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na,Raymon Magsaysay hari Sab $ "aa tu malam mengadjukan  permin- PASUKAN2 TENTARA dan polisi Iran hari Minggu kemaren telah taan berhenti dengan keterangan. | menjerang kaum demonstran jang menjokong Perdana Menteri Mossadegh. bahwa ia tidak tebih ina dapat | Mossadegh seo epala staf umum tentara dan menggantinja dengan — 'bekerdja dengan pemerintah jang 
| munisme”, Permintaan 

3 

"lemah menghadapi aatjaman ko 
seorang jang menjol ja. 
monstransi- pro 

oko1 Opsir2 tentara sementara itu memimpin de- 
Shah Muhammad Riza Pahlevi. -Menuru, siaran Radio 

ru kepada 8 djuta rakjat Tiong- 
kok asionalis di Taiwan supaja 

Terdakwa Djuga Pernah Diundang Oleh Grom- 

negeri Iran Hossein Fatemi menerangkan kepada 
di Iran pada waktu ini kritik. Penganut? Shah menjatakan bahwa mere- ka telah menduduki Radio Teheran. 

Penganut?2 Shah kontra pe- 
nganut? Mossadegh. 

Didepan gedung parlemen hari 
Minggu kemaren terdjadi demon- 
strasi pernjataan pro- Mossadegh. 
Serdadu2 dan polisi jang berdja- 
ga disana, jang bersendjata leng- 
kap, melakukan serangan Gengan 

berhenti | 
Magsaysay, jang dianggap nyung kin tjalon dalam pemilihan presi- | 
den Pilipina jang akan datang, di 
sampaikan hari Sabtu malam pu | 
kul 11.30 oleh adjudan menteri 
pertahanan kepada presiden Oui- 
rino diistana Malacanan. Mente 
ri pertahanan Magsaysay telah 
berdjasa dalam menindas pembe 
rontakan Hukbalahap. Magsaysay 
berdjandji akan memberikan lagi 

hubungan darah dengan keluarga 
Shah. Diperoleh keterangan oleh 

mendakwa Djenderal Baharmast 
tidak ambil langkah2 seperlunja 

den2 jang terdjadi 
Saptu j.l. 

pengumuman. bajenet dan tongkat terhadap Kekatjauan didalam gedung Apabila ia ditundjuk oleh kon-| Kaum demonstran tadi, hingga parlemen. vensi partai liberal sebagai tjalon| Kira2 35 orang mendapat luka2 f Tak lama sebelum terdjadi insi- 
den tadi, PM Mossadegh jang se- 
djak malam Minggu jl. berlin- 
dung dalam gedung parlemen itu 

| pulang ketempat kediamannja. 
Menurut berita AFP, dimuka ge- 
dung parlemen terdjadi perkela- 
hian antara penganut2 PM- Mos- 
sadegh dan anggota2 Gerakan 
Pan-Iran, hingga beberapa orang 
mendapat luka2. Djuga dipasar- 
besar Teheran terdjadi insiden2: 
polisi tangkap kira2 12 Orang de- 
monstran. 

dalam pemilihan presiden, maka ia 
akan berhadapan dengan presiden 
Ouirino, jang dalam minggu ini 
akan memberitahukan dimuka kon- 
gres pemimpin? partai liberal, apa: 
kah ia bersedia kembali untuk ' di 
tjalonkan. Segera setelah menerima 
permintaan berhenti dari Magsaysay 
itu, 

  
presiden Ouiring lantas meng- 

adakan sidang kilat dengan para' pe- 
nasehatnja di istana” Malacanan. 

Sementara itu  agaknja Ouirino 
akan menghadapi oposisi dari par- 
tainja sendiri. Senator Tomis Cabili 
menerangkan kepada Ouirino dalam 
kongres pemimpin2 partai liberal, 
bahwa ia akan dikalahkan, kala ja 

paknja ragu2 untuk ambil -kepu- 
tusan jang 

Gegh. 

Para penindjau lobby menerang- 
kan bahwa para anggota parle- 
men terutama ingin mentjegah 
diutjapkannja pidato oleh Mossa- 

degh dimuka rakjat pada hari 

Penggantian kepala staf 
umum. 

  

mentjalonkan diri kembali. Di peroleh keterangan.oleh UP, | Senin ini: Mossadegh berniat — bahwa Mossadegh ketika malam mengutjapkannja, apabila ia ti- Minggu jl mengeluarkan antja-| dak memperoleh mosi kepertja- Sumber Uang jaan. 
30 orang anggota parlemen, 

dari Front Nasional, menjampai- 
kan seputjuk surat kepada Mos- 
sadegh, dengan permintaan supa- 
ja ia dengan segala daja upaja 
memelihara ketertiban dan 'supa- 
ja ia melepaskan diri dari pega- 
wai2 pemerintahan dan militer, 
iang kegiatan2nja bertentangan 
dengan kepentingan negara. Ke- 
pada rakjat mereka berseru su- 

paja tetap menjokong Mossadegh 
dan djangan sampai ,,dihela oleh 
agen2 asing”. 

Palsu Rp. 100 
Ternjata Dari Singapura 
Mengenai berita tentang dikete 

mukannja uang kertas palsu di 
Bandjarmasin, Pl-Aneta lebih Ian 
djut memperoleh kabar, bahwa 
baru2 ini oleh polisi telah dapat 
ditangkap tiga orang jang turut 
mengedarkan uang. kertas “ palsu 
dari Rp 100 sedjumlah Rp 18.000 
(dan bukannja Rp 180.000 seba 
gai dikabarkan semula. — Red) 

Hidup Shah! 

kemarin jg. tertangkap di London, menteri luar 
pers, bahwa keadaan 

AFP, bahwa pemerintah . Iran 

untuk mentjegah timbulnja insi- 
ketika hari: 

AFP mengabarkan bahwa si- 
dang parlemen jang berlangsung 
pada hari Minggu kemaren sa- 
ngat katjau. Para anggota parle- 
men memberi tafsiran jang ber- 
matjam2 terhadap pidato jang 
Giutjapkan PM Mossadegh ketika 
hari Saptu j.. dan mereka tam- 

seharusnja mereka 
ambil untuk memuaskan Mossa- 

mereka dim th. 1953 ini menjele 
saikan persiapan2 mereka untuk 
menjerbu kembali kedaratan Tiong 
kok. Akan tetapi Chiang tidak 
memberi sesuatu djandji kapan pe 
ajerbuan demikian itd akan 

tai. 

PENGADILAN NEGERI 

    

     
   

  

Dalam laporannja jang dikeltar 
kan berkenaan dengan ulang tahun 
ketiga penerimaan djabatannja - se- p 1 
PEN "Na : menurut pengakuannja bekerdja 

Ia adalah "”pesuruh” dari Sanusi 
Partawidjaja “jang — menjampaikan 
"surat undangan bertemu” kepada 

terdakwa dan kemudian membawa 
terdakwa sampai berdjumpa dengan 
Sanusi Partawidjaja didaerah Tjian 
djur. Sidang pemeriksaan hari Sab 
tu itupun tetap mendapat perhati- 

an besar, diantaranja nampak Ko- 
mandan KMKB Bandung Major Su 
tisna, ketua DPRDS propinsi Djawa 
Barat dan ketua DPRDS Kota Be 
sar Bandung, anggauta2 DPD pro- 
pinsi Djawa Barat, anggauta? parle 
men M. Isa Anshary dan Djerman 
Prawiranata serta lain2 jang meme- 
nuhi ruangan sidang dan sekeliling 
nja. Pembela2 Mr. Kasman Singodi 
medjo dan Mr. Tan Sik Tong hadir 
pula. Setelah berlangsung 2 djam, 
sidang kemudian diundurkan lagi 
sampai hari Djum'at tanggal 6 Ma 
ret jad. untuk memeriksa saksi2 lain 
nja. 

  

— CHIANG KAI SHEK — 

bagai presiden Tiongkok Nasionalis 
Chiang Kai Shek selandjutnja me- 
ngatakan bahwa tahun 1953  jalah 
stahun jang paling penting dan pa- 
ling mendesak. dalam “usaha rakjat- 
aja untuk menghantjurkan dadu? 
RRT dan menentang Sovjet”. Kita kuan N.IX. 
harus mengerahkan segala tenaga! Pada kesempatan jang diberikan 
manusia dan sumber? kekajaan dan kepada terdakwa untuk  merobah 
merupakan satu front kesatuan un- atau menambah keterangan? jang 
tuk dapat mentjapai tudjuan? kita sudah diberikan pada sidang jang 
itu, kata Chiang. 5 lalu, terdakwa pada umumnja ha- 
Dikatakan bahwa mobilisasi umum nja menambah beberapa keterangar 

akan diserukan untuk semua orang sekitar perdjalanan dari Bandung 
laki2 jang sehat di Taiwan, sedang- menudju tempat Sanusi Partawidja- 

kan kesatuan? pendjaga tjadangan ja. 5 
akan dipanggil untuk latihan? mu- 

Sanusi Partawidjaja sudah 
meniadakan sjarat penga-   

Dikatakan antara lain, bahwa ia 

Harsojo hari Sabtu melandjutkan..pemeriksaan 
Ridhwan, anggauta D.P.D. propinsi Djawa Barat dan ketua GPII 
Djawa Barat jang dituduh antara lain mengadakan hubungan 
dan memelihara teguhnja D.I. Kartosuwirjo. Dalam sidang ini Af- 
fandi Ridhwan diberi kesempatan..untuk memperbaiki atau mentja 
but dan menambah lagi keterangan2 jang sudah diberikan pada pe 
meriksaan jang terdahulu. Sebagai saksi jang diperiksa hari . itu 
seorang bernama Uso alias Idris (jang djuga sudah lama ditahan), 

    Ketiga orang tsb. telah menga 
ku kesalahannja dihadapan polisi 
dan kini perkaranja diteruskan ke Sementara itu penganut2 Shah 

lai bulan depan. Ia memerintahkan 

pula, supaja latihan? militer diada- 
sendiri jang stuur auto . meskipun 
semula sudah minta bantuan orang 
lain dan karena itu menurut terdak- berarak-arakan di-djalan2 sambil 

memanggul kepala kepolisian ba- 
ru, Brigadir-djend. ' Mahmoud 
Amini, menudju keparlemen sam- 
bil berpekik: ,,Hidup Shah! Han- 
tjurkan kaum pengchianat!” 

Partai Tudeh menjatakan taat 
kepada Mossadegh dan menjata- 
kan sanggup menjokongnja da- 
lam ,perdjoangan anti imperia- 
lis”. 

Tentang Brig.-djend. Mahmouil 
Amini dapat diterangkan disini, 
bahwa ia hari Minggu ini diang- 
kat sebagai pengganti Brig-djen- 
deral Afshartoos. “ 

Mobil2 

pada pengadilan. Menurut ketera 
ngan mereka itu uang tsb. oleh 
salah seorang diantaranja telah 

dibawa dari Djakarta ke-Bandjar 
masin. la memperoleh uang itu di 
Djakarta dari seorang jang sering 
kali berhubungan dengan Singa- 
pura, / ! 

RANTJANGAN MESDIID DI 
LONDON. 

Sekretaris-djenderal Islamic Cul 
tural Centre, Dr. Adul Kadir, te- 
lah menjerahkan gambar rantja- 
ngan mesdjid baru di London ke- 
pada Dr. Subandrijo dalam kedu- 
dukannja sebagai Presiden Isla- 
mic Cultural Centre. : 

Rantjangan gambar ini dalam 
sidangnja minggu ini mendjadi 
atjara pembitjaraan pengurus Is- 
lamic Cultural Centre, jang terdi- 
ri dari para duta-besar negara2 
Arab dan Asia. Demikian ,,Anta- 
ra” London. 

  
— SHAH IRAN — 

man bahwa ia akan meletakkan 

djabatannja, djika intrige2 kala- 
ngan istana terhadap dia tidak 

diberhentikan dalam tempo 48 
djam. Mossadegh petjat kepala 
staf umum tentara,. Djenderal 
Baharmast, dan menggantinja de- 

ngan Brigadir-djenderal Riahi, 
seorang penganut  Mossadegh. 
Tetapi tampaknja tentara berdiri 

dibelakang Shah. Menurut berita 
AFP, Djenderal Riahi mempunjai 

meletakkan djabatannja.   
halaman 3). 

Gagal rebut gedung Radio 
Tehran.   

Penganut?2 Shah hari Minggu ber- Isetua Sidang: Umum 
Hendaknja Nanti Dipilih Dari Blok Sovjet. 

Sjarat Russia Utk Menjetudjui Tjalon Ganti Sekdjen PBB 

MENURUT KABAR jang diperoleh dari kalangan2 diploma 
tik, Rusia kini bersedia untuk mengadakan perundingan2 dalam 
minggu2 jang akan datang ini me ngenai pengganti sekertaris-djen- 
deral PBB, jang dewasa ini masih diduduki oleh Trygve Lie. Ber- 
dasarkan keterangan2 jang diberikan oleh delegasi Amerika Seri- 
kat pada Perserikatan Bangsa2, bahwa delegasi tersebut dewasa 
ini tidak memikirkan untuk melakukan suatu tindakan diplomatik 
mengenai masalah Korea, para pe nindjau politik berpendapat, 
bahwa dari keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa 
persidangan Sidang Umum PBB ini akan diachiri pada tanggal 1 
April jang akan datang. Hal ini nundjuk siapakah jang akan meng 

tjara prematur menjatakan bahwa 

dak akan "membolehkan 
nja propaganda2 chianat”. 
Sherman dan 
gagalkan usaha tadi, 
tadi mengundurkan diri, 

Tank2 

sesudah 

akan ditembaki 
dur. 

- Djumlah korban hari Sab 
tu dan Minggu. 

Dalam perkelahian2 jang 

gantikan Trygve Lie itu. : 4 sekurang2nja 34 orang mendapat Pengangkatan "seorang sekretaris-| 1) bahwa sebagai ketua Na luka2. Dalam kerusuhan2 jang ter- djendral PBB itu harus disetudjui| Umum hendaknja dipilih salah se: djadi ketika malam Minggu, dalam orang dari blok Sovjet, karena hing 
ga kini belum pernah djabatan itu 
dipegang oleh salah secrang anggau 
ta blok tersebut. 

2) ditaatinja kembali 
agreement”, jakni bahwa salah se- 
orang dari wakil tidak tetap pada 
Dewan Keamanan, jg dipilih untuk 
waktu selama 2 tahun, hendaknja 
terdiri dari seorang wakil negara 
blok Sovjet. Jugoslavia telah menga 

oleh Sidang Umum dgn. mendapat 
kelebihan 24 dari djumlah suara. Ke 
tjuali apabila sebelum achir bulan 

muka rumah Mossadegh. 
.gentlemer 

hadap orang2 
nembus pendjagaan 
Mossadegh. 

dalam 

lapis badja sementara 
itu mendjaga istana Shah dan 
rumah Mossadegh. Suasana ber- 
tambah panas. Tersiar kabar 

bahwa Mossadegh mungkin akan 
(Noot 

Red.: Mengenai masalah Iran ini 
selandjutnja harap lihat djuga di 

baris menudju kegedung Radio Te- 
heran dan djurubitjara mereka se- 

mereka ,,baru sadja menduduki ge- 
dung Radio” dan bahwa mereka ,.ti- 

disiarkan- 

mobil2 lapis badja 
demonstran? 

mendapat peringatan bahwa mereka 
kalau tidak mun- 

hari 
Minggu terdjadi didjalan2 Teheran, 

mana serdadu2 dan polisi melaku- 
kan serangan bajonet terhadap ka- 
um demonstran jang berkerumun di 

seorang 
tewas dan 14 luka2. Gupernur-mili- 
ter Teheran Mehdi Vafatberi perin- 
tah supaja dilepaskan tembakan ter- 

jang mentjoba me- 
dimuka rumah 

kan pula diantara para peladjar se- 
kolah-sekolah menengah. | | wa, selama dalam perdjalanan deng- 

: an auto ia tidak banjak memikirkan 
Chennaukt,  ftirgi sekitar akan bertemunja dengan Sa- 
Ta” jang Ha nusi Partan "Pada “perdjalanar 

setelah turun dari auto, demikiar 
terdakwa, barulah ia memikirkan 
dan bertanja-tanja dalam hati apa- 
kah akan selamat pulang kembal 
dan sebagainja. 

Hakim R. Harsojo pada bagiar 
pemeriksaan ini banjak menanjakar 
apa sebab H.S., jang bersama-sam: 
berangkat dari Bandung hendak me- 
nemui Sanusi Partawidjaja - meng- 
urungkan maksudnja.  Pertanjaan? 
ini oleh terdakwa tidak didjawat 
dengan terang, dengan memadjukan 
alasan bahwa ketika itu djalan pi- 
kirannja tidak tenang.“ 

Persoalan lain pada bagian peme- 
riksaan ini ialah tentang datang dan 
menginapnja dua ,,pesuruh” Sanusi 
Partawidjaja dirumah terdakwa ke- 
tika membawa ,surat panggilan”. 

a 

Djenderal .Clare 
perang d. 

memegang komando “atas eskader 
angkatan udara di Tiongkok jg la 
zim disebut ,,Matjan terbang”, pada 
hari Djun'at menerangkan dalam 
suatu konperensi pers di San Fran 
cisco, bahwa sekurang?nja masih di 
perlukan . waktu enam bulan sebe- 
lum pasukan2 Tiongkok nasionalis 
tjukup kuat untuk melakukan pe: 
njerbuan terhadap daratan Tiong: 
kok. Menurut djenderal Chennasi 
sementara itu, maka penjerbuan de- 
mikian oleh kaum nasionalis djika 
djadi dilaksanakan “akan memaksa 
RRT menghentikan  perdjuangannja 
di Korea untuk mengirim pasukan2 
balabantuan ke Tiongkok Selatan. 

bolan ,,Bambu Runtjing« 

Bandung dibawah pimpinan R. 
perkara Affandi 

sebagai "wakil bupati Negara Is- 
lam Indonesia” jang bertempat di Tjililin kabupaten Bandung. 

sedangkan pemerintah sudah merasa 
sulit, saudara berusaha seorang diri 
sadja?” Atas pertanjaan djaksa ini 
terdakwa mengemukakan dua alas- 
an dalam garis besarnja (atas per- 
mintaan hakim), jaitu 1) sebagai se- 
orang Islam berpedoman — kepada 
Ouran dan Hadits dan dengan pe- 
doman itu ia. perdjoangkan supaja 
apa jang di-inginkan oleh. Our'an 
itu didjalankan oleh pemerintah: 2) 
berdasarkan ,,nota keamanan” DPR 
DS Djawa Barat jang telah ia per- 
dioangkan. Djaksa djuga minta pen- 
djelasan, apa sebab keinginan meng 
adakan perundingan dengan DI 
itu sampai sudah diketahui oleh Sa: 
nusi Partawidjaja. Tentang ini ter- 
dakwa mendjawab seperti jang su- 
dah, jaitu mungkin karena D.I. men 
dengar apa jang oleh terdakwa di- 
»Obrot”kan dengan beberapa orang. 
Ketua kemudian  mempersilahkar 
pembela2 untuk meminta keterang: 
an-keterangan dari terdakwa, tapi 
mr. Kasman hanja menanjakan ala 
san apa sebabnja H.S. tidak djadi 
turut  mendjumpai Sanusi Partawi- 
djaja, jang didjawab oleh ketua bah. 
wa terdakwa sudah mengatakan ka- 
rena merasa terlalu djauh — harus 
berdjalan kaki. 

Tugas ,,wakil bupati NII.” 
Pada permulaan pemeriksaan sak 

si pertama Uso alias Idris, atas per 
tanjaan ketua saksi mengatakan bah- 
wa wakil bupati N.I-I.  bertempa 
di Tjililin. Saksi berkenalan pertam: 
kali dengan terdakwa pada bulan - 
tahun 1952 ketika dibawa oleh se: 
orang bernama Misbach untuk me- 

lak diketahui isinja, 
-Partawidjaja:-—— 

Tentang kedatangan dan perdjum- 
paan dengan terdakwa, keterangar 
saksi berlainan dengan keterangan 
terdakwa. Menurut saksi, ketika ix 
dengan otobis dari Tjiandjur datan 
ke Bandung, 'hanja setengah djan 
menunggu terdakwa jang sedang be 
bergian, - sedang menurut terdakw: 
saksi baru berdjumpa setelah ia du: 
malam menginap karena terdakw: 
sedang berpergian ke Djakarta. Sak- 
si djuga menerangkan, bahwa ia ti- 
dak hanja disuruh mengantarkan su- 
rat kepada Affandi Ridhwan, tap: 
djuga kepada seorang bernama Su- 
-parman didjalan Buahbatu Ban- 
dung, jang kemudian bersama-sama 
saksi dan terdakwa berangkat men- 
djumpai Sanusi Partawidjaja. Orang 
ini, menurut saksi turut berunding 
dengan Sanusi Partawidjaja, sedang 

dari Sanus 

  
Djuga undangan dari 
»Bambu Runtjing”. 

Menurut: keterangan terdakwa, 
dua orang "pesuruh” bernama- Uso 
dan Muchlis pertama-tama datang 
membawa ”surat panggilan”, kemu 
dian setelah diadakan perundingan 
datang lagi membawa “konsepsi” da 
ri Sanusi Partawidjaja jang oleh ter- 
dakwa sudah ditolak sjaratnja jang 
kedua (minta. pengakuan N.LI), 
dan kemudian “datang lagi dengan 
membawa surat dari Sanusi Parta- 
widjaja minta  djawaban terhadap 

|“konsepsi” jang kedua. Tentang "kon 
sepsi” jang kedua ini oleh terdakwa 
diterangkan, bahwa didalamnja ber 

Komando 
"N.A.T.O. 
Akan Direorganisir 

PANGLIMA tertinggi NATO, 
djendral Matthew Ridgway me- 
ngumumkan pada malam Saptu, 
bahwa ia telah minta kepada Pa 
nitia Tetap NATO jang berkedu 
dukan di Washington, supaja 
mempersatukan semua “pasukan2. 
darat, laut dan udara dari nega 
ra2 Barat jang ditempatkan di 
front Eropa Tengah jang mempu 
njai arti jang penting. Ridgway ii peniadaan sjarat pengakuan atas mengatakan, bahwa ia telah me (N.LI. oleh Sanusi Partawidjaja. 
ngandjurkan pula ,,perluasan dari | "Konsepsi ini menurut terdakwa di- 
djabatan2” komandan udara jang terima di Tjiandjur, setelah terlebih 
berada dibawah pimpinannja. Pe Jahulu antara ia dengan Sanusi Par- ngumuman itu selandjutnja me- | tawidjaja didapat persetudjuan ten 
ngatakan, bahwa andjuran2 Ridg ting tempat dan waktu. "Konsepsi" 
way itu kini sedang dipertimbang diterima dari seorang pesuruh, Sa- ikan oleh Panitia Tetap NATO jg nusi Partawidjaja. Keterangan lebih 
berkedudukan di Washington. djelas tentang tjara penerimaan "kon 

sepsi” jang kedua ini terdakwa me 
nolak memberikan dimuka sidang 
pemeriksaan terbuka, dengan mema 
djukan keterangan bahwa ”menge- 
nai ini ia bertanggung djawab ter. 
hadap sumpahnja sebagai anggauta 
"DPD untuk tidak mengumumkan 
rahasia negara”. Terdakwa djuga 
mengemukakan bahwa ia tidak ha: 
nja dengan pihak Di. sadja' berusa 

  
Seperti dikabarkan, menurut beri- 

ta2 jg tersiar pada hari Dium'at, 
marsekal Alphonse Juin, jg kini men 
djabat komandan pasukan? darat di 
Eropah Tengah, akan diangkat men 
djadi. komandan pasukan? ' darat. 
laut dan udara disektor tsb., sedang 
kan djenderal Norstad dari Ameri: 
ka, jg kini memegang djabatan ko: 

saksi tidak diperbolehkan turut be- 
runding. " Saksi ditangkap diketa 
Bandung pada bualn 10 tahun 1952 
ketika ia datang lagi ke Bandung, 

Tentang kedatangan saksi kekota 
Bandung ketiga kalinja, dikatakan, 
bahwa ia tidak menginap dirumah 
terdakwa tapi menginap pada se- 
orang bernama Abdurachman jang 
menurut saksi adalah seorang ,.pen: 
djaga pos N.I.I, dikota Bandung”. 

Ditanja oleh djaksa apa tugas ia 
datang kekota Bandung selain me- 
njampaikan surat dari Sanusi Par- 
tawidjaja, saksi mendjawab bahwa 
tidak ada tugas lain. Tetapi men- 
djawab pertanjaan, apa tugasnja se- 
orang ,.wakil bupati N.LI.”, saksi 
mendjawab: mendirikan pemerintah: 
an dari pihak N.LI. Djawaban im. 
diberikan dengan agak ragu2. 

Pertanjaan djaksa, apa Sanusi Par- 
tawidjaja selain menjuruh menjam 
paikan surat, kepada terdakwa dju- 
ga meminta hal2 lain, didiawab oleh 
saksi: minta Gur'an dan buku?. 

Setelah terdakwa ditanja oleh ke- 
tua, keberatan tidaknja pemeriksaan 
diundurkan sampai hari Djumahat 
tanggal 6 Maret, terdakwa meminta 
Supaja ia diberi kesempatan untuk 

njampaikan surat jang disebutkan ci- $ 

iba. di. Washington, 

  
  

    Waktu gubernur Rudiono dan residen Milono mengundjungi perkebunan 
»Siketier-Wringinsari” di Kendal pada hari Kemis jbl. Tampak gubernur 
Budiono (pakai topi) sedang memperhatikan tanaman tjoklat. Paling kiri.   ialah residen Milono. Sebagaimana diketahui, perkebunan ',Sikerjer-' 
Wringinsari” diusahakan oleh tenaga2 bekas pedjoang dengan modal : 

dari Biro Rekonstruksi Nasional. . , 
g 

    

Eisenhower Ketjewa 
Melihat Pelaksanaan Rentjana Per 

tahanan Eropa 
Mingou Ini Presiden Amerika Hadapi Perun- 

SS Pa f : 

dingan2 Penting 

PRESIDEN EISENHOWER mulai 
akan mengadakan pembitjaraan2 

pertengahan minggu ini 
pada tingkatan tinggi dengan pem 

besar2 Eropa. Demikianlah diumumkan di tempat Kisenhower me 
ngadakan liburan, pada hari Sabtu j.l. 1, Pada pertengahan minggu 
ini, Eisenhower akan berunding dengan menteri luar negeri Inggris 
Anthony Eden dan menteri keuangan Inggris Butler. Pokok pembi 
tjaraan mereka ialah soal2 politik, ekonomi & keuangan. Churchill 
menjatakan keinginannja supaja Inggris diadjak, apabila Eisenho- 
wer mengadakan rundingan dgn. Stalin. 

Kemudian Eisenhower akan ada- 
kan pembitjaraan dengan Lord Is- 
may, sek-djen. NATO, jang akan 
tiba di Washington pada minggu ke- 
dua bulan ini dari Kanada, untuk 
berunding a.l. dengan menteri luar 
negeri John Foster Dulles dari 
Amerika Serikat. 

2. Perdana menteri dar menteri 
luar negeri Perantjis,” Mayer dan 
Bidault, kira2 pada tgl. 27 Marst 

untuk bitjara- 
kan masalah perang Indotjina  da- 
lam hubungannja dengan soal per- 
sendjataan Perantjis di Eropa Barat: 
kebutuhan Perantjis akan diperbe- 
sarnja perdagangan dengan Ameri- 
ka dan akan bantuan dari Amerika: 
projek ratifikasi masjarakat pertaha- 
nan Eropa. 

3. Permulaan April akan tiba di 
Washington perdana menteri Djer- 
man Barat Konrad Adenauer, untuk 
bitjarakan masalah Djerman jang 
masih djuga terpetjah belah itu: 
soal persendjataan kembali: ke- 
mungkinan2 akan timbulnja tindak- 
an-tindakan Sovjet jang mendadak 
di Berlin atau Djerman Timur: soal2 
lainnja. 

Dalam perundingan2 ini, Eisenho- 
wer akan menegaskan. bahwa mere- 
ka kurang puas. akan kemadjuan 
jang tertjapdi di Eropa, perihal ren- 
tjana peleburan tenaga militer Djer- 
man kedalam pertahanan Eropa, 
dengan djalan Masjarakat Pertaha- 
nan Eropa (EDO). 

LULUS UDJIAN FAKULTET 
KEDOKTERAN. 

Telah lulus udjian “pada fakultet 
kedokteran, bagian perlengkapan 1 
(C.D: Nn. R.A. Karmini Surjaatami 
hardja. R. M. Partomo Moegiardjo, 
Suwandi Santoso, nn, Liem Thian 
Ko, Liem Soei Djien, Oei Tiang 
Gwan, nn. Jenny Tan, Khouw Lip 
Kiat, Tan Siong Ko, Sahala Lum- 
bantobing, Tjiong Boen Hauw, R. 

Kurnia Natadisastra dan Alexander 
Tobing. 

  

bersembahjang Djumahat dan minta 
Supaja segera setelah sidang berachir 
diantarkan ketempat penahanannja. 
Permintaan ini oleh ketua, setelah 
menanja dulu seorang letnan CPM 
jang mendjaga terdakwa, diluluskan. 
(Antara). 

  

.Sultan Suldis Ditangkap 

Usul Mosi 

Sutardjo 
Minta RUU Pemilihan 

Umum 

HARI Sabtu masuk usul mosi 
jang ditanda-tangani oleh Sutar- 
djo (PIR), S. Djojoprajtno (Par 
tai Murba), Mr. Yamin (tidak ber 
partai), Djoko Prawiro (PIR) dan 
Helmuth Kunum (SKI) jang mak 
sudnja meminta supaja R. U. U. 
Pemilihan Umum itu hanja utk. 
pembentukan Konstituante sadja 
dan sesudah disetudjui Parlemen, 
maka segera pemerintah memadju 
kan R.U.U. tersendiri jang menga 
tur pemilihan umum untuk ang 
gota2 Parlemen. 

Dalam usul mosi itu dinjatakan. 
bahwa tugas kewadjiban Dewan Per 
wakilan Rakjat dan Konstituante sa 
ngat berlainan. Usul supaja rantja- 
ngan undang? pemilihan umum jg 
dibitjarakan sekarang, hanjalah utk. 
pemilihan Konstituante sadja, di da- 
sarkan pada pertimbangan, bahwa 
rantjangan undang? pemilihan 
umum fu atas beberapa alasan me- 
mang dapat dipakai hanja untuk 
membentuk Konstituante.  Diharap- 
kan supaja pemerintah sesudah Un- 
dang2 Pemilihan Umum untuk Kon 
stituante diterima baik oleh Parle- 
men, dengan segera memadjukan 
rantjangan undang2 tersendiri utk. 
pemilihan DPR. 

  

Untungkah 
Tuan? 

Djum'at tg. 27 Pebr. tlh dilakukan 
pembukaan Undian uang buat bulan 
Februari dengan bertempat di PE- 
KAPE Djalan Segera, Djakarta. 

— TRYGVE LIE — 
Maret belur dapat diangkat seorang 
sekertaris-djendral jg baru, maka ti- 
dak ada djalan lainnja daripada me 
minta kepada Trygve Lie untuk te- 
tap menduduki djabatannja itu sam 

pai achir tahun ini. 
Diperoleh. kabar selandjutnja, bah 

wa kini telah diterima laporan2 bah | 
wa Rusia tidak akan memperguna- 
kan hak vetonja terhadap para tjs- 
lon jg telah diadjukan oleh negara2 | 

Barat sebagai pengganti Trygve Lie 
Para diplomat jg diperbantukan ke- 
pada PBB menarik kesimpulan bah: | 
wa Rusia bersedia untuk menjokong | 
tjalon jg diusulkan oleh negara2 Bai ( , Pn k 
rat itu, akan tetapi sebaliknja Rusia | jang lalu, pada hari Sabtu pagi 

supaja negara? Barat | Kira-kira pukul 6.30, sebuah kere 

menjetudjui salah satu atau lebih da| ta-api lagi jang sedang menudju 
menghendaki 

ri konsesi2 jg diadjukan oleh Rusia 
seperti: 

  

pengganti Trygve Lie adalah Nas- 
rolah Entezam dari Iran, Lester 
Pearson dari. Kanada, dan Carlos 

penjaring minjak milik kongsi mi- 
njak nasional Iran. 

Tentang pemetjatan kepala staf 

Tentang penggantian kepala ke- 
AFP mewartakan bahwa 

gang pimpinan angkatan udara Ero 
pah Tengah dibawah Juin. | 

Ridgway itu di ke-| Pengumuman 
Romulo dari Pilipina. Rusia membe 
ritahukan bahwa tjalonnja untuk dja 
batan tsb. adalah menteri luar nege 
ri Polandia, Stanislaw Skrezeszewski. 

polisian, 

(pro-Shah) dan menggantinja deng 
an Afshartoos. K           Mossadegh petjat. Mahmoud Amini 

luarkan, sewaktu sekretaris  djende- 
ral NATO, Lord Ismay, meninggal- 
kan Paris dalam perdjalanannja ke 
Amerika Serikat. (Antara—UP).   

tjaukan ,gentlemen agreemen” itu tentara Iran, Djenderal Balharmast, ' mandan angkatan udara didaerah Nia mentjari penjelesaian soal ke- bagi Rusia, ketika negara jg perta- seterusnja diperoleh keterangan bah-|itu, akan diangkat  mendjadi pem: amanan. Dikatakan, bahwa pada ma ini dalam tahun 1949 setelah me | wa ia ketika ada dalam istana Shah | bantu panglima tertinggi dan akan waktupun ia menerima surat jang misahkan diri dari blok Rusia, me- | ketika kaum demonstran jang pro-|diserahi untuk mengurus  soal2 ditiap "Bambu Runtjing” mengadjak ngalahkan Tjekoslovakia dalam pe- | shah sedang mengerumuni rumah |atom. bertemu disalah satu tempat dikota milihan untuk djabatan tadi di Si Mossadegh. Menurut menteri luar| —Kalangan2 militer di Paris mendu Bandung, Tetapi setelah diadakan :|dang Umum. : negeri Fatemi, baru 2 djam sesudah |ga, bahwa Panitia Tetap NATO se- 'penjelidikan, terdakwa mengetahui 3) PBB harus menerima RRT se: | gsiharmast mendapat perintah ke-|gera akan menerima baik andjuran2 bahwa nama dan alamat jang diper (bagai anggauta, setelah peperangan par dari istana, maka ia melaku- | Ridgway itu. Bekas komandan pasti sumakan dalam surat itu tidak be- di Korea berachir. kannja.  Penggantinja, Brigadir Ri-|kan penempur RAF Inggris, Sir Ba- har, dan karenanja tidak djadi di- Tjalon2 jg telah diadjukan untuk |ahi, adalah bekas manager pabrik (sil Embry, kabarnja akan meme- adakan pertemuan. 

Berpedoman kepada Our'- 
an dan Hadits. 

Diaksa P. Sumarta kemudian me: 
madjukan ' pertanjaan: »Bagaimana 
rentjana saudara untuk mengeman- 
kan keadaan, Saja tidak mengarti, 

  

Lagi Sc 
KURANG LEBIH 2 km. dari 

tempat, dimana kereta-api tjepat 

Bandung - Bandjar dikeluarkan 
dari relnja pada tg. 12 Pebruari 

kilometer 220 diantara Warung- 
badrek dan Tjipeundeuj, oleh se- 
gerombolan pendjahat jang tak di 
ketahui kekuatannja. . 

Akibat perbuatan ini lokomotip 
dua buah gerbong kereta-penum: 
pang, sebuah kereta bagase dan se- 
buah gerbong barang dari kereta: ke Bandung dari Tjibatu telah di 
api tsb. telah keluar dari rel. Dari keluarkan dari relnja pada tiang 

botase Terhadap Ke 
ketjelakaan ini sebegitu djauh diper 
oleh kabar, dua orang anggauta ten 
tara pengawal mendapat luka2 be- 
rat. Dari fihak djawatan kereta-api 
diperoleh kabar, bahwa berhubung 
dengan ketjelakaan ini, maka kereta 
tiepat Bandung Surabaja pulang per 
Ei untuk sementara waktu sampai 
ada pengumuman lebih Tandjut ti- 
dak akan didjalankan, se pg 

musa    
   

nKon Batasieasch Gemantachap | 
yan Kunstan an Wetanschappen” 

t “ . 

reta- Api 
|reta-api tjepat  Bandung-Jogjakarta 
hanja akan berachir dan mulai dari 

| Bandjar sadja. Apakah perdjalanan 
|kereta2-api dapat dilandjutkan dgn, 
memindahkan para penumpang pa- 
da tempat jg terganggu itu tergan- 

,tung kepada hasil pemeriksaan para 
(pembesar DKA jg pada hari Sabtu 
sedang melakukannja ditempat tsb. 

2 See (Pia). Lebudajaan Sasana 

  

    

  

Nji Dewi Rara Disembah2—Tjangkir 
Batok Kelapa Pegang Peranan 
DIDAPAT KETERANGAN bahwa sedjak hari Senin minggu 

jang lalu ,,Sultan Suldi” (pemimpin ilmu kebatinan sebagai jang te- 
lah dikabarkan) dan panakawannja jang bernama Sawunggaling te- 
lah ditangkap dan ditahan oleh pi hak polisi Purwokerto. Penahanan 
tersebut kabarnja berdasarkan alasan ketertiban dan keamanan 
umum, sebab dari sehari kesehari propaganda tentang ,,kesaktian” 
Sultan Suldi tersebut semakin meluas dan oleh karenanja tidak sedi 
kit djumlahnja orang2 dari desa2 diluar daerah jang datang kepa- 
danja. Dengan ditangkapnja Suldi, menurut keterangan masih sadja 

bertemu dengan isteri Sultan 
Rara, 

Tiap2 tamu diwadjibkan menjam- 
paikan sembah-djongkok dulu kepa- 
da Nji Dewi Rara tsb. sebelum me- 
reka mengadjukan pertanjaan dan 
atau permintaan doa sawab. Kabar- 
nja, orang2 jg datang itu sebelum 
mereka pulang kembali rata2 menje 
rahkan sedjumlah uang untuk tanda 
terima kasih pada Sultan Suldi, 
Atas pertanjaan wartawan ,,Antara' 
Nji Dewi Rara menerangkan bahwa 
dengan ditangkapnja suaminja ia se 
dikitpun tidak merasa chawatir, bah 
kan sebaliknja ia merasa bersjukur 
karena dengan demikian Sultan Sul-   

ada orang2 jang datang ke ,istana” Sultan Suldi 1 
Suldi jang menjebut dirinja Nji Dewi 

  

itu, dan mereka 

di akan dapat bertemu dengan pem 
besar pemerintah jg akan mengidzin 
kan ia mengamankan Indonesia 
dan dunia” (jg ia maksudkan berte- 
mu dengan  Residen!). Jg disajang- 
kan olehnja hanjalah mengapa pihak 
polisi tidak mengidzinkan ia berte- 
mu dengan suaminja dan menjerah- 
kan tjangkir batok kelapa Sultan 
Suldi. Menurut keterangan Nji De- 
wi Rara, Sultan Suldi- biar sampai 
mati tak akan mau minum dengan 
menggunakan  tjangkir lain ketjuali 
tjangkir jg terbuat dari batok kelapa 
itu. 

   

  
Nomor2 jang beruntung sebagai 

berikut: 

Rp. 125.000,— 
242316 

(Tjirebon) 

Rp.. 75.000,— 
41324 

(Surabaja) 

Rp. 50.000,— 
48669 

Rp. '25.000,— 
117495 

Rp. 10.000,— 
86316 110439 1030890 211572 

223789 

Rp." 5000 
212560. 198816 203997 241840 
168027 

Rp: 1000 
53402 129289 45186 87577 
44003 147073. 128698 133343 
140069. 200204  Gidil 62157 
116025 195102 104928 251424 
168419 99008 54932 54686 
67210 208166” 104767 61968 
240900 215937. 94304 100713 
196824 226131 116813 119855 
29943 
116813 119855 29943 61968 
240900 . 215937 94304 196824 
226131 

Rp. 500 kn 
132817 156228 70403 10999: 
57561 260180 28405 16032 
136751 162776 94557 202641 
91593 202265 - 39935 152024 
158436 222307 161822  G4201 
177445 1622091 166454 39694 
125925 22677 141503 145870 
135575 200626 ' 259380 39608 
168132 94848 179571 216493 
196157 18613 90661 110388 
1622601 175829 107911 87089 
11786 78648 20221 36418 

(Aran Wisambung) 
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Lalu Lintas Semarang 
Selama Th. 1952 

Lalu Lintas Jg. 

1. 

Ada 5494 Perkara 
Diputus Hakim 

DJUMLAH PELANGGARAN Lalu Lintas jang terbatas di- 
kalangan Polisi Lalu Lintas Semarang (tidak terhitung perkara2 jg. 
diperiksa oleh Seksi2 Polisi dan kalangan Ketentaraan) selama th. 
1952 ada 5494 perkara jang telah diadili oleh hakim dan diputus 
denda Rp. 123.825,50, demikian keterangan jang telah diberikan 
oleh Polisi Lalu Lintas kepada wartawan kita. 

Djumlah kendaraan “bermotor 
di Karesidenan Semarang dapat 
dituturkan sbb.: 

Mobil Penumpang . 
taxi): Badan Pemerintah 552 
buah, : 
168 buah, Eropa 90, Timur Asing 
626 dan Badan Hukum (Persero- | 
an) 850 buah atau semua berdjum 
lah 2286 buah. | 

Rijbewiis : 
Mobil beban (prahoto) : Badan 

Pemerintah 401 buah, milik par- 
tikelir, Indonesia 54,” Eropa 65, 
Timur-Asing 310, Badan hukum 
708 sebuah atau semua berdjumlah 
1538. 

Bis: Badan Pemerintah 50, mi- 
likepartikelir Indonesia 5, Eropa 
nihil, Timur Asing sebuah, Badan 
hukum 96 atau semua 152 buah. 

Sepeda motor terhitung sepeda 
.kombang” (bromfiets): Badan 
Pemerintah 188, milik partikelir 
Indonesia 336, Eropa 124, Timur 
Asing 1034, Badan hukum 217 
atau seluruhnja 5875 buah. 

Tiap hari orang tentu melihat ke- 
sibukan?2 jang telah dihadapi oleh 
Polisi Lalu Lintas dalam memberi- 
kan rijbewijs. Selama th. 1952, 
djumlah orang jang minta rijbewijs 
ada 4733. Jang ditolak 740 orang. 
Telah dikeluarkan rijbewijs selama 
ini 3993 lembar jang terbagi untuk 
golongan (riibewijs A (1667). B-I 
(575), BE (22), € 4905) dan D 
(814). Seperti diketahui beajanja ba- 
gi orang jang hendak minta dan 
mendapat rijbewijs ialah Rp. 12,50 
atau Rp. 7,50 untuk memadjukan 
permintaan dan Rp. S,— untuk rij- 
bewijs. ? 

Menurut peperintjian rijbewijs te- 
lah diberikan sbb.: 

(persoon- 

milik partikelir Indonesia | 

N     Angen tin 
TUWA-MUDI. 

     
Laporan Sir-pong akan adanja ge- 

|lagat gerakan ,,Tuwa-Tuwi” sebagai 
imbangan ,,Muda-Mudi”  ternjata 
mendapat sambutan jang hangat: 
bandjir surat? persetudiuan mome- 
nuhi medja Sir-pong. 

Dinas rahasia urusan kebudajaan 
Sir-pong jang spesial mengadakan 
penjelidikan soa!2 kemungkinan di- 
adakannja tarian ,,Tuwa-Tuwi” ini 
seterusnja bisa mewartskan, bahwa 
masalah ,,Tuwa-Tuwi” ini pun sam- 
pai mendjadi pembitjaraan ha 
dari serombongan pegawai? Diawa 
tan Pertanian Rakjat Semarang. Ke- 
du, Pekalongan dan Solo, waktu 
mereka ini mengadakan peniru 
an kedaerah terrasering di Wurjan- 
toro pada hari Kemis j.l. 

Perdebatan hangat para pegawai? 
pertanian soal ,,Tuwa-Tuwi” ini ter- 
njata tidak kalah hangatnja bilamana 
mereka memperdebatkan seal2 ",ra- 

buk pertanian” untuk tanah2 jang 
kurang subur. 

Pro dan kontra .,Tuwa-Tuwi” 

kemukakan dengan alasan? jang ta- 
djam tepat. Sampai ada djalan te- 
ngah, kompromi jang bagus: Kata 
seorang pembitjara dalam ,,perdeba- 
tan sengit” tadi, sebaiknja diadakan 
tari: ,,Tuwa-Mudi”. Sebab kalau 
sTuwa-Tuwi”, oleh kaum tuwa 

      

  

  

di- 

menarik. 
Tapi kalau kaum Tuwa jang ba- 

njak pengalaman dikombinir dengan 
kaum Mudi jang kinjis2, tanggung 
sebentar sadja gerakan ini bisa ma-   Rijbewijs tidak umum golongan A 

(artinja buat kendaraaa tidak 
disewakan): orang Indonesi: 
Timur Asing 1746 dan Erepa 
Icmbar. 5 

      

B-I: Indonesia 1246. Timur Asing 

309, Eropa 325 lembar. 
B-H: Indonesia 27, Timur Asing 

6. Eropa 20 lembar. 
C: Indonesia 772, . Timur Asing 

1012, Eropa 313 lembar. 
D: Indonesia 145, T.A. 640, Ero- 

pa 34 lembar. i 
Djumlah rijbewijs A, B-I, B-II. C: 

dan D -di Karesidenan Semarang | 
10.002 lembar. Djumlah ini terma- 
suk sampai achir th. 1952. Periu di-| 
tjatat, bahwa rijbewis telah telah 
berlaku selama 5 th. 

Rijbewijs umum (taxi): 
A: orang Indonesia 208, 

Asing 198, Eropa 7 lembar. 
B-I: orang Indonesia 1074, T.A. 

587, Eropa 92 lembar. 
B-II: Indonesia 29, T.A. 21, Ero- 

pa 8 lembar.  Djumlah seluruhnja 
2224 lembar. 

1 
$ 
i 
t 
' 

Timur 

Nomerbewijs. 
Djumlah nomer bewijs jang telah 

dikeluarkan dalam th: M952 sbb.: 
Untuk mobil penumpang 1520 he- 

lai, Mobil Beban (Prahoto) 902, Bis : 
2, Sepeda motor 2857. Penjerahan ' 

kembali nomer-bewijs untuk mobil ! 
penumpang 1020, mobil beban 713, 
bis 89 dan sepeda motor 803 helai. 

Ketjilakaan di Kota Besar 
Semarang. 

Menurut laporan dari Polisi Lalu 
Lintas, djumlah ketjelakaan Talu Tin- | 
tas tidak termasuk Ketentaraan  da- 
pat dituturkan sbb.: i 

Selama tahun 1952 ada 12 orang 
jang meninggal dunia, 151 orang 
mendapat luka2 berat dan 76 orang 
luka2 enteng atau seluruhnja th. 
1952 ada 399 kali. Djumlah kerusa- 
kan barang ada 160 buah (ini ter- 
hitung betjak, oto, truck, sepeda). 

1 

& 

  

SUMBANGAN MENGALIR 

Menjambung berita jbl. diberi 
takan pula bahwa beberapa hari jl 
ini telah diterima sebagai sambut 
an penerbitan katender dari: 
Overz. Gas- en Electr. Mij. 'Se- 
marang sebesar Rp. 400,-- dari 
Toko PREANGER Rp. 200,-- 
dari Toko Mas. MERAK Rp. 
100.--- dan dari JAVASCHE 
BANK SEMARANG telah dibe 
ritakan sumbangannja sebesar 
Rp. 2.500,-- Menilik mengalirnja | 
sumbangan2 itu njatalah kesan 
Bapak MILONO selaku Ketua 
dari Jajasan tsb. terwudjud untuk 
kebagiaan peladjar2. Lebih djauh 
dikabarkan bahwa tidak lama pu- 
la Jajasan 17 Agustus akan me- 
Me undian barang jang 
ke H. 

|HARI KARTINI 
Didapat kabar, bahwa belum ja- 

ma berselang di Semarang telah di 
bentuk Panitia Hari Kartini jang di 
ketuai oleh ni. Soeriohadi. Dalam 
memperingati Hari Kartini pada te. 
21 April 1953, Panitia akan meni- 
tik beratkan perhatiannja — kepada 
kanak2 sekolah, mengumpulkan ba- 
han-bahan pakaian untuk dibagi2- 
kan kepada kanak2 jang kurang 
mampu di Sekolah Rakjat, mengum 
pulkan uang untuk diusahakan. men 
dirikan perumahan wanita jang su- 
dah landjut umurnia dengan djalan 
mendjual bunga2 Kartini dan kar- 
tupos jang ada gambarnja Ibu Kar- 
tini. Mungkin djuga pada Hari Kar- 
tini ini akan diadakan Pasar Der-   mma. 

dju pesat, tak usah dibropagandakan 
lama2.. Kata pengusul tadi, untuk 
memakai istilah pertanian,  adanja 
tari ,,Tuwa-Mudi” ini bisa merupa- 
kan ,,rabuk- semangat” 

Sir-pong tak punja komentar apa2, 
tiuming mau tanja: tarian .,Fuwa- 
Mudi” mungkin-bisa banjak | 
ikut, tapi kalau tarian ,,Tuwi-Muda”,    

apakah nanti djuga ada pemuda2 
| djedjaka gagah perkasa jang mau 
KOGNATI IA fb nnaca» 

Sir-pong. 

PERGOLAKAN BURUH 
4 BANK BESAR. 

SBBI tib. Semarang kabarkan, 
dalam bulan Oktober 1952 Pengu 

rus Besar Serikat Buruh Bank In- 
donesia memadjukan beberapa tun 

:tutan kepada direksi2 Ned. H. My 
Factory, Nat. Handels Bank, Es- 
compto Bank dan Chartered Bank 

iof India, Australia & China. 
Tuntutan? itu adalah sebagian 

dari pada putusan? Kongres ke I, 
SBBI di Bogor pada bulan Agus- 
tus 1952, mengenai: 

1. Pembagian Keuntungan (pro- 
fit sharing): 2. Kenaikan gadjih 
3046 dari gadjih kotor: 3. Pemba- 
jaran obat?2an dan dokter oleh 
bank sendiri: 4. Pembajaran ker 

memegang mesin boekhouding. 

Dalam garis besarnja fihak ma 
djikan menolak tuntutan? itu. Ada 
jang menolak dgn tjara d.ploma- | 

tis dan ada pula jang menolak de- 

ngan tjara jang melukai hati. Wa- 
laupun begitu namun SBBI sela- 

lu menundjukkan goodwilnja agar 

perhubungan antara buruh — dan 
madjikan tetap terpel'hara baik. 

Dalam perundingan? dihadapan 

waki?t Kantor Peniuluh Perburu- 
han, fihak madi:ikan selalu terde- 
'sak oleh kenjataan-keniatasn jang 
diber:kan oleh delegasi SBBI, se- 
hingga mereka terpaksa menerima | 
tuntutan2 itu, seperti tjuti besar 

dan pembajaran obat2an oleh Ma 
nager Chartered Bank. Tetapi Ma 
nager Chartered Bank mau mena- 
rik kembali putusan2 jang sudah 
diterimanja, sewaktu akan menan- 
da tangani persetudjuan itu, hing- 
ga achirnja deadlock. 
“Sikap SBBI selandjutnja masih 
akan ditentukan. 

PERSIAPAN UTK. MENGHA- 
DAPI GUNUNG MERAPI. 

Kalangan Pamengpradia, telepon, 
sosial dll. pusat Djawa Tengah jang 
kemaren “dulu habis mengadakan 
pertemuan dengan instansi2 daerah 
di Magelang ' menjatakan kepada 
,Antara” bahwa keadaan gunung 

| Merapi sedjak siang tgl. 28-2 ma- 
sih belum reda dan menurut kabar2 
dari pos di Babadan kemungkinan 
apa jang dikuatirkan sekarang itu 
sewaktu2 dapat terdjadi. 

Untuk itu maka oleh . semua 
instansi2 jang bersangkutan kini se- 
dang giat diatur persiapannja misal- 
nja Djawatan Telepon jang. meng- 
atur hubungan supaja pos terdepan 
dengan pos lainnja jang belum ada 
hubungan telepon, supaja Pamong- 
pradja dapat mengatur pengungsian 
dsb.-nja. Hai 

Dalam pada itu dari Salatiga ci- 
kabarkan, bahwa belakangan ini 
asap gunung Merapi jang biasa sa- 
mar-samar terlihat disitu terus tarn- 
pak menghitam, tetapi tiada terasa 

adanja getaran bumi. 

    

Ssa-j 

ma kaum tuwa sadja, tanggung tidak : 

    
| Gerakan 

merupakan keluarganja. 

Pengangkatan 
Uskup Baru 

Untuk mengisi lowongan. Uskup 
di Djakarta jang terdjadi 
Mgr. P.J. Willekens sedjak bebera- 
pa bulan lamanja meletakkan dija- 
batannja karena kesehatannja, maka 
menurut surat kawat kemaren dari 
Vatikan — pastur Adrianus Djajase- 
poetra S.J. Provikaris dan  Rector 
dari Ignatius College di. Jogjakarta 
diangkat mendjadi Uskup dari wila- 
jah Djakart.a 

sepoetra mendjadi Uskup itu, maka 
djumlah Uskup bangsa Indonesia 
mendjadi tiga. Jang pertama ialah 
Mgr. A. Soegiapranata S.J. Uskup 
di Semarang, sedang jang kedua 
Mrg. G. Manek Uskup dari Laran- 
tuka (Flores) dan jang ketiga ialah 
Mgr. A. Djajasepoetra S.J. jang ba- 
ru sadja diangkat. 

Mgr. A. Djajasepoetra S.J. dila- 
hirkan di Jogjakarta pada tg. 5 
Maart 1894. Ajah beliau adalah 
R. Pandji Himoidjoio seorang perwi 
ra dalam tentara Kasuitanan dja- 
man dulu. 

Setelah tammat dari Sekolah Gu 
ru Muntilan, beliau meneruskan! pe- 
ladjarannja di Seminari Muntilan. 

Setelah menjelesaikan peladjarannja 
di Seminari Uden, maka pada tg. 
14 Djuni 1919 beliau masuk orde 
Padri-padri Jezuiet di Mariendaal. 
Kemudian setelah beladjar di Se- 

minari Agung di Maastricht, maka 
pada gt. 15 Agustus 1928 bersama 
dengan pastur Sukiman, Mgr. A. 
Djajasepoetra S.J. ditahbiskan men- 
djadi imam. Dua tahun kemudian 
beliau baru pulang ke Indonesia. 

Setelah di Indonesia, beliau be- 
kerdja di Jogjakarta sebagai pastur 
di wilajah Pastuarn Kotabaru mene- 

|rangkan mendjadi pemimpin redaksi 
: madjalah bahasa Djawa ,,Swara Ta- 
ma”. Kemudian mendjadi pastur se- 
bentar di pasturan wilajah Bintaran. 
Dari tahun 1934 sampai 1945 be- 
liau diserahi pasturan Poegeran. 

Kapan dilangsungkannja upatjara 
pelantikan serta tahbisan Mgr. A. 
Djajasepoetra S.J. belum dapat di- 
ketahui. Biasanja dalam waktu tiga 
bulan sudah dapat dilangsungkan 
upatjara tahbisan dsb.-nja. 

Dan tempat upatjara itu tidak 
perla di Djakarta. Dapat djuga di 
Semarang sini atau di Jogja temnar 
kelahirannja Mgr. A. Djajasepoetra 

Penjakit Ikan 
Dan Kerbau 
Berdjangkit Di Sumatra 

DARI KALANGAN Djawatan 
Perikanan Darat Propinsi Suma- 
tera Utara didapat kabar, bahwa 
Galam hari2 belakangan ini, di 
Danau Toba (Prapat) setjara men 
dadak telah berdjangkit suatu pe 
njaki ikan terutama pada ikan 
gabus. Tanda2 penjakit itu al. ia 
lah mata ikan mendjadi bengkak 
siripnja merah dan empedunja pe 
tjah. Menurut djawatan tadi apa 
hila ikan jang terserang penjakit 
itu dimakan, hal ini tidak memba 
hajakan kesehatan orang jang me 
makannja. Penduduk jg berada 
disekitar tempat itu, dengan mu 
dahnja menangkap ikan tersebut. 
Dari mana asal! perjakit ikan itu 
fidak diketahui dan sekarang se 
dang berada dalam penjelidikan 
oleh djawatan jang bersangkutan. 

! 

.dja lembur, dispensas' dan pemba- | Sempai hari ini beratus-ratus ikan 
jaran istimewa bagi buruh2 jang : gabus mengambang di permukaan 

ar dan achirnja mati dgn begitu 
sadja. 

Penjakit kerbau. 
Diperoleh kabar selandjutnja, ba- 

hwa di beberapa tempat di Sumatra 
Timur, seperti di Pantat  Tjermin, 
Matapao, Gedungdjohor dan Simo- 
lungan telah berdjangkit penjakit pa 
da binatang kerbau. jaitu dinama- 
kan sakit ,,ngorok” (Soptichamia 

opizoctica) sehingga  menjebabkan 
' matinja beberapa ekor kerbau jg ter 
iscrang penjakit tsb. Untuk mentje- 
igah mendialannja penjakit tadi sam 
ipai mendjadi luas, maka djawatan 
| Kehewanan Sumatra Timur telah 

suntikan terhadap bina- 

  
melakukan 
tang2 jg kena penjakit itu. Menurut 

: penjelidikan, suntikan itu sangat mu 
djarrab. 

- KN
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PENJERAHAN POLIKLINIEK 
Dengan disaksikan oleh wali-kota 

dan angauta2 D.P.D. Salatiga baru2 
ini telah dilakukan dengan resmi 
penjerahan polikliniek kota, balai 
pemeriksaan (consultatie-bureau) ba- 
ji dan dapur susu, jang sementara 

i ditempatkan disebuah rumah parti- 
|kelir di Djalan Banjubiru 29, dari 
Djawatan Kesehatan Kabupaten Se- 
marang jang dalam hal ini diwakili 
oleh dr. W.C. van Dorp. kepada 
iDjawatan Kesehatan Kota Salatiga 

|jang diwakili oleh dr. Abdur Rivai. 
i. Dengan terlaksanania penjerahan 
' tersebut semua polikliniek jang ber- 
lada dalam kota ini dibawah penga- 
Iwasan dr. Abdur Rivai. 

CENTRBALE TIMO. 
Berhubung dengan akan dibikin 

  
nja centrale Timo dekat Djelok 
(Tuntang), maka dalam beberapa 
waktu jl. telah dimulai dengan 
pembitjaraan dengan rakjat tentang 
ipengoperan tanah jang setelah men- 
dapat persetudjuan kini telah dimu- 

Ilai dengan pembikinan djalan. 
Timo terletak Lk. 5 km. dari Die- 

lok dan lebih rendah 100 meter da- 

  

Grombolan Hendak, Menudju 
— Kedaerah Solo 

karena 

Dengan diangkatnja pastur Djaja-: 

    

| Tanda2 Mereka Akan Menjerah ? 
TENTANG BERITA masuknja mb 

kalongan, lebih djauh ” Antara” Semarang | 
nilik tanda2nja mereka itu adalah anggota2 
jang karena oleh TNI sedjak dari Kudu 
hari berhasil meloloskan dan mengga 
daerah Brebes. Djumlah gerombolan ter «4 ' 
pct herssondjatn dan diantaranja terdapat wanita dan anak2 jang 

1? 

   
   

    
   

leh berita bahwa me 
yekas bataljon 426 

.MMK-Magelang tempo 
kan diri dengan TII di 

an terdiri Ik 400 oran, 60 

Sedjak tgl. 26-2 mereka dalam 
“isolasi” alat2 negara didaerah Kan- 
dangserang, 40 km, selatan Peka- 

longan. Pada plakat2 jang ditempel 
'ditempat2 umum, mereka menja- 
itakan, anggota bekas 426 tersebut 
/berasal dari daerah Surakarta dan 
ingin kembali ketempat asalnja. Te- 
tapi mereka bingung tidak tahu 

| djalannja. Apa sebab gerombolan 
ingin pulang tidak disebutkan. Hing 
ga Sabtu siang belum diperoleh 
keterangan bagaimana hasil penge- 
pungan 'alat2 negara tsb. Diduga 
kalau mereka betul ,,kesasar” dan 
ingin kembali pada keluarga tidak 
lama lagi mereka akan menjerah 
dan keinginan inipun kabarnja telah 
dikemukakan kepada penduduk di- 
situ dengan maksud agar diteruskan 
kepada jang berwadjib. 

Lebih djauh dari pihak lain di- 
dapat keterangan bahwa sebagai 

itu 
meriam jang dilakukan oleh pihak 
TNI tgl. 26-2 itu banjak penduduk 
desa dari daerah itu mengungsi ke- 
tempat aman ialah di Ngawen. 
Sementara itu ada sementara pen- 

duduk jang mendapat kerugian ka- 
rena gerombolan jang rupanja tiada 
membawa bekal ketjuali sendjata 
tsb. pada datang untuk minta dja- 
minan makan setjara kekerasan. 

  

PERTANDINGAN KEHOR- 
MATAN: 

Ta Chung Sze kalah 2—0. 
Pada hari Sabtu jbl., dilapangan 

Stadion Semarang telah dilangsung 
kan pertandingan kehormatan anta 
ra djuara PSIS Chung Hua Ta 
Chung Sze dan Sisa PSIS. Dalam 
pertandingan jang penuh spirit dan 
semangat ini, achirnja Ta Chung Sze 
mesti menjerah kalah dengan angka 
2 — 0, sedang pada waktu beristi- 
rahat angka menundjuk 1—0 untuk 

Sisa. : 
Djikalau orang melihat djalannja 

pertandingan, angka serie ada lebih 
tepat. Sore itu kelihatannja TCS se 
dikit offday. Beberapa kali kita me 
njaksikan permainan bersama anta 
ra pemain TCS jang baik, tetapi sa- 
jangnja apabila bola sudah mende 
kati gawangnja PSIS, banjak ketika 
baik ini telah dilempar pertjima Gi 
sebabkan karena salah mengarti, 
hingga dengan mudah Djie Siong 
maupun Gimun dapat menjapu ber 
sih bahaja2 jang mengantiam. Tiong 
Hie jang baru sembuh dari penjakit 
nja, sore ini main sedikit dibawah 
yorm, sedang -Tjing His sebagai 
penggantinja Han Siong tjukup lu- 
majan. Dua pil pahit jang ia mesti 

Sian Toh dan Tari. Bagian belakang 
keeper Hadi dan Djie Siong, sedang 
jang lain2 seperti biasa. 

boleh dikata 
bak pertama satu sama lain berganti 

dari Sian Toh telah ditip corier oleh 

gawang, tetapi sekalipun penjerang 
dari PSIS mentjoba 

song nistjaja daja 

karena Tjing Hie sudah berada di- 
tempatnja dan bola jang ditendang 
oleh pemain PSIS kembali kena di 
tip corner. Achirnja didalam suatu 
penggrebegan lagi bola telah djatuh 
dikakinja Tari. Dengan kaki kiri ia 
berhasil merobah scoringboard 1 — 
0 untuk Sisa PSIS. 

Dapat kekalahan ini TCS tidak 
kendor dalam serangannja, “malah 
sebaliknja makin bersemangat. Kita 
tiatat suatu tembakan dari Sing Kav 
telah mengenai gawang, djustru kes 

(per Hadi sudah tidak berdaja. Dc- 
“ngan 1 — 0 para pemain lalu ber- 
| istirahat.   TCS dilempar pertjuma. Malah de- 
"kat bubaran, Ing Liang jang berha 
sil berhadapan sendiri dengan ke-x- 
per masih dapat menendang bola ke 

DeNUN KTGRN 
ri tempat itu. Pembikinan centrale 
baru itu akan memakan beaja be- 
berapa djuta rupiah, dan akan di- 
selenggarakan oleh Aniem. Adapun 

air jang habis dipakai oleh Djelok 
akan disalurkan ke suatu tempat pce- 
ngumpulan air (verzamelbak), dan 
kemudian dengan buisleiding akan 
dimasukkan di centraie Timo untuk 
menggerakkan tenaga baru. 

DIBUNUH OLEH GROM- 
BOLAN. 

Ketika pada tg. 25 Pebruari i.l. 
sdr. S. pelajan sekolah rakjat di Su- 
sukan kawedanan Tengaran pulang 
dari Salatiga untuk mengambil alat: 
sekolah, setibanja didesa Badran ia 
terpaksa singgah dirumah seorang 
kenalan, oleh karena telah djatuh 
malam. Dengan tidak mengira-kira 
bahwa desa tersebut  mendjadi sa- 
rang gerombolan, maka ketika S. di 
dalam rumah sedang makan  tiba- 
tiba rumah itu dikundjungi oleh 
beberapa orang jang ta" dikenal dan 
bersendjata otomatis. Setelah habis 
makan kemudian orang2 itu perin- 
tahkan supaja S. keluar dan setelah 
diikat tangannja lalu ditembak ma- 
ti. Diduga bahwa S. tersebut diang- 
gap sebagai penjelidik oleh pendja-   hat-pendjahat itu, 

| TII didaerah Pe 

akibat dari kedatangan gerombolan! 
dan dengan adanja tembakant 

T   
| 

Tjing Hie. Kembali PSIS menjerang | Gimun, Djie Siong. 
lagi dan didepan doel terdjadi duel, ' Liok, Julius, Tiang Ling, Forwards: 
hingga bola telah ditendang ke sana | Sian Toh, Hirlan, Sukirno, Jitno. Ta 
dan sini. Tjing His telah tinggalkan | ri. 

| 
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Tumpukan puing bekas gerbong2 kereta api jang hantjur lebur akibat 

tabrakan Express tjepat Bari—Napels jang hendak memasuki stasion 

| Benevento, Italia baru2 ini. Tabrakan ini adalah akibat sunat kekeliruan 

' memindah rel (salah wissel). Dalam ketjelakaan tersebut “da 22 orgng 

| jang meninggal 100 cerang penumpang lainnja mendapat luka2 berat. 

  

Reorganisasi PHI 
3 Saran Baru Dikemukakan Oleh 
Panitya-Dewan Pengawas PHI 

Dibentuk 

HARI Sabtu Panitia Reorganisasi PHI menjerahkan hasil pe- 
kerdjaannja kepada Menteri Agama, jaitu berupa: 1. anggaran da- 
sar baru P.H.I. 2. saran2 mengenai organisasi PHI dan 3. saran2 
mengenai soal2 praktis. Perbedaan antara anggaran dasar jang baru 
dan jang lama ialah, bahwa dalam anggaran jang baru ditegaskan 
keharusan adanja Dewan Pengawas, dan bahwa soal2 keuangan ha- 
rus diatur demikian rupa sehingga dapat dikontrol sewaktu2 dan 
bahwa Pemerintah dapat tjampur tangan dalam kontrole itu misal- 
nja melalui accountantie Pemerintah. Susunan Dewan Pengawas ha 
rus terdiri atas orang2 jang terkemuka dalam kalangan Islam dan 
dari wakil2 Pemerintah. 

Menindjau 
Luar Negeri 
ROMBONGAN Kementerian 

Dalam Negeri jang dipimpin oleh 
Mr. Roosdiono, jang achir ming 
gu jang lalu tiba di Nederland 
dari London, meneruskan perdja 
lanan penindjauan kebeberapa ne 
gara Eropa dan Asia. Mereka se 
lama 4 bulan telah menindjau 
Amerika Serikat, dan dalam pe 

kan jang lalu 3 hari lamanja ada 
di Inggris. Selama di London me 
reka menggunakan waktu untuk 
mempeladjari perhubungan peme 
rintah daerah dengan pemerintah 
pusat. 
Dengan diantarkan oleh staf ke- 

dutaan-besar Indonesia mereka ber- 
turut2 telah mengundjungi London 
County Council, Parlemen dan Ke- 
menterian Dalam Negeri  Ingoris 
dan mengadakan pertukaran? piki- 
ran setjara bebas dengan pedjabat2 
tinggi Inggris. 
Rombongan ini terdiri dari Mr. 

Roosdiono, Bambang Sunarts (b- 
pati Surabaja), Sumardjito (bupati 
Semarang), Mr. Supangkat (Balai Ko 
ta Djakarta), Abidin (bupati . Lam- 
pong), Ktut Gde Oka (kantor guber 
nur Sunda Ketfjil), Siregar (kantor 
gubernur Kalimantan) dan Wiwoho 
Purbohadidjoio (ketua DPR Jogja- 
karta). Demikian ,.Antara” Amster- 
dam. 

t 

  

dalam pelukannja keeper. Sa'at ang 
menelan djalannja bola memang su, terachir benteng TCS terus diku- 
sah. Lain2 pemain TCS main seperti rung dan .achirnja perebutan bola 
biasa. Fihaknja Sisa PSIS jang ke- didepan doel dapat ditendang ke 
lihatan main baik ialah kedua wings, dalam gewang oleh satu pemain 

PSIS zonder Tjing Hie dapat me- 
uangkapnja, hingga angka berobah 

1 2—D9. “Terniata sebelum bola dita- 
Kekuatan dari kedua belah fihak roh ditengah, wasit Dooiman telah 

berimbang. Pada ba- ' memberi tanda berachir. 
Pasangan dari kedua belah fihak 

penjerang. Kita tjatat satu tembakan ' Sbb: 
Sisa PSIS: Keeper: Abuhadi, Backs 

Halfs: Ngo 

TCS: Keeper: Tjing Hie, Backs: 

untuk mentje- | Kong Liech, Beng Gwee, Ha!fs: Kec 
ploskan bola kedalam gawang ko-|Sien, Tik Djwan, Tiong Hie, For- 

upaja ini gagal,| wards: Ing Liang, Kiong Hoo, Sing 
Kay, Kian An, Ing Hok. 

PEKAN OLAHRAGA MOBRIG 
DJAWA TENGAH. 

Mulai tgl. 6-3 j.a.d. di Semarang 
akan dilangsungkan pekan Olahraga 
chusus untuk anggota kepolisian ne- 
gara bagian Mobiele Brigade selu- 
ruh Djawa Tengah. 

Pekan ini adalah jang pertama se- 
djak berdirinja Mobrig didaerah 
Djawa dan dilangsungkan atas ini- 
tiatif Koordinator Inspektur Mobrig 
Imam Wahono dengan maksud. un- 
tuk lebih me-eratkan hubungan an- 

|tara satu dan lain anggota Mobrig 

| Dalam babak kedua  pertanding- 
an tetap “hebat. Beberapa kali ' 
kita tiatat kans2 jang baik dari 

| 

  
  
' 
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dalam wilajah itu. 
Pertandingan jang akan diadakan 

jalah badminton, volley bali dan se- 
pakbola jang untuk: merebut ditara 
masing2 telah disediakan pialanja. 
Dari masing2 daerah (7 'daerah 
Red.) akan dikirim 30 orang ps 
main untuk pertandingan? tsb. 

MAGELANG 

  

MENINDJAU WILAJAH 
KEHUTANAN. 

Panitya Pembangunan wilaiah Hn 
tan dan Pertanian daerah Kedu isng 
diketuai oleh residen R. Muritno, 
baru2 ini telah mengadakan penin: 
djauan disekitar ' lereng2 gunung 
Sumbing daerah kabupaten Temang- 
gung. Luasnja tanah didaerah itn jg 

: diusulkan mendjadi tanah kehutanan 

  

ada 47.355 Ha, tanah bebas 1090 Ha, 
nah erfpacht 395.766 Ha, didiadi- 
kan tanah milik 835.518 Ha dan ig 
diusulkan mendjadi tanah pertanian 
ada 2135 Ha. : 

Ditempat jang dikundjungi itu te 
lah pula diadakan pertemuan dengan 
penduduk. Residen dalam pidatonja 
mengandjurkan supaja rakjat mena- 
ati semua peraturan jang dikeluar 
kan oleh pemerintah. 1 

MENINDJAU DAERAH 
SUMBING. 

Panitya Pembangunan wilajah 
hutan dan Pertanian daerah Ke- 
du, jang diketuai residen Muritno, 
baru2 ini telah mengadakan pc- 
nindjauan didesa Kemloko, Tem- 
barak kabupaten Temanggung de- 
ngan maksud untuk menjaksikan 
pembangunan dan keadaan hutan 
didaerah itu. 

Pada saran2 mengenai organisasi 
PHI diterangkan, bahwa. hendaknja 
pengurus PHI terdiri atas tenaga2 
jg bukan samben, tetapi tenaga? jg 
penuh (full time job) berdasar atas 
keahliannja, bukan atas perwakilan 
organisasi2. Mengenai saran? prak- 
tis dikemukakan keadaan? djemaah 
sesudah sampai di Mekah. misalnja 
soal transportnja, tempat2 kedia- 
mannja dan tentang masalah 
.sjech”. Diandjurkan supaja - Peme- 
rintah mengirimkan delegasi jg akan 
berunding dengan pihak2 jg bersang 
kutan di Hedjaz. 

Keterangan Z.A. Achmad 
Z.A. Achmad jg duduk pula dim   

Isebaiknja urusan hadji 

Panitia Reorganisasi PHI itu dalam 
keterangannja kepada pers menjebut 
kan, bahwa kedudukan PHI menu- 
rut anggaran dasar jg baru ialah se- 
mi-officieel tapi ,,ringan”,, artinja 
tjampur tangan Pemerintah tidak ter 
lalu mendalam supaja initiatif par- 
tikulir dapat tetap lantjar. Tjampur 
tangan Pemerintah menurut Z.A. 
Achmad ialah dalam menetapkan 
susunan pengurus PHI, dalam me- 
ngontrol keuangan dan dalam mene 

tapkan susunan Dewan Pengawas 
atas usul2 masjarakat Islam, begitu 
pula dalam menjerahkan harta ben- 
da badan PHI (djika badan tsb. di 
bubarkan) kepada amal2 Islam atas 
keputusan rapat pembubaran. 

Selandjutnja Z.A. Achmad mene- 
rangkan, bahwa. lantjarnja urusan 
hadji tidak sadjia tergantung pada 
lantjarnja  pekerdjaan PHI, tetapi 
pun masih pula tergantung pada so- 
al2 lain, terutama tentang keadaan 
instansi Pemerintah jg mengurus so- 
al hadji itu. Menurut Z.A. Achmad 

diurus oleh 
suatu djawatan tersendiri dan disam 
ping itu perlu ada koordinasi sebaik- 
baiknja antara Kementerian Agama. 
Kementerian Luar Negeri, Kemente 
rian Dalam Negeri, Kementerian 
Perhubungan dan Kementerian Ke- 
sehatan. 

Mengenai urusan hadji ini, seksi 
PPK, Agama dar Kesehatan akan 

mengadakan rapat kerdja dengan 
Menteri Agama pada hari Senen tgi. 
9-3. Dalam rapat itu antara lain 
akan dibitjarakan laporan Z.A. 
Achmad: mengenai perdjalanannja 
ke Mekkah tahun jg lalu dan djuga 
laporan dari Panitia Seksi jg dibikin 
atas laporan2 Z.A. Achmad tsb: 

- 

Aksi Badjak 
Laut Pilipina 
MENURUT keterangan ig diper- 

oleh harian Tekad” di Balikpapan 
dari kepala “polisi Kalimantan Ti- 
mur Sukardjono, mulai “bulan Pe- 
bruari dengan mempergunakan 
angin Barat-daja . sedjumlah orang2 
Pilipina mulai turun kebawah mema 
suki perairan  wilajah Indonesia. 

Oleh pihak polisi telah disinjalir dua 
kapal lajar jg terkenal dengan nama 
»Kumpit”, salah satu diantaranja 
memakai motor tempel. Sasaran ba- 
djak laut Pilipina tsb. ig tetap ialah 
perairan Berauw. Pada waktu ini po 
lisi Balikpapan “masih menantikan 
laporan tentang  ditangkapnja “S2 

  

rapan didaerah Berauw. 

kepada rakjat Kemloko agar se- 
Inua peraturan dari pemerintah 
mengenai kehutanan supaja dita- 
ati penduduk, karena hutan bagi 
umat manusia adalah amat pen- 
ting. Dengan tidak ada hutan kita 
sebagai bangsa akan menderita ke 
sukaran untuk dapat. hidup jang 
makmur. 

PURWOKERTO 
PEN 

79 PEGAWAI D.K.A. INSPEKSI 
IV DISIAPKAN PENSIUN. 
Dari sumber jang bersangkutan di 

dapat kabar bahwa Djawatan Kera 
ta Api Inspeksi IV telah menjiapkan 
sedjumlah kurang lebih 70 pegawai 
untuk dipensiun paling lambat mulai 
pada bulan Djuni 1953. Kabarnja 
tindakan itu “merupakan sebagian 
dari pelaksanaan tindakan afvlociing 
besar2an dari DKA. Kebanjakan da 

  

“|ri pegawai jang terkena tindakan ter 
sebut kelihatan gelisah, sebab mere 
ka merasa akan menghadapi masa 
sulit dalam kehidupan mereka. Ka- 
barnja banjak diantara mereka jang 
mengadjukan keberatan untuk sege 
ra dipensiun, walaupun menurut per   hitungan mereka (sudah . ,,pensioen- 
rijp”.  Selandjutnja diterangkan dari 
sumber jang bersangkutan itu, bah- 
wa diseluruh Djawa-Tengah djum- 

Pidato residen jang ditudjukan lah pegawai DKA jang disiapkan un 

  

Iri, tenggokan 2—3 daun, 

orang Pilipina oleh polisi pulau Dex! 

   

nama ,,Dieng Plateau”. Hawanja 

laut. Didaerah Dieng ada djuga 

mo Lukar. 

Menurut laporan dari Djawatan 
Pertanian Rakjat Wonosobo, temba: 
kau di Wonosobo umumnja dita- 
nam ditegalan, dikaki-kaki dan le- 
reng2 Gunung Sindoro Sumbing 
dan sekitar Dieng, ditanah? jg ting- 
ginja antara 900 sampai dengan 
2400 meter diatas perinukaan air 
laut. Luas tanaman tiap2 tahun ra- 
ta2 tidak kurang dari 4000 sampai 

dengan 4500 Ha. Di kawedanan Ga 
tung meliputi area: 2500 Ifa, didae- 
rah katjamatan Kedjadjar, Garung. 
Modjotengah dan Welahan. Ig da- 

:pat menghasilkan tembakau jg ..tv- 
perend” jaitu desa Setieng, Sureng- 
gede, Krejo, Tambi, Dawuhan, La- 
rangan, Mendjer dan Kalidesel. Ka 
wedanan Wonosobo meliputi areal 
1000 Ha dan Sapuran ada 800 Ha. 
Desa2 jg menghasilkan tembakau 
baik, ialah Sotonajan, Anggergon- 
dok, Lamuk dan desa Kwadungan. 
Pasar tembakau tsb. telah sampai 
di Kalimantan, Sumatera Selatan 
dan didaerah Djawa Barat. 

Tanah jang dikerdjakan 
utk tanaman tembakau. 

Dua bulan sebelum musim tana- 
man tembakau, Crotalaria dibong- 
kar dan dibenam didalam tanah ser 
ta didiamkan sadja selama 3—4 
minggu, supaja mendjadi busuk. K 
ra2 sebulan setelah pupuk hidiau 
dibenamkan dalam tanah, tanah? 
itu dipatjul lagi,  dipetjah-petiak 
hingga ,,kruimelig”. Menanamnja 
ialah membuat lobang tanaman, ke- 
mudian diisi dengan pupuk kandang 
sebanjak 150 gram. Dengan demiki: 
an untuk 1 Ha dibutuhkan Ik. 10C 
pikul pupuk kandang. Sesudah sele 

sai penanamannja, dilandjutkan de 
ngan pekerdjaan menjulam, umum 
nja 3 atau 4 hari setelah bibit mu 
lai ,,nglilir”. Penjulaman ini di ker 
djakan sampai tanaman tingginja 1: 
cm. Menjiang dan mendangir bias: 
nja dilakukan sampai 3 kali, jait: 
ig pertama waktu. tanaman umur 2 
hari, kedua 70 hari dan ketiga 11( 
hari. Pemupukan dengan Z.A. di I: 
kukan sesudah mendangir pertama. 
Waktu djaman Belanda dulu setiap 
tahun dapat menghabiskan Ik. 1800 
sampai dengan 2000 pikul pupuk 
Z.A. Dalam tahun 1951 pemakaiar 
pupuk Z.A. hanja sebesar 94 ton. 
Selama tahun 1952, meningkat sam, 
pai 200 ton, jg didapat dari Djawa 

tan Pertanian Rakjat hanja 63 ton. 
Untuk tahun 1953 Djawatan tsb. tr 
lah  merentjanakan mendatangkar 

pupuk Z.A. 100 ton, dengan mak- 
sud mengurangi kredit jg tadinja d 
datangkan oleh bangsa Asing, ber- 
arti sebagian dari rakjat terhindar 
dari penjakit. ,.ngidjo”. 

Panenan dua matjam 
tembakau. 

Panenan tembakau didaerah Wo 
nosobo dapat dibagi mendjadi—du: 
jaitu bijoogst dan hoofdoogst, bagi: 
an pertama jalah berupa daun am 
padan diwaktu harga tembakau sa: 
ngat rendah, daun2 itu Giambili ke 
mudian dibuang, karena buat didja 
dikan tembakau pepean tidak ren 
dabel. Bagian kedua, daun? urudar 
ig kwaliteitnja belum begitu tinggi 
diwaktu tembakau pepean mempu 
njai pasar jg baik. Maka daun? uru- 
dan tadi digarang dan sebagian dir: 
djang guna didjemur untuk keperlu: 
an konsumsi sendiri. Memungut h: 
sil diwaktu panen, menurut tingg 
dan rendahnja tempat, didjalankar 
dengan berangsur-angsur diantar: 
tanaman berumur 90 sampai 10C 
hari. Panen ampadan 3—4 daun 
waktu tanaman umur 90 sampai dc 
ngan 100 hari. urudan 3—4 daun 
tanaman umur 120 sampai 1309 ha- 

tanamar 
umur 180 sampai 190 hari dan pa- 
nenan tjlingkrik, waktu  tanamar 

umur antara 200 sampai dengar 
210 hari. Menurut para achli tem- 
bakau penanaman tembakau di Se- 
tieng dikerdjakan dengan intensief 
sekali pada panenan pragalan dan 
tilingkrik, daun? besar jg mengha- 
dap kesebelah timur dipaneni lebjh 
dulu, agar kemudian daun? jg meng 
hadap ke Barat mendapat sinar ma- 
tahari. Dengan demikian, maka tem 
bakau tadi mendjadi baik, parenan 
umumnja dilakukan pada pagi hari 
dan dikerdjakan oleh tenaga2 jg 
achli. 
Dalam daerah karesidenan Kedu 

tjara memproduksir tembakau (he- 
reidingnja) adalah mempunjai sifat 
jang specifiek, jaitu tembakau pepe- 
an dan tembakau garangan. Temba 
kau radjangan umumnja kasar. Tem 
Ibakau didaerah Kretek ngradjangnja 
kasar sekali karena hasil tembakau 
pepean itu akan dipergunakan buat   rokok. Pasarnja sebagian besar di 

tuk dipensiun mulai bulan Djuni jg 
akan datang ini kurang lebih 300 
orang. Menurut kabar djenis tindak- 
an ,,pensiun-bersama” atau massa- 
pensiun ini adalah jang pertama, jg 
kedua dan berikutnja akan meniu 
sul pula dalam bulan2 selandjutnja 
sesudah Djuni 1953. 

KUDUS 
  

MENDAPAT SUBSIDI. : 
Dari ig berkepentingan didapat | 

keterangan bahwa Kementerian 
P.P. dan K. dalam suratnja mene- 
gaskan bahwa Sekolah Rakjat Mu 
hammadijah Kudus mendapat sub 
sidi tiap bulannja Rp. 25.000, 
dihitung mulai tahun peladjaran 
1951/1982 dan tahun peladjaran 
1952/1953, 

HASIL UDJIIAN PENGIKUT 
Pd Ih 

Pendidikan | Masjarakat Kab. 
Kudus baru2 ini telah mengada 
kan udjian bagi pengikut kursus 
buta huruf, serentak diseluruh 
Kabupaten Kudus. Pengikut se- 
mua 16.000 orang sedang ig lulus 
banja 3” buat tahun 1952. Se- 
dang pada tahun 1951 hania 190.   Dapat diharapkan buat periode 
1953 jang lulus bisa mentjapai 

»Harta Dieng Plateaus 
Daerah Subur Sumber Devisen Diluar Djawa 

(Oleh: Wartawan Kita) 

DIENG PLATEAU jang letaknja 26 Km disebelah utara koia 
Wonosobo rakjatnja banjak menderita akibat revolusi, sekafang te- 
lah mulai bangun kembali. Djalan2 dan beberapa djembatan jang 
dulunja dibumi hanguskan kini sudah selesai perbaikannja, semua 
kendaraan dapat naik sampai disebuah dataran tinggi, antara Gu- 
nung Sindara dan Gunung Prahu suatu tempat jang terkenal dengan 

sedjuk, baik pemandangan alam- 
nja, misalnja kalau kita naik semakin tinggi, melihat kanan dan kiri 
semakin menarik tingginja ada 2020 meter diatas permukaan air 

tinggalan2 kebudajaan zaman pur 
bakala: Tjandi Bimo, Gatutkotjo, Ardjuna, Semar, Puntodewo, Per 
giwa dan Nakulo, Kawah Kidang Tlogo Warno, Tuk Sewu dan Bi- 

Parakan, oleh para tengkulak di dju 
alnja kepada pabrik2 rokok di Ku- 
dus, Solo: dan Semarang. Keluaran 

tembakau — Kedjadjar ngradjangnja 
agak halus, untuk dibuat tembakau 
susur, pasarnja di Tegal dan “Ajire 
bon. Tjara membuat tembakau ga- 

rangan lain sekali dengan tembakau 
pepean, beajanja lebih mahal, djadi 
harganja pun mahal pula. Oleh ka 
rena itu pekerdjaan ngradjang nge- 
ler serta nggarang adalah pekerdja 

lan jang penting sekali. Sehingga pe 
kerdjaan2 mulai dari ngradjang, 
ngandjang dan nggarang dan kemu 
dian mengepaknja betul2 membutuh 
kan tenaga jang achli. Banjaknja ha 
sil rata2 1 Ha dapat menghasilkan 
Ik. 300 rigen tembakau pepean dan 
garangan. Sedang tembakau pepean 
merupakan 4/5 dari hasil seluruh- 
nja. 

| Nama dan pasar tembakau 
Perdagangan tembakau di Wo- 

nosobo hampir seluruhnja dita- 
ngan bangsa Tionghoa, karena me 
reka memang banjak jang achli 
dalam soal tembakau, mempunjai 
modal jg besar, djadi dapat mem 
borong hasil tembakau pd waktu 
aja panen dimana harga ada sa- 
ngat rendah. Nama2 tembakau di 
daerah itu ada 7, misalnja kelua- 
ran Dieng, Batur, Setieng dan Su- 
-enggede, dinamakan Ting Zie 
mempunjai pasar di Djakarta, Kra 
yang dan Lampong. Keluaran Se 
rang dan Kedjadjar dinamakan 
swating. Tambi sampai Garang 
Jengan nama Ezie pasarnja dise- 
sitar Garut dan Bogor. Diseluruh 
pegunungan 'Tretep, dinamakan 
Zwabien, pasarnja Tegal dan Ba- 
4jumas Utara. Kulon Seraju dan 
junung Kulon, dinamakan Zei- 
"ie, Sontonajan, Anggergondok 
lan Kretek, Sawahan dinamakan 
Bondan Swating dan Lam Zie, 
nempunjai pasar didaerah Te- 
manggung, - Tjirebon, Tegal dan 
Banjumas Utara. Menurut penje- 
lidikan mendjual hasil tembakau, 

diri ditempatnja kaum tani, ada- 
pun harganja menurut opname pa 
da tahun 4951 ialah: kwaliteit I, 
Udan III masing2 harganja Rp. 
50.— Rp. 30 dan Rp. 25.— per 
rigen. Ketiga kwaliteit tersebut se 
sudah disimpan sampai dua tahun 
harga tembakau garangan mendja 
Ji Rp. 160— Rp. 120. dan Rp. 
80.— per rigen. Memang dalam 
prakteknja menjimpan tembakau 
sanjak sekali memberi keuntung- 
in. Harga tembakau jang-didjual 
5 bulan sesudah panen dapat ber- 
ipat 2 atau 152 kali. : 

Produksi dan perhitungan 
untung rugi. 

Dalam penindjauan wartawan 
Kita di Wonosobo, menurut ang- 
ka2 jg didapat dari kalangan res 
ni dan beberapa orang pengusaha 
benanam tembakau, antara lain di 
kemukakan, bahwa sebelum pe- 
ang dunia jang kedua, luas tana- 
man antara 6000 sampai dengan 
7500 Ha. Didalam tahun 1950 
»enanaman mentjapai luas 4000 
Ha, sesudah menderita paksaan 
Djepang untuk tidak menanamnia 
Sanjak2, terutama ditanah sawah. 

Produksi tahun 1950/1951 se- 
ahun adalah globaal 16.000 kwin 

tal dengan harga lebih kurang 16 
djuta rupiah. Pada waktu musim 
panen tembakau. Setelah disimpan 
:ebih lama menurut taksiran laku 
lidiual dengan harga 25 djuta ru 
piah. Produksi 4 kwital per Ha 
idalah sangat sedikit bilamana di 
sandingkan dengan produksi tem- 
yakau onderneming asing, sebe- 
um perang sebesar 17 kwintal se 
tiap 1 Ha. Tentang rentabilisies 
berekening dari pada cultuur tem 
bakau pada tahun itu dengan Juas 
tanah 1 Ha: Sewa tanah Rp. 
500.—, mengerdjakan tanah Rp. 
405.—, Tanaman, beli bibit, pu- 
puk dan mandja Rp. 817,50: Pe- 
meliharaan Rp. 405.—, Memetik 
Rp. 90.— dan memasak hasil Rp. 
1005.—. Djumlah pengeluaran se 
mua Rp. 3222,50. Pendapatan be 
rupa uang pendjuaian hasil pa- 
nenan: Kalau didjual pada waktu 
musim panen Rp. 4125.—. Hing- 
ga terdapat ,,keuntungan usaha- 
'bedrijfswinst” Rp. 902,50. Kalau 
mendjualnja itu 6 atau 8 bulan ke 
mudian laku Rp. 6125.—, hingga 
terdapat ,,keuntungan usaha” Rp. 
2902,50. 

Kegandjilan dalam hal temba- 
kau tadi jalah bahwa ,,keuntung- 
an petani” jang memproduksir, ka 
rena tidak dapat menahan semen- 
tara waktu hasil produksinja, di- 
bandingkan dengan keuntungan 
para tengkulak atau pedagang ada 
lah 1:2. Pada waktu 6 bulan de- 
ngan modal Rp. 3000 (untuk me- 
ngerdjakan 10 are) petani dapat 
menghasilkan tembakau seharga 
Rp. 400.—. Hingga keuntungan 
mereka sebanjak Rp. 100.—. Da- 
lam waktu jang sama, tengkulak 
atau para pedang dapat keuntu- 
ngan rata-rata Rp. 200.— mereka 
membeli tembakau dalam bulan 
September dan didjualnja dalam 
bulan Pebruari atau Maret tahun 
depannja. Penebasan atau membe 
li dengan borongan sewaktu tem- 
bakau belum dipetik, jang didja- 
lankan oleh kaum pedagang terda 
pat agak banjak sebelum perang 
dan kini pun kedjadian sematjam 
itu, masih djuga terdengar, tetapi 
dengan tjara jang lebih herhati-ha 
ti dan berbelit-belit, bahkan ada 
pula ,,petani ketjil” sudah demiki- 
an terikat oleh petani besar” 
hingga boleh dikatakan petani ke 
tjil tadi hanja merupakan buruh 
tani belaka, Penduduk jang hidup 
dari cultuur tembakau di Wono- 
sobo ditaksir lebih kurang 10.009 
keluarga, jang berarti kurang le- 
bih 40.009 orang atau 1070 Hari   97. 

    

djumlah penduduk. 21 

banjak para tengkulak datang sen , 
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    erakan W “Tabir Rahasia ( 
Hotel des Indes 

1 simatupang Hampir Ditjulik—Pengakuan Najoan Dlmi' anta 
Pemeriksaan Sultan Hamid 

: pan Sen aa kabar meriksa saksi Frans Na pektur polisi ke Tn sampai djam 13.00 dengan terutama memeriksa saksi Frans Najoan, ins — polisi kelas II pada 
Kantor Besar Kepolisian Djakarta Raya. Sidang ditunda sampai hari Rabu tgl. Met ea akan 
datang dengan memeriksa saksi2 lain, jaitu Sultan Hamengku Buwono, Ali Budiardjo, Kol. Simatu- 

PAGI kemar en dulu pemeriksaan Sultan Hami d dilandjutkan mulai djam 

pang, Jusuf Barnas, sedang Frans Najoan diharuskan pula datang tagi. Dalam eriksaan pagi itu 
atas pertanjaan hakim, Hashid menerangkan, bahwa keterangannja pada hari Rabu jang lalu tidak 
berubah. Tapi ia tambahkan, bah wa tidak betul ia bermaksud mempertahankan federalisme dengan 
mati-matian, Ia akan tunduk pula kepada perubahan dasar negara mendjadi negara kesatuan, asal 

kena tan he 

ar Westerlin 
Pemerintah Posundon Biajoi APRA-Damespistcol Di 

|iiling dahulu antaranja 

sadja ini dikehndaki oleh rakjat dengan djalan referendum atau melalui Parlemen. Frans Najoan me 
ngakui, bahwa ia betul memasuki gerakan Westerling, tetapi ini didjalankan sebagai tugas jang di- 

perintahkan oleh sepnja. Tetapi ia tidak mendjalankan perintah2 Westerling untuk melakukan pem 
bunuhan2. Patut diterangkan, bhw sekalipun Hamid dan Najoan berbitjara dgn sebuah mikrofon di- 
depannja, tjaranja berbitjara begitu rupa, atau karena mikrofonnja kurang baik, 
dikatakan tidak begitu djelas terd angar dari medja pers. 

“Sesudah sidang pengadilan Mahkamah Agung dibuka, maka 
Djaksa Agung jang bertindak selaku penuntut umum, kemudian 
menjerahkan  bukti2 jang terdiri dari seputjuk karaben Inggeris, 
seputjuk pistol Colt Automatic dan damespistool Browning beserta 
peluru2nja dan holster kulit, “Terdakwa mengakui bahwa sendjata2 
itu berasal dari kamarnja dihotel des Indes. Djaksa Agung kemudi- 
an menerangkan pula, bahwa ia tidak djadi mengadjukan pertanja 
an2 kepada terdakwa sebelumnja saksi2 didengar seperti jang dimin 
tanja dalam sidang pengadilan jl. Pertanjaan2 ini akan dikemuka- 
kannja sesudah saksi didergar keterangan2nja. 

Setelah ini, maka saksi Frans Najoan, umur 35 tahun berasal 
dari Menado, disumpah bahwa ia akan memberikan keterangan jg. 
sebenarnja dan insjaf bahwa bila ia memberikan keterangan palsu 
akan dapat dihukum. 

Keterangan saksi. 
Saksi dalam memberikan kete 

rangannja itu sering diperingatkan 
oleh ketua Mahkamah Agung 
akan keterangan jang diberikan 
dalam proses verbal, karena ia ba 
njak jang tidak ingat lagi. Atas 
pertanjaan - ketua »- Mahkamah 
Agung, saksi menerangkan, bah 
wa ia mempunjai hubungan dgn 
gerakan Westerling. Hubungan ini 
mulai ada sedjak awal Desember 
1949, sebelumnja penjerahan ke 
daulatan kepada RIS. - Diterang- 
kannja, bahwa ia mulai bertemu 
dengan Westerling ialah dirumah 
nja seorang anggota KNIL bang 
sa Indo, bernama Benz, di Djalan 
Maluku Djakarta. Saksi atas per 
tanjaan menerangkan bahwa tu- 
djuan daripada gerakan Wester- 
ling itu ialah untuk merobohkan 
pemerintah RIS dan mengganti- 
kannja dengan jang lain. 

Menurut keterangan saksi ia 
mengetahui djuga, bahwa gerakan 
APRA itu dipimpin oleh Wester 
ling. Dan pemerintah RIS itu me 
nurut Westerling, demikian ketera 
ngan saksi, terdiri dari orang2 
korup, kolaborator, diantaranja 
oleh Westerling disebutnja, bah- 
wa dalam pemerintah itu duduk 
orang jang pernah berhubungan 
dengan Djepang. Selandjutnja sak 
si menerangkan pula, bahwa orga 
nisasi itu selainnja merobohkan 
pemerintah RIS djuga bertudjuan 
mendjamin golongan  minoriteit. 
jaitu golongan Indo, Ambon dan 
Menado. 

Menurut..saksi. Westerling ..per 
nah menerangkan pula, bahwa ia 
mempunjai hubungan dengan be 
berapa pemimpin2, antara lain de 
ngan pemimpin Darul Islam Kar 
tosuwirjo, di Djawa Timur de- 
ngan Van der Plas, di Djawa Ba 
rat dengan kol. Surjo Santoso 
Wiranatakusumah (waktu itu wal 
negara Pasundan), Kartalegawa 
terdakwa Sultan Hamid UH dar 
Mansur (Sumatra Timur). 

Westerling waktu iiu tinggal d 
Bandung, dan saksi sering berie 
nu dengan dia di hotel Preanger. 
Saksi menerangkan pula, bahwz 
ia telah menjatakan sanggup ke 
pada Westerling untuk mentjar 
orang? jang bersimpati kepada ge 
rakannia dan menghubungkan me 
reka dengan Westerling. 

Selainnja itu menurut saksi 
Westerling mempunjai hubungar 
pula dengan Asbech Brussche, js 
waktu itu mendjadi commandan' 
veldpolitie. 

Saksi utama Najoan menerang 
kan seterusnja, bahwa Asbect 
Brussche. oleh Westerling diber 
tugas menjediakan pasukan jang 
ada dibawah pimpinannja, untuk 
bilamana diperlukan mengadakar 
pendjagaan2. Pasukan Brussche 
ini tidak akan dipergunakan ur 
tuk pemberontakan. Saksi djugz 
menjebut beberapa nama lain, de 
ngan siapa Westerling mempunja 
hubungan. (Nama2 ini tidak djc 
las terdengar. — red. PI-A.) Sak 
si menerangkan, bahwa ia mend: 
pat laporan dari Brussche tentang 
kekuatan pasukan dan persendja 
taannja di Djakarta, jang “kemud: 
an dilaporkannja kepada Wester- 
ling di Bandung. Westerling djuga 
mempunjai hubungan dengan se- 
orang bernama Karewur, jang ka 
tanja mempunjai pasukan di Indo 
nesia Timur jang terdiri dari ang 
gota2 KNIL. 

Rentjana pembunuhan 
Selandjutnja saksi menerangkan 

pula, bahwa . Westerling .. pernah 
mengatakan kepadanja bahwa ia 
(Westerling) pernah djuga berbi- 
tjara dengan djenderal Buurman 
van Vreden. “Tetapi  Westerling 
tidak menjetudjui adanja pasukan 
Karewur di Indonesia Timur: ia 
lebih menjukai bilamana kekua 
tan itu dipusatkan di Djawa. Ka 
rewur pernah menerangkan, bah 

    

  
   

wa ia mempunjai pasukan .seba- 
njak 400 orang di Indonesia Ti- 
mur. Ir. Nio Seng Hwa dari pabe 
rik besi Nio Peng Long di Dja 
karta diperintahkan membuat in- 
signe untuk gerakan Westeriing 
itu. : 

Selandiuinja saksi  menerang- 
kan, bahwa ia (saksi) ditugaskan 
djuga untak membunuh orang2 
dari ,,gerakan plebisit” sebanjak 
10 orang, diantaranja Sujoso. Se 
orang bernama De Swart menda 
pat tugas dari Westerling untuk 
mengumpulkan dan mentjari ala 
mat orang2 penting. 

Akan adakan pembe- 
rontakan, 

Saksi menerangkan pula bah 
wa sebelumnja penjerahan kedau 
jatan telah diadakan rapat oleh 
Westerling dirumahnja Benz dgn 
Najoan,  Rapar, “dan beberapa 
orang lainnja, dimana Rapar me 
i kan, bahwa ia di Djakarta 

mempunjai pasukan. Wes-      

'terling mempunjai rantjangan un 
tuk mengadakan pemberontakan 
pada tg. 27 Desember 1949, pada 

(hari mana penjerahan skedaulatan 
oleh Belanda kepada R.L.S. akan 
dilakukan. 

Karewur, jg pada mulanja me 
'aerangkan kepada Westerling pu 
nja sendjata, tetapi ternjata tidak 
mempunjainja, oleh  Westerling 
pada pertemuan itu dimarahi. Ka 
rewur kemudian mengundurkan 
diri dan Rapar diangkat oleh 
Westerling untuk menggantinja. 

Rapar menjatakan pada perte 
muan itu, bahwa ia mempunjai 
800 orang berpengalaman dan ia 
sanggup melaksanakan rentjana 
semberontakan asal mendapat tju 
kup sendjata. Westerling menjang 
yupi ini. Antara Rapar dan Wes 
terling diadakan pula perundi- 
igan, dalam mana Rapar me- 
yjanggupi akan mengirim 250 
»yrang ke Bandung. Saksi Najoan 
nengaku, bahwa ia mendapat 
jang dari Westerling dan pernah 
pula memindjam uang dari se- 
»yrang (namanja tidak djelas terde 
1gar Red.), jang boleh diang 
rap sebagai salah seorang finan- 
ier Westerling. Ketika pada sua 
u ketika ia (saksi) datang lagi 
kepada orang itu untuk memin- 
ijam uang Rp 4.000.— ia men 
lapat djawaban, bahwa uang itu 
idak dapat diberikan, karena 
idak lagi mendapat bantuan dari 
ihak tertentu. 

Dibiajai oleh .,pemerin 
: tah Pasundan.” 

Menurut saksi, gerakan Wester 
ing ini suka mendapat fonds dari 
ihak pemerintah Pasundan. Se 
andjutnja - saksi - menerangkan 
vula, bahwa Rapar untuk meme- 
uuhi djandjinja, kemudian mengi 

  

sehingga apa jang 

orang bernama Klaassen dan Sa 
muel jang mengatakan bahwa me 
reka itu ,,verbindingsmannen”. 
Mereka itu menerangkan, bahwa 
Bandung telah diserbu pukul 10 
pagi. Westerling katanja ketjewa 
sedikit, karena serangan itu ter 
lambat dilaksanakan, sebab menu 
rut maksudnja supaja dilakukan 
pagi2. Waktu itu Klaassen mene 
rangkan djuga, bahwa Bandung 
pada saat itu (siang hari kira-kira 
pukul satu) masih diduduki oleh 
APRA. 

Selainnja itu ia meminta supa 
ja Westerling berangkat ke Ban 
dung untuk berunding dgn pem 
besar2 militer setempat (TRIS). 

Westerling. tak mau ke .Ban- 
dung, dan mengatakan kalau mau 
berunding di Djakarta sadja. 

Pada tgl. 23 Djanuari 1950 ma- 
lam hari Westerling mengadakan 
rapat lagi, dimana ia antara lain 
membentangkan supaja  tempat2 
penting diserbu. Antaranja harus di 
serbu C.P.M., asrama KW.-III, mar 
kas Mobile Brigade di Kwitang dan 
djuga istana presiden. 

Keesokan harinja tgl. 24 Djanuari 
siang hari Najoan (saksi) diperintah 
kan oleh Westerling supaja pergi 
mendjumpai ,,Max” (jang dimaksud- 
kan ialah terdakwa Sultan Hamid II) 
li Hotel des Indes. 
Sesudah berdjumpa kemudian sak 

1 bersama? dengan Westerling kem 
sali lagi mendjumpai terdakwa disa 
na: 
Dalam pertemuan antara  Wester 

ling dan terdakwa, seksi mendengar 
bahwa terdakwa (Sultan Hamid) 
mempergunakan kata-kata kasar 
dimana terdakwa mengatakan dju- 
ga bahwa tindakan penjerangan ter 
hadap Bandung itu ..politis salah”: 
djuga terdakwa menanjakan kepada 
Westerling mengapa ja tidak berun- 
ding dahulu dengan terdakwa. 

Saksi membenarkan djuga kete- 
rangannja sebelum proses verbal, 
bahwa waktu itu terdakwa antara Ia 
in djuga mengatakan, bahwa seka- 
rang harus diusahakan memperbaiki 
apa jang sudah terdjadi. 

Dan terdakwa meminta kepada 
Westerling supaja suka menurut pe- 
rintah dan djangan. keras kepala. 
Menurut saksi terdakwa  mengata- 
kan: djuga, bahwa ..permainan” itu 
bukan di Bandung harus didjalan- 
kannja tetapi dipusatkan di Djakar- 
ta.   im 100 orang ke Bandung, teta 

1 95 orang tertangkap oleh CPM 
kh. Bandung, karena ditjurigai. 
Vesterling katanja telah menjata 
an, bahwa ia akan berusaha 
nembebaskan mereka, tetapi usa 
ta ini gagal, karena komandan 
S.P.M. tidak turut gerakan Wes- 
erling, sungguhpun ada bawahan 
ja iang ikut. 

Saksi menerangkan djuga, bah- 
va Westerling mengenai gerakan 
ja itu telah pula berhubungan 
lengan djendral major Engles. 

Tjetak pamflet. 
Pada tgi. 9 Djanuari Westerling 

nengadakan rapat dirumahnja Benz 
4 Djakarta, ber-sama2 dengan Benz 
Iapar dan saksi sendiri, beserta, 
lua orang lagi, satu diantaranja ia- 
ah Titela. 

Dalam rapat itu diputuskan, bah 
wa Titela diserahi tugas merumus- 

can pamflet? untuk golongan Am- 
»on dan Menado. Antara lain utk. 
zolongan Menado pemflet itu harus 
»erisi hasutan, bahwa R.I.S. ini di 
serintahkan oleh orang? kolabera- 
Or, korup dan oportunis, dan bah: 
“wa ini tidak boleh dibiarkan. Untuk 
golongan Ambon pamfiet itu harus 
serisi andjuran, supaja mereka ber: 
jatu, karena diantjam bahaja penit 
dasan dari Djawa. 

Sesudah rapat saksi Najoan meng 
antar Westerling keluar dengan jeep 
dan menurut saksi pada waktu itu 
mereka berpapasan dengan Kol. Si 
matupang jg sedang djalan2 bersama2 
dengan isterinja. Ketika itu menurut 
saksi kelihatan timbul niatan Wes- 
terling jang tidak baik, mungkin un 
tuk membunuh atau menrjulik Si- 
matupang. Maksud djahat itu dapat 
dihindarkan oleh saksi, karena 'ia 
menjatakan, bahwa jang lewat itu 

bukan Simatupang. Saksi menerang 
kan pula, bahwa ia pada tgl 22 Dja 
nuari berangkat ke Bandung bersa- 
ma2 dengan isteri Benz naik mobil. 
Disana ia berusaha untuk mendjum 
»ai Westerling dirumahnja Colson, 
tetapi tidak  berdjumpa. 

Akan serbu Djakarta. 
Saksi menerangkan djuga, bah 

wa ia tahu bahwa ke-esokan hari 
nja tgl. 23 Djanuari akan diada 
kan penjerangan terhadap kota 
Bandung. Penjerbuan itu akan di 
lakukan oleh 350 orang dari 
Corps Speciale Troepen. Sebagian 
dari C.S.T. ini harus dikirim “ke 
Djakarta “untuk menjerbu kota 
ini. Menurut rentjana 400 orang 
bersendjata lengkap akan dikirim 
ke Djakarta, tetapi rantjangan ini 

gagal. Ke Djakarta hanja tiba se 

bagian ketjil sendjata, jang lalu 
disimpan di Kramatlaan 20.. Pa 
da tgi. 23 Djanuari pagi2 benar, 
kira-kira pukul tiga, saksi didata 
ngi pesuruh  Westerling supaja 
mendjumpainja. Pada saat itu 
Westerling berada di Djakarta di 
rumahnja Brussche di Matraman. 
Paginja Westerling kirim koerier 
tiga orang ke Bandung, diantara 
nja seorang bernama Ter Meulen, 

untuk memerintahkan supaja pe 
njerbuan atas. Bandung dilang- 
sungkan pagi itu. Djam satu siang 

saksi mendengar bahwa penjerbu 

an itu sudah dilakukan. Dari Ban 

  

  

Sudah terlambat. 
Saksi menerangkan pula bagai 

mana terdakwa (Sultan Hamid) 
waktu itu memerintahkan Wes 
terling supaja menjerbu dewan 
menteri jg akan bersidang petang 
bari itu pukul 5. 2 

Serangan ini harus dipimpin 
oleh Najoan. Ia (saksi) harus ma 
suk ruangan sidang, terus tembak 
mati ketiga orang ja'ni (Sultan Ha 
mengku Buwono, mr. Ali Budiar 
djo dan kol. Simatupang). Sesu 
dah itu menurut rentjana Sultan 
Hamid sendiri akan berdiri dan 
kemudian harus ditembak oleh 
Najoan pada kakinja. Anggota? 
kabinet lainnja harus ditawan. 
Westerling menjanggupi perintah 
ini, dan mereka (saksi dan Wes 
terling) kemudian meninggalkan 
des Indes kira-kira pukul 4 pe- 
tang. Sesudah itu mereka berdua 
(saksi dan Westerling) berunding 
bagaimana tjaranja melakukan pe 
njerangan itu. Saksi sendiri se- 
sungguhnja tidak sanggup menje 
rang, karena tidak ada sendjata. 

Tetapi kemudian ia merasa 
sanggup djuga melakukannja, asal 
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saat 

  

kabinet itu akan bubar pukul 8, 
karena menurut keterangan 
didapataja sidang akan 

Ja | ada petang hari itu ia berke | 
ke Dj. Nu 

santara, sebelumnja menjerang de | 
wan menteri. Waktu itu kira-kira | 
djam 7 lebih dan sudah agak sepi. | 
Ketika datang di Pedjambon si- 
dang sudah habis dan...... penje 
rangan tidak djadi dilangsungkan. | 
| Kurang lebih pukul delapan ma 

     

des Indes 
kan, bahwa penjerangan tidak da | pat dilaksanakan, karena sidang 
kabinet sudah bubar lebih dahulu. 

Tetapi Hamid tak ada, karena re- 
sepsi. Karena itu ia hanja mening- 
galkan pesanan untuk - disampaikan 
kepada terdakwa. 

Saksi menerangkan - djuga bahwa 
|ia mengetahui dan mendengar bhw 
ada tembakan "di Kramatlaan 20, 
dimana sendjata2 disimpan. | 

(Waktu itu tempat 
oleh C.P.M.-red). : 

Sesudah itu kemudian 
Mahkamah Agung mr. Satochid | 
mengadjukan pertanjaan-pertanja- | 
an pula “kepada saksi, dianta- 
ranja ditanjakan apakah  diketahui- 
nja, bahwa terdakwa memegang 
pimpinan tertinggi dari APRA. 

Saksi mendjawab, bahwa Wester- 
ling pernah menerangkan, bahwa terj 

pimpinan. 

Menurut saksi, maka Sultan Ha- 
mengku Buwono, Ali Budiardjo dan 
Simatupang itu perlu dibunuh, kare 
na mereka dianggap sebagai pengha 
lang. 

Saksi menerangkan djuga, bahwa 
dengan menangkap dan membunuh 
anggota? kabinet itu, Sultan Hamid 
bermaksud membentuk kabinet ba- 
ru, dimana ia (terdakwa) akan du- 
duk sebagai menteri pertahanan. De 
ngan ini diharapkannja, supaja 'ia 
menguasai angkatan bersendjata. 

Pertanjaan2 Djaksa Agung. 
Sesudah — anggota Mahkamah 

Agung mr. Tirtaamidjaja mengadju- 
kan pertanjaan?nja kemudian Djak- 
sa Agung bertanja kepada saksi apa-| 
kah masuknja dalam APRA itu 
dengan maksud membantunja atau- 
kah diperintahkan untuk mengada 
kan infiltrasi. 
Menurut saksi ia memasukinja ka 

rena ia diperintahkan, oleh chefnja 
untuk mengumpulkan keterangan? 
mengenai gerakan? Westerling. 
Dan segala sesuatu itu dilaporkan 

nja kepada overste Agerbeek dari 
MID (Dinas rahasia militer Belan- 
da). Djaksa Agung bertanja: ,,Teta- 
pi melihat sikap dan tindakan sauda 
ra adalah lain daripada maksud itu.” 
Atas pertanjaan ini saksi menerang- 
kan, bahwa ia perlu mendapat ke-f 
pertjajaan penuh dari Westerling un 
tuk dapat memperoleh ketarangan?. 

Djaksa Agung mendesaknia' pula 
dengan pertanjaan, bahwa sikap sak 
si banjak jang menudiu kearah usa 
ha merobohkan pemerintah RLL.S. 

Saksi menegaskan lagi, bahwa itu 
dianggapnja perlu agar mendapatkan 
kepertjajaan penuh dari Westerlinz. 
Djaksa Agung menerangkan pula, 
melihat bahwa banjak pegawai? pe 
merintah pre-federal telah rhu- 
bungan erat dengan Westerling, apa 
kah saksi mengira bahwa djuga ada 
orang2 pemerintah pre-federal jang 
turut tjampur tangan dalam gerakan 
itu? 

Selandjutnja, apakah overste Aser 
beek memang turut serta dalam ge 
rakan ini. Pertanjaan ini oleh saksi 
didjawab: ..Saja rasa tidak”. 

Saksi menerangkan, bahwa ia men 
dapat instruksi dari Jasin, jang men 
djadi chefnia dikantor polisi, supaja 
segala laporan mengenai Wester'ing 
itu diserahkan kepada overste Ager 
beek. 
Karena itulah, ketika overste Ager 

beek meninggalkan Indonesia ia ti- 
dak memberikan laporan2 tentang 
Westerling kepada orang ain. 

Djaksa Agung kemudian. menga- 
djukan 2 pertanjaan kepada saksi, 
bagaimana ' sesungguhnja pendirian 
dari siterdakwa terhadap penjerbuan 
Bandung itu, apakah siterdakwa itu 
berkeberatan karena alasan2- politik 
atau djuga karena “alasan? krijes-4   

  

Didjual Di 
Usaha Membawa 

al minjaknja di Singapura. Berita 
kan, bahwa kini sedang diadakan 

  

Inggris 
IkutgDjuga 
Dim$Rentjana Perta- 

hanan Eropa 
KABINET Inggris pada hari 

Djum'at memberi persetudjuannja 
atau usul2 baru jang bertudjuan 
hendak lebih mempererat hubu- 
ngan2 antara Inggris disatu fihak 
dengan ke-enam negara anggauta 
masjarakat pertahanan Eropa di 
lain fihak, demikian menurut ke | 
terangan dari sumber jang berwa | 
djib di London. Pada waktu ini | 
sudah terdapat kepastian, bahwa | 
pemerintah Inggris bersedia mewa | 
kilkan diri dalam badan2 masja 
rakat pertahanan Eropa dengan | 
menempatkan disana suatu missi | 
permanen dengan djumlah ang- | 
gauta jang besar. Missi tsb. men | 
dapat tugas untuk setiap waktu | 
mengadakan kontak dengan ber- |   bagai badan2 politik dari masja | 

dung berangkat ke Djakarta dua rakat pertahanan Eropa. 

Minjak ,,Wiima' Man! : 

Jet Ke RRT Gagal 
SUATU BERITA jang belum dapat dibenarkan dan jang ter- 

siar di Singapura pada hari Djum'at mengatakan, bahwa kapal pe- 
ngangkut minjak Finlandia ,,Wiima” jang sedjak 2 minggu berla- 
buh didekat Singapura dengan membawa muatan 10.000 ton minjak 
untuk pesawat djet bagi RRT mungkin tak lama lagi akan mendju- 

dan Helsinsky, dengan maksud supaja muatan ,,Wiima” itu dimuat 
dalam kapal pengangkut minjak jang lain dan dikembalikan kepe- 
labuhan Rumania Constanza, tempat asal minjak djet tersebut, 

| tersebut membenarkan, bahwa me 
| reka sangat memperhatikan peristi 

Singapura? 
Minjak Pesawat 

tersebut selandjutnja menjata- 
perundingan antara Washington 

|. Para pembesar MSA pada hari 

Djum'at tak mau memberikan ko 

mentar atas berita2 jang berasal 

dari Singapura itu. Amerika Seri 

| kat sedang menghalang2i pengiri 
| man minjak diet itu ke RRT dan 

menurut keterangan nakoda ,,Wii 

ma”, kapal tsb. selalu diamat- 
Lamati oleh pesawat2 terbang mo- 
| del Amerika. Para pembesar MSA 

wa ,,Wiima” itu, tetapi mereka 
tak mau mengatakan sesuatu tefi- | 
tang berita dari Singapura, bah- 
wa minjak jang diangkut kapal 
tersebut akan didjual ditempat itu. 

Lebih Jandjut dapat dikabar- 
kan, bahwa Finland tak termasuk 
negara jang mendapat bantuan 
dari Amerika, tetapi, pembesar2 
MSA sedang berusaha mejakin- 
kan pemerintah Finlandia supaja 
djangan mengangkut bahan2 stra- 

es untuk memberitahu- | 

anggota | 

dakwa seterusnja jg.akan memegang) » 

  Terbuka 

  

sebelum masuk kamar sidang Sultan 

  

Pemeriksaan 
Sultan Hamid 

  
Berbeda dengan pemeriksaan pada hari Rebo ybl., pada pemeriksaan 

perkara Sultan Hamid pada hari Sabtu kemaren dulu, para djuru potret 

dan djuru camera film. diperkenankan mengadakan pemotretan didalam 

kamar: persidangan. Gambar atas: pemandangan didalam sidang. Tam- 

pak ketua Mahkamah Agung mr. Wirjono (kanan), dipodjok kiri ter- 

dakwa Sultan Hamid dan reribelanja mr. Surjadi. Gambar bawah: 
Hamid dengan isterinja menunggu 

tsb. digerebeg | dikamar archief dari Gedung Mahkamah Agung: duduk sebelah kanan 

Rn ““sendyi mr. Surjadi, pembela Sultan Hamid. 

  

kaum pelarian. 

  

kundig. Pembela terdakwa mr. Sur- 
jadi kemudian mengadjukan kebera- 
tan atas pertanjaan -ini. Djaksa A- 
gung sebaliknja memprotes pula ke 
beratan pembela terdakwa, karena 
menurut Djaksa Agung pembe- 
la hanjalah mendjadi pembela 
terdakwa bukan pembela saksi. 
Ketua Mahkamah kemudian 
membolehkan Djaksa Agung 
meneruskan pertanjaan, | tetapi de- 
ngan peringatan, pertanjaan - dja- 
ngan mengenai pendapat? saksi atas 
terdakwa. Selain itu saksi menerang 
kan pula, bahwa maksud untuk men 
tjari Clara Wolf ialah untuk menda 
patkan permata? dan perhiasan? jg 
disembunjikannia, agar dapat fonds 
untuk membiajai gerakan APRA. 
Sesudah Djaksa Agung selesai de 

ngan pertanjaan2nja, maka terdak- 
wa kemudian minta pendjelasan ke 
pada saksi atas keterangan?nja. Ang 
gota Mahkamah Agung mr. Sato- 
chid, kemudian menanjakan kepada 
Sultan Hamid apakah-ia mempunjai: 
keberatan? atas keterangan saksi itu. 
Diterangkannja, bahwa jang menge 
nai pertemuan dengan dia di Hotel 
des Indes itu ia-bisa menjetudjui ke 
terangan saksi, tetapi banjak hal? 
lainnja jang tidak diketahuinsa se- 
hingga ia tidak dapat membenarkan 
atau menjangkalnja. 

Djaksa Agung sesudah ini meng- 
adjukan pula pertanjaan2 kepada ter 
dakwa. Antaranja dimintanjia untuk 
mendjelaskan apakah jang dimak- 
sudkannja dengan memberantas tin 
dakan2 jang inconstitutionil itu de 
ngan kekerasan sendjata. Terdakwa 
menerangkan, bahwa  djikalau ada 
kekuatan bersendjata jang diperguna 
kan utk melakukan tindakan? incon- 
stitutionil, maka ia sudah siap utk. 
menetangnja dengan kekuatan sen- 
diata, karena..ia sudah pula mem- 
punjai kekuatan sendjata. 

Atas keterangan ini Djaksa Agung 
menerangkan bahwa djikalau demi 
kian terdakwa akan bertindak sen- 
diri, dan kalau begitu menurut hu- 
kumkah tindakan demikian itu? 

Mengenai soal ini kemudian ter- 
djadilah perdebatan antara terdakwa 
dan penuntut umum, Djaksa Agung. 

Ketua Mahkamah Agung kemudi 
an, mengetok medja, dan meminta 
supaja Djaksa Agung membatasi per 
tanjaan?2nja dan supaja hal2 itu di 
kemukakannja dalam reguisitoir. 

Atas hal ini Djaksa Agung mendja 
wab, bahwa dalam reguisitoir tidak 
ada perdebatan. 

Pada achirnja Djaksa Agung me- 
njatakan pengakuannja, bahwa per 
debatan dengan terdakwa itu akan 
dapat mempengaruhi buruk djalan- 
nja pemeriksaan, dan karena itulah 
ia tidak akan melandjutkannja. 

Sesudah ini pembela terdakwa mr. 
Surjadi mengadjukan pula pertanja 
an kepada terdakwa apakah. terdak 
wa mengakui keterangan saksi bah 
wa maksud terdakwa untuk meme- 
gang kursi pertahanan, dalam kabi 

net jang direntjanakannja akan  di- 
bentuk itu, ia bermaksud mendapat- 
kan kekuasaan atas angkatan ber- 
sendjata. 1 . 

Atas pertanjaan ini Djaksa Agung 
menjatakan, bahwa tidaklah- lazim 
dalam proces hukum, bahwa pembe 
la bertanja sedemikian kepada ter- 
dakwa. 2 

Karena “hari sudah siang, maka 
ketua Mahkamah, 'mr.. Wirjono ke 
mudian menutup sidang pada pukul 
12.505 1 PG 
Sebelumnja sidang pengadilan itu 

diachiri ketua- Mahkamah menerang 
kan, bahwa sidang pengadilan ini 
akan dilandjutkan pada tgl. 4 Maret 
jang akan datang dan' bahwa utk 
itu akan dipanggil saksi2 Sultan Ha 
mengku Buwono, Jusuf Barnas, mr. 
Ali Budiardjo dan djenderal major 

Takut Momak Spionase 
Djerman Barat Mulai Tjurigai Pelarian2 Dari 

Blok Timur 
: DJERMAN TIMUR ada ke mungkinan memasukkan mata2 di 
antara beribu ribu kaum pelarian 
ke Berlin Barat, demikian diteran gkan hari Djum'at oleh seorang 
pembesar Serikat di Berlin Barat. Seorang djurubitjara serikat me- 
nerangkan, bahwa meskipun di Be rlin Barat dilakukan 

| keras atas tempat2 penampungan 
ga ada beberapa agen komunis be rhasil menjelundup sebagai orang 
pelarian dan berangkat dengan pe sawat2 terbang jang mengangkut 

jang mengalir dari Berlin Timur 

»Screening” 
kaum pengungsian, namun didu- 

Antjaman spionase bagi keamanan 
negara Barat ternjata dengan ditang 
kapnja di Berlin tiga orang Djerman 
jang untuk keperluan pemerintah 
Tjekoslowakia — memata-matai lalu 
lintas perkapalan Djerman. 
Pembesar2 Amerika hari Kemis 

telah memeriksa ketiga orang Djer- 
man itu, dalam usaha untuk menge 
tahui komplotan spionase lainnja. 

Karena perbatasan Berlin Barat 
Timur masih tetap terbuka, maka 
mata2 dapat memasuki sektor Barai 
dengan tidak menjaru selaku kaum 
pelarian. Tetapi dengan menjaru se 
laku kaum pelarian mereka menda 
pat beberapa keuntungan, umpam: 
nja pengangkutan dengan pesawat 

terbang ke Djerman Barat. 
Seorang djurubitiara serikat me- 

naksir bahwa ,,diantara beribu orang 
mungkin ada salah seorang mata2 
terlepas dari ,,screening” dan dgn. 
pesawat terbang diangkut ke Djer- 
man Barat. 
Nama? daripada ketiga orang 

Djerman jang ditangkap sebagai mz 
ta2 Tjekoslowakia sebagaimana di 
ketahui belum diumumkan. 
Pembesar? Amerika menerangkan 

bahwa sampai kini belum diputus- 
kan, apakah mereka akan dihadar 
kan kemuka pengadilan Amerika di 
Djerman atau pengadilan Djermar 
Barat. 

Polisi Djerman Barat tang 
kap lagi 2 orang mata2. 

Sementara itu Polisi federa' 
Djerman Barat hari Kemis malam 
telah menangkap lagi dua orang 

mata2 dari gerombolan spionase Tje 
koslowakia jg ditempatkan di Ber- 
lin. Dengan penangkapan baru ini 
sekarang telah lima orang ditahan 
dalam pendjara. 

Salah seorang diantaranja ditang- 
kap dekat stasiun kereta avi'di 
Bonn, dan seorang lagi di Hamburg, 
demikian diumumkan hari Djum'at 
oleh polisi federal Djerman Barat. 

United Press lebih landjut mewar- 
takan, bahwa ketiga orang jg ditang 
kap di Berlin. Barat kini ditahan 
oleh polisi Perantjis dan Dierman 
Barat. Pembesar? sekutu lainnia ki- 
ni turut djuga melakukan penjelidi- 
kan. 

Menurut kalangan? jg lajak me- 
ngetahui di Bonn, diduga akan di 
adakan penangkapan? baru. (UP). 

Granat 

4toom 
Segera Akan Dipergu- 
nakan Oleh Amerika 
KALANGAN2 jang lajak me 

ngetahui hari Djum'at menerang 
kan, bahwa granat atom pertama 
akan ditembakkan dalam musim 
semi ini di Nevada. Penembakan 
nja akan dilakukan dgn meriam 
atom seberat 85 ton dari angka- 
tan darat Amerika dengan kerdja 
sama dengan pertjobaan2 atom 
jang dimulai tanggal 17 Maret. di 
lapangan pertjobaan di Nevada. 
Suatu bagian manoeuyre pasukan 
pasukan Amerika itu akan dilaku 
kan dalam kombinasi penemba- 
kan pertama granat atom, demi- 
kian didapat kabar: dari kalangan 
resmi. 

Peledakan atom pertama tgl. 17 
Maret itu akan dilakukan sebagai 
pertjobaan untuk keperluan pertaha 
nan. rakjat guna mengetahui, bagai- 
mana sebenarnja akibat penemba- 
kan bem atom itu atas gedung2. 

Peledakan itu akan disaksikan 
oleh pembesar2 pertahanan rakjat 
dan wakil2 pers. 

Diduga bahwa pertjobaan perta- 
ma dengan granat atom ini tidak   Simatupang. (P.I. Aneta). 

DALAM suatu perkelahian anta- 
ra patroli2 fihak Utara dan sekutu 
pada Djum'at malam di front Ba- 
rat, sedjumlah 30 serdadu Utara te 
lah ditewaskan. Perkelahian tsb. ber 
langsung selama dua djam ' didekat 
laerah Pan Mun Jom, dan dianggap 
salah suatu perkelahian jg paling se- 
igit ig pernah terdjadi antara pasu-   tegis kenegara2 jang termasuk 

blok Sovjet. (Antara-UP). 
kan2. patroli dari kedua belah fihak. 
Perkelahian tsb. baru diachiri sesu- 

akan terbuka untuk umum. 

Sjah Iran Mau 
Undurkan Diri? 
Hendak Meninggalkan Negerinja Un- 

tuk Waktu Jg Tak Ditetapkan 
MOHAMMED REZA PAHLEVI, sjah Iran jang berumur 33 

tahun, pada hari Sabtu kabarnja akan meninggalkan Iran untuk,,se 
lama waktu jang tidak ditentukan”. Sjah telah memberitahukan 
maksudnja tadi dalam seputjuk surat jang dikirimkan kepada ketua 
madjlis Iran, Ayatollah Kashani. Selama kepergiannja, pekerdjaan2 
sjah akan dilakukan oleh dewan mangkubumi jang anggauta2-nja 
terdiri dari saudara sjah jang bungsu jakni pangeran Gholam Reza, 
menteri untuk urusan keistanaan dan perdana menteri  Mossadeg. 
Dikabarkan selandjutnja, bahwa sebelum meninggalkan negaranja, 
sjah akan mengutjapkan pidato 

Diduga bahwa sjah akan berto 
lak ke Paris atau Swis, tempat 
tinggal saudaranja perempuan 
kembar dan ibundanja. 

Sementara itu parlemen Iran, 
setelah maksud sjah tsb. diumum 
kan, mengadakan sidang luar bia 
sa. Kepada para pemimpin Islam, 
parlemen menjerukan supaja me 
reka membudjuk agar Sjah dja- 
ngan melaksanakan maksudnja 
tadi. Atas seruan ini para pemim 
pin Islam dan wakil2 dunia perda 
gangan Iran telah mengirimkan 
delegasinja ke Teheran untuk me 
ngadakan pembitjaraan dengan 
sjah tsb. Apa sebabnja sjah Iran 
akan meninggalkan negaranja itu 
tidak diberitahukan. Dalam ming 
gu jang lalu sjah Iran telah me 
ngadakan pertemuan dengan per 
dana menteri Mossadeg selama 4 
djam dan dalam pertemuan ini ka 
barnja telah dibitjarakan perhubu 
Dag antara istana dan pemerin 
tah. 

Sepandjang djalan2 di Iran ber 
baris pawai2 manusia jang ber- 
teriak2: ,,Kita tidak menghendaki 

Sementara itu UP mewartakan 
dari Teheran, bahwa dalam suatu 
pidato dimuka istananja pada hari 
Sabtu, sjah Iran memberitahukan, 
bahwa ia telah memutuskan un- 
tuk menunda keberangkatannja 
keluar negeri. Dengan suara jang 
terharu sjah menerangkan bahwa 
keputusannja itu telah diambil 
olehnja karena rakjat menghenda 
kinja. : 

Dalam pada itu John Foster 
Dulles, menteri luar negeri Ame 
rika hari Djum'at menerangkan 
di Washington, bahwa kini tiba 
giliran perdana menteri Mossadeg 
untuk mendjalankan langkah baru 
dalam usaha untuk menjelesaikan 
persengketaan minjak  Inggris- 
Iran. Keterangan itu diutjapkan 
oleh menteri Dulles dalam konpe 
rensi pers, mendjawab pertanjaan 
mengenai keadaan perundingan 
tentang persengketaan minjak itu. 

  

SENAT AMERIKA MENGU- 
TUK TINDAKAN2 SOVJET. 
Senat Amerika pada malam 

Saptu dengan suara bulat telah : 
menerima baik sebuah -resolusi, 
iang mengutuk tindakan2 Soviet 
Uni terhadap kaum Jahudi dan 
lain2 golongan minoritet. 

Tukar 

Tawanan 
PADA HARI Sabtu diperoleh 

kabar di London, bahwa pemim 
pin partai komunis Malaya, Lee 

ngan Edgar Sanders, seorang war 
ganegara Inggris, jang dewasa ini 
sedang mendjalani hukuman pen 
djara selama 13 tahun di Honga 
ria atas tuduhan telah mendjalan 
kan perbuatan mata2, apabila ta 
waran iang diadjukan oleh peme 
rintah Hongaria dapat diterima 
oleh pemerintah Inggris. Diduga 
bahwa tawaran untuk mengada 
kan penukaran diantara tahanan2 
itu telah diadjukan oleh pemerin 
tah Hongaria kepada perwakilan 
Inggris di Budapest dan bahwa 
soal ini telah diberitahukan kepa 
da menteri luar negeri Inggris 
Anthony Eden. 

Sanders, seorang pedagang Inggris 
berumur 48 tahun, seorang kepona- 
kan dari bintang film George San- 
ders, tiga tahun jg lalu telah didia- 
tuhi hukuman pendjara selama 13 

atas tuduhan serupa dengan itu di- 
gandjar hukuman pendjara 15 ta- 

hun. 
Akan tetapi Vogeler setelah men- 

dialani hukuman pendjara selama se 
dikit lebih dari 1 tahun, dimerdeka- 
kan kembali oleh pemerintah Ho- 
ngaria, setelah pemerintah Amerika 

njetudjui dibukanja kembali konsu- 

lat2 Hongaria di Amerika Serikat, 
mengachiri larangan kepada orang? 
Amerika untuk bepergian ke Honga 
ria dan memberi djandji akan mem- 
bantu Hongaria untuk dapat mem- 
peroleh kembali milik2-nja ig telah 
diambil oleh pemerintah Nazi'se- 
waktu perang dunia kedua petiah. 

Di Budapest Sanders bekerdja se- 
bagai direktur sebuah maskapai til- 

grap Amerika. 
Ketika Sanders didjatuhi huku- 

man pendjara, kementerian luar ne- 
geri Inggris sangat mentjela. tinda- 
kan pemerintah Hongaria itu, kare 
na tuduhan tsb. terlalu di ..buat- 
buat” dan akibat daripada tindakan 
tadi perhubungan dagang antara ke 
dua negara tersebut diputuskan dim   tahun 1950. 

menjatakan kesediaannja untuk me- 

dimuka tjorong radio Iran. 

50 Hari Di- 

dalam Air 
Suatu Pertjobaan Dgn? 
Kapal Selam Amerika 
PADA HARI Djum'at Angka- 

tan Laut Amerika menerangkan 
bahwa kini sedang diadakan per 
tjobaan dengan 22 orang dari 
Angkatan Laut jg dengan. sukare 
la mentjatatkan dirinja untuk ting 
gal dalam sebuah kapal selam se 
lama kira-kira 50 hari. Pertjobaan 
itu telah dimulai pada tg. 19 Dja 
nuari jg lalu dan dimaksudkan un 
tuk mengetahui sampai dimana 
orang dapat tahan ,,carbon dioxi- 
de”. Duffner dari Korps Keseha 
tan Angkatan Laut jang memim 
pin pertjobaan tsb. ' mengatakan 
bahwa sesudah 29 hari pertjobaan 
itu berdjalan ia sekarang menget 
hui ,,apa jang hendak diketahui 

bahwa sj inggz PN ea 
La 3 UNA aa Pergnggalkan Selandjutnja — Duffner menam 

atuh Td pt . Ibahkan bahwa dengan operasi 5 
jah tidak djadi pergi. | hide-out” ini Angkatan Laut 3 

Amerika akan dapat mengetahui 
berapa lama orang dapat tinggal 
didalam sebuah kapal selam kare 
na kapal selam atom akan dapat 
tinggal lebih lama dalam air dari 
pada kapal selam sekarang. Menu 
rut Duffner sesudah 39 hari, di 
dalam kapal tersebut semuanja 
ada didalam keadaan sehat wal 
'afiat. Orang2 tsb. masih akan 
tinggal didalam kapal sampai kira 
kira pertengahan bulan Maret. 

Blokade 

Thd RRT 
Kapal2 MSA Dilarang 
Singgah Dipelabuhan2 

RRT 
M.S. A. telah memerintahkan 

pada semua kapal2 sekutu jang 
membawa muatan untuk Formosa 
supaja djangan meneruskan per 
djalanannja ke pelabuhan2 RRT 
sesudah membongkar muatannja. 

| Selain itu perintah tsb. djuga ber 
laku bagi kapal2 jang ada dalam 
kontrak dengan MSA dan jang 
mengangkut muatan sebagai ban 
tuan kepada negara2, supaja dja 
ngan singgah di pelabuhan2 nega 
ra2 pengikut Rusia, untuk 60 hari 

,sesudah penjerahan barang. Nega 
ra2 jang dimaksud dalam lara- 
ngan jalah Rusia, Korea Utara, 
Bulgaria, Rumania dan Polandia. 
Larangan ini dikeluarkan pada Ke 
mis malam jl. 

Kepala pengangkutan MSA, ko 
lonel “Arthur Syran, mengatakan 

Meng, berumur 25 tahun jg oleh | bahwa MSA membajar sebagian 
pengadilan Inggris telah didjatuhi |dulu dari ongkos pengangkutan 
hukuman mati, dapat ditukar de| untuk mendjamin  dipenuhinja 

kontrak oleh para pemilik kapal. 
Selandjutnja ia mengatakan bah 

wa tempo 60 hari itu telah tju 
kup untuk menghalang2i bahwa 
pemilik kapal akan mau menung 
gu dilaut selama masa itu sambil 
menanti berachirnja kontrak. 

Pemerintah A.S. telah mengada 
kan larangan untuk berdagang de 
ngan RRT tetapi sebuah perintah 
baru diharapkan akan dikeluar- 
kan jg ditudjukan kepada kapal2 
dari negeri2 lain dimana pemerin 
tahnja tidak mengadakan lara- 
ngan seperti itu. 

Selain itu dalam beberapa bu 
lan ini diharapkan bertambahnja 
muatan untuk Formosa sebagai 
akibat pemberian bantuan Ameri- 
ka jg lebih banjak untuk Chiang 
Kai Shek dan tentaranja. (UP) 

tahun atas tuduhan  mendjalankan 53 Ba 
perbuatan bersama-sama dengant Serombongan terdiri dari lima 
Robert Vogeler dari Amerika ig|orang ahli dalam lapangan perindus- 

trian besi dan badja di Djepang ber 

sedia untuk berangkat pada Djum'at 

malam dengan pesawat terbang ke 

Goa djadjahan Portugis di India gu 

na mempeladjari kemungkinan pena 

naman modal dalam tambang2 besi 

disana. 

ORANG jang menebang pohon 
beringin di Tjelaket (Malang) be- 
berapa hari jl. telah menemukan 
sebuah artja (patung) perempuan 
kuno dibuat dari batu. Artja itu 
rupanja, telah beratus tahun di- 
lingkupi oleh akar2 pohon beri- 
ngin tsb. Kedjadian itu, jang oleh 
penduduk segera disebut ,,adjaib” 
banjak menarik perhatian umum. 

Belum dapat dikatakan deugan 
djelas siapa jang dilukiskan dgn 
artja tsb. 

  
Bom Menghantam Benteng Yori 

dah kedua belah fihak meminta ba- 
labantuan dari induk pasukan ma- 
sing2. 

Sementara itu diberitakan, bahwa 
dibagian2 lain dari front Korea ti- 
dak terdjadi perkelahian antara pa- 
troli2 pada Djum'at malam mendje- 
lang pagi hari Sabtu. 
Dalam pada itu pasukan2 pesawat 

pembom PBB pada malam tsb. te- 
lah melantjarkan serangan2 terha- 

dap tiga pusat daerah persediaan 
perlengkapan2 perang di Korea Uta 
ra. Sedjumlah 110 ton bom telah di 
djatuhkan oleh 12 benteng udara B- 
29 atas pusat2 daerah persediaan 
perlengkapan2 perang itu jg terletak 
di Youri 20 mil sebelah Timur dari 
Pyongyang, Yongyu terletak 16 mil 
sebelah Timur dari kota tsb. dan di 
Toopyongii. 

Satuan2 pesawat pantjargas Sabre 

'dari fihak sekutu sementara itu ka- 
ibarnja telah berhasil menembak dia 
tuh atau menghantiurkan sedjumlah 
13 pesawat pantjargas MIG Utara 

: dalam waktu seminggu, jaitu dihi 
tung sampai Djum'at tengah malam. 

Dalam djangka waktu itu dua buah 
pesawat pembom  B-26 dan dua 
buah pesawat pemburu  Thunderjet 
aah fihak sekutu tidak kembali ke- 
pangkalan mereka. 
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“5. Berbadan sehat: jang dibuktikan 

“Muka Laki? dan Perempuan Harga 

  

    

      

  (Pertandingan SEPAK BOLA 
100, AMAL 

DJUMAHAT, 6/3 - 1953 

ORION - CHTCS 
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CHUNG HUA -ORION | CHUNG'HUA : CFITCS 
MWaGU, 8/3, 1953 1 Piala2 dari: t3 

BA aa apaan 2.1 daki binus 

«Jaw, Tio 

3 

1 Untuk merebut: ' 

(Bandung) 

Pn nyang 

| Harga tempat 

KL PI Rao bh 
RA Taka 

SS pa 
Tentara dan anggota CHTCS | 

| Pendjualan dimuka : 

| Rumah perk. CHTCS 
| dj, Mataram 427 
| American Salon Pekodjan 83 

A. Gaos, Pasar Djohar 
Gwan Tjioe, Gang Warung 69 

| Toko ,,Sin Hwa” Seteran 7 (Duwet) 
  

  

  

     
/Ikarena:i 

lavros CLarysi 

Tjepat - hemat - stabiel 
3 dan 5 menj enangkan 

Memeriksa wanita hamil 

(dan Praktek Umum 

Djam bitjara: 

Rumah: djam 7 — 9.30 

(PR. S. Elisabeth 10-30 — 11,30   
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PEMERINTAH . DAERAH SWATANTRA 
(C0 KABUPATEN SEMARANG 

Ht “MENTJARI 
Tenaga-tenaga untuk diangkat se bagai: 
A. SEKRETARIS D-P.R.D./D. P.D. Kabupaten Semarang (Golo- 
1 Rem YPD V0), : 
B. KEPALA PEKERDJAAN UMUM Kabupaten Semarang (Go- 

longan V/b— V/e): 

1. Warga Negara Indonesia, 
2. Umur setinggi-tingginja 45 tahun, 
'3. Pendidikan untuk djabatan tersebut: 

A. Serendah-rendahnja S. M. A. atau pengetahuan jang sede- 

B. Anal ai endabnja K.W.S. 5 tahun atau pengetahuan jang 
|. sederadjat.. j 
Naa pekerdjaan untuk djabatan tersebut: 
A. Sedikit-dikitnja berpengalaman praktijk 10 tahun 

gawai Pamong-Prodjo atau Daerah-Otonoom. 
- B. Sedikit-dikitnja berpengalaman praktijk 9 tahun sebagai Op- 

“» seter Kepala. 

  

  

    

4, 
3 

sebagai pe 

dengan surat keterangan 
Dokter setempat. £ EN 

Surat lamaran disertai riwajat pekerdjaan, turunan surat-surat idja 
zah," surat-surat 1 r ih lja 
ida instansi Pemerintah, misbaarheidsverklaring dari instansi jang 
bersangkutan harus sudah diterima oleh Dewan Pemerintah Dae- 
rah Kabupaten Semarang selambat-lambatnja pada tanggal 31 
Maret 1953. 5 

1 a Semarang, 2 Maret 1953. 
A.n. Dewan Pemerintah Daerah Sementara 

KABUPATEN SEMARANG 
Wakil Ketua, f 
MOCHAMMAD CHALIL. 

  

  

Nafsu Besar — Tenaga — Kurang 
F ADALAHISEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 

Penjakit JIRIAN (Spermatorehoa), -” IMPOTENTIE (Lemah 
Sjahwat) Tanda-tanda Penjakit Selalu Marah-marah, Muka Pu: 
tjat, Makanan Kurang .Hantjur, Perut Kembung, Kepala Pu- 
sing2, lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki tangan dingin Semut 
semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung Berdebar-de- 
bar, selalu mimpi2 untuk itu semuanja kami sediakan OBAT 
JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA ,JARIANOL”. 
Special Buat Laki? harga per botol Rp. 20.— ,,9OVUMATAZOL” 
Special buat Perempuan harga per botol Rp.25.—, ,,Obat Mi- 
njak Surga Dunia” Buat Laki2 pakai luar Rp. 10.— . »BLACK 
HAIR DYE" Obat HITAM RAMBUT 1004 tidak luntur Ga- 

ransi Harga Rp. 5— Rp. 10—Rp.15— Rp. 20— Rp. 30— 
Cream TJAHAJA na 

2 - em2 Djerawat Kukul dan Kekolotan di SUF” Buat Ilangkan Item je Masa Me Pa aa 

ULF P3 t Gatel Kudis Koreng DII. Rp.. 5.—: per 
Fans CALINUS See buat Batuk T.B.C. dan Batuk kering, 
harga "Rp 25.— satu. botol ,,KA TRAH-NOOR” Special Obat 
buat Mata, Kurang Terang, Liat Putih? dan putih didalam Mata, 
Kelihatan seperti Asep DII. Harga Rp. 15.— Obat-obat dikirim 
diseluruh” INDONESIA, WANG di muka Tambah Ongkos 1096. 
Untuk mengobati segala penjakit luar. atau dalam, Sakit MATA, 
Kentjing Manis, Kentjing Nanah Mati Badan linu2 BENGEK 
(ASTHMA), Sakit Gindjel. Sakit T.B.C., Perempuan tidak ac- 
coord Bulanan atau keputihan, WASIR (Aambeien) .di djamin 
10 hari sembuh dan keluar Akar ?-nja tidak dengan Operasi (Po- 
tong). Semuanja penjakit di Obatin sampai baik. (Sedia Obat 
Orang jang Kepengin punjai Anak). 

| World Famous Prof. Tabib Fachrudin. 
No. 14 Sawah Besar, Phone 3804 G. DJAKARTA 

Djuga bisa dapat Obat2. 
Prof. TABIB FACHRUDIN H. M. B. 

jalan Tepekong No. 3 Medan 
Pa g Sepat Road Singapore 8 

Agen-agen: 1 

Fatehudin & Co. Toko Punjab, djl. Pasar No. 45 Djember. 
Toko Fateh- Panggung 79 Surabaja. 
Toko Asia Baru Kebun Sajur Balikpapan. 
Toko Fateh Djl. Kemakmuran Makasar. 3 
Perusahaan Mesin Tek, Djl. Stasion Purwakarta. 
Tabib Gasita, Surabaja. 
Sindabad House, Nonongan 77 Solo. 
Toko Manis, Oro-Oro Dowo No. 2 Malang. 
Toko Murah, Djl. Margo Genung Ambarawa. 
Toko Djakarta, Kajutangan 95 Malang. 
M.A. Mirza, Pontjol No. 46 Semarang. 

memamg   »a5 

  

LAMA DITUNGGU, 
BARU SAMPAI 

PYE RADIO 
| ba» 

Didjual: 

Satu 

JEEP Opellet 
RK: 

Keterangan Ti 

Tjitarum 21 
Semarang       

  

      

DJANGAN LUPA 

HOTEL fan 
Blakang Kebon 1—Felf. 1554 

  

“ Harga ringan 1 menurut E. Z. 
3 Model indah dan menarik 
£ Suara bersih dan merdu 

  

  

DI STADION SEMARANG (Djokja) (Semarang) (Bandung) 

Suami-lsteri bergembiraf| Dokter R. V, SOEDJITO!| — UTJAPAN TI 1) 
Dengan ini kami menjampaikan kepada Pandanaran 66 Tilp. Smg. 2229 || 

Menolong wanita bersalin 

djam 4.30 — 6.30 sore 

memesan | | 

keputusan d.lI. dan bagi jang masih bekerdja pa ' 

  

(Semarang) | P1 IHOKSING ang buat kl.II separo harga. 

  

      

  

   

     

  

Segenap saudara/saudari dan kaw 
ngan wefatnja ajah kami: 5 

3 R. MANGOENDIREI 
H pada tanggal 25 Februari 1953 dir sh k 

498 Semarang, Vi 

jang berhubung de- Nana Ai 

         
   
un: ediaman : Mlatihardjo 

telah menjatakan turut berduka tjita, memberikan bantuan moreel 
dan matericel dan menghantarkannja sampai kemakam, : 
Semoga segala sumbangsih jang telah diberikan itu dibalas dengan 
Kurnia oleh Tuban jang Maha kisa.— Hormat kami : 
Nj. R. Mangoendiredjo RR. OEPA 
SER Semarang. : 

   

   

  

   

    

    t Pa. D. M. Demak. 

     un keperluan 

   
    

    

Mempunjai 
PN 
MEUBELMAKER 

  

lavros crarysIL,, mu 

| Berarti : Mena Semarang. Li   
Menghemat ongkosI 
Kendaraan Tuan 

  

  

  

    
  

Anggur -kuat dalam 24 djam berbukti 
Anggur ,,PAX” tjap BINTANG 7 

Untuk menjembuhkan pinggang dan punggung pegal, kurang da- rah, muka putjat, badan kurus lemah, tidak napsu makan, wak tu malam berulang2 kentjing, kepala sering pusing, mata berku- nang2, kaki tangan tida bertenaga, seluruh badan berasa tjapai, penjakit gindjal, kurang tenaga lelaki dan laen? penjakit. Baik Orang tua maupun muda, sudah beristri atau belum menikah, dji ka sering minum ANGGUR ,,PAX” TJAP BINTANG 7, akan kumbali semangat bergelora, tubuhnja tetap kuat. 2 
Njat Njat Fung (Anggur Wanita) 

Sepecial mengobatin:   Datang bulan tidak tjotjok, waktu datang bulan perut sakit, kurang darah, muka putjat, kepala selalu pusing, mata kabur, . pinggang berasa pegal kaki tangan kurang tenaga, semangat ku- rang, rambut rontok, dan laen2 penjakit. Silahkan minum ANG- GUR WANITA NJAT NJAT FUNG TJAP BINTANG 7, tentu akan mendapat kekuatan, dari kekuatan "akan menda at. kesen fosaan, kegumbiraan, serta keberuntungan dalam rum tangga. 
BUKTI SESUDAH MINUM NJAT NJAT FUNG: 

A. Untuk perempuan tua : 5 
Urat2 jang lemah akan mendjadi kentjang pula, ' menambah darah, tjahaja muka mendjadi terang, badan mendjadi sehat. B. Untuk perempuan muda atau jang sudah kawin: 
Tjahaja muka selalu eilok dan tjantik, tinggal awet muda, 
akan mendapat turunan jg. sehat, dan menambah kesena- ngan kebahagiaan dalam rumah tangga. 

: Dapat beli diantero Toko2: 
8 N.V. Bintang Tudjuh" 

(Chemicalien Industrie) 
Krekot,: No. 11, Djakarta, 

  

PERANG ? Buku: 

Sapta 

Pudjangga 
Petundjuk2/Peladjaran 7 orang Pu- 
djangga utk. | mengetahui hal2 
sebelum terdjadi, baik mengenai 
diri orang (Microcosm) maupun 
Negara dan Dunia umumnja (Macro- 
cosm). Al: “ Memilih Hari jang ter- 

Mentjari Nafkah, 

  

cIVAYA £ 
baik utk Perdjodoan, Pindah, Mendirikan Rumah , . Mentji 
Obat, Djodo dll.:- “ Rasia? akan mengetahui sebelum terdjadi:- “ Ramalan 
Djojobojo jg. tepat benar? dengan keadaan sekarang “ini, Ramalan 
Ronggowarsito, jg. seudjung rambut tidak meleset dgn. kenjataan jg. 
kita alami hari ini: “ Ramalan Lauw Phik Un, jg. patut dibuat pedo- 
man:- Konferensi Gaib, jg. harus diketahui oleh setiap orang jg. hi- dup dim. dzaman crisis achlak:- “ Pawukon Kijai Sapta Renga jg. 10046 djitus- “ Sedjarah Indonesia, menurut tjatatan Fahian, jg. lengkap djang- kap benar”- “ Astrology dan Horoscope, Kuntji rasianja spj. orang da- pat Hidup Beruntung dim.: Kesehatan, Penghidupan dan Pertjinta- an. Dan 1001 matjam pengetahuan? lain jg. sangat penting bagi setiap penduduk Ii Indonesia ! 2 Bi “1 

ibuku ukuran besar Kia SA Lan ba ng 
Harga Reclame utk. sementara ......... Na ANE BAB 
Luar kota tambah ongkos kirim 104. 

(Persediaan terbatas. 1 orang hanja 1 buku) 

Padan Penerbit : 

KWA GIOK DJING 
— 

ANGGA datanglah: 

7 IMPOTENTIE dan lain? Pe- pe Iga Pengin utk. tiap- Ml njakit. ZONDER OPERA TIK. 
Pen Dj. bitjara (Pagi 9—12 6 

(Sore 5—7 pe bntaesa Sen N La Pen enal 

& 2-Hp/o-s206 

| Untuk Penjakit Kulit dan Penjakit 

  

-— 

  

    

  

terbikin dari 
antaranja 

Kolesom, dll. Obat jang sanget penting untuk tambah kekuatan tu- 
buh dan darah. Ini Anggur pun tertjampur dng, sarinja Buah Ang- 
gur jang terpilih.” Mena NANNa Na NAN Sea SEA aa Ma app mena meaMe am Amat baik bagi lelaki/perempuan jg. berbadan lemah. Kurang da- 
rah, muka putjet, air muka kelihatan tua dan lesu tidak bersema- 
ngat, kaki tangan dingin, bua pinggang sakit, tulang linu, kepala 
suka pusing, bernapas pendek, urat sjaraf lemah, . Sumangat laki2 
kurang. Paras perempuan tua dil. Penjakit kelemahan. Minum ini 
Anggur dalam sedikit tempo sudah tentu lekas kelihatan faedahnja. 
Baik untuk lelaki dan perempuan, tua atau muda. 

2. ANGGUR KOLESOM PO THAY. Amat perlu bagi 
jang duduk perut, dan jang berbadan lemah, kepala suka pusing, 
sakit perut tumpah2, kaki bengkak dil. Sakit lemah dalam waktu 
bunting. Perlu diminumi sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat 
dan baji dalam kandungan tinggal waras. 

3. ANGGUR KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum perempuan 
. sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dalam badan mendjadi ber- 

sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, me- 
nambah air susu ibu, dan menambah nafsu makan. Terutama bagi perempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sa- ngat dipudjikan. Mentok 

4. ANGGUR OBAT RHEUMATIEK, Ini Anggur Obat Rheumatiek 
dibikin menurut resep jang sudah termashur turun menurun. Dibi- kin dengan bahan obat Tionghoa jang mahal dan mandjur, dengan ditjampuri Kolesom dil. Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan segala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu- lang, urat2 dan lain? bagian badan, baik jang sudah lama atau jang baru. Sesudah minum 3 botol tentu 
6 botol SEMBUH sama sekali. 

Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO2 P. & D. diseluruh Indonesia, 
Pabrik Anggur ,,REN AY & Co”. Surabaja. 
Agent: ,,TEK SING TONG”? Semarang. 

Tahukah Tuan, bahwa 

AVROS CLAFys 
- BROMFIETS 

Anggur Kuat 
| 'Tjampuran Obat2 Tionghoa jang berfaedah dan mahal, 

prempuan 

M.S. RAHAT 
TABIB 

  

Seteran 109 — Semarang, 

Tabib jang paling terkenal di In- 
donesia dan dapat banjak pudji- 
an. Specialist untuk Wasir (Aam- hanja membutuhkan 3sen 8 | beien) ASTHMA KEPUTIAN, 

  

  

    
  

    

   
      Inilah kaleng 

jang berisikan 
. cacao jang terbaik 

     
Imp3rtir: Hoppenstedi   
    
    

snenn ira 

Sekolah Mengemudi 
Kendaraan Bermotor 

  

“INI MALAM DM. B. 
ORION 4.45-7.-9015 (47th) 
  

G ECK- Mitarum 21 Semarang | Sk ANN ia OP Telp. 1808. »The Snows of Kilimanjaro" 
  

BEM 05, ion 
Robert Douglas— Helen Westcottf 

FEE '“Flomicide" 
Masih bisa menerima: Pela- 
djar baru utk mengemudikan 
kendaraan bermotor sampai 
dapat Rijbewijs. 

13 AR SENANG. 
Tuan2/Nj.2 jang menderita sakit 
WASIR (Aambeien) dan sudah 
berusaha di-mana2 dengan tida 
berhasil. Datanglah pada alamat 
dibawah ini untuk obati WASIR 
dengan garansie sembuh di dalam 
12 hari sampai RONTOK akar2- 
nja, ZONDER OPERASI. 

M. S. RAHAT, 
Tabib 

Seteran 109 — Telf. 1123 Smg. 

K. Jacobse 
“Arts F 

Tjandi Baru 2a 
(Udjung Kintelan Baru) 

  

Besok Malam Premierer 
o10.- Metropole 

djalanan kentjing, 

Djam bitjara: (9—10) 

  

    Djl. Kramat 2/4, — KU DjUS 
  

SN Lama, 

    

  

. Speciaal | 1 SEMARANG 
bo negeri panas. mn 

Pusat Pendjual utk Djawa-Tengah | aa ena 

TOKO IRoy Rogers 33 ! 
I sSEXCELSIOR' N.V. 

  

Ea 3 en Y MEAN THEM 

ULP, 1907 SEMARANG || BALE YO Sa TLP. BI Haa 4 ARANG TA v na TILP. 1997 — SEMARANG Bea kara Ta | Tea 
MPa lt DISTRACT OUR | TH: FLOOR IN     

     

  

ATTENTION / 4 

  

   
ATJARA PERTANDINGAN 

PSKS. 

Atjara pertandingan PSKS bulan 
Maret 1953 sbb.: 

KLASSE A, tg 1-32 “Polisi IL —« 
O.LH.C,, Sporthasni tes 163 CK 
1 — Asmoco, Seteran. 
KLASSE II “tg. 4:3: Polisi TA — 
C.K.C. II, Seteran — BP.MII —   5 s1 1 / 

NE ip 

Se Hape 2 Sa KA 

“ang 

  

(17—18) 

  

Y TS HIM ...COMN' THIS N | WSY/ AN' TH' PROFESSOR IS STILL UPSTARS IN TH 
HOTEL LOOKIN For 

THAT GOLO/ 

     TH PROFESSOR'S 
en taka IE 
OOP . 
LisE TO TAKE 
CARE OF ROGERS 

| MAY WAY2 

   
     

    

   
    

  

    
  

    

  

        

  

  De Locomotief, Sportlaany Tg. 11-3 
Sv Paketvaart — K.H.S., Seteran: 
18-3 Pers Bank — Polisi IIB., Sport 
laan: Tg.25-3 C.K.C, IT B.P.M. TI, 

Seterany — De Locomotief — Poli 
si II A., Sportlaan. 
Semua pertandingan dimulai pada 

djam 16.45 tepat. 

—- Kuvakaran  dikandang “kuda 
itu, hanja untuk. membelokkan: per- 
hatian kita, Willie. 

— Jang kau maksud, ' pentjuri2 
jang telah merusak lantai hotel saja 
dulu itu,” ada hubungannja dengan 
kebakaran ini? 

  
  

1 £ 
— Itu diah... Rp Sati 1 

menudju kesini. Dan Profesor 
si tua bangka itu dengan te- 
nangnja masih sadja: berada di 
loteng  mentjari emas. tjurian 
jang disembunjikan disitu. 

— Profesor, si tua bangka | 
adalah seorang lemah dan 
gila. . Saja lebih baik meng- 
ambil djalan sendiri terhadap 
Roy, demikian fikir Legs. 

| WHAT A TARGET/ 

   
»Burma-Road”, kesohor diwaktu pe- 
rang dunia ke II. situlah sarangannja 
spionage jg. tjerdik. Tentara Tiong- 
kok berserta Sekutu melawan mati2an 
terhadap serangan2 musuh jang buas 
itu. 

RIGHT AGAINST 
TH! FLAMES/ 

Ini Malam pengh. 5.—7.—9,— 

vThe Trail of the 
Lonesome Pine" (Color) 

Besok Malam Premiere 
Djagalan 7.-9.- (ses. um.) 
Film Documenten jg. berharga 

ttg. Tiongkok Nasionalis : 
»HAI HIAP HONG YEN” 

(Serba Serbi ttg. TAIWAN) 

Ini Malam  Pengh. 7-9 

nSIAN LOK PIAUW PIAUW 
CHU CHU WEN” (Seg. um.) 

Extra: Pemilihan Miss HONG 
KONG utk. tahun 1952. 

La NN BEKAS 

  

  
   ai ? 

— Sasaran jang enak. Presis di- 
muka api. 1 

  

  

nanti kelihatan mandjurnja dan I- 

HaRA!!I! puLaNg pu |! 
MINTA MINUM SUSU TJAP BENDERA 
SAMA IBUMU, LANTAS KEMBALI | 

2571/975210 

  

  SUSU MANIS 

ap BENDERA 
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perlu “tjarik2 Battery-pack, 

70 battery. 
Distributeurs: u. Semarang: 
RADIO SAMPURNA 
Gg. Pinggir 140 
u. Surabaja: 
RADIOH. & T.B, 
Ondomohen 3. 

dgn battery biasa. Dalam 2 4 3 

— Untuk Radio Battery — 
SUDAH SEDIA: PETI model BARU (Gepeng-plat) u. di-isi : 

menit Radio dapet berbunji. Tida & 
jang satu wektu kossong. 

Pemakeannja: IRIT - PRACTIS dan MERDEKA. Tjukup dengan : 
Harga tetap Rp 50.— onkos kirim Rp 10.— 

atau langsung: 
RADIO ,,K WIK?” 
Bitingan-baru 29 
Telp. 105 — KUDUS. 

»GO” & Co. 

- 

  

  

SELALU SEDIA 

diator, Kruk As, 

  

Mesin Motor Compleet: Short Block : Ra- 
Roda Velg: Veer dil. 

dari DODGE — CHEVROLET — JEEP dll. 

Toto SDELECTA" 
Bodjong 80 — Telp. 594 — Semarang 

  

  
    

    

  

Dapat dilever 

Model paling 
SEPEDOMETER 

Distributeur :   
SEPEDA BERMOTOR 

  

AVROS CLAEYS 

Super Radio Company N. V. 
Tjabang Semarang : Seteran No. 5 

Mentjari Dealers utk. kota2 besar di Djawa Tengah. 73 

dari Persediaan 

belakang dengan zweefzadel berikut I 

    

     
      
     

“5 CITY CONCERN CINEMAS —— | 
  

  
  

.Meet The Invisible Man" 
Kotjak! — Lutju! — Gempar! 
Tanggung ketawa terus ketawa ! 

Lux Ini malam (a. 17 th) 
S0 GEORGE RAFT- AVA GARDNER — 

VICTOR MAC LAGLEN 
-. 

” "Whistle Stop 
Look and Listen! If Yow're looking for Trouble. 

You can find it! — Gempar! 

GRAND Ini Malam d.m. b: (u. 13 th)! 
9, — BUD ABBOTT:& LOU COSTELLO.         

  

Den 
3 
Dg 

  

INDRA 
LI. 9, — 

This Year's all 

Ini malam d. m. b. (u. segala umur) 
Lex Barker — Dorothy Hart 

Patric Knowles — Charles Korvin 

»Tarzan's Savage Fury“ 
New Tarzan Thriller ! 
  

R/OYAL 
HS —9,— 

selingan Lutju dan 

Ini malam d. m. b. (u. 17 tahun) 
Zainab — Agus — Desire — A. Usman 

film Indonesia baru Mes 4 ki AUFAN" 
T Kisah seorang pemuda desa jang pergi mengadu untung di kota ! 4 

Sebuah drama di Djakarta. Tegang dan mengharukan, dengan | 
embira ! , 

ngikat dan Gempar!       t 

& 
1 

  

ROXY 
A9, —     Pertjetakan Sing. No. 584/1N/ ATI 

Ini malam premiere (u. segala umur) 
Sze Yen Che -- Lin Mei Mei 

Kwang Tung Chiu Shieh" 
(SERIE KET) 

(Sembilan Pendekar) Berbahasa Kuo Yu j 

1 
1 
Hu 

, 
#: 

  

Y,


