itu. Peratu- 
ran baru ini tidak mendjamin 
pengganti kerugian kepada, me 
reka jang mati karena kena Ka 
wat listrik itu, sekalipun apa 
bia itu terdjadi karena ketje- 

'Jakaan, 

budjukan, supaja- Sultan Ha 

Eu x 

Dalam mengindjak Pekan Anak-Anak hari ini, marilah kita ulangi tekad kita, untuk memberikan segala spad 
| Anak", agar mereka bisa tumbuh mendjadi 
jang sanggup meneruskan dan mewudjudkan dharma- 

Affaire Hamid II 
Sultan Mungkin Djadi Saksi: Tuduhan 
Ihd Hamid: Usaha Merobohkan R.I. 
Pernah Ia Mendekati Sri Sultan Dgn Budjukan 

Halus Dan Gertakan. 
(Koresponden sendiri,) 

ESKIPUN SAMPAI SEKARANG dari fihak resmi belum 
suka memberi keterangan, : 

dimadjukar sebagai saksi dlm. perkaranja Sultan Hamid, tetapi 
Gari fihak2 jg mengetahui djalannja perkara, bisa meramalkan 
bahwa diantara saksi? golongan tinggi, 
Sri Sultan Hamengku Buwono: Hubungan jang menjebabkan crang kuat itu dim perkaranja Su!tan Hamid tidak 
duhan2 bahwa Hamid telah melakukan usaha utk : pembunuhan atas dirinja para Pemimpin Negara, termasuk dju 

tetapi djuga perbuatan Sultan Hamid se- 
jg bisa Laga kesimpulan sebagai suatu 

Girinja sendiri, maupun sebagai seorang dian- taranja kompiotan, jang berniat merobohkan R.I. 
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kemungkinan kepada ,,sang 
Manusia 1g berguna 

akti kepa- 

   

  

     
   

tentang siapa sadja jg akan 

akan termasuk djuga 

sadja tu- 
melakukan 

ra Federalis, sebab dengan de 
mikian, Hamengku Buwono se 
bagai Sultan, akan bis mem- 
bangun kembali Keradjaan Ma 
taram, dengan Kedu, ' Banju- 
mas, Jogjakarta, Madiun dan 
Kediri sebagai daerahnja. Be- 
landa mendjandjikan itu, asal 
sadja Hamengku Buwono mem 
berikan bantuan, dengan lain 
perkataan ,mengchionati dan 
meninggalkan RI”. 

Ketika mendengar tawaran 
itu, Hamengku Buwono men- 
djadi menah padam wadjahnja, 
dengan tersenjum jg mengan- 
dung hinaan, ig gojang kepa- 
kb pata Pane £ ia 

Gertakan Hamid. 
Sultan Hamid jg kenal baik 

Sipat2nja Hamengku Buwono 
mengerti bahwa orang jg ber- 
Gjiwa besar ini tidak bisa dibu 
Gjuk, oleh sebab itu ia mentjo- 
ba dengan gertakan: 

»Kau toch pertjaja, bahwa 
kalau Belanda membuat door- 
stoot, dalam tempo beberapa 
djam sadja, Jogjakarta, Ibu- 
katix R.I. akan bisa diduduki?” 

»Mungkin!” djawab Sri Sul- 
tan, 

Dan kaiau terdjadi demiki- 
an, apakah jg akan kay ber- 
buat?” 

Saja akan melawan!” men- 
djawab lagi is dengan suara 
jg mengandung kepastian dan 
kejakiman. 

,Kau toch tidak mempunjai 
tentara?” 

,Semua rakjat mendjadi ten 
tara, saja aka, berdiri dimuka 
mereka!”...... 

Persiapan sudah lama. 
Dengan melakukan budju- 

kan ini, bisa memberi kenjata 
an, bahw, sedjak lama Sultan 
Hamig telah mengatur persia- 
pan2 untuk mengatur perla- 
wamam Gaxi sebelah dalam, se- 
mentara jang mendapat tugas 
diluar, adalah Westerling. 

Baik selama mendjadi Koor- 
dinator Keamanan, maupun ke 

| mudian sebagai Menteri Perta 
hanan, Hamengku Buwono me 

ngetahui dan mendengar ba- 
njak tentang gerak-gerik dan 
hubungan rahasig antara Sul- 
tar Hamid dengan Westerling, 
diantaranja 43da jang berupa 
hitam diatas putih. 

Dalam hal ini, Sultan Hamid 
sendiri pernah berkata kepada 

salah seorang pendjaganja Se- 
lama ditahan di Jogja, jang   

persediaan dan | 

  

tempo2 melajani dis bermain 
kartu, bahwa dalam tuduhan 
melakukan pertjobaan membu 
nuh kepada beberapa Pemim- 
bin Negara, antaranja terma- 

(Suk Presiden Sukarno dan Ha 
mengku Bowono, besar ke- 
mungkinanniy ia akan bisa be 
bas, sebab menurut pendapat- 

nja tuduhan? itu buktinja ku 
rang kuat, tetapi jang ia rasa 
sangat berat dan sulit baginja 
untuk meloloskan diri, adalah 
tuduhan, bahwa ia telah mem 
beri bantuan uang dengan 

mempergunakan  civilelijstnja 
kepada Westerling untuk mela 
kukan pemberontakan mero- 
bohkan RI, sebab dalam turdu- 
han2 itu ada bukti2nja jang 

“kuat, antaronja berupa Surat2 

g
e
 

| belakangan ternjata, bahwa da 
(lam perdjalanannja meninggal 
kan perbentengannja di Djawa 

(Barat itu, mobil jang ditumpa 
Ingi Kartosuwirjo itu dapat di 

   

    

||jang waktu tertangkapnja mo 

| djalan pa 
, 

sel aigeoekin 
Tetapi menurut sumber lain 

tangkap didaerah Bandung, Sa 

bil ini Kartosuwirjo sendiri su 
dah tak ada didalamnja. Menge 
naj ditahannja mobil ini didae 
rah Bandung, fihak resmi di    

Semarang “belum mendapat 
chabar lebih djauh gari Divisi 

Siliwangi (Djaw, Barat). 
Tentang chabar disinjalirnja 

Kartosuwirjo di S'baja, lebih 
| Gjauh fihak jang kareng peker 
| djaannja biasanja mengikuti 
perkembangan2. Darul Islam 
da, jang selalu meneliti siasat 
Kartosuwirjo dapat menambah 
kan, bahwa besar kemungkinan 
nja, bahwa tudjuan Kartosu- 
wirjo bukanlah semata2 Sura- 
baja. Sekaip kota besar tadi, 
diduga bahwa djuga Djom- 
bang, Madiun, Tuban, Gresik 
dan Banjuwangi akan djadi tu 

  

  

    

“Ialui djalan Utara sebagaimana 
i Utara semula memang 

li Surabaja, Kartosuwirjo pe 

  

—. Oleh: Wartawan kita. 

di, guna melantjarkan hubung- 
an DI Kartosuwirjo dengan Ka 
har Muzakar di Sulawesi, jang 
seperti pernah dikabarkan be- 

Hakangan ini sering mengadakan 
korespondensi diantara mereka 
berdua. Sampai dimana kebeaa- 
ran rabaan2 ini, fihak resmi ti- 
dak Mau memberi komentar 
apa2. Hania perlu di tegaskan, 
bahwa di Djawa Tengah sendiri 
pengikut2 Kartosuwirjo sudah 
hapir ,dib@r@skan” semua, Ha- 
nia disana sini masih ada bebe- 
rapa orang ,,penghubungnja”, 
tapi mereka ini vun sudah da- 
lam vengawasan dan penjelidi- 
kan fihak pendjaga2 keamanan, 
hingga pasti mereka tak dapat 
bergerak lagi. 

s Tak Perlu 
Adanja PerutusanRussia 
Di Tokyoj Kata Pihak 

Djepang 

ENURUT KETERANG- 
Na AN kalangan kementer- 

  

  djuan bepergiay Kartosuwirjo. 

Mengharap dapat pengi- 
kut di Djawa Timur. 

Memang kalau ditilik kwatnja 
pengaruh agama dikota2 terse- 

! 

#but tadi, Kartosuwirjo mengha- 
|rapkan bisa dapatkan pengikut2 
baru di Djawa “Timur, tetapi 
melihat rapinja tindakan mili- 
ter dan sipil di Djawa Timur, 
mustahillah Kartosuwirjo dapat 
membentuk sel2 Darul Islam di- 
sana. Lagi pula, meskipun pe- 
ngaruh Islam disana amat be- 
sar, ini belum berarti bahwa ka- 
langan Islam disana menjetu-/ 
djui dan membenarkan faham2 

Kartosuwirjo. Faktor baru jang 
mendjadi sebab Kartosuwirjo 
hendak berusaha melebarkan 
sajapnja di Djawa Timur, dika- 
ibarkan karena di Djawa Barat 
(Darul Islam sudah kehilangan 
kepopuleran dikalangan rakjat 
“akibat tindakannja jang sesat: 
i pun karena Kartosuwirjo mera- 
.sa di Djawa Barat sudah banjak 
| mempunjai ,,Saingan' gerombo- 
lan lainnja, seperti ,,Barisan 
Sakit Hati”, ,,Barisan Bambu 
fRuntjing”, ,,Barisan Rakjat Ter 
tindas” dilnja lagi. 

Utk. lantiarkan hubu- 
ngan dgn. Kahar? 

Ada pula dugaan, bahwa ren- 
tjana2 kundjungan Kaftosuwir 
jo ke Tuban. Gresik atau Banju- 
wangi ini ialah untuk berusaha 
membentuk ,,badan2 penghu- 
bung” ditempat2 tepi pantai ta- 
PLPL PPL LL Ls PAP 

  2.
 

rian Juar negeri Djepang pada 
hari Kemis Djeparjiz mungkin 
setjara resmi akan memberita- 
hukan kepada Sovjet Uni mela 
lai perantaraan Swedia, bahwa 
Sovjet Uni tidak perlu lagi me 
pempatkan perutusannja di To 
kyo. Menurut kb. »Kyodo” jg. 
merdapat keterangan dari sum 
ber tadi, Djepang harus menga 
dakan kontak dgn Sovj 

perantaraan MoWura anna 2 
rena Sovjet dan Djepang djika 
dipandang dari sudut tehnis ma 
sih dalam keadaan perang. 

    

   
   
   “Tahun Ke VII — No 
Bag mane enebagaae E 

anyaman: 
   

    

ramaju—Mobilnja Bisa Ditangkap Tetapi 
Oa Sudah Menghilang 
Harapan Utk Adakan Sel2Di Kote2 Pantai Dan Lantjarkan Hubungan 
Na .. Dgn Kahar Muzakar? , 

" ENJAMBUNG BERITA. tentang chabar disinjalirnja pemimpin Darul Islam Kartosu- 
rabaja, lebih djauh wartawan ,Suara Merdeka” mendapat chabar dari kala- 

tahui, bahwa djalan jg diambil oleh 
abarjak diduga orang, Dugaan bahwa Kartosuwirjo melatui 

dihubung-hubungkan jaga dgn adanja berita, bahwa se- 
rrah disinjalir di Djatitudjuh 

Kartosuwirjo mungkin tidak me 

(Kabupaten Indramaju, das 

  

kop., Tunisia 
lah satu gedung biosco» 

Tunis telah terdjadi insiden jg. 
dapat menimbulkan korban? ma 
nusia jang banjak, Pada hari 
itu dalam gedung bioskop terse 
but jang penuh sesak dengan 
para penonton telah meledak se 
buah bom. Meskipun sebuah 
tembok jang terletak didekat la 
jar putih runtuh oleh peledakan 
ini, akan tetapi untung skali 
tidak ada seorangpun jang men 
derita ketjelakaan. 

Polisi telah menangkap se- 
orang laki2 jang melarikan 
diri dari tempat peledakkan 
tadi lalu dibawa ka markas be- 
Sar polisi untuk didengar ke- 
terangan2nja. Peledakkan se- 
matjam itu merupakan jang 
kelima kalinja dalam 48 djam. 
Sebelumnja peledakkan ini se- 
buah bom lainnjs telah dilem- 
parkan pula kearah sebuah 
bus trolley, akan tetapi tidak 
ada Seorang pun dari penum- 
pang2nja menderita luka2, 

KEMBAR TIGA. 
Diklinik bersalin Mardi San- 

'toso Surabaja Rebo siang te- 
lah dilahirkan anak kembar- 
tiga, Ibu serta anak2 berada 

dalam keadaan sehat wal'afiat. 
Ajahnja tuan Kios Hwa Jo 

adalah seorang tukang kaju 
i jang sudah “mempunjai dua 
orang anak, Tiga-kembar ini 
semuanja perempuan. 

  
Tidak Melulu Hanja. Utk Oposisi Sadja: 

Kata Wahid Hasjim 
Adjaran Islam: Katakan Kebenaran Walau Pahit. 

ANG SUDAH terang ialah N.U. tidak akan melakukan 
opposisi asal opposisi sadja”. Demikian diterangkan 

oleh Wahid Hasjim wakil Pengurus Besar N.U. jang baru sore 
Djum'at kemaren kembali dari perdjalanannja ke tjabang? 
N,U. di Djawa Timur dan 
Hasjim menerangkan demikian 
sikap N.U. terhadap kabinet 
dari Masjumi sudah terdjadi, 
Masjumi. 

Ia menerangkan hingga kini belum 
lagi diambil ketetapan apakah dan 
bagaimana sikap NU terhadap kabi 
net kelak, tetapi jg njata ialah NU 
tidak akan mengambil sikap opposi 
si sekedar untuk memuaskan perasa 
an berhubung dengan NU tidak   Truman Tak : 

Praktekkan 
Sosialisme 
RESIDEN TRUMAN 
pada hari Kemis telah 

menangkis kritik jg mengata- 
kan bahwa pemerintahnja dim 
usaha?nja dewasa ini tjende- 
rung kep maksud untuk 
memp n ' sosialisme. 
Dalam pidatonja pada suatu 
upaftjara jang diselenggarakan 
oleh kementerian pertanian, 
'Truman menerangkan, bahwa 

  
apa jang dikerdjakan 
oleh pemerintahnja dewasa ini 
adalah djustru sebaliknja dafri 
sosialisme. 

Jaitu karena pemerintahnja 
kini telah menempatkan alat2 
produksi ditangan kaum produ 
sen setjara perseorangan, 

Sebagai bukti ia mengemuka 
kan, bahwa galam tahun 1932 
djumlah perusahgan pertanian 
jang mendjadi milik mereka jg 
mengerdjakan sendiri tanah- 
nja adalah kurang dari 5846 
sedangkan sekarang djumlah 
itu telah meningkat mendjadi 

1596. 

mempunjai organisasi didalam kabi 
net sebab adjaran Islam tentukan 
bahwasanja ,,katakanlah kebenaran 
itu walaupun pahit (djuga terhadap 
dirr sendiri)”. Djadi djikalau pro- 
gram kabinet memang merupakan 
barang hak (benar) N.U. pasti tidak 
akan melakukan opposisi jg sekedar 
untuk memuaskan perasaan hati sa 
dja, demikian Wahid Hasjim. Da- 
lam pada itu bagi N.U. suatu kabi 
net jang dipimpin seorang pembawa 
tiita2 Islam dan kabinet jg dipimpin 
seorang jang tidak demikian tjita2- 
nja adalah berbeda sekali dipandang 
dari sudut agama. 

Oleh karenanja djikalau NU mem: 
berikan kepertjajaan kepada kabinet 
sekarang jg P.M.-nja bukan pemba 
wa tjita2 Islam, maka kepertjajaan 
jang diberikan NU itu semata-mata 
berdasarkan muamalah  (perhubu- 
ngan) lahir semata2 dan tidak dapat 
di-ikat perasaan batin setjara keaga 
maan. Dan bagi seorang Islam ke 
pertjajaan lahir jang demikian itu 
artinja tidaklah serupa, demikian 
Wahid Hasjim selandjutnja. Atas 
pertanjaan bagaimanakah pendapat 
nja mengenai putusan madjelis Tan- 
wir Muhammadijah di Bandung 
baru2 ini, Wahid Hasjim mendjawab 
ia belum lagi mempeladjari sungguh 
sungguh putusan madjelis 'Tanwir 
tsb., dan karenanja tidak dapat mem 
berikan pemandangan. (Antara) 

  

  
KEBAKARAN BESAR DI 
HONGKONG. | 

Pada hari Kemis telah ter- 
djadi kebakaran besar di ba- 
gian Barat kota Hongkong, js. 
penduduknja padat itu. Dalam 
kebakaran ini telah musnah 4 
gudang penuh dengan barang2 
plastik dan bahan2 Kimia, Ke- 
rugian ditaksir: berdjumlah 
$ 4.500.000, sedangkan korban 
tidak ada. 

jang ia kirim ke Negeri Belan       
da. . 

Dengan me:ihat sekitar bagi 

an ini, Maka boleh ditentukan 
Sri Sultan Hamengku Buwono 
akan didengar sebagai saksi, 
ccmikian Wartawan SUARA 
MERDEKA mengabarkan, j 

| . 

3ubversif”. 

MADJELIS RENDAH DJE 
,PANG SETUDJUI REN- 
TJANA UNDANG2 ANTI- 
SUBVERSIF. 

Madjelis Rendah Dje- 
pang hari Kemis telah me- 
njetudjui rentjana undang 
undang jang diadjukan 
oleh ' pemerintah, untuk 
memberantas ,,tindakan2 

Rentjana un- 
dang2 tadi achir2 ini men 
djadi sebab timbulnja pe- 
mogokan umum, iang dila 
kukan oleh hampir satu 

djuta kaum buruh, 
sewa 

jot 

har 

j Ma anNp ear 

Nana jaman Indo (iemosaa F Tni 
h Gani 

GK Xx y 'akensc 
Kk r 

| Ka best ja ian??? 

A1 

Djawa Tengah selama 8 hari. Wahid 
atas pertanjaan bagaimanakah 

djikalau kelak perpisahan N.U, 
sesudahnja rundingan N.U. dan 

. . 

Tisin 
Obat Anti-TBC Jg Se- 
murah Obat Vitamine 

BAT BARU UNTUK me 
lawan penjakit paru? 

(TBC) tak lama lagi akan da- 
pat dibeli oleh umum di Ame- 
rika Serikay dan dinegara2 la- 
mnja dengan harga sama mu- 
rahnja sebagai harga jang ha- 
rus dibajar untuk tablet? vita- 
mine, demikian diumumkan pa 
da hari Kemis oleh H.B. Burns. 
direktur dari ,,Vitamine Corpo- 
ration” Amerika Serikat. 
Pengumuman ini dikeluarkan 

untuk memberitahukan bahwa 
perusahaan tadi akan mempro- 

| duksikan obat isonicotinine hy- 
dralide jang oleh perusahaan 
tadi diberi nama ,,Tisin”  Sela-' 
'in perusahaan tsb. masih ada ' 
9 perusahaan obat2an Ameri- 
ka lainnja jg. membuat obat ba 

!   MENTJARI KAPTEN CHERY 
| SERTA IS JA JG. HI- 
'LANG: PESAWAT UDARA 
INDONESIA IKUT SERTA. | 
Pesawat2 udara Indonesia ' 

dan Portugis hari Kemis ikut , 
serta dengan 4 pesawat udara | 
Australia dalam usahanja un- | 
tuk mentjari kapten Cherry 
serta istrinja jarg hilang, se- 
djak Minggu jl. antara Ku- 
pang Timor dan Darwin dalam 
pererbangannja dari Inggris sni 
Australia, sewaktu mereka ber- ! 
bulan madu. 

2 1/4 DJUTA MURID PBH ”' 
SELURUH INDONESIA. | 

Pada achir kwartaal I ta- ' 
hun ini telah dapat tertjatat : 
57.189 kursus P.B.H, diseluruh 
Indonesia dengan murid rata? 
tiap2 kursus 40 orarg. Djadi 
djumlah murid kurang lebih 2 
Ng dl nak pada acnir 

/4 Gjuta, sedangkan pada achir 
njaknja Mara” P,B.H. hanja 
2 djuta orang. Demikian di 
kabarkan Djawatan Pendidikan 
Masjarakat, 

  

  
| ap 

  

Bom Dlm Bios- 

pw HARI KEMIS disa 

    

| Sajembara Kita Umumkan 
h Tanggal 20 Mei 1952 

Peak AM Lama ET 

   

      

  
  

Pelopor Kebangu- 
nan Nasional (3) | 

DJENDERAL SUDIRMAN (1912-1950). Pembawaan dan 
sikapnja tidak akan begitu menarik perhatian sebagai pemimpin 
Angkatan Perang, tetapi watak, pribadi, disiplin, keimanan dan 
kedjudjurannja, membawa Soedirman ketempat jang tinggi dimata 
Pemimpin2 dan Rakjat Indonesia, Masjhur dimasa aksi Belanda ke 
dua, dengan paru-sebelah ia tetap memimpin perdjuangan anak 
buahnja seluruh Indonesia. Sebulan sesudah penjerahan 
latan, jaitu tgl. 29 Djanuari 1950 meninggal dunia dengan segala 
ketenangan setelah membajarkan tugas-hidupnja dengan se-baik2-. 
nja. 

Dr. D. SET YABUDHI (1879-1950). 
ngat membentji pendjadjahan Belanda. Ikut berdjuang di Afrika 
Selatan membela Rakjat disana. Kembali dari pembuangan diluar : 
negeri dan setelah mendapat gelaran Doktor Ekonomi 
mendirikan Sekolah Kesatrian di Bandung. Ketika Negeri Belanda 
diserang Djerman ia ditangkap, kemudian dibawa ke India, Suri- 
name dan achirnja kenegeri Belanda, Dengan tipu muslihat 
dapat kembali ke Indonesia, terus ke daerah pedalaman dan 
ikut berdjuang mempertahankan Republik. “Pernah djadi Men- 
teri Republik Indonesia. Meninggal di Bandung 28 Agustus 1950: 

   

   

      

  

        
        

       

      
        

              
      

  

kedau- 

   Turunan Indo jang sa- 

di Swiss, 

ia   
  

s . 9P 

 Ngitasi” Tunis 
Merupakan Sebagaian Usaha Uik Le- 
'Mahkan  Solidariteit Negara2 Atlantik 
| . Kata: Bonnet 2 

   
   

UTABESAR PERANTJIS di Washington, Henri Bon. 
Diet mengatakan hari Kemis ke 

jang disebut ,,agitasi golongan ketjil terroris” 
pada pers. bahwa apa 

di Tunisia itu 
merupakan sebagian dari usaha besarZan untuk melemahkan 
solidariteit antara negara? Atlantik. Dikatakannja djuga bah 
wa rentjana ini ditudjukan pula utk. mentjegah tertjapainja 
persetudjuan antara Perantj 

Bonnet seterusnja mengata- 
kan, bahwa adanja rentjana ini 
dibuktikan pula dengan sebuah 
dokumen jang dikatakan ber- 
asal dari Laksamana Amerika 

| Fechteler dan diumumkan oleh 
harian Perantjis ,,Le Monde”, 
dalam mana diramalkan bahwa 
Perang Dunia akan petjah se-' 
belum 1960. Ini muslihat utk. 
menimbulkan ketjurigaan dan 
kebentjian: antara Perantjis 
dan Amerika, kata Bonnet. Di- 
sebutnja pula apa jang disebut 
memorandum Phillip Jessup, 

Re Kenya Dogg 

  

tjis dan Tunisia. ,,guna menjelesai 
kan persengketaan Perantjis- Tunisia dan mengadakan 
bahan? ketatanegaraan jang bersifat demokratis”, 

pera 

utusan Amerika dalam PBB, 
jan» disiarkan oleh ptrs Djer- 
man Timur, sebagai bukti ten- 
tang adanja rentjana tersebut 
diatas tadi. Memorandum tadi 
mengenai Soal persatuan kem- 
bali Djerman. 

Selandjutnja Bonnet menga- 
takan, bahwa Afrika Utara 
merupakan ,,sleutelpositie” ha- 
gi Perantjis dan sekutu2nja 
dan oleh sebab itu maka me-' 
reka tidak boleh berselisih-pa- : 
ham tentang hal itu. (Antara), 

  

Hari Pekan Anak2 
TE Ea Uu uu en 

 



        

  

  

    

   
      

     
   

    

  

   
T atau naik ke-kei 

Kk . Rakjat 6 th. 
2 “mempunjai Stur 

as c 
t Bag Adu 

cari 

  

  
  

  

   

    

  
   

                            

| ARAK bbar KOLESOM tiap 

. botol 'ketjil R 6,50. 
| ANGGUR KOLESOM tjap Kuda 

botol besar A 
na R. 7,60. 

“Gang Pinggir No. 1 Telp, 1658 | 

  

  

botol besar a R. 1250 

A R 15.— botol ke- 

Bli Obai 
NGO HOK TONG”- 

Semarang,       

'udjian ini 
oleh karena kenjataan, bahwa. | 

pin oleh 2enanna Sa I akis |. 
Ma
ma
 

Pe
n 

sd 
e
d
m
o
m
n
e
 

mn 
an
an
g 

3 

    

   

  

   

    

Isatu Udiian sagi | 
ah Negara2 Ketill, 

| Indonesia Perus La Supaja Soal 

A bekaaae 

Perhatian bagi 

lebih2 bertambah, 

   golongan negara? tadi 

Ggi ber Bunte dikantor “dele- 1 
gasi Indonesia, jakni terutama | 
untuk menindjau kemadjuan2? |: 
jang telah dapat ditjapai se- 
Lag minggu jang lalu dida- 

   

  

   

  

. @ Perserikatan Bangsa?, aa 
p menel usahanja bagi tjampu 
ma Kia Nanti Mei pik 

r dihadapi penentangan, ian 
berkah dari New, Lea okagnan, dek 
laun mulai memandang masalah 
“udjiar bagi bertambahnja peng 
kan dengan negara? besar, 

kesudahan jam me tiap “Sokongan na da Ong Ai 

Digaahan siasat) jang An di- 

    

. Di. 

mg Dim 
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PEKAN AN) YAR-AN: AK. 

kan Anak-Anak”. 
,Hari-Ibu'-pun kita sudah 

punja, - 

Mengingat itu, bangsanja Sir 
Pong pada ngiri. Mengapa tidak 
diadakan ,.Hari - Bapak”. Toh 
kaum bapak itu djuga merupa- 
kan suatu faktor jg MAHA VI 
TAAL dim eyclus keluarga??... 

Dan selandjutnja utk 'adilnja,   
  

   
    
   

   

    

   
   

  

   : Warung 106- Telp. 816 
se — SEMARANG 

  

  

  

   
      

  

Sepeda Ngupaja Una” 
Aloon-aloon Semarang. 

(Sebelah tempat Lontjeng) 

| Diselenggarakan dan dikerdjakan oleh Kawanan 

Bekas Pedjoang' 
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“ DJOKJA Rp. 5 

i bikin baik Rp.12y— 
1 OBAT 

  

LOTERIJ UANG Rp, 16,— 15 Rp. 9— 

da RP S— LUX eRad BAKANG 

“BUSLEKIN Pbb, 
| Ajang dan monjok. Kp. 2,— 

2 Rp. dT— 

3 as, 

yr 

KENIYJING? 7? ? Daah, nanah, 

4jing sedikit perih, dan saki t UKU- 

NOL tangg. dapat 'tulung Rp. 12,— 

besar Rp: 20—, DARAH KOTOR??? 

Bisul juka gatel dll CERENOL da 

pat, bikin baik Rp. 12— besar 

Rp. 20,—, ZALF Rp. 3,—. BATUK KE. 
. RAS ?? VOCANOL tangg. bisa lekas 

besar: Rp. 29,—. 

KOEKOEL BESAR BRONTOK 

“besar Rp. 20,—. ZALF Rp. 3,—, VITA. 

NOL PILL, Rp.12,— besar Rp. 20— 

badan Tenrah, dingin “Iekas tjapee, 
tulang2 sakit, 

, Prijse, 1. 

(sexuele zwakte), 

pinggang pegel. 
Ongkos kirim Rp.2,— 

Ci 8. 
20 PHIO GIOK GIEM 

“Garig Tengah 22 — Semarang. 

si Kn 

1 
SEDARI 25 TAUN jg. LA 

: an Pn, 

aa minta 5 
BEM AKN a 

14 Gene malam tg. 19 

Yrekkl & porto 

' “Nni3, BUAH DADA LEMBEK ? ?' 
dapat bikin Ken-, 

KkNA PILL, dalang buan 

3 tkiak peles RP. 28:— SUIRINE tangg, 

| H baik kenijing  gula-neeiwil, 
"11 s6ben Rp. 20— 3 ds, Kp. d,— An 

2m 

Mendjaga Kwaliteit dan Keradjinan 

Alamat jang dikenal dan dipertjaja oleh 

Tn Iyog 

Ini Anggur terbikin dari KOLKESOM 

  Sir-Pong djuga usul supaja di- 
: adakan Hari ,Pak-Pengulu”. 

: Sebab zonder pak Pengulu, 
|tanggung tidak akan ada ,,Hari 
'Ibu” 'atau .,Hari-Bapak”. Apa 
lagi ,/Hari-Anak- -Anak”-nja. an 

Sir-Pong. 

  

'Hari ini permulaan hari ' Pm | 

  f KT KA     | 

BERITA P: 
| Pa anne 
i Hari Djum'at Kliwon Banten dja | 
| uh tgl. 14 Sawal th. Dal 1839 Ma 
! sehi 29 Oktober 1909. 

“Langganan di Jogjakarta. — Tal. 
114 September 1944 djatuh Hari Ke 
(mis Wage, 26 Agustus 1946 "Senin 

IKliwon “dan tgl. 1 Agustus 1948 

| 
! 

Is Minggu Legi. | 

5 
1 
RUMAH OBAT. 

| “Minggu, tg. 18 Mei dibuka , 
irumah obat Ratnkamp djam 8— | | 
12, Kemis tg.'22 Mei dibuka ru-| 
'mah obat Rathkamp dan -van!: 
'Gorkom djam 8—42, dari tg. 17 
isampai 24 Mei dibuka, rumah 
"obat Sik Iang dam Numa, djam 
18—19, Rathkamp, vah Gorkom 
dan Koo Hiwie djam 8—17. 

Tn AN MADJELIS 

jad. Siak 
diam 19.45 bertempat di Gris Bo-|. 

| djong Gabungan Madjelis Guru Se 
marang akan mengadakan pertemuan |. 
perajaan tutupan pengadjaran Sekof 
lah2 Rakjat Islam seluruh Semarang. 
Diharap sangat kedatangan para wa 
li murid dan para tamu undangan... 

: TIDAK BENAR 
'Berita2 diluaran jang menga- 

takan, bahwa “Kotapradja Se- 
maarang akan membajar upah 
pada pekerdja2 harian jang be- 

kerdja setelah terdjadi pemo- 

gokan Sebda, tiap harinja Rp 
450 oleh pihak DPD Kota di- 
bantah. Sambil menunggu kepu 
tusan pihak atasan, “pembaja- 
ran tiap hari hanja Rp 3,25, bu 
kan Rp 4,50. 

KPI BUKAN KBI. 
Perkemahan pandu? jg 

rikan kemarin bukan dari : 
tetapi K.P.I. 

Lir et aanPns » 205 

    

LU. 

na 
Barat 107 

Vo. AN seakan. | P1 

  

      

      

      
     

1 jang terpilin. 

  

MEI 1952. 
: DILARANG EXPORT. 

Memirut. keput kepala 
kantor pusat Sana utk 
seppeninga waktu Gilarang meng 

: an deuak, 
gaplek dan “tepung-gaplek, ta- 

pioca ampas, katjang-tanah, ka- 
tjang-kedele, katjang-hidjau dan 

djagung.. Export tepung-sagu 
hanja diperkerankan dari dac- 
rah2 di Sumatra Gan kepulauan | 

Kementerian | 

Perekonomian bagian Pewarta- 

Pemakan RAMPOK. 

  

Perkara . perampokan di Ka- ' | 
rangsaru 1l, jang sudah ceki 
an kali ditunda peperiksaan- 
nja, kemaren telah diperiksa 
kembali oleh hakim, Perampo- 
kan itu dilakukan oleh Ik. 15 
orang dengan “menggunakan 
prahoto dan dipimpi, oleh K. 
jang bersendjata pistol. Dalam 
peperiksaan jang dulu2 itu Se | 
hi terdakwa tidak mengaku 

Mantap tersebut 
telah naga Mpg Kepada £ 
14 orang terdakwa, oleh djaksa 

| dimintakan hukuma,, 'masing2 

3 sampai tahun pendjara, 
dan Seorang terdakwa karena 
tidak 'ada bukti tjukip, apa 
takan kebebasan. Putusan akan 
dikeluarkon lain waktu. 

“MALAM PERINGATAN. 
Pada Hari Kebangkitan Na- 

'sional, tg. 20 Mei ja.d. djam 

19,30 bertempat di Gris Bodjong 
Djapen Kota akan mengadakan 
malam perirgatan dgn pemuta- 
ran film .,Rakjat memilih”. 

20 MEI DI KARIMUNDJ AWA., 
Pada tg. 20 Mei j.a.d. berte- 

:|patan dengan Hari Kebangu- 
man Nasional, Djawatan Pene- 
rangan Propinsi . Djawa-Te-: 
ngah bersama beberapa  dja- 
'watan sipil dan militer lainnja ' 
akan mengadakan campagne 
penerangan didaerah jang ter- 
'pentjil dalam  wilajah 
Tengah, ialah Karimundjawa. 

Tg. 19 Mei pagi rombongan 
“berangkat dari Semarang dg. 
speedboat dari Kepolisian Dja- , 

'wa-Tengah. 

MINTA DIRI. 
Rekan kita, 

ri Senen jg akan datang akan 
meninggalkan Semarang. Be- 

lu diketahui 

Sebagai gantinja sementara 

| adalah sdr. Go Ing Tjwan, Se 

lamat djalan dan sampai berte 

mu lagi ditengah2 masjarakat 

Semarang. 

   

  

puran Obat2 Tio 
som, dll, Obat 
dan darah. Ini: r pul 

rah, muka putlet, 

-nja, 
ANGGUR “KO: PO 
duduk perut, dan, jang ber 

t tumpah2, “kaki 

8: 

Sara kan, 

dengan bahan obat Tionghoa 

daa 6 bot   aa di 
) RENA 

Bata maa Bab" apa- 

bila waktunja dipandang. "baik 
|Oleh karena Dewan Keamasan 
melakukan sidanghja 
Itetap, maka senantiasa ada be 
mangan utk. meminta persi- 

   IT . 5 pe 

rakar adaatih ini. Gotontsu2 
Asia, Arab, Afrika. senantiasa 

  

Oleh karena itu perkembangan2 ba- IN 
ru di Tunisia senantiasa diikuti den- |. 
gan seksama, sedang dalam pada itu 

diusahakan pula untuk" ampela | 
: kedudukan golongan ini 
PBB. Keterangan2 jang telah diper-|' 
oleh dari “Tunis menundjukkan, bah- | 
we di Tanisia 

r.. Pat simpati 
| Salahuddi n Baccouche jang moderat ' In 

$ itu, Ia bahkan tidak berhasil menda-, 

'| dari pemerintahnja masinz2. 

Djawa- . 

JW, Umbas : 

wartawan Ipphos Semarang ha 

dimana tempat 

jang baru, tetapi sementara 

ini in akan pergi ke Djakarta., 

pump 

5 5 KOLESOM mpOrRE 

1. ANGGUR OBAT KoLrsou. Ini Anggur Kuat tetpikin dari Tjam. 
oa jang berfaedah dan mahal, antaranja 

ang sanget. Penting untuk tambah kekuatan #ubuh 
tertjampur xing. sarinja Buah Anggur 

-Amat baik “bagi lelaki/perempulan jg. berbadan lemah. Kurang da. 
air muka kelihatan tua dan lesu tidak berse. 

mangat, kaki tangan dingin bua pinggang sakit, 
kepala suka pusing, “bernapas 
laki2 kurang. Paras perempuan Pag dil, Penjakit kelemahan, Minum 
ini Anggur dalam sedikit tempo sudah tentu lekas keliatan faedah. 

Baik untuk lelaki dan. PP remapuati, tua atau muda, “ 

peru 
ting, Perlu diminumi sampai Pen agar badan 

“dan bali dalam kandungan tinggal waras, 
ANGGUR KOLESOM SENG HWA Perlu diminum 
Kah bersalin. agar tinggalnja darah dalam badan Kena h ah 
dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, menam- 
bah air susu ibu, dan menambah nafsu makan, Terutama bagi pe. 
rempuan jang sudah 'banjak beranak ini Anggur SENG HWA sangat 

AT BRHKUMATIEK. Ini Anggur obat Rheumatiek dbi- 
th Paman tap Ta jang sudah termashur #urun menurun. Dib'kin 

   

9 ga TU 

  

  

   
   
   

“dergan 

1 dewan tersebut dalarn | 
membitja 

atikan hal Ini, kata | 
ng 

Perkembangan '| « 
"Tunisia. || 

Meskipun demikian, syatu kekal 
ahan “baru tidaklah dikehendaki. ! 

  

  

  

dikalangan: 

tidak banjak 
terhadap “perterinfahan j 

patkan seorangpun pemuka politik ' 
jang bersedia berunding dengan Pe-) 

| ranfjis, demikian Palar. Dengan de- 
mnikian rupanja tidaklah besar ke- 
mungkinan akan adanja' ,.penjelesai- 
An jang memuaskan bagi kedua pi- 
hak”, sebagaimana jang ' dinantikan 
oleh Amerika Serikat itu. 

Simpati dari nega- 
ra2 Am. Salatan. 
delegasi ' Indonesia 

bahwa. apabila 
perundingan2 jang hendak :di- 
lakukan pada tg, 20 Mei di 
|Tunis itu tidak dapat dilang- 
sungkan, maka sampai sehabis 

(Puasa tidaklah mungkin lagi 
diadakan perundingan... Hal ini 
akan berarti suatu penundaan 
jang sangat merugikan, me- 

ngingat mendesaknja masatah 

tersebut. Karena itulah maka 
tg. -20 Mei.itu Sipandang s?“a- 
gai salah satu elemen jang nie- 

'nentukan, demikian Palar. 
Didalam pertemuan dg. wa- 

kil2 negara2 Amerika Selatan, 

jang diperlukan  bantuannja 
bagi meminta - persidangan Si- 

dang Umum, telah banjak di- 

'djumpai rasa simpati terhadap 

Ketua 
menerangkan. , 

  

terda- H ren o 

     

  

   

  

   

  

   
   

  

| Bertemuan “antara Panglima Divisi Pangeran Diponegoro Over- 
ste Bahrun dengan para wartawan Djawa-Tengah jang telah di 
adakan bertempat dikediaman Panglima pada hari Kemis malam jl. 
Pada gambar: ketua Persatuan Wartawan, sdr. Burhan, 
sedang Tana pidato nja, 

ketika 

(Ipphos)   
  om — 

      

Ik Berputai 

berlangsun 

»jayakan, bahwa ia meng 

memperingatkan. 
Kongres Wanita iju, 

pada keharusan 
tenaga jang ada: 

masih muda ini, demikian kata 
Susilowati selandjutnja, ma- 
sjarakat ymum memandang s0o- 
'al2 disekitar pendidikan -ka- 
nak2 sebagai usaha jg hanja 
terletak don terbatas pada la- 
pangan pengadjaran semata2, 
dan berputar disekitar gedung 
sekolahan sadja. Pada ihal, di 
luar halaman sekelah, masih 
banjak kebutuhar dari berdju 
ta-djuta kanak2 itu, jg semua- 
nja, sekalipun merupakan ba-   | maksud golongan “ Asia-Arab- 

' Afrika. akan. tetapi hanja-se- 

dikit diantara wakil2 itu SARI 

! dpt. mengikat diri, karena ma- 

sih perlu menunggu instruks'2 

Dalam pada itu telah di juza 

diadakan hubungan dg. waki2 

lainnja. .Kami akan "memakai 

segala alat jang ada”, demiki- 

an Palar. ,/Instruksi2 jang te- 

lah diberikan kepada delegasi | 

Indonesia, sudah sangat te-) 

rang. Kami akan tetap aktif, i 

djuga djika kami terpaksa ber- | 

usaha dengan rentjana2 sadja | 

dulu”, Palar . menambahkan, | 

'bahwa kedjadian seperti jang ! 

| tersebut belakangan itu, tidak | 
" mungkin akan timbul, karena 

golongan tsb. mempunjai per- 

satuan jang kuat. 

Indonesia-Belanda 
.' Dan Djepang 

Oo LEH KARENA sampai | 

kedaulatan, pemerintah Belanda 
bertanggung djawab atas beleid 

pemerintahan di Indonesia dan 
karena sehabis 'penjerahan ke- 
daulatan itu pemerintah Indone 
sialah jang harus mengurus ke 
pe Belanda, maka tim- 
(bullah pertanjaan, sampai sebe 
rapa djauh pemerintah Belanda 
dapat dan boleh menjerahkan 
pengurusan kepentinganrja itu 
“kepada pemerirtan Indonesia 
demikian ANP mengutip dari la- 
poran terachir Kerste Kamer Be 
landa mengenai ' tan 
dang? jary bersangkutan dgn. 
perdjandjian On Ggn. 

na kana lapo: erui ran 
| Litu, masih perlu didapat kete- 
gasan, apakah Indonesia sudah 
dapat digolongkan diantara ne 
gara? serikat, sebagaimana jg 
Ian dalam pasal 25 per 
djandjian perdamaian tsb. Dji 
ka tidak, maka pgntasiah di- 
adjukan pertanjaan, kapan hal 
itu akan terdjadi, dan apabila 
hal ini untiik sementara Waktu 
belum dapat diharapkan, ma 
ka apakah jang dapat dilaku- 
kan oleh: La Indonesia, 
pada pemerintah Djepang guna 
mengurus Ke Belan 
da itu, (Pia). 

pada waktu penjerahar 

  

    

O-E- 

tulang “linu, 
pendek, urat, sjaraf lemah, sumangat 

Amat petlu 'bagi petempuan jang 
lemah, kepala suka pusing, sakit 

dil, Sakit lemah dalam waktu bun- 
ibu tinggal sehat 

dang-mahai dam mandijur, “dengan di. 
tiampuri Kolesom dll, Ini ang£ur obat me'ulu untuk sembuhkan se. 
gala rupa penjaktt rhetimatiok Hen bat 

: Ta tarat2 dan lain2 bagian | bagan, baik lang sudah lama atau 
: s h minum 3 botol x Naba 

1 SEMBUH 'sama Sekali, 
Ko? tag dan TORO? P.&D. diseluruh Indonesia. 

X & Ce”, gurabaja. 

(Hongsiep atau Entjok) ba'k ditu. 

tentu nanti kelihatan mandjurnja 

Tik. 
in Aka tina TONG” Semarang, : Ke Shota 

| tif, 

gian masjarakat jg non-produk 
'Giharap kelak  mendjadi 

anggauta masjarakat -baik2 

serta berguna, 
Kanak2 mulai menerima pen 

didikan didalam lingkungan ru 
mahnja dari orang tuanja sen 
Giri, kemudian pada umur 6 ta 
hun terbukalah baginja pintu 
sekolah dan beradalah ia di 
tengah2 masjarakat, jg sekali 
pun ketjil dan terbatas, sedi- 

| kit-banjak mentjerminkan kea- 
|daan masjarakat orang de- 

asa. 3 
Nampaklah segera kesibu- ' 

kan kanak2 itu mentjari sen- 
diri tjara2 menghibur. hatinja 
bersama-sama, dan tak habis2 

akal mereka sendiri kearah me 
nemukan bahar untuk kese- 
djahteraan hidupnja, - Maka 

hendaknja, masjarakot orang 
| dewasa mulai ikut-serta mengi 

(si kesedjahteraan hidup Kka- 

|nak2 itu dengan aktivitet2 so- 

' sial dan alat perlengkapannja 

| jg sudan serba sempurna itu. 

Banjak sekali hasil buah ta- 

ngan da, fikiran masjarakat 

orang dewasa je dapat menjem 

purnakan kesedjahteraom-hi- 

dup kanak? dengar mentjipta 

Galu  mentjetaknja dalam 

djumlah berdjuta-djuta djilid) 

buku2 kanak2, main2an ka- 

nak2 (dolanan), lagu kanak2, 

lelutjon dan sjair2 kanak2, 

hingga sampai film dan sandi- 

wara kanak2. 
Selain dari usaha turut 

menggembirakan dunia kanak- 

kanak, semua usaha jang ditu 

djukan membina dan meme: tiha 

ra kedudukan  masjarakat 

orang dewasa sendiri ,berupa 

misalnja usaha mendjaga kese 

hatan badar, (dinas kesehatan 

umum, keolah-ragaan) serta 

usaha memelihara kebudajaan 

dengan  ilImu2 pengetahuan 

psychologie dan paedagogie, se 

ni sastera, tari dan Suara, kea 

gamacn dan lain2, hendaknja 

semua itu ditjurahkan sebagai 

annja langsung guna menam- 

bah kekajaan dunia kanak2, 

mulai dari baji sampai mening 

galkan bangku sekolah. De- 

ngan demikian, maka atas usa 

ha, magjarakat terbuka dan Gi 

dirikan taman Hala jang lu 

asS, kolonie kanak2 (vacantie- 

PP 
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satu usaha konstruktip ra masa 

kat Indonesia. Teyapi disampin g1ja, 

bahwa satuznja maksud daripada 
bukanlah Situdjukan pada usaha sekedar 

menghibur kanak2 begitu sadja. Akan tatapi ditifik-beratkan 

hasrat Kongres Wanita unyuk membina 
lam masja'akat kanak? 

mana lazim Nara ata pendidikan kanak?. 

Didalam negeri Indonesia jg | kolonies), tempat2 batjaan un 

    

) idikan Anak? 
r. Disekitar "Gedung 

Sekolahan Sadja 
Mari 5 Mat Hidup Anak 2 Dgn Aktiviteit2 Sosial. 

ALAM MENJAMBUT perajaan Pekan Kanak? jang 
tang gal 14 imi, dan saterusnja tg. 

18 dan 19 Maa ja Ba auta parlemen nona Susilowati me- 
hargai usaha tersebut sebagai salah 

pe oepnan masjara- 
ngan tegas Susilowati 

usaha 

a, usaha 

tuk kanak2 rumah sakit 
nak2 dan sebagainjja, 

Rol sekolahan. 

Hubungan masjarakat orang 
dewasa dengan  maSjarakat 
kanak2 Selain oleh para ibu 
sebagai mata-rantai pertama, 
ialah sekolah. “Tindakan per- 
tama kearah hubungan-kekal 
antara ke-2 djenis masjafakat 
itu, ialah adanja undang? ke- 

harusan-bersekolah (leerplicht) 
dikemudian hari, Sedjak itu, 

,ka- 

    India Xl — PSSI XI 
De ak 

Pertandingan jg. ke-4 kali di 
Djakarta dari kes, India ,Aryan 
Gymkhana” kemaren sore mela- 

wan kes. PSSI berachir dengan 
seri, II. Besok. scre, tg 18 
kes, Tadia tsb akantmain di Ban 
(ang melawan Persib (bind Ban 
dump), tgl 20 main di Jogja la 
wan PSIM dan tg” 21 “Gi Solo 
lawan Persis. . 

  

Bob Kroon 
Harus Pergi 

OB KROON, “korespon- 
ed den dghi  Associated 

Press bangsa “Belanda. baru? 
Ini oleh jang berwadjib telah 
Ciperintahkan sapaja . “dalam 
waktu 2 minggu sesudah pe- 
rinteda diberikan, meninggalkan 
la@rah Indonesia, Alasannja 
ialah, karena disini dia dipan- 
dare mengganggu keamanan 
dan” berita2nja menurut 
pat jang berwadjib, tidak ob: 
jektip. Semendjak penjerahala 
Kn en ani terdjadi warta- . 
wan & ini ter i untuk 
kedua kalinjas jang pertama 
na pengusiran . wartawan 
Wang Chi Yuan dari sik. ,Seng 
Hua Pas”, 

Kabar Ir Kota 
Ba ISTIMEWA SE- 

ANG-S0LO DAN JOGJ 
SOLO WAKTU KES. INDIA 2 
MAIN DGN, KES. SOLO. 

Kereta-api2 
akan berangkat: 

1. Dari setasion Tawang Se- 
marang djam 13.50 dan kem- 
balinja berangkat dari Setasion 
Balapan djam 1950, Kreta api 
tersebut akan berhenti disegala 
beranjan jang dilaluinja. 

Dari Setasien Tugu Jogja 
lean 13.18 dan 15.00, dan kem- 
balinja berangkst dari setasion 

  

istimewa itu 

  lengkaplah suSuna,, masjara- 

kat kanak2 tersebar diribuan 

ngan maSjarakat orang dewa- 
sa djuga dapat di-differensieer 
dalam pelbagai golongan dan 
djenis anak: ada jang tergo- 
long anak pintar, anak bodoh, 
jang kurang sehat badannja, 
jang kurang sehat hidup-ro- 
haninja dsb. Tindakan mem-   | perbaiki kekurangan2 itu, baik 

| didalam ruangan kelas sekolah 
| maupun diluar kelas jang pa- 
da dasarnja tidak berada dari- 
pada usaha memperbaiki ke- 
dudukcmn kaum buruh “dengan 
persediaan2 sosial — tiadalah 
lain daripada kesatuan aktivi- 
tet ekonomis dan sosial dari 
sesuatu masjarakat (termasuk 
pemerintahnja) jang sehat 
untuk memupuk kekuatan bi- 
bit kepunjaan masjarakat itu 
sendiri. 

Kurang -sempurnanja Se- 
orang kanak2, berarti kurang 
baiknja mendiadi orang dewa- 
sa nanti dan oleh karenanja 
mendjadi kurang sehat masja- 
rakat seluruhnja. : Demikian 
anggauta parlemen Susilowa- 
ti dalam menguraikan dalam 

garis besar azas2 daripada ke- 

harusan perhatian  chalajak 
ramai terhadap usaha me- 
njempurnakan kesedjahteraan 
kanak2 (Child Welfare). 

Sehabis perajaan Pekan 
Kanak2 Indonesia jang perta- 
ma ini, oleh Panitia Pusat di- 

hari kemudian akan terus di- 

usahakan menjebarkan pang- 

gila, sutji ini diantara semua 

kalangan masjarakat diselu- 

ruh Indonesia, agtir selandjut- 
nja mesjarakat membantu pe- 
nuh dalam kewadjiban nasio- 

nal, jaitu memperhatikan, me- 

melihara serta .menjempurna- 

kan dunia dari ,,bunga bang- 
ga” Indonesia sendiri itu. 

  

BLORA. 
1979 Lulus.   Dari Inspeksi Sekolah Rakjat Kab. : 

Blora didapat keterangan mengenai 
hatsil udjian masuk . S. M.: dari 980 
murid S.R. jang lulus hanja 193 

sorang: berarti 19”, sadja. 

Sekolah dan seperti halnja de- 

Balapan djam 88.48. Djuga ke 
reta-api tsb. aka berhenti “di- 
segala setasion ang dilaluinja. 

TUNTUTAN GOLL. 
Pe TAI lerita menge- 

i pemogokan Iur 
kan The Koei Taka aa 
kan hari Kemis, lebih: landjut 
kita terima penjelasan sbg. 
berikut: Djum'at kemarin igil. 
16 Mei antara $BPI diwakili 
oleh sdr2 Margon dar Sofwan 
dan pihak pimpian pertjeta- 
kan diwakili sdr Tan Siauw 
Khien da, The 1g Lian de 
ngan disaksikan 9lep pihak 
DPKN sdr, Soedang telah di- 
adakan perundinga. dan tertja 
pai persetudjuan: pemberian 
gratifikasi kepada uruh seba- 
njak 60 hari -jang gelambat2 
nja akan dibajarka padg Se 
23 Mei jang akan dtang 

UPAH BURUH HAKAN. 
Sambil menunggu penjejesai 

an lebih djauh, glehGubernur 
Djawa Tengah telal diterima 
Surat “edaran dari 'eputusan 
Dewan Menteri di Djkartg me 
ngenai upah buruh lariam pe- 
merintah di Djawa Tingah jg. 
berlaku dengar tenaga Surut 
(terugwerkende kradk) 'jaitu 
Pa 1 Djkmuari 198, ' 

pah buruh hariai 
dari Rp. 3.50 Maa ri 
djadi Rp. 4.50, upah ksih dari 
Rp. 3.50 sampai Rp 451 dinaik 
kan dengar Rp 0.75, : le- 
bih dari Rp 5-50 tida: dapat 
tambahan, 

Bagi buruh wanita je upah 
hja Rp. 2.80 Bineliaearib pa 1 
di Rp 3.60. 

Djam kerdja di tiap 
hari 7 djam atau 40 « Tah tiap 
minggu. 

Djika disuatu ajawatan “be- 
lum ada peraturan wang lem- 
bur,.pembajaran dilakukan se 
bagai berikut: untuk hari? bia 
sa tiap djam 1504 dari upah 
per djam, hari Minggu. dtat ha 
ri raja resmi 20075 Sri aan 
hari biasa. 

Upah pada hari2 samba ti- 
dak dibajar, pegawai2 jang 
ikut mogok akan diberi 'Iiku- 
man menurut peraturan peme 
rintah No. 11 th. 1952. 
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Hirohito 
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Persatuan 
  

  
.k. “Gambar terbaru dari kaisar Djepang Hirohito jang diambil baru2 

ini pada hari ulang tahunnja jang ke-51. Permaisurinja 
disampingnja. Betapapun dulu rupa seorang kaisar Djepang tetap 
dirahasiakan, tetapi kini telah berobah djamannja dan rakjat Dje- 
pang dapat dengan leluasa melihat gambar ataupun diri kaisarnja. 

tampak 

  

Pembulatan Tekad 
Pernjataan Bersama ,,20-Me1” Utk 
 Menggalang Persatuan Nasional 

ERNJATAAN BERSAMA” jg telah disusuw oleh ,,Pa- 
'nitia Peringatan 44 tahun Hari Kebangunan Nasio- 

| “Ma?” jg diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara, semalam dibatja- 
kais dim upatjara peringatan di Istana Negara oleh anggauta 

-tsb. Sabilal Rasjad. Ketjuali oleh beberapa partai jang 
| jatau tidak bersedia turut menanda-tanganinja ,,Pernjata 

an Bersama” iri ditandatangani oleh 62 putjuk pimpinan partai 
. dan organisasi. Disamping itu oleh Ki Hadjar sebagai ketua di 
terangkan-pula telah diteriman ja pernjataan BPP jg sepenuh. 

Sa 

8 

u3 

'“Pernjataan Bersama” 
lengkapnja adalah sebagai di- 
bawah ini. Didapat kabar, bah 
wa oleh .Panitya dikandung 
maksud tidak lama lagi me- 
ngundang berkumpul wakil2 
partai dan organisasi jang te- 
lah menjetudjuinja, untuk ber 
sama42 memikirkan dan memu 
tuskap bagaimana mendjalan- 
kan maksud sebagai terkandung 
dalam Pernjataan tersebut. 

Permusjawaratan jang dise- 
lenggarakan oleh Panitya Peri 

ngatar 4 tahun Hari Kebangu 
nan Nasional psda tanggal 18 
Mei 1952 di Djakarta dan diha 
diri oleh wakil2 segenap par- 
tai politik, serikat2 buruh, or- 
ganisasi2, pemuda, wanita, pe 
ladjar dan segenap golongan 
dalam masjarakat, baik jang 
berdasarkan keagamaan, kebu 
dajaan atau kesosialan pada 
umumnja, Mmaupu, jang meme 
lihara serta menje'enggarakan 
uSahja2 chusus dalam: lapang- 

an perguruan, perekonomian, 

Kepanduan, persurat kabaran, 
kesenian dan. lain sebagainja. 

itu 

Mengingat: 
a. bahwa sedjak 80 Mei 1908 

dengan tidak memperdulikan 
segala maijam kekangan 
tindasan, rakjat Indonesia selu 
ruhnja telah bangun menjusun 
diri menentang pendjadjahan 
jang menimbulkan kemelaratan 
kesengsaraan dan 
bangsa Indonesia, 

b. bahwa sedjak 'berachirnja 

perang dunia kedua dan sedjak 
berdirinja negara Republik In 
Ta pada tanggal 17 Agus 
tis 1945, rakjat Indonesia be- 
lum terluput dari pelbagai ke- 
Sukara, dan penderitaan, kare 
na adanja bahaja, baik jang 
Mmengantjam maupun jang te- 
lah menimpa hidup dan penghi 

dupan rakjat Indonesia, seba- 
gai akibat pendjadjahan da- 
lam segals lapangan, teristime 
wa dalam lapangan politik, eko 
homi dan sosial: 
».'c. bahwa kesanggupan, kegi 
adan seluruh rakjat untuk 
mempertahankan demokrasi 
dan kemerdekaan nasional jg. 
sedjati, tidak boleh  disangsi- 
kans - 

“d. bahwa sampai pads, tang 
gal 20 Mei 1952 ini negar, dan ! 
rakjkt nimbulkan kerusakan, 
kehantjuran, kemelaratan, ke- 
sengsargan dan kehinaan umat 
manusia umumnja, 
ta Menimbang: 
“a. bahwa untuk dapat menga 
tasi segala kesukaran dan pen 
deritaan rakjat dan untuk da- 

“ 

“ pat menolak tiap2 usaha jang 
Mmengantjam atau jang telah 
menimpa keselamatan negara 
“Republik Indonesia, sangat per 
tu adanja kesatuan sikap, pro 
gram dan tindakan terhadap 
segala sifat pendjadjahan, ba 
Ik dalam lapangan p@litik, eko 
Romi, sosial maupun militer: 

kehimaan j 

  

  

enjebudjui adjakan Panitia Peringatan Hari Kebangunan 

b. bahwa dengan G@adakan- 
nja kesatuan sikap, program 
dan tindakani- 
menghentikan tugas kewadji- 

ban partai2 organisasi2 atau- 
pun melalaikan dasar2 dan 
a2z82 perdjoangan masing2, 
akan tetapi hanja bermaksud 
menjelenggarakan bersama 

apa jang perlu guna kepenting 
an rakjat dan neg@ra. 

Mengingat dan me- 
nimbang pula: 

bahwa tanggal 20 Mei ini ' jang 
oleh seluruh rakjat sedang diperinga 
ti setjara chidmat sebagai Hari Pe 
ringatan 44 tahun Kebangunan Na 
sional memberi kesempatan serta 
mendorong kita semua untuk mem 
pertegak ftjita2 kita bersama, jang 

telah tertjapai dengan proklamasi 
negara Republik Indonesia, dan dgn 
demikian mewudjudkan sjukur 'kepa 
da Tuhan Jang Maha Esa' dan rasa 
Jerima kasih serta rasa hormat batin 
kita kepada sekalian mereka jang di 
dalam 44 tahun itu sudah mentjurah 
kan segala kekuatan fikiran dan tena 
ganja begitupun djiwanja, jang se 
muanja terbukti tidak sia-sia belaka, 
bahkan kita akui sebagai  perdjoa 
ngan nasional, jang kita ' teruskan 
sampai sa'at tertjapainja  tijita-tjita 
rakjat Indonesia seluruhnja: 

Memutuskan: 
1. Melandjutkan dan menjempur- 

nakan usaha menggalang kesatuan 
sikap, program serta tindakan jang 
telah dimulai pada tgl. 20 Mei 1948, 
djuga dalam menghadapi bahaja pe 
rang dunia jang mungkin datang, 
jang mengantjam rakjat dan negara 
Indonesia dan jang dapat menimbul 
kan kehantjuran, kemelaratan,  ke- 
sengsaraan dan kehinaan umat ma 
nusia seluruhnja. 

2. Menjatakan kesediaan segera 

"GAS GRAN 
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H 

kan oleh anggauta panitia S. 

Sasaran 
Gerombolan 
Dalam '1 Hari 1 Otobis 
Dilarikan: 1 Pick-Up 

1 Bis Dibakar | 
| UROBUS ,Madju”, jg. 
| 

  

  

bernomor E-1319 di de- 
sa Buntet (katjamatan Astana 
djapura Timar, Tjireben) telah 
diserobot oleh sebuah geronibo- / 
lan bersendjata. Autobus itu 
kemudian dilarikan oleh gerom 
bolan tsb, Tentara “dan polisi 
Cari daerah Sindanglaut segera 
mengeldjarnja. Tapi ketika ten- 
tara dan polisi menemukan au- 
tobus itu kembali, maka sopir 
autobus jg bernama Epeng, kon 
dekturnja . Tan Keng Ho dan 
keniknja Abdulsalam. telah di- 
bawa lari oleh gerombotan pe- 
pjerobot itu. Hingga sekarang 
ketiga pegawai perusahaan au- 
tobus ,,/Madju” itu belum pu- 
lang kembali. 

ane re Na 

bang didalam rumah kita sendiri. 
,,Pernjataan Bersama” jang tela al 

organisasi (disamping itu ada beberapa jang tidak 

Harian Umam — 

Rasjad, 

Sebagai penutup berpidato | | 
Presiden Sukarno, jang antara 
lain menjatakan bergembira 
dan berterima kasih, bahwa Pa 
nitya Bersama telah, memutus 

kon “menjatakan kesediaan un 
tuk segera melaksanaka, pem 
bangunan nasional, dalam arti 
membangun sosial, ekonomi 

dan kebudajaan untuk kepenti 
ngan segenap rakjat”, dan de- 
mikianpun akan “menggalang 
kesatuan Sikap, program serta 

tindakan untuk melaksanakan 
demokrasi, untuk kesedjahtera 
an dan keadilan sosial, untuk 
menghapuskan perdjandjian2 
jang merugikan rakjat, untuk 
kembalinja Iria, Barat”, Da- 
lam hubungannja dengan ini 
Presiden peringatkan, bahwa 
persatua, menghendaki saling 
menghargai dan disiplin nasio 
nal, sedang keinginan “main 
menang” sadja, "main domina 
si” akan menggagalkan segala 
maksud tersebut. 

Pidato ki Hadjar.   Selandjutnja dikabarkan, 
bahwa pick-up nomor H-60 ke- | 
punjaan kawedanan kota Tjire- 
bon, dibetulan desa Gua (ketja 

matan Gegesek) telah dihenti- | 
kan oleh sebuah gerombolan jg 
terdiri atas 15 arang bersen- 
tjata lengkap, Pick-up itu ke- 

mudiar dibakar oleh gerombo 
lan tsb. Tentang para penum- 
pangnja belum dikabarkan. 

Autobus ,,Rido” nomor E-830 
didjdlan Kadipaten (Madja-' 
lengka) tekah dihentikan dju- 

ga oleh sebuah gerombolan, jg 
kemudian membakarnja, Ten- 
tang nasib para penumpangnja 
dian supir autobus jang berna- 

Ba Djahuri tidak terdapat 
ta-sudju.apa. Demikian. be 

rita terlambat dari Tjirebon. 
Dapat ditambahkan, bahwa pe 

ristiwa2 itu semua terdjadi pa 
da, Suatu hari jaitu tanggal 18 
jang baru lalu kira2 pukul 
11.00 siang. 

PERKARA PEMBEGALAN 
IDE JAVASCHE BANK. 

Dari pihak Pengadilan Ne- 
geri di Surabaja PI-Aneta 
mendapat keterangan, bah 
perkara pembegalan kantor 
tjabang de Javasche Bank, jg. 
terdjadi kira2 satu-setengali 
tahun jang lalu itu jang dila- 
kukan oleh Verrips c.s, boleh 
djadi akan diajukan kemuka 
pengadilan di Surabaja segera 
sehabis bulan Puasa, Pemerik- 
san akan dimulai selambat- 
lambatnja pada bulan Agustus, 

fara memberi ingat, bahwa kita se- 

wal | kan pembangunan disebala lapangan 

Ki Hadjar mengatakan, bahwa jg 
penting dari perajaan ini adalah per 
njataan semua organisasi, termasuk 
partai2 politik, dalam mana kita sang 
gup membulatkan tekad serta menja 
tukan sikap dan tindakan guna me- 
ngatasi segala kesukaran dan bahaja 
jang menganftjam. . 

Gerakan rakjat. kata Ki Hadjar, 
mulai 20 Mei 1908 sampai 17 Agus 
tus 1945 penuh tjontoh, bahwa kita 
selalir menang, bila bersatu, sebalik- 
nja selalu kalah bila berpetjah-belah. 
Tetapi sajang, sebelum kita- mendja 
dikan ,.Front Nasional”. satu kenja- 

taan, dikalangan kita sendiri timbul 
keraguan tentang sipat, bentuk dan 
isi persatuan perdjuangan. 

Selandjutnja Ki Hadjar  mengata- 
kan, bahwa sedjak peringatan 20 
Mei ditahun 1908. sebutan . ,.Keba- 
rgunan Nasional” telah “memasuki 
djiwa kita sebagai andjuran, disiplin 
untuk bersatu, untuk  bertjita-tjita 
nasional, untuk mendjundjung tinggi 
segala keluhuran dan keindahan hi- 
dup manusia, untuk mengedjar terwu 
djudnja keadilan sosial dll. 

Sebagai penutup Ki Hadjar Dewan 

karang masih menghadapi bahaja jg 
memerlukan  perdjuangan bersama, 
dan djuga disampingnja melaksana- 

sosial, ekonomi, pendidikan, ' penga- 
djaran, politik dan ketentaraan. Se- 
moga Hari Kebangunan Nasional pa 
da malam ini memberi kita semang. 

RA ME 

anggauta? parlemen, 

malam ini memberi kifa semangat 

   Pena 
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an Menang 
Perdjandjian Jg Merugikan Harus Dihapus—Kalau Petjah 

Perang Kita Harus Selamatkan Tanah Air 
t . . F I . 

Wedjangan Presiden Pad a Hari 20 Mei. 
ARI KEBANGUNAN NASIONAL” diperingati semalam di Istana Negara, jg dihadiri 
oleh hampir segenap anggauta kabinet, ang, partai 

organisasi Ki Hadjar Dewantara sebagai Ka dalam 
njatakan, semoga Hari Kebangunan Nasional | r 1 e 
guna mengatasi segala kesukaran, baik jang berasal dari luar, maupun jang timbul berkem- 

h ditanda tangani oleh 62 putjuk pimpinan partai dan 
“atau tidak bersedia) kemudian dibatja- 

Bade wakil2 a j dan 
ato pembukaannja a.l. me. 

baru 

Asia 
Pusat Kegaduhan No. 

1 Di Dunia: Kata 
: Romulo 

: UTA BESAR Philipina, 
: Carlos Romulo, dalam 

rijakapan dengan U.P. menga 
an bahwa Asia adalah pu- 

sat kegaduhan nomor 1 di du- 
Ria, ,Di Asia kita menghadapi 
Suatu erangan jang sung. 
guh2. Djika kifa' kehilangan 
Asia maka keselamatan Ameri 
ka akan terantjam bahaja,” de 
mikin Romulo jang tahun ini 
Merupakan salah-satu dari 7 
orang tjalon hadiah Nobel un- 
tuk perdamaian, Tetapi Romu- 
lo berpendapat, bahwa perang 
dunia ke-3 bukan fidak dapat 
Gihinderkan. Makin kuat ada 
nja negara2 merdeka, makin 
Gjauh kemungkinan perang itu, 
demikian Romule. 

| Dikataka, selandjutnja, bah 
wa bangsa Amerik, harus le- 
bih memperhatikan soal2 Asia. 
Menurut Romulo, Komunisme 

sedang bergerak di Asia dan 
mesti ditjegah. “Apabila kita 

kehilangan Korea, kits harus 
lebih berhati2 dengan Djepang. 

Djika Djepang djuga terlepas, 
maka Komunisme akan mengu 

asai seluruh Asia”: Ketegang- 
an di Eropa antar, Timur dan 
Barat, menurut Romulo adalah 
Siasat Sovjet jang bermaksud 

Supaja dunia merdeka hanja 
memperhatikan Eropa, Menge 
nai Philipina dikatakannja, ba 
iWa bangsa Philipina melawan 

omunisme dengan. mati2an, 
erhasil atay gagalnja perdjo 

an Philipina terhadap Ko- 
munisme akan merupakan pe- 
Jadjaran bagi seluruh Asia. De 
mikian Remulo. (Antara). 

PLP LLALILS AL LL LL LS LS LL LL LK 

Tjiptomangunkusumo, Kijai 
Dahlan, Setiabudi, Sutatmo 

Surjokusum, dll, 

Wahju Persatuan 
selalu menang. 

Mengenai partai2 Presiden 
mengakui bahwa perbedaan 
azas antaranja tentu ada, nasi 

onalistis, sosialistis atau kea- 
nanan, Tetapi wahju persatuan 
selalu menang, Dalam sedjarah   baru guna mengatasi segala kesuka- 

ran, baik jang berasal dari luar, ma 
upun jang timbul berkembang dida- 
lam rumah kita bersama, kata Ki 
Hadjar,   demikian diterangkan. 

SEE LSP LL LL SPP PS 
ferwudjudnja maksud tsb.: 
a. untuk melaksanakan demokrasi 

dalam segala lapangan. 
untuk mentjapai  kesedjahteraan 
rakjat dan keadilan sosial dalam 
masjarakat. 

untuk menghapuskan segala per- 
djandjian dengah negara2 lain jo 
merugikan rakjat dan negara, 

untuk mengembalikan Irian Ba 
rat kedalam wilajah negara Re» 

b.   publik Indonesia. 
3. Menjatakan kesediaan untuk 

segera melaksanakan pembangunan 
nasional, dalam arti pembangunan 

sosial, ekonomi dan kebudajaan un- 
tuk kepentingan segenap rakjat: per 
tahanan-nasional dan alat2 negara 
lainnja dengan rakjat untuk menga- 

.fasi kekatjauan2 jang timbul dari 
(dalam dan/atau jang datang dari 
"luar. 
  

  

) Dilarang Masuk 
Orang2 Russia Sekarang Tidak Diper- 

bolehkan Lagi 

K 
dak akan diperbolehkan 

Masuk Djepang 
EMENTERIAN - LUAR negeri Djepang pada hari Se- 
lasa sore mengumumkan bahwa kini orarig2 Rusia ti- 

lagi memasuki Djepang. Mereka jg, 
CGewasa ini telah berada di gedung kedutaan Rusia di Djepang 

adalah anggota? dari misi militer Rusia selama Djepang di- 
duduki oleh serikat. Rusia tidak ikut serta menandatangani per 
djandjian: perdamaian dgn Djepatg, karena demikian maka me 
reka tidak.dapat tinggal tetap 

Djuru ..bitjara kementerian 
luar negefi Djepang menerang 

kan, bahwa pemerintah Dje- 
pang kini sedang mentjari ke, 

sempatan jang baik untuk me 

ngadakan pembitjaraan2 dgn 

Rusig mengenai hal ini, Menu 

rut djurubitjara tersebut ke- 

menteriannja telah minta kepg 
da Swedia -untuk bertindak se 

laku partai ketiga jang netral 

dalam perhubungan antara 

Djepang dan Rusia. Menurut 

berita2 jsng dimuat dalam 

pers Stockholm, kabarnja Swe 
dia t2lah menolak permintaan 

ini, Kalangan2 jang mengeta- 

hui menerangkan, bahwa kedu 

di Djepang. 

taan besar Djepang di Was- 
hington jang baru, mungkin 
akan menjerahkan nota menge 

Pidato Presiden. 
Pernjataan Bersama dari par 

tai2 dan organisasi memang 
mentjerminkan apa jang perlu 
untuk mentjapai hasil baik da- 
lam kelandjutan perdjuangan 
kita jang sesulit dan seberat 
itu, jaitu kesatuan sikap, pro. 
gram dan tindakan. Demikian 
Presiden Sukarno jang berpen 
dapat, bahwa meskipun tidak se 
mua partai menanda-tangani 
Pernjataan itu ia tetap meng- 
gembirakan, karena didalamnja 
tegas dikemukakan kesatuan. 
Perdjuangan kita akan lebih 
kuat dan berhasil, kata Presi- 
den, bila sjarat persatuan itu 
“dipenuhi, 

Setelah Presiden menerang- 
kan kesamaan 17 Agustus '45 
dengan 14 Djuli, jaitu peng- 
gempuran Bastille bagi Peran 
tjis, 7 Nopember bagi Rusia, 1 
Mei pagi kaum buruh, maka di 
katakan bahw, 20 Mei bagi 

bangsa Indonesia adalah satu 
Sukses praktis jang besar, ber 
arti lahirnja satu BEGINSEL, 
dari hak dan 'adilnj, berseri- 
kat dan berkumpul, bagi kita 
jang ingin berharkat sebagai 
manusia dan bangsa. 

Presiden menguraikan per- 
kumpulan dan partai2 jang 
tumbuh diatas beginsel ini, mu 
lai dulu sampai sekarang, dan 

ada 17 Agustus 1945 djika ti- 
dak ada 20 Mei 1908 lebih du- 
lu, Maks ig mengandjurkan pe 
muda dan pemudi lebih menge 
tahui sedjarah dan djasa2 pe- 

    hai scal ini kepada kedutaan be 
sar Rusia disana (UP). 

EMIMPIN REDAKSI ha 
rian Perantjis ,,Le Mon- 

Ge”, Hubert Beuve-Mery, jang 
ketika tanggal 10 Mei menjiar- 
kan dokumen jang dikatakan- 
nja adalah ,,Laporan Laksama- 
nan Fechteler” itu, hari “ad   mengaku bahwa ,,laporan” tadi 
hanja buat2an sadja. Diterang- 

mimpin jg sudah wafat, agar 
tahu siapa Tjokroaminoto, 

kannja bahwa sesudah kegem- 
paran didalam dan diluar nege- 
ri tentang laporan tadi reda, 
maka ,.Le Monde” melakukan 
penjelidikan dan hasilnja ialah 
bahwa ,laporan” tadi diambil 
dari 3 sumber, 

1. Reproduksi sebagian sadja 
dari sebuah karangan jang di. 

- 
l 
3 

1 

i 

katakan ,bahwa, tidak mungkin | 

ternjata, PPPKI mengatasi per 
petjahan, begitu pula GAPI. 
Persatuan itu makin rapat, ti 
ap kali perdjuangan mendeka 
ti puntjaknja. Demikian diza- 
man Belanda, dimasa Djepang, 
sesudah proklamasi, sebelum 
kedaulatan kita diakui Belanda 
dan didunia internasional, 

Presiden menjatakan peng- 
hargaannja kepad, Pernjataan 
Bersama dan kesediaa,, orang2 
jang menanda. tanganinja akan 

era melaksanakan pemba- 
ngunan nasional. 

Perdjandjian ig merugi. 
kan harus hapus. 

Tentang perdjandjian dengan 
negara2 lain, Presiden Sukarno 
berkata, bahwa baik Uni Indo 
nesia-Belanda, maupun bebera- 
pa ketentuan lain hasil KMB 
dan perdjandjian lain apapun 
djuga, jang merugikan rakjat 
dan negara, harus diichtiarkan 
penghapusannja dengan djalan 
jang sesuai dengan deradjat ne 
gara, karena kita bernegara. 
Mengenai Irian Barat, Presi 

den menekaskan, bahwa Irian 
Barat masih wilajah kita, dan 
harus dikembalikan mutlak ke 
dalam kekuasaan kita, Manaka 
la kita pada waktu ini menun, 
da perundingan dengan  fihak 

| Belanda mergenai status Irian 
: Barat, — menunggu selesainja 
'pemilihan umum dinegeri. Be- 
| landa — djanganlah ini diarti- 
| kan kata Presiden, bahwa kita 
' menunda tuntutan nasional ki- 
ea 

  
Kalau petjah perang 

dunia ke III...... 
Tentarg perang dunia ketiga 

jg termaktub dlm Pernjataan 
Bersama, Presiden mengatakan, 
bahwa kalau dia petjah, ia 
akan mengantjam keselamatan 

muat dalam madjallah ,,United 
States Naval Institute Proced- 
ings", oleh Commander Tele- 
rico, ketika bulan Sept. th, '50. 

2, Dokumen tadi adalah sing 
katan sadja, dan dalam. bebera 
pa hal — mengenai politik dan 
strategi — ditambah, terutama 
jang menegaskan bahwa poli- 

si) 
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ALAM PIDATONJA di 

bahwa usaha dunia merdeka 

bahwa terdapat perbedaan jg 
bersikap passif. 

Kita menghendaki tertjapai- 
nja perdamaian, kata Truman, 
tetapi kita tahu, bahwa perda 
majan itu tidak dapat diperoleh 
sebelum kita bersedi, memper 
tahankan hak2 kita. “Politik 
jang didjalankan oleh Sovjet 
Uni adalah benar? berlawanan 
dengan politik kita. Mereka 
menghendaki penguasaan seria 
“kediktatoran — “seria keke- 
rasan terhadap semua ne 
gara. Dan ini membahajakan 
serta menjulitkan Situasi dari 
semua negara2 merdeka”, de- 
mikian Truman. Dinjatakan se 
terusnja, bahwa tindakan2 per 
tahanan jong dilakukan oleh 
negara2 merdek, telah mendje 
laskan Krimlin, bahwa agres- 
si akan mengalami kegagalan. 

Tentang pembitjaraan2 per- 
letakan sendjata di Korea dika 
takan, bahwa fihak Utara te- 
tap menghendaki supaja Se- 
mua tawanan2 perang dikem- 
balikan. Dan hal ini tak dapat 
diterima oleh delegasi PBB. 

Selandjutnja Truman me- 

njatakan, bahwa angkatan la- 
ut Amerika kini sedang mem- 
buat kapal selam atomnj, jang 

  

duksi atom berdjalan dengan 
baik sekali. Di Timur Djauh 
Djepang memasuki keluarga 
negara2 merdeka dan demokra 
tis. Pemberontakan Huk di Pi- 
lipina telah dapat dikuasai. 

Ditambahkannja, bahwa di Indo- 
China pasukan2 Perantjis serta ne- 
gara2 bagiannja 'berhatsil. mengen- 
dalikan fihak Vistminh. Rakjat Indo- 
china memperoleh kemadjuan dalam 
usahanja untuk membentuk tentara 
nasional guna mempertahankan ke. 
mendekannja sendiri, Negara2 seperti 
India, Pakistan dan Indonesia telah 
memperoleh, kemadjuan sungguh2 
dalam mentjiptakan sjarat2 bagi per- 
kembangan perekonomian, 

Di Eropa langkah2 jig besar ke- 
arah persatuan telah dilakukan Ren- 
tjana Schuman serta rentjana2 ma- 
sjarakat pertahanan Eropa berdjalan 
madju. 

Kini sedang diusahakan untuk 
mentjapai persetudjuan jg terachir 

tentang perhubungan jg baru dengan 
Republik Federal Djerman, jg akan 
memungkinkan Djerman menempati 
kedudukannja di samping negara2 

merdeka lainnja di Eropa, sebagai 
anggauta penuh serta sama hak dari 
masjarakat bangsa2. 

  

manusia, keselamatan rakjat 
dan negara Iridonesia, sedikit- 
nja ia akan menjulitikan keada- 
an kita. Karena tidak iagin pe- 
rang itu, maka para anggota 
PBB mentjoba menenteramkan 
|kegentingan, Republik Indone- 
isia pun ingin hidup selamat. 
maka mendjalankan politik da- 
mai jg aktif, dan berpolitik luar 

. pegeri jang bebas. Tetapi ka- 

jau perang itu mengamuk dju 
ga, maka kita — kata Presiden 
— kita harus selamatkan kemer 
Tekaan kita di tengah topan in- 
ternasional itu. 

  
Laporan Fechteler Hanja Dongengan ,,Le Monde” 

tik Amerika sangat memperha- 
tikan persahabatan dengan ne- 
gara2 Arab. 

3. Beberapa bab, jang tertje. 
tak dengan huruf2 miring dan 
dikurung, adalah singkatan2 

| dari pertimbangan2 taktik dan 
keterangan2 militer, jang bu- 
kan utk, disiarkan, 

  
Facisme hidup kembali di Italia? Kelompok2 orang jang - disebut 
golongan neofascis di Itali kini dengan terang2an telah mengad 
kan pertemuan2 menggelora seperti 
Seorang pemimpin mereka se dang berpidato dengan berapi-api. 

Dunia-Merdeka : 
Berhasil Mempertahankan ! Kemerdekaan- 

nja Zonder Membajarnja' Dgn' Satu 
Peperangan: kata Truman 

. berkenaan dgn peringatan hari ulang tahun jg ke-150 
dari Akademi Militer West Point, pres. Truman menjatakan, 

kaamnja berdjalan dgn lantjar, dgn tiada membajar ,beaja jg 
sangat besar dari suatu perang dunia”. Selandjutnja dikatakan, 

pertama, Seluruh program pro | 

a- 

terlihat pada . gambar ini.   
West Point pada hari Selasa 

utk mempertahankan kemerde- 

Samgat besar, antara damai dan 

s 
. Briscoe: 

RRT Tak Tjukup Keku-. 
atan Utk Lakukan Se- 

ranganf Amphibie 
......Thd' Taiwan 

g AKSAMANA MUDA Ro- 
: bert Briscee, panglinsa 

baru kesatuan? angk. laut Am.- 
Serikat di Timur Djauh, pada ' 
hari Selasa menjatakan bahwa ' 
serangan2 udara jg dilakukan ' 
oleh angk. udara Serikat telah - 
,mengatjaukan rertjana  Cta- 
ra” di Korea. 2 
“Dalam keterangannj, kepa- 
da pers bertalian dengan upa-' 
tjara pengoperan komando Ar 
mada. ke-7 Amerika jg dilang- 
sungkan dikapal penempur ,,10 
wa”  dipelabuhan Yokosuka, 
laksamana 'Briscoe selandjut- 
nja menjatakan, bahwa RRT ti ' 
dak mempunjai kekuatan mili 
ter dan kekuatan angkatan laut 
jang dibutuhkannja untuk su- 
atu pendaratan amphibi terha- 
dap pulau Taiwan jang didjaga 

oleh Armada ke-7 'itu: Dikata- 
kannja, bahwa pasukan2 am: 
phibi membutuhkan bantuan 

'jg sangat kuat dari angkatan 
,udara dan meriam2 angkatan 

laut. untuk mempertahankan 
daerah pendaratan dipantai. 

Mengenai perang di Korea, Briscoe 
Menjatakan, bahwa serangan2 jg di 
lakukan oleh pesawat2 angkatan 
udara dan angkatan laut Serikat ter: 
hadap djalan2 kereta-api dan pusat2 
perbekalan Utara itu telah menghi.- 
langkan keseimbangan dip'hak pa- 
Sukan2 RRT dan Korea Utara, jg 
kini dengan perbekalan2nja ig tidak 
tjukup hanja dapat melakukan se 
rangan2 terbatas sadja Pimpinan 
Armada ke7 sekarang d'pegang oleh 
laksamana muda Joseph. Clark, (Anu 
tara). 

AZZAM PASHA-DIUNDANG 
KE INDONESIA, 
Abdurrahman Azzam Pasha, 

Sekretaris Djenderal Liga Arab 
telah di “oleh Moh. Nat- 
sir, ketua Dewan Pimpinan Ma- 
sjumi ketika Natsir mengundju- 
ngi Cairo. Azzam Pasha men-   

Achirnja ' Truman ' mengatakan, 
bahwa Sovjet mempunjai pasukan? 
jg besar, terlatih baik, . dan diper- 
lengkapi dengan alat2 sendjata ig 
modern termasuk “bom atom, : ke. 
inginan Krimlin untuk menguasai j 

»Tetapi saja pertjaja”, kata Tru- 
man, ,,kita berdjalan dengan lantjar 
dalam usaha mempertahalikan ke. 
mendekaan kita dengan tiada mem. 
bajar beaja jg sangat besar bagi sua, 
tu perang dunia, Kita berada dalam 
djalan jo betul dan Kita harus ber 
Bjalan: terus” 

Demikian Truman. (Antara). 

— Kementerian luar negeri Israel 
mengumumkan, bahwa antara Israel 
dan Djepang telah tertjapai kata 
sepakat untuk membuka - perhu- 
bungan? diplomatik. 

dunia njata tak berubah. | 

djandjikan akan memenuhi ur 

mengizinkan. Demikian Kantor 
Penerangan ' Kedutaan Mesir 
di Djakarta. Ra : 

— Mahkamah Tertinggi Ame- 
rika Serikat dari Senin telah 
menunda sidangnja sampai ha- 
ri Senin jang akan datang, de- 
ngan tiada mengambil 'keputu- 
san tentang perkara pensita'an ' 
industri badja 'oleh pemerintah " 
Amerika Serikat. Dalam pada " 
itu tidak ada barang sesuatu 
jang menundjukkan - bahwa 
mahkamah akan mengadakan 
keputusan. sementara, sebe:um 
perkara tadi dapat diselesaikan. 
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K 

Perantjis — 

tatanegara'an tersebut. 

N.U. Berunding 
.Dgn Masjumi 
BagaimanaSoal Anggau- 
ta2 NU Di Parlemen ? 

ARA PEMUKA Nah- 
datul Ulama dan Ma- 

sjumi akan melangsungkan 
perundingan pada hari,Kemis 
tanggal 22 bulan ini, Seperti 
diketahui dalam pertemuan ini 
akan dibitjarakan konsekwen- 
Si-konsekwensi dari keputusan 
N.U. unjuk mengachiri keang- 
gota'annja setjara kolektif da- 
ri partai Masjumi. 

Ada kemungkinan bahwa 
perundingan2 pada tanggal 22” 
Mei itu akan menimbulkan pe- 
robahan dalam susunan fraksi 
Masjumi dalam parlemen, Se- 
mentara itu dikabarkan bah- 
wa kongres Masjumi jang se- 
dianja akan dilangsungkan pa- 
da pertengahan pertama tahun 
ini, kini akan diadakan kira2   bulan Agustus. Pengunduran 
ini disebabkan kesibukan2 jg. 
timbul disekitar penggantian | 
kabinet serta pekerdjaan2 jg. 
bersangkut-paut dengan parle- 
men berhubung dengan itu. 

Jacgues Bloch Morsange, war 
tawan freelance Perantjis jang 
mendjual ,,laporan” tadi kepa- 
da ,,Le Monde”, mengatakan 
bahwa harian tadi berhak sepe 
nuhnja utk, mengumumkan ka 
rangan Beuve-Mery tsb. diatas 

  

Pajung Sebeium Hudjan 

Tindakan 
Buru2 Akan Adakan Perobahan":Ta- 
tanegara Di Tunisia Supala Keadaan” 

Djangan Semakin Buruk ) 
ALANGAN? JANG lajak dipertjaja di Tunis mene 
rangkan, bahwa Perani:jis mungkin sekali segera akan 

melaksanakan perobahan2 ketatanegaraan di Tunisia akan ke- 
tegangan-ketegangan disana dewasa ini dapat diatasi. Lang- 
kah demikian berarti, bahwa pemerintah Perantjis akan mele- 
paskan maksudnja untuk membentuk 

PU
N 

   

& - Pranijis 
le 

» 
2 2 nan 

Bam 

suatu panitya bersama 
,— Tunisia jang sedianja akan diberi guna memperbiri:jangkan usul2 Perantjis mengenai perobahan? ke- 

Tidak seorangpun diantara 
kalangan2 pemimpin Tunisia 
jang telah menjatakan kesedia 
annja untuk duduk dalam pas 
nitya bersangkutan, berhubung 
dengar adanja pendapat 
umum bahwa usul2 Perantjis' 
itu tidak memenuhi tuntutan? 
minimum dari rakjat Tunisia, ' 

Mengingat bahwa : puasa 
akan mu'ai dalam minggy de- 
pan, maka seandainja to : 
pat dibentuk suatu 3 
serupa itu, maka aklah 
mungkin panitya mulai medg. 
kukan  pekerdjaan2nja seh 
lum bulan Djuni, Sehingga Je. 
ngan demikian perobahan? Ig 
ru dapat dilaksanaka, mulii 
achirnja musim panas nant 

Ka 
“Sman        

    

    

    
Kalangan2 jang sangat mes 

ngetahui menerangkan, bahwa 
berhubung dengan kenjataan 
ini pembesar2 Perantjis mem 
pertimbangkan untuk segera 
memulai pelaksanaan peroba- 
han2 ketatanegaraan sebelum 
keadaan di Tunisia mendjadi 
katjau samasekali. Para penin- 
djau menghubungkan . dugaan2 
ini dengan kundjungan menteri 
urusan bekas pedjuang. Peran- 
tjis, Emanuel Temp!e, 5 

Salah seorang pemimpin ter- 
kemuka Tunisia jang moderat, 
Tahar ben Amar, pada minggu 
jang lampau pernah menerang- 
kan, bahwa kerusuhan2 akan 
bertambah meluas apabila  pi- 
hak Perantjis tidak segera me- 
ngambil sesuatu tindakan un- 
tuk mendekati tuntutan2 nasio- 
nal Tunisia Sementara itu di- 
kalangan penduduk bangsa. Pe- 
rantjis di Tunisia terdapat ha. 
rapan2, bhw kundjungan men- 
teri Temple tersebut akan mem   tadi apabila menganggapnja ' 

perlu, Ka 
bawa »kepuasan” bagi kaum 
nasionalis di Tunisia, (Reuter) 
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OB ana ana 

ANG 21 MEI 1952. “ 

,€& ' LEEUWEN. 

. Kemarin Ir. van 
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muadskan. 

tjaranja luar ne 

me: 

rin 

harus dapat. menjelami 

“ I dan“para pekerdja 

"i pat perhatian, hingga 

VA, 

ipa 

jang akan “di-ikuti 
5 E.i orang,   

G. TG. 22 MEI 
            

  

  

     

    

    

naikan Isa Al-Maseh oleh 
ngan Ummat Keristen, 

"dinas ketentaraon. 
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ng OK Irama Djaja, Untuk kaum ibu oleh 

“Indonesia, 1 
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Dja- (kepentingan dan 

0 | mudah dimengerti 
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Isetelah “selesai 

| .ra2 menanam pohon   
     

tan kepada wartawan muda. 

lan... menggigit tehernja. “ Tetapi 
gan ini, otak Kantar  mendjadi 

T
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Indonesiapun 3 
"jakan mengirimkan pemimpin? untuk 

mengikuti kursus tsb, demikian sing- 
| katnja tjeramah Ir. van Leeuwen itu. 

#MENUDJU KE ADMINISTRA 
SI TENTARA JANG 
SEMPURNA. : 

2554 | TIERAMAH IR. VAN 

Leeuwen dari 
PTT pusat di Bandung jg berada di 
kota ini, telah memberikan .tjeramah 
di Hotel du Pavillon dimuka para 

| pemimpin atau kepala bagian “dari 

, Merdeka” TI - beberapa “instansi “Negeri, Heli 

RBiIT 2 "| Soal bagaimana tjaranja perusahaan 
ii Hadang dapat menghasilkan produksi jg me-, 

Diterangkan, bahwa ia'dengaa be- 
'berapa orang pimpinan dari “PTT | 
Pusat di Bandung roleh 'Kem. Perhu- 

/| bungan, telah dikirimkan keluar ne 
geri untuk. mempeladjari bagaimana 

2 geriitu dapat meng-, 
hasilkan produksi jang memuaskan. 
Dari pengalamannja diluar negeri itu, 
ia bentangkan pandjang lebar Bana na memakan waktu 119 djam dengan da-hari Sabtu pagi dipaberik ndapat perhatian penuh oleh hadi 

jang 

Pokok jang terpenting, ialah anta- na : ranja, supaja pemimpin atau orang2 waktu giling. 2 erajaan sekali | 
jang “memegang tampuk pimpinan 'ini mempunjai “arti jang  isti- 

kesukaran? mewa, oleh karena ini adal 
para pekerdjanja dan harus pula da untuk. pertama . kalinja sedjak 
pat menjesuaikan diri dgn mereka. “tahun 1942 paberik tersebut | 
Kalau soal ini dapat diatasi, nistjaja bekerdja lagi. 
segala kesulitan dapat dihindarkan 

: itu akan insjaf 
#sendirinja akan memperbaiki  peker- 
djaannja pula. Dengan tjara demiki- 
an, maka tidak mungkin akan timbul “ Hj na Y persengketaan antara madjikan dgn “Diperoleh kabar, NA PA 
“buruh. Selandjutnja kini di Amerika nen tingkat pertama ini pembe- 
telah didirikan sebuah ,,kursus”, di- liam padi di Djawa Tengah tlh. 
mana negara2 lainnja dapat mengirim 
kan pemimpin? untuk dididik. 
inipun oleh Pem. Pusat telah m 

Ae ln DA LA ek 5 na 
. Sedjala, dengan  pembangu- 
nan Angkatan Perang kita, ma 

disamping usaha2 pendidi- 
kam dan penjempurhaan orga 
'nisasi, fihak AP "kita pun te- 
s$rus menerus membangun Ka- 

der2 administrasi. Demikian 
pula besuk .pada.tanggal 26 

i (Mei jang akan datang Perwira 
FAdm. “Militer Terr. IV 
“membuka kursus Kader Adm. 
Mil. Bag, B dikota Semarang 

akan 

oleh 381 

23 Kursus tersebut akan memer 
$$ 'lukan waktu 6 bulan dimana 

| para peladjor akan menerima 
"Gidikan2 jang tertentu. Kader2 
adm. tersebut nantinj, akar se 2 Ikaan, 07.10 Se- bagian besar ditjadangkan un . "107415 Pengumu: tuk juar Djawa. Kursus? gema | 
tjam itu akan terus diadakan 
.menudju kesempurnaa,, penge 

"tahuan dan keahlian dalam 

TJERAMAH SDR, HARSONO. 
Ahli perkebunan dari djawa- ' 

tan Pertanian Rakjat Pusatj 
| Djakarta, sdr.” Harsono, 
'belah mengadakan : penindjau- 
an di Djawa Tengah, telah me- 
'ngadakan tjeramah dihadapan: 

ri, (para undangan, terutama Per- 
I, wari tjab. Semarang, 

jang 

tentang 

faedahnja 
1 'buah2an bagi kesehatan, “agar: 

diperlihat- 

(kan djuga gambar sorot dan 

lalu diputar: 
film dari hasii2 perkebunan. 

'di Djawa Tengah tentang tja-| 

3 

menggigit orang, ' peristiwa “ini bukan- 
vs”, Tetapi djika seorang menggigit “an- 
dikatakan suatu. berita. “Demikianlah 

tar jg tinggal di satu “desa “dekat Smyrna, 
berita jang diterima hari Selasa, telah diserang 
. Kantar melawan dan dapat menewaskan bina- 

“ djal: setelah 
: tidak beres, 

at andjing segera ia hendak menjerang dengan 

| k
a
k
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'FDjohan. 

ang ganan. 

2 NAL LAGISN AMA? ORANG? TERKEMU- 
KA JG. GAMBARNJA PERNAH TERMUAT DALAM 

| HARIAN INI! 

    

   a: 1 Set'tux Pafker P.51. & 
“1 stel Wirkler Prins Eneyelopedie. $ 

1 Polshorloge merk ,,/TITUS” "utk. 
| Jelaki atau 1 Polshorloge Kux utk, 
Wanita, Nan 

2 Hafiah keempat: 1 Piilips Kiits-camera, 

  
- 

1 k    . £ : 

Ya 
NN Tg Sat. 

  

   
utnja sepuluh Madiah-Penghibur jg. berupa? 

guna, 

  

“No. 2 
kedua is harus Tuan Njonja, kenal!   

jang merosot itu, diantara fak 
tor2 jang mendjadi sebab 
perti kurang guru, ku 
tempat sekolah dsbnj, Meni 

| 

Atas pertanjaan sampai ma- 
“Ina hasil2 jang diperoleh Pani- | £ . 

tin research (penjelidikan) PP | kas 
K mengenai systeem pengadja- 
ran dan pendidikan, diterang- 
kannja, bahwa laporan dari pa. 
nitia itu sudah ada, tapi ma- 
sih belum merupakan bentuk: 

apa jang kita sebut ,,systeem 

pengadjaran dan .-pendidikan 
'nasional" masih “akan 'mema- 

kia, Menteri PPK Dr. Bahder   tk 
    Sia » 

f 
     Ka Ab 

t aan 

Paberik gula Pagattan 
'Dengan mendapat besar, pa- 

       

gula Pagottan di Madiun tlah 

dilangsungkan selamatan ker- 

hubung dengan. akan tihanja 

ini adalah 

WA PEMBELIAN PADI DI DJA 
TENGAH . 

Dari djatah 150.000 ton 
baru masuk 5.000 ton. ' 

terkumpul 'sebanjak 5.000 ton 
Ka diantara mana jang terhitung 
enda baik” hasilnja dari kabupaten 

Purwodadi-Grobogan,  Tjitatjap 
dan sebagian dari Kedu. Sebagai 

mana diketahui djatah jg dite- 
tapkan utk Djawa Tengah se- 

mana jg berwadjib telah men- dapatkan uangnja sedjumlah, 
“Rp. 150.000:000.—. : 

(Adapun penetapan harga jg 
tadinja maksimum Rp. 90.— se- 
kwintal ternjata di bebe 

“daerah terdjadi lebih sedikit da- 
ri pada itu. 
SEK. GURU PEND. 

Sekolah Guru Pendidikan Djas- 
mani miasih menerima murid2 baru 
untuk tahun peladjaran “1952/53, 

pendaftaran melulu dengan surat ke 
pada: SGPD dj. Kartini 10 Ban- 
dung, SGPD' Surjaden Jogja, SGPD 
Darmohusodo 9 -Surabaja, “surat? 
'permohonan bisa diminta pada Ke 

   

  

di beberapa 

'pala SGPD Bandung, Jogja, Sura. 
baja atau Inspeksi pendidikan Djas- 
mani daerah “karesidenan-kabupa- ! 
ten. 
DJASA OPR. Tan 

Tg, 13 'jl..djam 16:15  OPR 
Kp. Tireman Soe menahan se 
orang jang Sikapnja mentjuri: 
gakan dan an ja Aa 
asal dari serobotan toko Kiem 
Loeng Pekodjan. “Oleh anggau- 
ta OPR itu barang tsb. disuruh 
mengembalikan pada jang pu- 
nja dan diantjam djangan bers 
buat djahat lagi. 
SIN YOU SHE. 
Berhubung genap 7 tahun 

berdirinja Sin You She, pada 
tgl. 23 24 dan 25 Mei jad, akan 
diadakan pertundjukan sandi- 
Wara diseling “dengar tariZan 
Tiongkok jg paling baru, Tjeri 
tanja jaitu Berdjoang untuk 

| pembalasan, Pertundjukan di- 
mulai 1900 “bertempat di 'ge- 
dung sekolahannj, dj. Stadion. 
RAPAT SOAL EKONOMI 

'Pagi hari ini di gedung Siang 
Hwee Gg. Tengah diadakin ra 

4 

pat untuk mendjelaskan fatsal 
undang2 dari Kementerian Per 
ekonomian mengenai 'soal per- 
ekonomian, .jaitu faktur, dil. 

#| Rapat dipimpin oleh tuan Tan 
| Tjien Lien dan wakil kantor 

|| Pengendalian harga di Sema- 
rang, tuan Purbokusumo mem 
(berikan pendjelasan setjara glo 

baal mengenai soal diatas. Ke- 
mudiam diadakan tanja-djawab. 
Djam 11 siang rapat diachiri. 
RUNDINGAN PEMBATASAN 
LISTRIK, 3 

Bodjong, besok tgl, 23 Mei jad 
pada djam 9 pagi akan diada- 
kan rundingan hal pembata- 
san aliran listrik. Perundingan 

“Il akan dipimpin oleh residen Mi- 
Hi Jono selaku ketua panitya pem   bagian alifan Tistri k daerah Se 

marang, 4 u 

an 

3 

Ti PPK menjebut djuga faktor |& 

| if esuan sebagai akibat dari 
. #|spanning dalam waktu jbl”. |: 

jang tegas, Penjelidikan atas |: 

besar 150.000 ton, utk keperluan |-y 

iipengharga'annja atas ketera- 

(ting, jaitu tentang keamanan, 
.Hang karena selama ini tiada 

Dagutua, bahwa faktor? jang 
| menjebabkan pikiran Na 2 

iring | Besar Dr. “Subandrio 

|. bali harus mendaftarkan nama, 127 daw gedung Sigab di Bram. 

   

   

        

o.o.ocoicurangnauanaan 

  

    
? 1 

Pers Inggeris 
. Mulai Perhatikan Soal2 Indonesia ": 
Djasa2 Subandrio' Dlm Menginsjafkan Rakjat 

, Inggeris. 

LT EBEKA JANG memperhatikan perkisaran jang hah 
Mai politik luar vegeri Inggeris, alam melihat buktis 

bertambahnja perhatian Inggeris kepada Indonesia, dan me-   
komentar dalam induk ' 
lepo didepan parlemen. 

Pudjuan Mr, Wilopo, kata selmbangam antara kebutuhan hegerinja akan “bant : Bada Wa Kn Sa , negerinja tuan “ke 
1g g hanja megara? 

kar, dan ke'engganannja umbue melakukan 

“Tetapi Indonesia membutuhi Na 1 : 

. Ditunda 
kan pertolongan karena dia te- 

Kundjungan' Ouirino Ke 

lah menderita pukulan hebat 

Indonesia, Karena Kea- 

sedjak harga hasil buminja dja- 
tuh, timah, kopra dan-karet. 

daan Internasional 
Djelek 

Neratja perdagangan 'jg. “sa- 

ENURUT BERITA UP, 

ngat merugikan akan .menje- 
'babkan Pemerintah harus ber- 
hemat dan membatasi import 

dari barang2 jang tidak begitu | 
rlu, Tudjuan politik ekonomi 13 

adalah menambah kesanggupan Presiden Pilipina @uiri- 
roduktif dan efficiency dari | 80 menjatakan, bahwa dalam 

negeri sendiri dan untuk mak- | tahun ini mungkin ia tidak da- 
Sm pat mengundjungi Indonesia 

sebagai direntjanakan semula: 

Dikatakan, bahwa sebab 'penun 
daan kundjungannja ke Indone 
sia ibu ialah keadaan interna- 

ud ini. penanaman kapital 
asing adalah keharusan”. 

sional jang semakin djelek pa- 
da waktu ifi, “ 

kundju- 

djuga menjatakan 

Sebagai diketahui, 

»Times”, adalah mendjaga ,,ke-   

  

   

   
   

      

    

     

ngan Wilopo jg. dianggap pen- 

Keran anja, mendjadi antja-| ngan Presiden @uirino itu di- 
iman besar bagi perkembangan maksudkan sebagai kundju- 
jekonomi. ngan balasan terhadap kun- 

| Achirnja ,/Times” djuga me- 
ngandjurkan, supaja selekas 
mungkin diadakan pemilihan, 
umum di Indonesia. Demikian 
komentar ,,/Times”. 

Djasa Subandri io 

diterangkan “selan- 

Gjungan Presiden Sukarno “ke 
Pilipina beberapa wakt, jang 
lalu. Hari Senen jl. Presiden 

@uirino telah menerima kun- 
djungan bekas: Menteri Luar 
Negeri Mr. Subardjo jang da- 
lam perdjalana, “ke Djepong 
“mampir di Manilla. p   

1 eka 
Dapat 

r- nesia, “dengan mengirimkan 
1- missi dagangnja. HERI 

Dr. Subandrio djuga mene- 
1: rangkan kepada wartawan2 jg. 

i berpengaruh, bahwa komentar 
jang keliru atau berdiam diri 

Inggeris mulai menaruh 
Na aan 
tara lain ialah kegiatan '     

   

didalata kehidupan diplomatik 
kebudajaan dan dalam lngktu- 
ngam katm terpeladjar di Lon- te ido1 | : 
don, seperti pidato?ija baru? gikan Inggeris daripada Indo- 
mi didepan orang2 Inggeris | nesia sendiri. | 
jang berpengaruh, pada saat| Utjapan ini dibenarkan 'cieh 
Dikta bangsa Inggeris sangat laporan Kementerian 'Luar Ne- 

rangnja. . Men aan “ Pa di In- 
“Pada “upatjara pembukaan donesia. Setelah lama iganggu 

Pe ana Industri Ingge- oleh, berita2 ,,Antara” jang 
ris di Birmingham, D 

  

r. Suban- NN Mn ps 
Dea Mn ken bahwa dari- ratkabar Inggeris berdiam diri 
Me hn ieend djauh atau keliru me ggambarkan 
Teki “banyak mendjualkan 'ba- keadaan di Indonesig, kini ru- 
rang?nja kepada Indonesia, panja Kementerian Luar Ne- 

walaupun barang2nja it da 
lama tidak nampak dipasar In- 
donesia.. Kemudian ini disebah- 
kan oleh karena Djerman lebih 
giat berusaha menjuburkan 
perdagangannja dengan  Indo- 

JANG MOGOK. Atas perintah dari KMKB 
na SAR har : Semarang selambat?2nja tg. 27 

| Menurut laporan dari Kantor |Mei 9 gedung? perkumpulan jg. 
Gubernur dari sebanjak 22.000 |tsb. dibawah ini harus sudah di 

| orang buruh didaerah Dj. Te- |(kosongkan utk inkwartitring 
ngah hanja 1305 orang jg Mo- | (penempatan sementara waktu) 
'gok atas instruksi dari Sebda, tentara. Didapat kabar, “bahwa 
ikebanjakan buruh harian, Dari | inkwartiering itu kin akan 
134 daerah “hanja 9 daerah jg (herdjalan sampai 3 bulan, Gre- 
Iterkena pemogokan je paling dung? perltumpalan jg diminta 
Ibainjak di Semarang. Surakarta ita ialah: Kuomintang dan CH- 
(dan Kebumen. Tindakan terha- TGS di Karangturi, Union di 
.dap pemogok2 kini masih me- Seteran, Hwa Joe di Plampitan, 
Imunggu putusan dari'atasan, ta- Fu Na Hui di Kranggarebarat, 
pi terang bahwa mereka selama Chun Lie di Baterman, asrama, 
mogok upahnja tidak dibajar Tionghoa I wan di Pendrikan, 
dan kalau ingin bekerdja kem- gedung di Kranggan-barat no. 

bar Inggeris akan memberikan 
komentar sepenuhnja tentang 
Indonesia. - “.. SA 

Demikian wartawan .,Anta- 
ra” di,London. | 

RAPAT KILAT, 

i 

5 

8 Obat-O ata! 
utuhka 

          

         
      

       
   

            

   

    

     

  

    

   
     

      

       

  

: Imenghasilkan barang2 

tentang Indonesia, Iebih 'meru- 

tu sudah geri mengandjukan surat2 ka-' 
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ALAM SALAH sebuah 
ngan fakultet technik “D 

i 

kit bagi Indonesia. Dalam los 
“ratoriilm kimia jang perlengka 
siswa dapat bekerdja dengan 

Prof. Arens adalap jang per 
'tama-tama tempo hari berhasil 
membuat vitamine A- dengan 
melalui djalan synthetis, sua 
tu hal baru jang memberi do-   Irengan pesat Pa aa pembuat 

- An vitamine Tudjuan kami-ha 
lah 'memperkembangkan ke- 
mungkinan2 dalam negeri sen 
diri hingga tingkatan setinggi 
mungkin dan denga, djalan de 
mikian memberi sumbangan ke 
pada kesedjahteraar bangsa In 
donesia, demikian prof. Arens 
kepada koresponden kita, keti 

muan harian dengan para staf 
pembantunja. 

Indonesia  mempunjai ke- 
mungkinan2 luas bagi produk 
Si obat2an jang dapat dihasil- 

kan dengan tidak begitu susah 
£| Dan bila disini terdapat tjukup 

tenaga terdidik, demikian dju- 
K | ga 'alat2 perlengkapannjas, ma- 

ka di Indonesia dapat “dibuat 
pelbagai obat2an, Bahan2 pem 
bantu Seperti caustic soda jg 
dibeli disini dalam djumlah2 
hesar dengan valute asing, se 
Sungguhnja dapat dibuat sen- 
diri dan dengan begitu berarti 
penghematan dilapangan de- 
viesen. 

Hasilkan vitamine. 
“Laboratorium  kimia-organis 

Idi Bandung kini berazas kepa- | 
da tjita2 mentjapai hasil se- 
baik-baiknja dengan tiada ada 
nja paberik2 jang besar. Labo- 
ratorium ini baru berada pada 
tingkat permulaan, akan tetapi 
meskipun demikian, ada hara- 
pan bahwa hasil2 pekerdjaan- 
nja sekali-kali patut disiarkan 
dalam pers. Jang mendjadi tu- 
djuan utama jalah memakai ba 
han2 hasil (pertanian) di negze- 
ri ini sebagai-dasar guna fabri 
kase dari (terutama) cbat2an. 
Pun pembuatan vitamine, su- 
dah .dikerdjakan, baik dengan 
bahan2 jang berasal dari tum- 
buh2an maupun dari hewan di 
lakukan pertjobaan2 jang ti- 
dak sedikit. Laboratorium di- 
susun sedemikian rupa hingga 
— dalam djumlah2 ketjil .— 
dapat ditjapai tiap produksi 
jang diinginkan. Jang mendja- 
di pertanjaan ialah bagaimana 

terten- 
tu dalam djumlah2 besar. 

Suata bahan “pangkal ialah 
minjak "kelapa — berdasar ke- 
pada #isam lemak — jang dipa- 
kai untuk pelbagai djenis .per- 
tjobaan "dalam - menghasilkan 
obat2an. Sematjam obat baru 
Amerika untuk tbc, bisa dibuat 
dari. minjak kelapa dan mung- 
kin djuga dapat dihasilkan da- 
lam djumlah2 besar. 

Indonesia Sendii 
Memperkenalkan Sebuah Laboratorium Kimia 

Di Bandiing. 

dr. J. F. Arens beserta stafnja 
“besar terdiri atas orang? Indonesia, 
ngerd, | beberapa projek jang -harganja tidak akan sedi- : 

:K| dapat dikerdjakan penjelidikan2 
oi ipun uji an? 'itu baru berlangsung setjara sederha- 

tjita? lebih tinggi idari pada apa jang (K) dapat dilakukan den bahan? jang diketemukan 
Kk sia guna membuat obat2an jang perlu. 

ka kebetulan diadakan perte- | 

   
India XI — PSIM 1—9. 
Kemaren sore kes. India 

Aryan Gymkhana dalam per- 
tandingannja di Jogja melawan 
kes, Jogja (PSIM) memperoleh 
kemenangan ketjil, “situ 1—0: 
Sore hari ini India XI main 
di Solo jawan PERSIS dan ini 
merupakan pertandingan jang 
terachir dari Aryan Gymkhana 
di Indonesia, karena mereka ha 
rus lekas kembali ke Singapura. 

n 5 
3 

« ihasiikan Dengan Baik Oleh: 5 ea 

akang lapa- 
di Bandung, bekerdjalah prof. 
jang Tn dan jang sebagian 

ena Besok smear Pengurus baru PASI. 
Dalam 'rapat anggauta tg. 16 

dan 17 jl dari Pasi jg berlang- 
sung di Djakarta telah dibentuk 
susuran pengurus baru sbb.: 
ketua korhodor Suryadarma, wk. 
ketua maj. Suhardi, penulis'dr. 

fAbdulazis ' Saleh, bendahara 
Sunggono. komm. keuangan Su- 
,darpo Sastrosatomo, bag, alat2 
dan lapangan maj. Sutarjo Sur 
yosumarsono, bag, latihan dan 
perlombaan Jusmanadi bag. ke- 
sehatan dr, Moh Saleh. 

tersebut terdapat sebuah Iabo- 
pannja baik. Disini para maha- 
sepuas hali den selain dari ibu 

dilapang ilmu pengetahuan,   di Indone- 

Partai. Murba! 
Masih Belum Mening:.! 
gaikan Oposisinja Thd | 
Wilepe, Walau Diakui #5 Kini Sedang dilangsungkan su 

: : | rat menjurat oleh pengurus Pasi ke 
Progr aa Wilopo Baik 'ppada Pakistan, Turki dan Philipina 

s | mengenai. kundjungan “tlit2 “dari» ne ALAM PON ata tsb. ke Indonesia. . 
pers jg. diadakan dgn. : sn 

para wartawan di Bandjarma- | Uu ! :Sin, tuan Jahja Malik Nasution GT aa (Sari Dewan Partai Partai Mur- | xg e a . 0... |ba menerangkan, bahwa “pada | S8 | 
(amumnja program pemerintah: Tiap WarganegaraHarus |sekarang ini baik, hanja jang (£ Bantu Pembangunan 
Naa soal ialah tjara 'peng- Negara 
"ida Sea MAN kana “Ian : SN 

an tj ra 'Jang- 8 "— kta 2 ea na sung adalah “jang sebaikebaik- | 1) Man Manna Na Uu nja, Kareta sistim bertingkat | baja. anggota pengurus besar menurut pengalaman? di “Jogja | merangkap ketua tjabang mr. 
W. Augustin menjatakan bah- 
Wa soal ,,diskriminasi”, adalah 

banjak membawa hal2 jang ti- 
dak di'ingini, Atas pertanja'an 
diterangkan, bahwa Partai Mur-| Musuh dari sedjak lahirnja 

IEV, ,Kadang kala kita “tidak 
bisa lepas dari kesan, bahwa 

ba belum melepaskan politik 
Oposisirja terhadap kabinet Wi- : lopo. Apa an gm jang neon Tuan Jahja- Mali : : menjatakan dengan spon 
selandjutnja berp idepat, bah | Ingin mendjadi ',anak negeri 2 pendapat, bah (iri? untuk jataan persam: wa 'ia jaki l Iri idak dai ligin ih Nan gg Peran Jaxin Soal Irian tida an nasibnja dengan negeri ini pat diselesaikan dengar 'kotm- |oteh "sesama penduduk Tainnja promi, karena “pengalaman? | harus dihukum. Kita hidup da- menundjukkan kita senantiasa | lam masjarakat jang penuh ka'ah “dalam 'Soal kompromi,” dengan perasaan sentimen, Ma 
Berkenaan dengan soal MSA | ka adalah suatu kebidjaksana- dikatikannja, bahwa kabinet |an dari pihak pemerintah utk. 

mengemudikan bachtera nega- sekarang kan -mengelakkan ersetudj #. : ra ditengah2-tengah keadaan persetudjuan itu dengan tjara Jemiktan. 
diplomasi. Partai Murba ingin 
melihat bagaimana tjara kabi- 
net mengelakkan itu. 

Lebih landjut atas pertanja 
an diterangkan, bahwa partai 
tidak “mengingini penanaman 
modal oleh Siapapun djuga, Ka 
lau perlu modal, mak, sebaik- 
nja negara mengadakan pindja 
man2. Dalam soal ini kita ti- 
dak menghendaki “opendeur 
politiek” itu diperluas. 
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Dimana perlu tentu IEV :ha- 
rus membela diri terhadap 
perlakua, jang tidak lajak, 
akan tetapi “djanganlah dilu- 
pakan bahwa disetiap negara, 
djadi djuga 'di Indonesia, ' “pe- 
domannja adalah: memberi 
tempat jang setepat-tepatnja 
kepada seseorang sesuai de- 
ngan kemampuonnja. Kalau 
kita menempatka, seorang du- 
ngu dari pedesan ditempat Se- 
orang akademikus, atau seba- 
liknja maka itu memang “isa 
terdjadi, akan tetapi pesta 
sedemikian ini” tidak akan 
berlangsung lama, Suatu ne- 
gara jang membiarkan keada- 
an Serupa itu bekerdja kearah 
keruntuhannja. Setiap orang 
berkejakinan, bahwa para pe- 
mimpin Indonesia tidak kon 
sengadj, membawa negara ke- 
pada keruntuhan, Mak, kepa- 
da kita sebagai warga-negara 
terletak kewadjiban untuk me- 

  
  

baru, disamping itu “kemungkinan 
diperdalam dan diperluas mengenai 
tumbuh2an jang sidah dikenal. Ker- 
Uja sama jang “erat diadakan de- 
Ngan dinas pertanian, sedang “per- 
hatian “ditudjukan guna  mentjari 
djalan bagaimkna tingkat kemadjuan 
peda umumnja dapat dipertinggi. 

Disamping itu para mahasiswa 
kimia, para “dokter spesialis, ahli 
biokimia, analis dil. “jang ada 'hu- 
Pungan “dengan ilmu pengetahuan 
kimia dapat memakai laboratorium 
guna eksperimen2 dan untuk mem- 
perkaja pengalaman serta pengeta- 1 : 
huan mereka dgn leluasa, sehingga! njumbangkan tenaga guna 
ini sedja sudah memberi arti jg pen, pembangunan negara”, demiki- 
Ying terhadap djasa dari pusat se-' 4 antara lain pedatp mr W. 
Xerhana micro-crganisme hidup itu. ' Augustin. 

    Penielidikan belum 
: djauh. 

Pada azasnja tentang tjara 
bekerdja laboratorium sendiri   dapat ditjeritakan, karena pe- 
njelidikan belum begitu djauh. 
Akan tetapi dapat dikatakan 
dengan pasti bahwa perhatian ! 

dari paberik ohat2a, adalah be | 
sar sekali. Dalam tjabang per 
uSahaan ini timbul pelbagai fi 

“kiran jang ditudjukan atas ke 

'han2 import  seketjil-ketjilnja | 
dapat menghasilkan  obat2am 

| sesetempat guna. memberantas 
'penjakit2 rakjat, 
. “Bilamana perlu dalam jabora 
'torium ini dapat dilakukan pe 
('njelidikan2 atau pekerdjaan2 
|jang harus memenuhi tudjuan 
tertentu, jakni bila pada wak- 

“tu jang sam, djuga dapat dibe 
ri sumbangan pada ilmu penge 

Akan tetapi tugas terpenting dari 
laboratorium itu ialah “dengan . mes 
lalui penjelidikan sistimatis menemu- 

: kan segala kemungkinan jang “da- 
pat diberikan oleh Indonesia dila- 
pang pembuatan “obat2an dan “ba- 
'rang2 kimia jang penting bagi nega- 
ra. Untuk pekerdjaan ini dari: selu- 
ruh Nusantara dikumpulkan tanam-: 
tanaman dan tumbuh-tumbuhan, se- 

|. fjara sistimatis ditjari hasil2 agraria 

“Oleh ketua CHTH “Timadju- 
kankan usul, buat memberikan 
gedung?2 sekolahan sadja. apabi- 
la inkwartiering itu tidak ber- 
djalan lama, karena kini murid- 
murid sedang libur. Untuk me- 
metjahkan soal ini pada besok 
sore (Kemis) djam 18,30 CHTH 
Semarang akan mengadakan ra 

pa kilat, 

TERUS SIT-DOWN. 6 
'Mogok-duduk dari buruh pa- 

brik miniak va, Dongen di Ke 
bonlaut sampai hari ini masih 
djalan terus, dilakukan oleh ti 
2p2 ploeg 2 djam seharinja. 
Oleh P-4 daerah soal ity sudah. 
diteruskan ke P-4 pusat, 

ya   
  

dewasa ini belum banjak jang | 

j Pesan dari “wakil2 pemerintah 
mungkinan untuk dengan ba- day wakil 
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|Aneka Djawa Tengah, 
SOLO. 2 JOGJA. TA 

: Bandjir permintaan 
Toko ,,Yiworo” usaha : Tan i 

: laa rakjat. Spj. dipindah 
ke Sumatra 

Dalam laporan pihak “pa- 
mongpradja jang disampaikan 
kepada jang berwadjib ternja- 
ta, bahwa pada waktu ini “pi- 
hak  pamongpradja didaetah 
Jogjakarta, terutama didaerah 
Gunungkidul, kebandjiran  per- 
minta'an dari rakjat agar su- 
paja mereka segera dipindah- 
kan, keluar Djawa. Diduga di- 
seluruh daerah Jogjakarta ti- 
dak kurang dari 10.000 idjiwa 
jg. minta segera dipindahkan 
keluar Djawa itu, dan “umum- 
nja disebabkan tekanan ekono- 
Sa 

Dengan mendapat perhatian 

organisasi2 Wa- 

hita setempat, beberapa hari 
jl. di Singosaren Solo tlh dibu- 

ka sebuah toko P & D jang me- 
rupakan galah satu usaha dari- 

pada “Cooperasi Dagang jang 

diselenggarakan oleh Wanita2- 

pedagang di Solo. Direksi dari 
Usaha tsb, dipegang oleh Nj. 
Prodjowalujo, “sedang Ketua 
Harian oleh Nj. Djajus. “Toko 
(tersebut diberi nama Toko ,,Wi- 
woro” dan bertempat disebelah 
Selatan Pasar Singosaren. 

SALATIGA, minta'an mereka itu, karena 
j : “Imemurut rentjana ' Pemerintah 

Rumah kawedanan ditem- 'Pusat, orang2 jang dipindah- 
Ttala pengatjau. kan keluar Djawa (ketanah ko- 

lonisasi di Sumatera) adalah 
Pada hari malam Kemis ig. terutama lebih dulu mereka jg. 

rumeh kawedanan Tengaran di 

Dari pihak Pemerintah “dae- 
rah hingga kini belum ada se- 
suatu kesanggupan 'atas per-   
telah mempunjai sanak sauda- 

Tingkir pada tengah majam J2 Sisana. : 
telan, ditembaki pengatjau da- | MAGELANG. 

Henatasang. Bertai keyialan | Beberapa sokongan pendjaga, isi jang le . 
nja tidak djauh dari koweda- | meringankan pen. 
nan itu, pula dengan. setjara . 
kebetulan datangaja patrouilie ' Atas usaha Jajasan Lembaga 
militer, seteiah terdjadi | tem- Sosial Kedu kini telah dapat 
bak menembak 'k.l. setengah |dikumpulkan, uang  sebanjak 
djam lamanja serangan penga- |Rp. 10.000 untuk disumbang- 
tjam “itw dapat  digagalkam, kan kepada penduduk jg. men- 
Diuga hampir sesaat dengam 'derita akibat bandjir dan ta- 
kedjadian di Tingkir itu, pos 'nah longsor didaerah Kedu Se- 
polisi di Tengaran mendapat jlatam. Selain itu atas usaha 
seramgam, “akan tetapi “fihak panitia 1 Mei di Magelang -da- 
penjerang dapat sigera  Wiusir pat dikumpulkan “119 potong 
“denga, tembakang jang agak pakaian dan uang Rp. 814— 
sengit. 1 (buat disumbangkan kepada 

Korban "manusia pun “tidak .mereka 'jg. menderita honger- 
Bt RN “5 oedeem didaerah Jogja.   
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