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bagaimana dikabarkan 
Mena 

  

ninistrasi-Ekspedisi 2087 Smg. 
Rp. 10.— didalam kota. 

Rp. 0,30 untuk meterai). ' 
ga etjeran   
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60 senperlembar. ) 
    

  

  

  

    TAK DARI GELAS. Oleh dr. 
Wina telah dibuat model ctak 

kawat2 listrik sampai sepandjang 
buluh-pembuluh durah dan urat 
memberikan tanda getaran2 jang 
Menurut keterangannja, dr 

      

   1 : 3 

    
2 £ 

wa 

harian2 di Praha pada hari 

Mettakg an: | yuni 
Selandjutnja dikabarkan oleh 
bang batu bara jan 
pat nama Syobo 

   
  

   

  

tjam itu dines 
jang bersangkutan itu akan diberhentikan dari djabatannja. 

Kemudian diperoleh kabar dari 
Belgrado, bahwa sakitnja dan ke 
mudian meninggalnja Stalin telah 
semakin menimbulkan kecpawati 
ran diantara rakjat di Albania, 
sehingga. pemerintahan komunis 
di-ibukota Tirana terpaksa mem 
persiapkan tentara, polisi dan 
satuan2 partai komunis uu 
menghadapi keadaan bahaja. 

agak keruh. i 
Kantor berita Jugoslavia ,,Tan 

jug” mewartakan dari Pristina — 
markas besar kaum- pelarian di 
Jugoslavia, bahwa- kegiatan  geril 
ja jang ditudjukan untuk menen 
tang pemerintah di Albania Uta 
ra semakin meluas dan bahwa 
sebagai akibat daripada itu telah 
diambil tindakan2 keamanan “je 
keras diseluruh negeri itu. Dalam 
siaran. radio Moskow jg ditang 
kap di Belgrado. agaknja berita? 
itu telah dibenarkan. Diterangkan 

| dalam siaran itu, bahwa di Alba 
nia telah timbul kerusuhan2, jg 
telah dapat ditindas. 

-- Dari sumber jang lajak diper 
tjaja di Skoplje dan Pristina di 
peroleh kabar, bahwa sedjak., be 
berapa hari tidak diterima kabar 

Nagler, direktur Museum Teknik di : ( manusia dari gelas jang disusune sampai ike-detail2nja. Untuk membuat model otak 
4 sf. 1 kilometer jang menggambarkan pem- 

sjaraf dalam otak. 500 lampn2 keiju 
1 terima dalam urat sjaraf gelas tadi. 

Nagler telah mengerdjakan pembuatan ,,Orak 
“Gelas” ini dalam tempo 6000 djam. 

Albania Hadapi Kegiatan Gerilja — 
Jugoslavia Siapkan Pengawal2 
2 . Perbatasannja 

DI TJEKOSLOWAKIA menurut berita? 
Djum'at dibenarkan, bahwa djenderal 

menteri pertahanan Tjekoslowakia, telah ke- 
bahwa ia mungkin sudah ditangkap. 
harian2 tadi, bahwa salah satu tam- 

terbesar di Tjekoslowakia, jang semula menda- 
, telah diganti namanja. Penggan 

rangan bahwa rombongan 

        

    

ini telah dipergunakan dinga 

Itulah 

  

tian nama sema- 
adalah suatu tanda, bhw. orang 

15.000 Transmi- 

gran Dari Djawa 
fahun Ini Dikirim Ke 

000 Sumatra 
| Diiri “kantor Transmigrasi di Pa- 
lembang, P.T. Ancta mendapat kete 

per « 
Iransmigrasi umua. dari Djawa “ke 
Sumatera Selatan tahun. ini akan di 
mulai dalan bulan Marerj.ad: Me 
nurut rentjana pada triwillan 'kedra 
1953 ini akan didatangkan 15.660 

    
     

DENGAN MENDAPAT ki 
. gawai R.P. Suroso, 
mr. Sartono pada : 

  

dek jang telah ditja 

  

Pantheon 
Utk. Stalin 
Akan Didirikan Di 

Moskow 

Siaran radio Moskou jang ter 
dengar di London hari Sabtu be 
ritakan, bahwa upatjara pemaka 
man djenazah Stalin akan diada 
kan hari Senen ini. ,,Tass” berita 
kan, upatjara pemakaman adalah 
9 Maret djam 9 pagi waktu Mos 
kou, Pemerintah Sovjet telah me 
merinfahkan 4 hari berkabung mu 
lai hari Djun'at tg. & Maret. Se 
lama hari2 berkabung itu semua 
tontonan tidak mengadakan per 
tundjukan. 

Seterusnja siaran radio Moskou jg 
terdengar di London hari Sabtu beri 
takan, bhw di Moskou akan dibuat 
suatu pantheon-utk djenazah. Lenin 
dan Stalin. Pantheon adalah gedung 
peringatan. Menurut siaran radio ta 
di, Sentral Komite Partai Komunis 
Sovjet dan dewan menteri Sovjet 
Uni.tlh. memaklumkan pembuatan 
pantheon itu supaja Lenin dan Sta- 
lin serta pemimpin partai Komunis 
lainnja jg terkemuka tetap dihor- 
mati dan diperingati. Setelah pan- 
theon itu selesai dibuat, maka dje- 
nazah Lenin dan Stalin akan ditem 
patkan disana, demikianpun . djena- 
zah pemimpin partai Komunis. dan 
negara Sovjet lainnja jg: terkemuka. 
Pantheon itu akan terbuka bagi rak 
jat Sovjet. 

PATTIRADJAWANE. AKAN 
KE AMERIKA. 

- Pada hari Djum'at dari Ambon 
telah bertolak ke Djakarta de- 
ngan pesawat terbang GIA tuan   djiwa transmigran” atau 3000 ke- 

luarga. 500 Keluarga akan ditem-j 
patkan di Prrbolirnsgo, 150 keluarga 
di. Pekalongan 190 keluarga di Se- 
kampung, 50 keluarga di Batangha-' 

keluarga di Belitang, 
di. Fugumuljo dan 100 keluarga di 
Kemumu: 2 

ri, 100. keluarga di Wonosobo, 1900 | negeri jang 

160 keluarga | Amerika Serikat untuk mempela- 

MH. Pattiradjawane, kepala bagian 
otonomi dan disentralisasi pro- 
pinsi Maluku. Di Djakarta ja 
akan menggabungkan diri dengan 
rombongan kementerian dalam 

akan berangkat ke 

djari soal2 ketatanegaraan. 

  

Blok A-A Minta 

Razzia Di Tunisia 
Nouria dan 13 Pemimpin. Nasiona- 

Jis Ditangkap 
Perantaraan PBB 

  

Dasar Perdjoangan F 
Sekitar. Rentjana Kongres PI 

ekerdjaan umum ir. Suwarto dan ketua DPR 
gaalama Minggu digedung belakang Kathedraal 

Djakarta telah dilangsungkan resepsi dari Kongres Partai Rakjat Na- 
sional, jang selama 3 hari berturut-turut telah dapat Pn Ki dai 
kongresnja jang ke-II. Maksud jang terutama dari kongr 2 
adalah untuk menjusun suatu urgensi program dalam djangi ts 

a dengan memberikan kepuasan bagi pe- 
ngundjung2 kongres tersebut. Soal2 jang | 1 didalam 
si program itu adalah soal perekonomian dan keamanan 
djadi pokok pembitjaraan kongres tersebut, 
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A1 

Di 

   

  
             

   

pen- 
ditentukan di urgen- 

1 

adalah diutjapkan oleh ketua umum 

PRN mr. Djody Gondokusumo, ig 
antara lain menjatakan, bahwa PRN 
kini mendjalankan politik pokok. 
ialah politik synthese, politik kese- 
imbangan, politik ' memperhatikan 

kepentingan-kepentingan daerah 

dan politik memperhatikan faktor- 

faktor psychologis, Sebagai sambu- 
tan dari pemerintah menteri urusan 

agatakan, . 
djuan PRN dan pemerintah itu tidak: 
banjak bedanja. Malahan diantara 

beberapa soal ada. ,,aanknoppings- 
punten”-nja, jg. memberikan ke- 
mungkinan untuk dapat bekerdja sa 
ma dikemudian hari. Sebagai achir 
kata diharapkan oleh menteri supa- 
ja kongres PRN jg ke-III akan lebih 
banjak lagi mendapatkan hasil? jg 
memuaskan. — 

Sehabis sambutan dari menteri Su 
roso tampil kemuka ketua parlemen 
Mr. Sartono jg membentangkan se- 
dikit tentang bekerdjanja parlemen. 
Ia mempunjai kejakinan bahwa par 
lemen di Indonesia ini dibanding 
dengan lain2 negeri dan mengingat 

boleh dikatakan membanggakan. 
Dalam keputusan kongres antara 

lain telah dapat disetudjui susunan 
dewan “partai jg terdiri dari 37 
orang anggauta, dan dewan pimpi- 
nan masih diketuai oleh mr. Djody 
Gondokusumo. 

    

   

TN diadtaa i tsb. | 
Tan ena Na en Ne waktu ini sakit gegindjel 

pegawai R.P. Suroso. antara lain me H 
bahwa . sesungguhnja tu- 

masih muda usianja negeri kita itu, f a : 
lb: djuga perundingan2 K.M.B. di 

  

   

    

      

   

    

  
  

. setiawan 
(Wafat 

Akibat Operasi Utjus 
Buntu 

tu tanggal 7/3-53 telah mening- 
gal dunia di Rumah Sakit Umum 
Pusat Djakarta, Dr. Darmasetia- 

|terian Luar Negeri didalam usia 
'42. tahun. Tenan ae 

Setelah mengalami sedjak be- 

(nierziekte) dan hati (lever), ia 
pada tanggal 27/2 jl. telah dira- 
wat lagi dirumah sakit karena 
mendapat serangan .. usus-buntu 
“(blindedarm). Kemudian timbul 
pula sesuatu komplikasi, sehingga 
achirnja walaupun tjukup menda 
patkan rawatan dan bantuan dari 
dokter2 jang terkemuka, pada so 
're kemarin dulu. Dr. Darmasetia 
wan telah meninggal durta. 

Dr.. Darmasetiawan - dilahirkan di 
'Manggabesar, Djakarta, pada tang- 

tera jang kedua dari keluarga No- 
tohatmodjo. Ia meninggalkan isteri 
dengan 2 orang anak jang masih 
ketjil, jaitu seorang laki2 dan se- 
orang perempuan. 2 
Dimasa Republik, Dr, Darmase- 

tiawan telah duduk sebagai Menteri 
Kesehatan “dalam ketiga kabinet 
Sjahrir. 2 

Didalam tahun 1948 ia melaku- 
kan tugas untuk R.I. di Djakarta 
selaku wakil dari Hatta, jang di- 
waktu itu disamping Wakil Presi- 
iden berkedudukan pula sebagai Per- 
|dana Menteri. 

Dr. Darmasetiawan telah menjer- 

en Haag ditahun 1949. 
Setelah RL.I.S. berdiri, mula? Dr. 

|Darmasetiawan — bekerdja 
penasehat pada Kementerian Luar 
Negeri dan kemudian ia diangkat 
mendjadi Sekretaris-Djenderai ke-   

Renijana kongres PRN. 
Atjara penting dalam kongres ar 

tara lain ialah mengenai mempersoai" 
kan keadaan kemasjarakatan, menir 
ijau susunan organisasi dan meng 
hadapi pemilihan umum. Mr. Dic 
iy Gondokusumo menerangkan, ban 

san -daerah2 dengan otonomi jang 

kum' provinsialisme, mengenai por 
tik luar negeri menjetudjui adanja pc 
ltik bebas -aktif. Putusan? hari pe: 
tama dari kongres P.R.N. antara I: 
in ialah mengesjahkan' dan menjeie 
diui beleid dewan partai dan menjetu 
djui perobahan2 peraturan dasar: is 
diusulkan oleh dewan partai. Perob: 
ban tersebut dititik-beratkan kepada 
penegasan dan penjederhanaan is 
dan. djiwa peraturan dasar. Antara 
lain ialah dengan tegas2 meniatakan 
bahwa P.R.N. berazas kebangsaan, 

kerakiatan dan kekeluargaan dan P 
R.N. berdjuang berdasarkan azas tsb 
untuk mentjapai suatu negara hukum 
jang berdasar kerakjatan dan suatu 
masjarakat jang makmur dan sedjah 
tera dimana perekonomian disusun 
sebagai-usaha bersama berdasarkan 
atas azas kekeluargaan: tjabang2 pro 
duksi.jang penting bagi negara dan 
jang menguasai hadjat. hidup orang 

wa P.R.N. mendjalankan politik dz 3 
lam negeri jang  memperdjoans-|: 

eluas2nja. Dalam "pada itu-menghu Ft 

'menterian itu, menggantikan Mr. 
Ichsan. Djabatan ini dipegangnja 
Sampai  saatnja meninggal dunia 
Saptu sore itu. 
» Dalam djabatannja sebagai Sckre- 
faris-Djenderal! “Kementerian “Luar 
'Negeri ia telah beberapa kali diutus 

egeri untuk mewakili Peme- 

enazahnja telah diturunkan ke 
pada “djam 12.00 kemaren 

aan “perkuburan Karei 

  

    

   

   

      

N cw Delhi 
. Hangat 
DARI NEW DELHI dikabar- 

kan bahwa kurang lebih selusin 
kaum demonstran dan empat ang 
gauta polisi pada hari Minggu 
mendapat luka2 ketika polisi dgn 
bersendjatakan  tjemeti2 - karet 
membubarkan rapat raksasa jang 
diselenggarakan oleh partai2 sa- 
jap kanan dibagian kota lama di 
Delhi. Diantara sembilan orang 
jang tertangkap terdapat . prof. 
Ramsing, anggauta Dewan Pro- 

     
   

PADA DIAM 15.40 sore Sab- | 

wan, Sekretaris-Djenderal Kemen | 

'gal 3 September 1911. Ia adalah pu-| 

schagai 

|. dat tidak ada pelarian? laci dari 
Albania, hal mana djuga merupa 
kan pembenaran kabar. tentang 
diadakannja tindakan2 keamanan 
Jaar biasa. 

—. Kabar2 jang disiarkan oleh 

PEMBESAR2 PERANTIIS di Tunisia hari Djum'at telah mc- 
nangkap pedjabat ketua Neo Destour (Partai Nasionalis Tunisia) de- 
ngan tuduhan bahwa ia telah menjebarkan propaganda2 anti Pe- 
rantjis. Pedjabat pemimpin partai nasionalis jang terbesar di Tuni- 

- sia itu, Ben Nouria adalah adjudan sekretaris djenderal dari partai 
Neo Destour jang memegang pimpinan setelah ketua partai Habib 

binsi di Delhi, Rapat politik tadi banjak dikuasai oleh negara dan bu 
mi dan air dan kekajaan alam jang 
terkandung didalamnja dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk se 

diselenggarakan oleh partai sajap 
kanan dalam mana terdapat wa 
kil partai Hindu Mahasaba, suatu 
partai di India jang berhaluan besar-besar kemakmuran rakjat. 

              

| diramalkan 
kegelisahan dinegara2 tsb., akan 

harian? di Inggris mengenai ada 
nja gerakan? pasukan? Jugoslavia 
disepandjang . tapalbatas Albania 
de pa Pa disangkal dan 
dinjatakan tidak benar. .. 
0. Belum ada keadaan bahaja 

palbatas Jugoslavia | dengan 
negara2 komunis biesanja hanja nis bias. 
didjaga oleh sedjumlah. ketjil ang 
gota2 pengawal perbatasan, jang 
senantiasa berada dalam keadaan 
bahaja. Ae at 

Beberapa mil dibelakang bari 
san2 pengawal perbatasan itu di 
tempatkan garnisun2 jang kuat, | 
jang dalam keadaan darurat da pat bergerak madju dalam waktu 
sesingkat2-nja. Akan tetapi biasa 
nja garnisun2. itu - ditemoatkan 
djauh dari tapalbatas untuk men 
ticzah timbulnja insi ba en2 perbata 
san. Di Belgrado tidak terdapat 
tanda2, bahwa pada waktu ini 
perlu diadakan  tindakan2: persia 
pan militer istimewa.  Selandjut 

nja Sea kabar, bahwa sam pai dengan hari Djum'at perlop2 
tidak ada jang dibatalk 2 ba 
djuga tidak -a is 

  

        

  

         

    

penindjau2 politik dalam dan luar 
negeri di Jugoslavia memperingat 
kan supaja djangan menaruh he 
rapan2 luar biasa dinegara2 ko 
munis berkenaan dengan mening 
pennja Stalin.: Hen ad Makna 
. Oleh mereka itu mei 

  

akan . bertambahnja 

tetapi. “ditambahkan . keterangan, 
bahwa pengawasan tentara dan 
polisi Rusia adalah terlalu kuat | 
untuk memungkinkan timbulnja 
pemberontakan jang berhasil di 
waktu ini atau mungkin dalam 
waktu jang agak lama. (UP). 

- MATI DISAMBER HALI 
NA Pe 'LINTAR. S3 

Apas bin Siming, mandor kam- 
pung Petiandaran, Kebajoran, Dia- 
karta, hari, Djumahat diam 17,30 
telah menemui adjalnja disebabkan 
tersambar halilintar. 

Pada waktu -hudjan mulai turun, 
sikorban .sedang bersandar dipohon 
waru dan malang baginja ketika itu 
djuga  halilintar. bergemuruh - dan 

an badannja. Dada kiri dari si- 
orban hangus, sehingga menjebab- 

kan kematiannja pada ketika itu 
djuga. : 

Teruskan 

Perdju- 
anganku! 

Pesan Terachir- Overste 
Kusmanto 

DENGAN DIHADLIRI oleh 
pembesar2. militer, civiel, polisi 
serta pelbagai wakil instansi 

Senin pagi ini djam 08.09 di. St 
R.I. Surakarta telah diadakan upa 

an pangkat almarhum  Majoor 
Kusmanto mendjadi Letnan Kolo 
nel kepada njonja Kusmanto. Pe- 
njerahan besluit tersebut dilaku- 
kan oleh Panglima Divisi Dipone- 
goro. Sebelum upatjara penjerah- 
an ini dilakukan, oleh panglima 
Gibatjakan amanat 
dengan dibarengi oleh suara lagu 
indonesia Raya. 

Antaranja Overste Bachrun me | 
nerangkan, betapa besar djasa al- 
marhum oyerste Kusmanto dalam 
menindas gerakan pembrontakan 
cx Bn. 426. Keputusan presiden 
Republik Indonesia untuk menaik 
kan pangkat almarhum memang 
sudah sepantasnja dan hendaknja 
.jontoh jang diberikan - oleh al- 
marhum didjadikan sari tauladan 
para perwira umumnja dalam pe- 
ngabdiannja pada negara. 
. Djuga Overste Suharto, komandan 

RI 15” ikut menjampaikan kata? 
sambutan Hb 
almarhum, setelah itu hadlirin lali 
menudju ke makam Bahagia untuk 
meletakkan karangan bunca pada 
makam almarhum overste Kusman- 
to. Seperti diketahvi, overste Kus- 
manto (waktu itu masih majoor) gu- 
gur waktu memimpin gerakan ope- 
rasi terhadap Ex Bn. 426 pada tang- 
gal 12 Desember 1951 di Ngupit. 
Dalam kata2 terachir jang terdapat 
dalam buku hariannja tertulis pula 

pesan2 selain kepada isterinja djuga 
kepada anak buahnja: antaranja ter- 
|dapat kata2 sbb.: Saja minta maaf 
atas segala kesalahanku. Aku 

jora kuwat maneh: teruskanlah pet-   djoangan saja. Merdeka, Kekal dan 
Abadi?” 

Bourguiba diasingkan kepulau La Galite, karena dituduh merghasut 
mengadakan kerusuhan2 anti Perantjis”. 

#jara penjerahan besluit kenaik- | 

kenaikan ini 

jang menghargai djasa2' 

Wis | 

Bersamaan dengan Nouria ditang 
kap pula 13 orang nasionalis jang 
djuga dituduh menjebarkan pamflet? 
kaum nasionalis jang anti Perantjis. 
Mereka akan dibawa kemuka hakim 

militer. i 
Polisi djadjahan2 Perantjis mela: 

kukan penangkapan ini dalam suatu 
gerakan jang dilangsungkan sepan- 
djang Kemis malam sampai Djum- 

rangkan bahwa penjelidikan2 jang 
berkesudahan dengan penangkapan 
Nouira telah dimulai sedjak- bulan 
Desember tahun jang ' lalu sesudah 
terbunuhnja pemimpin sarikat. bu- 
ruh Tunisia, Ferguat Hachad. Pembu 
nuhan pemimpin sarikat buruh ini 
jang sebenarnja sampai kini belum 
tertangkap dan masih berkeliaran de 
ngan bebas. 
Penangkapan2 umum dan razia 

besar2an telah didjalankan diseluruh 
protektoraat Perantjis di Afrika Uta 
ra itu, dim razzia mana telah terdja- 
'di kerusuhan2 dan  demonstrasi2 
umum. 

Fihak polisi menuduh Nouira me 
megang pimpinan dim. penjiaran se- 
buah madjalah jang disiarkan dgn 
tidak lebih dulu melalui sensor: Pe 
rantjis. i 

Madjalah tersebut mulai disiarkan 
setelah pembesar2 Perantjis  mela- 
rang penerbitan suara partai Neo 
Destour ,,Mission”. 

Blok Asia—Arab minta 
perantaraan P.B.B. 3 

Dalam pada itu -blok Asia Arab 
di PBB pada hari Djum'at telah me 
mutuskan untuk meminta kepada ke 

“tua sidang umum PBB, Lester Pear 

son dari Kanada, memberikan per 
antaraan untuk kepentingan pemim 
pin2 nasionalis Tunisia jang menu 
rut kabar telah didjatuhi hukuman 
mati oleh pembesat2 Perantiis. 
rim Azkoul dari Libanon, ketua da | 
ri ketiga belas negara itu menerang | 
kan pada. achir pertemuan jang di: 
|adakan antara. wakil2. negara jang | 
bersangkutan selama satu djam, bah 
wa negara2 tersebut telah - memben ' 

  

'at pagi. Kalangan2 Perantjis mens 

Kai 

Kongres P.R.N. ke-li ini dikundju 
ngi oleh hampir seluruh tjabang2nja 
terutama dari daerah Indonesia Da 
gian Timur dan Kalimantan dan Su- 
matera. (Pia). 

Suggestie 
.LN Palar 

Supaja Diadakan  Perte- 
muan 2 Negara Terbesar 

UTUSAN Indonesia ke Perseri 
katan Bangsa2, L.N. Palar pada 
hari Djum'at telah mendesak da 
lam sidang panitia urusan politik 
supaja antara kedua negara terbe 
sar diadakan pertemuan. Palar 
menerangkan bahwa dalam perte 
muan itu ja melihat suatu kemung 
kinan untuk mengurangi ketega 
ngan2 di dunia. Ia mengusulkan 
kepada PBB supaja setjara formil 
menjarankan  diadakannja perte 
muan itu. 

Seterusnja “diwartakan bahwa LN 

lai tanggal 1 “Mei jg akan datang t 
lah diangkat mendjadi dutabesar d 
New Delhi. Ia akan meninggalkan 
New York sehabis sidang umur 
PBB. Palar akan digantikan padi 
PBB oleh pendjabat wakil Indone- 
sia, mr. Sudjarwo  Tjendronegorc. 
Kepada wartawan PI Aneta di New 
York, Palar menerangkan, 
ia sesungguhnja menganggap. tugas- 
nja di PBB itu belum selesai. Teta: 
pi ia mengharapkan, bahwa dalam 
djabatannja ig baru itu ia akan da- 
pat terus bekerdja untuk memper- 
erat persahabatan antara kedua nc- 
gara itu. 

PADA HARI Djum'at. di Lahore   
tuk sebuah panitia ketjil jang terdiri | telah 
dari India, Pakistan, Irak dan Libe 
ria untuk menjusun surat itu. Dalam | 

diumumkan  berlakunja un- 

dang2 militer, ketika kaum  Musli- 
pada itu demikian kata Azkoul, wa | Min jg mengadakan demonstrasi ter 
kil2 Tunisia “telah diminta 
memberikan keterangan? lebih lan | 

djut mengenai kabar tentang huku 
man mati jafig didjatuhkan kepada | 
kaum nasionalis Tunisia itu. 

untuk | hadap golongan Ahmadijah tidak 
lagi. Demikian 
Karachi pada 
tentara telah 

dapat dikendalikan 
kabar jg diterima di 
hari Djum'at. Fihak 

  

Palar wakil Indonesia pada PBB mu ' 

bahwa | 

extrim kanan menjerukan kepada 
para hadlirin supaja menjambut 
tantangan Perdana Menteri Neh- 
ru. | 

Partai ekstrim kanan jang” berpe- 
ngaruh besar itu adalah didasarkan 
pada keputusan seluruh partai2 sa- 
jap kanan Hindu sesudah terputus: 
nja perundingan « antara pemimpin 
partai Jansang” Prasad ' Mookerjec 
lengan Perdana Menteri Nehru dan 
Sheik Abdullah, perundingan? ma: 
na ditudjukkan guna mentjari pe 
njelesaian dalam masalah2 tersebut 
Sedjak beberapa bulan berselang par 
tai-partai sajap kanan telah meng 
adakan. agitasi terhadap Sheik Ak. 
dullah. Para pemimpin “dari kedu: 
partai sajap kanan ekstrim jang ter: 
penting jalah: Mookerjee dari Par 
tai Jansang dan Chatterjee dari Hin 
du Mahasaba. 

  

Turunkan 
Harga Buku 

Anggota Parlemen Sugih Tjokro- 
sumarto memadjukan pertanjaan ke 
pada pemerintah mengenai mahal- 
nja harga2 buku sbb: Pada achir? 
ini harga buku2 sekolah dan buku? 
pengetahuan asal dari luar negeri 

| amat: meningkat, sehingga kira2 em 
pat kali dan oleh karenanja bagi 
murid2, mahasiswa dan mereka lain 

inja jg memerlukan buku2 itu, ig ku 
. rang mampu, amat membawa kesuli 
| tan2 untuk. membeli buku2 ig mahal 
harganja itu. Apakah pemerintah ti- 
dak sependapat dengan penanja, bah 

|wa untuk kepentingan pendidikan 

  
     
   

  

“dan kemadjuan pengetahuan, harus | 
| diusahakan 
| Itu? Djika 
. pemerintah 

"laksanakan 

turunnja harga buku? 
benar demikian, apakah 
dapat dengan segera me 
usaha2 itu? 

kian | berita2 “ selandjutnja, untuk 
mentjegah terdjadinja tindakan? ke- 

|kerasan. Pada hari Djum'at tidak di 
| terima berita mengenaf korban? ke- 
|rusuhan, tetapi pada' hari Kemis 
|dan Rebo, diterima faporan . bahwa 
,dalam kekatjauan jg terdjadi telah 
|tewas Il orang sedangkan 14 orang 
|lain mendapat Tuka2. Djenderal ma- 'mengoper kekuasaan di kotta, demi jor Azam Khan,.komandan  didae- 

kamipun 9 Mar PRE " 

Lombsos| Kebudate: 
legsch Wenpahunap 

iKon. Botas 

van Kunstanen 
Wetenschaopen ': 
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kan, 

Sementara itu Kantor Berita 
Sovjet ,,Tass” jang mengeluarkan 
pemberian tahu sematjam itu pu- 
la seperti jang disiarkan oleh 
radio Moskow. memberikan teks 
komunike bersama jang mengu- 
mumkan pengangkatan2 tsb. se- 
telah diadakan pertemuan antara 
Sentral Komite Partai Komunis 
Sovjet Uni dan Dewan Menteri 
serta Presidium Sovjet Tertinggi. 
Dalam komunieke itu dikatakan, 
bahwa kedua organisasi ' tsb. 
menganggap. kewadjiban jang 
terutama sekali dari Partai dan 

— G. M. Malenkov — 

Pemerintah jalah untuk mendja- 
min supaja ada pimpinan lajak 
bagi penghidupan dalam negeri. 
Dan untuk itu dibutuhkan per- 
satuan jang bulat antara Partai 
dan Pemerintah dan untuk men- 
Gjaga djangan. sampai terdjadi 
kegelisahan, “agar “dapat mendja- 
min terlaksananja politik Sovjet 
Uni didalam dan diluar negeri. 

Pengangkatan2 lainnja. 
Seterusnja dikatakan, dalam 

Presidium Dewan Menteri selan- 
djutnja akan duduk Presiden De- 
wan Menteri dan wakil-presiden2 
pertama. Disarankan sebagai Pre- 
siden dari Presidium' Sovjet Ter- 
tinggi Sovjet Uni jalah K.E. Vo- 
roshilov untuk menggantikan N. 
M. Svernik. N.M. Pegov diangkat 
tadi “sekretaris Presidium Sovjet 
Tertinggi “dan dengan demikian 
a berhenti dari djabatannja seba- 
jai sekretaris Sentral Komite Par 
“ai Komunis Sovjet Uni. 

Dalami. komunike jang dikutip 
oleh Tass selandjutnja dikatakari. 
ahwa adalah perlu untuk mele- 
sar Presidium dan Biro Presidium 
Dewan Menteri mendjadi satu or- 
3anisasi jang akan dinamakan Pre 
idium dari Dewan Menteri2 So- 
sjet Uni. Sekretaris Presidium So 
viet Tertinggi Sovjet Uni jang se- 
karang Gorkin telah diangkat dja- 
di sekretaris ' organisasi tersebut 
Sementerian Keamanan Negara 
lan Kementerian Dalam Negeri 
dilebur djuga mendjadi satu orga- 
aisasi dalam rangka Kementerian 
Dalam Negeri dan Marsekal La- 
yrenti Beria telah diangkat djadi 
menteri Dalam Negeri. Molotov 
liangkat djadi menteri luar nege- 
1 dengan Andrei Vishinsky dan 
lacob Malik sebagai wakil2 men- 
teri-luar negeri pertama. Vishin- 
'ky diangkat djadi wakil tetap So 
"jet Uni di PBB. Marsekal Bulga- 
nin diangkat djadi menteri perta- 
1anan, Sebagai ' wakil2-nja perta- 
na jalah marsekal  Vashilevski, 
@karang menteri pertahanan, dan 
Marsekal Jukov. 

Kementerian2 perdagangan da- 
am dan luar negeri kini didjadi- 
kan satu dan  Mikoyan  djadi 
menteri “perdagangan dalam dan 
N4r negeri jang baru. Wakil2 per 
ama idari  Mikoyan jalah Kaba- 
10v, Kumykin dan Javoronkovy.   Anggota2 Sentrai Ko- 

mite Partai Komunis 
baru. 

Presidium dari Sentral Komite 
Sovjet'Uni akan terdiri dari 10 
anggota dan 4 tjalon anggota. 
Anggotanja adalah Malenkov, Be 
ria, Mototov, Voroshilov,  Kru- 
shey, Bulganin, Kaganovitch, Mi 
ikoyan, Sabourev dan Pervukhin 
— tjalon2 anggota jalah, Shver 
nik, Ponomarenko, Melnikov dan 
Baguirov, S.D. Ignatiev diangkat 
djadi sekretaris Sentral ” Komite 
dengan pembantu2-nja P. N. Pos 
pelov dan N. Shatalin. Anggota2 
dari sekretariat Partai jalah, Po- 

dan. N. G. Igntov 
kewadjiban2-nja dalam 

kabinet baru, berhenti dari djaba 
tannja dalam sekretariat bersama 

rnomarenko 
| karena 

  

| Suasana Lahore Makin Genting 
rah Lahore telah mengoper kekua- 
Saan atas kota .tsb. Demonstrasi? 
itu diadakan akibat perselisihan fa- 
ham antara kaum Muslimin kolot 
dengan golongan Ahmadijah. Kaum 
Muslimin kolot ita menuntut supata 
"menteri luar negeri Pakistan, sir 
Mohammed Zafrullah Khan,  se- 
Orang pemimpin dari Ahmadijah me 
ngundurkan diri. 

  

   

  

  

| DENGAN BERITA? 

  

TERACHIR 

  

  

Georgie Malenkov 
Menggantikan Kedudukan Stalin— Sikap 

Rusia Akan Makin Keras? 
' SEBUAH KOMUNIKE jang dikluarkan oleh radio Moskow hari Saptu mengumumkan, bahwa G.M. 

mendjadi perdana menteri Sovjet Uni dan Molotov, Bulganin dan 
Kaganovich mendjadi waki!2 perdana menteri. Radio tersebut kata- 

bahwa pengangkatan2 itu telah dilakukan 
.ganggunja kegiatan2 organisasi2 jang memimpin Negara. Putusan2 
itu diambil oleh Sentral Komite dan Dewan dari Menteri2 dan Presi- 
dium Sovjet Tertinggi Sovjet Uni. 

Malenkov telah diangkat 

untuk mentjegah ter- 

laa, jang telah diangkat -dja 
#di kepala departemen politik dari 
jangkatan laut. A, F. Gorkin, se 
|karang sekretaris Presidium Sov 
|jet Tertinggi Sovjet- Uni djadi 
jwakil sekretaris organisasi tsb. 
Nikolai Svernik, bekas presiden 
Presidium Sovjet Tertinggi, jang 
digantikan Voroshilov, diangkat 
djadi ketua Dewan Pusat Sere- 
kat2 Sekerdja Sovjet, mengganti 
kan Kutnetzov. 

| Perlu dikabarkan, bahwa kabi 
| net tsb. dibentuk, 20 djam setelah 
| Stalin meninggal dunia. 
t 

| Reaksi PBB atas reorga 
| nisasi Kremlin 
|. Sementara itu para diplomat 
(PBB terkemuka malam Sabtu ini 
menjatakan pendapatnja, bahwa 

| reorganisasi pimpinan tinggi 
' Kremlin itu meramalkan akan di 
iperkerasnja ,,perang dingin? ter 
jhadap PBB sebagai salah-satu 
'frontnja jang utama. (UP) 

Perang Atau 
Tidak? 

Komentar Sunarjo Ttg. 
Pengangkatan. Malenkov 

Mr. SUNARJO (PNI), wakil 
ketua Seksi Luar Negeri Parie- 
men, mengenai penggantian Sta- 
lin oleh Malenkov sebagai Perda 
na Menteri Sovjet Uni jang: di 
umumkan hari Sabtu, menerang 
kan pendapatnja kepada ,, Antara” 
sbb.: Menurut Sunarjo, Stalin 
menganut suatu politik luar nege 
ri (terutama terhadap USA) jang 
tidak dapat memberi kepastian me,” 
ngenai masalah perang  atay ' 
tidak”, tetapi jang telah terbukti ' 
ialah bahwa sampai pada mening | 
galnja Stalin, perang dunia ke-III | 
tidak terdjadi, walaupun perang j 
dingin telah dilakukan bertahun2,. 
dan sekalipun soal ,,tidak terdi 
Ginja perang ke-INP” ifa“ banjak ' 
pala tergantung pada sikap nega j 
ra2 Eropa-Barat serta negara? | 
Asia dan Arab. : 

Dengan digantinja Stalin oleh 

| 

    

N 

  

| Komnperensi 
|. Militer 
Utk Bitjarakan Pertahanan 

i Asia Tenggara   
MENURUT keterangan. jang 

hari Sabtu diperoleh dari kalang- 
an jang patut dipertjaja di Wash- 
ington, dalam bulan Apri j.a.d. 
di Honolulu akan diadakan -se- 
buah konperensi jang chusus ber- 
sifat militer, untuk membitjara- 
rakan masalah pertahanan Asia 
Tenggara dan soal2 jang bertalian 
dengan djawaban rahasia. Dite- 
rangkan bahwa wakil2 militer 

fjis, Australia dan iNew Zealand 
akan ikut serta dalam komperensi 
jLa.d. ini dan ketuanja ialah Lak- 
samana Arthur Radford, pangli- 
ma besar Amerika Serikat di Pa- 
sifik dan komandan armada ke-7 
Amerika Serikat.” 
Konperensi ini akan merupakan 

landjutan daripada konperensi mili- 
ter, jang diadakan di. Washington 
ketika bulan Oktober j.l. 

Diterangkan bahwa dalam, konpe- 
rensi ini akan dibitjarakan hasil2 
perundingan. jang 'achir2 ini diada- 

kan antara Marsekal. Alphense Juin, 

Inspektur-djenderal -angkatan perang 
Perantjis,. dan,“ Dienderal Mexp 

Clark, panglima tertinggi pasi'kan2 
PBB di Korea, mengenai kec stdinasi 
jang lebih sempurna darisada per- 
tahanan Timur Djauh. 

Pada waktu ini belum dapat di- 
ramalkan,. apakah  konperensi ini 
akan imengandjurksin pembentukan 
suatu Organisasi Staf militer jang te- 
tap daripada kelima negara tsb. ta- 
di di Pasifik, untuk mengurus soal2 
pertahanan, dan soal2 jang bertalian 
dengan d#awatan rahasia, di Timur 
Djauh. Diperoleh keterangan bahwa 
konpere:nsi ini akan mengandjurkan 
supaja. dilakukan tukar-menukar OD- 
Sir /“setjara' lebih luas, diantara ke- 
lina negara jang bertalian tadi. 
  TENLI 

Malenkov, Mr. Sunarjo berpenda 
pat, bahwa soal perang atau tidak 
masih tetap merupakan sosl jang 
tidak pasti. Tetapi mengingat be 
sarnja kekuasaan seorang perdana 
menteri di Sovjet Uni, maka kini 
pun belum" dapat ditentukan apa 
kah politik luar negeri Sovjet 
akan selalu tetap sedjalan dengan 
politik jang dianut Stalin, teruta 
ma pula mengingatkan sifat poli 
tik Presiden Eisenhower jg lebih 
tegas daripada politik Yruman, 
demikian Sunarjo ig menegaskan - pula bahwa alam menghadapi 
soal perang atau tidak “te 

  
Aan 

sikap negdra2 “Eropa Barat dan. Ha 
negara Asia serta Arab akan lebih 
penting dari jg sudah2, (Antara) 

  

Dengan 

angkatnja 
ussia Djalanka 

KEMENTERIAN LUAR ne 
mengeluarkan komunike' istimew 
Stalin jang abadi itu akan selalu 

Komunike jang disiarkan melalui 
rusnja mengatakan, bahwa prinsip 
bing perdjoangan diplomasi Sovj 
djoangan diplomasi Sovjet. untuk 
dengan rakjat2 negara2 demokra 
nal dan hubungan2 ekonomi den 
Harian Soviet .,Pravda” hari Sap- 

tu telah memberikan komentar jang 
pertama di Sovjet Uni mengenai re- 
Organisasi jang didjalankan oleh 
Perdana Menteri “Georgi Malenkov 
dalam pimpinan partai dan peme 
rintahan. Demikianlah menurut Ra- 
dio Moskow. 

Kata harian tadi seterusnja, mu- 
rid-murid dan kawan2 seperdjvang- 
an Stalin jang setia itu, jang dididik 
oleh Stalin sendiri, dengan 'kukuh- 
nja akan dapat melaksanakan poli- 
tik dalam dan luar negeri, jang, did 
susun oleh Partai Komunis Soviet 
Uni, jang memenuhi kepentingan? 
vital dari rakjat. Sovjet. . 
Dinjatakan bahwa pekerdjaan T.e- 

nin dan Stalin kini ada ditangan jg. 
teguh dan kukuh.  .,Dibawah pim- 
pinan sentral komite Partai dan pe- 
merintahan Soviet, maka rakjat So- 
vjet akan madju - dengan tegapnja, 
melalui djalan kemenangan2 jang di 
rintis oleh kawan Stalin, akan me- 
ngerahkan segala kekuatannja untuk 
melaksanakan Komunisme di ' So- 
vjet Uni”, . Anna 

Kata ,Pravda” seterusnja menge- 
nai politik luar negeri: sentra? ko: 
inite Partai Komugis Sovjet dan pe- 
merintah Sovjet dengan teguh dan 
konsekwen akan mendjalankan poli- 
tik  memelihara..dan. memperkuat 
perdamaian: berdjuang melawan di- 
persiapkannja dan  dikobarkannja 
perang baru, memperkembang. 'ker- 

perdagangan dengan segala negeri” 
Seterusnja diterangkan bahwa po- 

litik ini bersumber pada" int "nc! 
gara Soviet, pada prinsip2 Sosialis 
|jang bersifat” persahabatan ita “di 
jantara rakjat Sovjet,' pada vinterne- 
sionalisme proletar 'dan pada ikat 
jan-ikatan persahabatan" erat dengan 
Tiongkok, negeri2 demokrasi rakjat 
dan kaum buruh diseluruh dunia, 
termasuk djuga kaum' burdh | jang 
'tertindas . dinegeri2 djadjaham, “dan 
Inegeri2 kapitalis”. h 

Mengenai politik dalam negeri So- 
“jet. Uni, ,,Pravda”! "mengatakan 
Ibahwa sentrat komite Partaf Kou. 
nis dan pemerintah Sovjet meng: 
|hendaki 'supaja masa diberi bendi- 
Idikan Komunis: kewaspadaaff terha- 
dap musuh2 dari dalam dan dari     luar harus lebih diperbesar lagi, 

  3 Pakan Sab BEA 

dalam perdjoangannja untuk mer gkonsolidasi 

djasama internasional dan hubuggan || 

Perpetjahan RRT 
Russia? 

Kemungkinan? Dengan Di: 
Malenkov 
n Politik Bela 

Perdamaian 
geri Sovjet Uni hari Sabtu telah 
a, jang menjatakan bahwa ,,nama 
membimbing diplomasi Soviet, 

perdamaian dunia”, | 
kantor berita ,,/Tass” tadi sete- 

2 jang sama pula akan membim- 
et untuk mengembangkan per- 
»mengembangkan persahabatan 

si rakjat, kerdjasama internasio- 
gan segala negeri didunia”, 

RRT — Sovjet akan ter- 
petjah? 

Sementara itu menteri-menteri 
luar negeri Amerika Serikat dan 
Inggris pada hari Saptu j.I. 'meng- 
umumkan, bahwa mereka akan ber- 
usaha mengerahkan seluruh dunia 

dituar blok Sovjet untuk menghen- 
tikan' pengiriman bahanibahan stra- 
tegie ke R.R.T. Dalam sebuah siar: 
an bersama jang dikeluarkan sehabis 
pembitjaraan-pembitjaraan mengenai 
masalah ekonomi dan politik jang 
telah diadakan di Washington  se- 
lama empat hari antara Eden “dan 
Dulles. — Diumumkan djuga, bahwa 
Inggris telah berdjandji' akan me- 
agurangi hubungan perdaganga:.nja 
lengan R.R:T. 

Selandjutnja dalam surat siaran 
itu disebutkan. djuga, bahwa Eden 
Jan Dulles telah mengadakan per- 
tukaran pikiran 'mengenai kemung- 
kinan perkembangan di Russia se- 
telah Sen "MM. Malenkov “Jan walaupua dal sifat siaran itu tidak disebut . Kedud menteri juar 
negeri tsb. Kabarnia' mempudini' per: dapat, bahwa tambpilnja. Mafenkov dalam pimpinan. peiertatahin So. vjet sesudah menifggalnja Salin itu 
Pan : Ken kidah akan ada- nja  perpetjahan antara pemerintah 
di Moskou dan RR Tg nepara 
sekutu Sovjet jang terpenting di “Ti- 
mur. Djauh. 

    

ya 2 Gan 4 

Dalam "pada ibu juruwarta Sunday Times di Fo 9 menga- 
barkan, pada hari Saptu jl presi- den R.R.T. Mao Tze Tung dan perdana menteri meran ID men teri Tuar negeri Chon En Lai telah terbang ke Moskow, Selain untuk menghadliri upatfara pemakaman djenazah Stalin djuga untuk min- ta djaminan pada perdana mente ri Malenkov sttpaja Sovisi mene- ruskan din” memperbesar bantu- annja pada R.RCT”Menurht djuru warta tersebut, berita itu berasal dari laporan djawatan rahasia ig diperolehnja di Tokto, Kalangan diplomatik di Tokid telah mera- 
maikan kemungkitian timbulnja perselisihancpaham antara” Mao 
dan Malenkov jang hubungannja 
tidak begita baik, 

Amerika Serikat, Inggris, Peran- 

   

  

   

    

   

 



    

        

SUARA 

MERDEKA 
      
PERAJAAN HARI WANITA 

INTERNASIONAL. 
Peringatan “hari Wanita Interna- 

sional pada 8 Maret di Semarang 
bertempat. digedung Gris mendapat 
kundjungan luar: biasa dari kaum 
wanita dan para" undangan, hinggn 
dalam reangan gedung penuh sesak 
sampai keruangan muka. Dari pihak 
pemerintah tampak  hadlir Basak 
Residen “dan Walikota. — Pertemuan 
dimulai djam 9.30 dan dipimpin 
oleh ketua panitya njenjah Rekso- 
kusumo. Setelah diterangkan mak- 
sud dan arti pertemuan jang ali. 
menitik-beratkan peringatan ini pa- 
da usaha membantu korban ben- 
tjana alam dengan djalan pendjual- 
an lotre barang dan mengadakan 
bazaar, lalu oleh wakil ketua pani- 
tya diuraikan sedjarah 8 Maret (te- 
lah termuat: dalam. Suara Merdeka 
kemaren). 

Selandjutnja kata2 sambutan  di- 
berikan berturui2 oleh Bapak Resi- 
den, Walikota, Ibu Budiono, dii.nja. 

Atiasa terachir dari pertemuan ini 
berupa Tari-golek jang dimainkan 
oleh sdri. Suratmi murid dari Krid 
matojo dan Gambiranom gandrung j 
oleh keluarga Ngesti Pandawa. 

Lebih landjut dapat 
bahwa dalam waktu jang bersamaan | 

  

  

lain. 

    Sa engan gopati 

& TATA TERTIB. 3 Fa 
Fa PADJA 

Sir-pong jang kemaren lihat se- 
pakbole Ta. Cltung Sze lawan 
Chung Hua Bandung di Stadion de- 
ngar dua penonton. sedang omong2 
sbb.: 

          

   

A.i Bung sekarang ini apa masih (ninggal dalam  mengindjak usia 
ada padjak sepakbola? "190 tahun dan setelah menderita 

B.: Masih ada banget, malah lu- 'sakit selama 10 hari. 

majan banjaknja. Djenazah dimakamkan di Ku- 
A.: Djadi kalau zonder padjak, har- | dus pada hari Saptu djam 4 sore. 

ga kartjis masuk, bisa diturrin- : 

Ba Kanya bung? upboleb sadis" KONPERENSI PGRI DIAWA 
« . Padja sih bolah- oleh sada) TENGAH DI MAGELANG. 

bung, tapi gimana panitya bisa g 
V pas duw Iha PEN anak Dari kalangan jang berdekatan 
LOron pacjax, Penonton Tang gi Semarang didapat kabar, bah- nierobot masuk tak didjaga,  le- On d ti 325 April 1953 
bih banjak jang tidak bajar da- PoEr Te SI d Kn k Ts 

Lripada jang-bajar, lagi pula baru SS aran mengadakan KOnpen 
sadja permainan dimulai, sudah | IENSI seluruh Djawa Tengah di 
.di-openbaar"kan! Magelang. Dalam konperensi ini 

A.: Lho, apa tidak ada jang djaga'a-l. akan dibitjarakan putusan PG 
tata-tertib? Kan panitva sudahj RI dalam kongresnja jang ke-6 di 
rela bajar padiak tontonan? Malang, penderita'an guru2 . me 

B.: Jang sebetulnja harus mendjaga | ngenar surat angkatan rapel, ke- 
keamanan dan tata-tertib sih 
banjak, tapi mereka kan djuga 
orang. Djuga bisg tertarik sen- 
diri oleh hebatnja pertandingan. 

Sampai disitu Sir-pong tak dengar 
(apa? lagi, sebab penonton2 jang di! 

dikabarkan | belakang Sir-pong 

Duduk bung, duduk, 
digedung Shin You She djl. Stadion | hat apa2, 
djuga diadakan pertemuan peringat-! Busetttt, Sir-pong terus ngelojor ke-j 
an sematjam isb. dan pada petang luar, toh perijuma duduk di tribune|29 perempuan. Jang lulus 49 laki? 
harinja diadakan bazaar, perlomba- jang 

an taart, karangan bunga dan lain- tjuma lihat punggung melulu!!! .tang 31 orang jang akan diudji lagi 

semua teriak”: 
saja tidak !i- 

saja bajar bung”.......... Aa 

makin penuh diserbu orang, 

Sir-pong. 

Pendidik 

nja kongres PGII di Bandung bulan 

  

NITISEMITO TELAH WAFAT, 
& 

Pada hari Saptu Kliwon tanggal | 
7 Maret djam 12 siang telah me- 
ninggal dunia seorang jang terna- 
ma dalam kalangan industri rokok 
di Kudus: Nitisemito. Beliru me- 

  

naikan gadjih jang tidak keluar2: 
pendirian PGRI terhadap G.S.B.L. 
dan pemilihan umum. 

HASIL UDJIAN TJALON 
DJEMA'AH HADJI. 

| Hasil udjian tjalon Djema'ah Ha- 
'dji jang dilangsungkan baru2 ini di 
| Mesdjid Besar Semarang sbb.: 

Jang mendaftarkan 78 laki2 

  
dan 

|dan 10 perempuan. Jang tidak da- 

| pada tg. 9-3-53. 

  

      

    

  

    EU PP 

INN 

BN Bea an 

A 

Kepada sahabat dan 

  

Ba Ka Ana 

4 
tx 

  

Se Ann 

I WA INNA ILAI 
Pada hari Sabtu Kliwon tanggal 7 Maart 1953 djam 12.— telah 
menghadap kehadlirat Yuhan Allah Jang Maha Esa 

M. NITISEMITO 
(asia 90 tahun) 

dengan tenteram dan damai, semoga Allah mengampuni dosanja 

daan moneriana amainja. Js. ditinggalkan dikurniai kesabaran. 
teman-teman atas perhatian dan pertolongan- 

nja kami sampaikan utjapan terima kasih dan maaf. 
Kudus, 8 Maart 1953. 

Ja 

M. 

  

  

  

Undangan 

sak jang bertalian dengan soal 
MAP", maka dengan perantaraa 

Gjam 17 digedung Siang H wee,   
ngikaj. 

ra pemegang sero.   

1:3 

sapa 

0 PERMAI 
Berhubung dengan keadaan-keadaan jang sangat mende- | 

para pemegang sero untuk menghadiri 
akan diadakan besok pada hari Djum'at tg. 20 Maart 1953, 

| Rapat tadi dengan tidak memandang tertjapai atau tidak- 
nja gourum, kami usulkan supaja dipandang sebagai rapat 
mutlak jang sjah dengan keputusan-keputusannja jang me- 

Adapun rentjana atjara rapat tadi sbb. : 

1. Perslah keadaan 

2. Pengundu ran direksi 

3. Diteruskan atau tidaknja N. V. ,,PERMAI” 

Kemudian kami harapkan dengan sangat kundjungan pa- 

Direksi N. V. ,PERMAP” 

NX. V. 

mati-hidupnja N. V. ,,PER- 
n iklan ini kami mengundang 

rapat mutlak jang 

Gang Tengah 73, Semarang. 

    
  

  

  

    

SELALU SEDIA 

Toko   Mesin Motor Compiset : Short Block: Ra- 
diator : Kruk As: Roda Velg 

dari DODGE - CHEVROLET — JEEP dil. 

MA 

“ Veer2dil. 

sSELECTA" | 
  

Bodjong 80 — Telp. 594 —Semarang 
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Li 
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Mak anrua 2 Lamar SENI TARAKAN DI ART TR ARA 

PEMEGANGAN 
oleh    

      

  

0... TJAT 
'WAHAJATUA 

Pn PER ERP 

    
   

HI RODJPUN 
         
    
     

     

  

| 

  

in Islam 
IMentjari Keseragaman Dim. 
Pengadjaran Dan Pendidikan 

BETAPA BANJAKNJA sekola h2 Islam kini, baik kepunjaan per | | 
kumpulan maupun perseorangan, te tapi a puti 
ragamnja, tak ada keseragaman dala m “6-apip2nia. kenuanfan moedehikan 

sebanjak itu pula tjorak dan 

aga modes Islamistisch” tampak benar dalam ne bi TA | 
juga dalam lapangan lainnja. Demikian diterangkan oleh sekretaris PB. | 

Persatuan Guru Islam ia, berhubung dengan akan : 
A 2 

keseragaman pendidikan 

galang pendidikan bangsa dan 
negara dan c. structuur dan sta- | 
tus organisasi. 
'Dikatakan seterusnja, bahwa 

sebenarnja kongres jang sema- 
tjam ini harus sudah lama diada- 
kan, melihat urgensinja, dimana 
situasi” terus  mengedjar2 umat 
Islam,- sehingga 'tak mungkin 
lengah barang sesaatpun, lebih2 
dalam soal pendidikan. 
Mengenai soal madrasah dika- 

takan, bahwa-banjak orang me- 
ngatakan harus djadi sekolah 
masjarakat tapi tidak ditegaskan 
bagaimana hubungannja dengan 
S.R. jang ,,sampai sekarang ma- 
sih intelectualistisch” dalam pe- 
njelenggaraannja. 

Kongres PGII di Bandung ini 
dinamakan ,,Kongres Pendidikan 
Islam  inter-Indonesia”, sedang 
pada waktu jang bersamaan itu 
di Bandung pun akan . diadakan 
Kongres Pendidikan - Indonesia 
dan Kongres Sekolah Landjutan 
Partikelir seluruh Indonesia. 

BELUM DATANG. 
Seperti dikabarkan, mestinja pas: 

hari tadi Konsul Djenderal RRT 
Chou telah ditunggu kedatangannia 
di Semarang. Semendjak pagi hari, 
berpuluh-puluh wakil2 perkumpulan 
di Djawa Tengah, a.l. dari Salatiga, 
Solo, Jogja. Purwokerto, Muntilan. 
Gombong, Magelang, - Pekalongan, 
Tegal, Rembang, Tjepu dll. kota te- 
lah datang di Kalibanteng. selainnja 
wakil2 perkumpulan di Semarang 
hingga pekarangan — Kalibanteng 
mendjadi kebandjiran banjak orang. 
Setelah didengar pengumuman dari 
fihaknja G.LA., bahwa pagi hari 
ini tidak ada pesawat terbang jang 
akan datang di Semarang, maka se- 
bagian tetamu lalu menudju ke ma- 
sing-masing tempatnja dan sebagian 
pula masih menunggu di lapangan 

  

     

terbang. Dari fihaknja Panitia jang 
diketuai oleh sdr. Lo Liong Kian tc- 
lah diusahakan hubungan dengan 
Djakart.a Sebegitu djauh belum di- 
terima kabar tentang tidak datang- 
nja Konsul Djenderal Chou Chung 
Sze. 

Menurut keterangan itu, kong: | 
res tsb. mempunjai atjara2: af 

n ndid n dan pe-f 
nfadjaran Islam di Indonesia, bf 
tugas umat Islam dalam meng-j 

    

KE SUMATERA SELATAN « 
Tadi pagi Gubernur Budiono te- 

lah bertolak ke Djakarta dalam pe- 
nindjauannja 

   
      

dagar2 Tionghoa dan 

  

— »belang Kutjing” — 
 Hasilnja Utk. Menolong Korban Bandjir 

UNTUK TURUT membantu meringankan beban korban ban 
djir Nederland, maka oleh kalangan penduduk Belanda kota Pon 

tianak telah dilangsungkan suatu Fancy Fair pada hari Kemis de 
ngan mendapat kundjungan besar dari pelbagai golongan, teruta 
ma dari kalangan pedagang2 sendiri. Dalam Fancy Fair ini ter- 
utama dilelang kuwe2, barang2 keradjinan tangan dibawah pim- 
pinan Walikota Fontianak Nj. R. Mutalib, barang2 pemberian sau 

dua ekor kutjing warna ros asal dari 
Persia. Seekor dibeli oleh residen Kalimantan Barat sedangkan jg 
seekornja dibeli oleh ketua penjelenggara Fancy Fair. Pendapatan 
seluruhnja Rp. 25.000-—-. Sementara itu untuk membantu korban 
“bandjir Atjeh dan Tapanuli. oleh enam orang organisasi Pandu jg 

| tergabung dalam Ipindo di Pontianak telah dilakukan pula pengum 
pulan derma dan sokongan serentak dalam kota Pontianak jang di 

| langsungkan diam 8.00 hingga 12.30 siang hari Kemis dengan ha 
“sil 4006: potong bahan pakaian, uang Rp. 1-000,— dan beras 1000 
“kg serta sedjumlah barang makanan dalam kaleng lainnja.   
  

Z. A. Achmad menegaskan, 
bahwa R.U.U. itu adalah K.U.U. 
pokok jang pelaksanaannja harus 
melalui undang2 organik. Dalam 
R.U.U. pokok itu diatur soal2 po 
kok sadja mengenai kepentingan 
seluruh penduduk dalam soal per 
kawinan, dan hubungannja . dgn 
undang2 organik jang djuga telah 
dirantjang adalah ditentukan da 
lam fatsal 8, jakni bahwa perka 
winan dilakukan menurut agama 
masing2 dengan tidak boleh di 
kurangi, serta dalam fatsal 64 jg 
menentukan, bahwa untuk mela 
kukan peraturan? dalam undang2 
pokok itu bagi golongan agama 
masing2 diatur dalam peraturan2 
chusus jang berdasar pada hukum 
agamanja masing2. 

Oleh karena itu menurut Z.A. 
Achmad salahlah pendapat atau 
perkiraan, bahwa masing2 golo 
ngan akan dapat ,,keluar” dari 
hukum agamanja masing2 (Islam, 
Kristen dll.) karena "mau kawin 
dengan berpegangan pada un- 
dang? pokok itu sadja. Seterusnja 
ia sesalkan adanja pendirian2 pro 
dan kontra terhadap rentjana un 
dang2 jang baru dikerdjakan itu 
dan belum disampaikan kepada 

| pemerintah ataupun dibawa kesi 
dang pleno Parlemen, sebab me 
nurut Z.A. Achmad sifatnja ma 
sih rahasia. Menurut pendapat- 
nja, tempat jang sebaik?-nja guna 
melantjarkan pendapat pro dan 
kontra terhadap sesuatu rentjana 
'undang2 adalah dalam sidang 
pleno Parlemen, - jakni antara ng berduka tjita 

Keluarga 

NITISEMITO 

| 

       

  

   

    

KOMPETISI PELTI. 
Kesudahan pertandingan pada 

kompetisi PELYTI pada tanggal 
Maret adalah sbb.: 
OK. UH — DB.C. 1 —4 cm. 

T.C.S. HH — T.T.C. I 14 dan 
PT.C. IT — T.T.C. MU tidak djadi di 
mainkan. 

Atjara pertandingan 

2 

pada nanti 
f2. "13 Maret: sbb. Pai Maa 
OA IP PPAS oi 
dan. P.T.G.- — P.T.KBS LL 

  
  

K. Jacobsen 
Arts 

Tjandi Baru 2a 
(Udjung Kintelan Baru) 

Untuk Penjakit Kulit dan Penjakit 
djalanan kentjing. 

Djam bitjara: ( 9—10) 
(17—18) 
  

  

1 | wartawan kita, 
#: njatakan, bahwa kundjungan beliau 

ke Sumatera Selatan 

Dalam pertjakapan kilat denga 
a.l. Gubernur: me- 

adalah untuk 
melihat objeck2 transmigrasi, - 
rena didaerah tersebut kekurangan 
penduduk, tetapi di Djawa ada ke- 

ke Sumatera an 

ka- 

'fraksi2 Parlemen jang telah me 
ngadakan hearing dengan masjara 
Katii 2 DEA : SEE 

Hasil-hasil Panitia Perantjang 
R.U.U. Hukum? Perkawinan jg 
diketuai oleh Mr. Teuku Moh. 
Hassan dan dibentuk sedjak ta 
hun 1951 itu menurut Z.A. Ach   lebihan. — Selandjutnja diterangkan, 

menurut apa jang telah ditetapkan 
oleh Pemerintah, dalam. penindjau- 
an ini 

| mad akan disampaikan 
akan ikut serta Gubernur | VOorontwerp R.U.U. kepada pe 

sebagai 

Djawa Timur dan Paku Alam. Gu- | merintah pada bulan April jang 
bernur akan berada |.k. seminggu di 
Sumatera Selatan. Residen Milono 
ikut menghantarkan beliau sampai 
dilapangan terbang Kalibantenzs. 
SEMBAHJANG SIANG GWAN 

Pengurus sembahjang Siang 
|Gwan (Tjap Go Meh) telah me- 
ngirimkan kasverslag sbb.: 

Pendapatan uang derma kotor 
Rp. 2235,— dan pengluaran uang 
untuk pungut derma'an 16 - hari 
jang dilakukan oleh 2 orang Rp. 
96,—: potongan 1596 untuk jang 
berkeliling Rp. 410—: ongkos 
sembahjang Rp. 1180—  dilnja 
sehingga djumblah pengluaran sa 
ma sekali Rp. 2235,— Sembahja: 
ngan in! diurus oleh sdr. Tan Hin 
Sing, dan Kepala Padri Khoe 
Thay Bwan dari Klenteng Tay 
Kak Sie.   

          

1. Pendaftaran : 

Ibtidaijah VI tahun, selandjutnja 

li. Wang pendaftaran : 

ItI. Waktu Udjian: 

IV. Tempat Udjian: 
Kedjuron No. 27 Magelang, 

VI tahun, 

Panitya 

SJARAT2: 1. 

a. Waktu: tanggal 5 s/d 15 Maret 1953. 
b. Pendaftaran melalui Kepala Sekolah Rakjat VI atau 

c. Umur bel.im melebihi 15 tahun. 

' PENGUMUMAN 
UDJIAN P. G. A. NEGERI SALATIGA 

Tahun 1953/1954. 

Tammat S.R./Madrasah VI th. 

| Udjian masuk P.G.A. Magelang Tahun 1952/1954 

Madrasah 
dilangsungkan kepada Ketua Panitya 

Udjian d/a Pendidikan Guru Agama Kedjuron 27 di Magelang. 

Biaja untuk pendaftaran Rp. 2.50 

Pada tanggal 7' dan 8 April 1953. 

V. Sjarat2 untuk turut menempuh Udjian : 
a. Berbadan sehat, tidak mempunjai tjatjat rochani atau djasmani. 
b. Tamat (beridjazah) Sekolah Rakjat Vl/atau Madrasah Ibtidaijah 

Magelang, 5 Maret 1953. 

Udjian Masuk P. G. A. Magelang : 

Ketua: 

(WARGO) 

PENDAFTARAN udjian masuk P.G.A. Negeri Salatiga, DIBUKA " 
5 MAART 1953, DITUTUP tgl 15 MAART 1953. 

atau akan tam- 

LAIN 

2i 

3, 

mat dalam tahun ini. 

Berbadan sehat dan tidak tjatjat. 

Dengan membawa uang pendaftaran 4 Rp. 2,50. 

Kota Be 

dapat 

ti 

Kepala 

UNTUK DAERAH SALATIGA, dapat langsung ke P.G.A. Sala 

tiga d/a Djl. Masdjid 12 Salatiga, dengan didaftarkan oleh 

Kepala Sekolahnja masing2. 

DAERAH KABUPATEN2 : 

2. Demak, 3. Kendal, 4. Purwodadi, 

Kantor Pendidikan Agama masing2 Kabupaten. 

sar Semarang, 

langsung ke 

PENDIDIKAN GURU AGAMA 
NEGERI   

v3 

SALATIGA 

akan datang. Hasil2 itu antara 
lain ialah Renfjana Undang2 Po 
kok Perkawinan terdiri atas 66 
fatsal jang disusun oleh sub-pani 
tia dibawah pimpinan Mr. Nanie 
Suwondo, dan R.U.U. organik 
tentang perkawinan ummat Islam 
terdiri 115 fatsal, disusun oleh 
sub-panitia jang diketuai Z. A. 
Achmad. (Antara) 

Perti totak peraturan 
no. 4 menteri agama. 

Dalam pada itu Dewan Fatwa 
Pengurus Besar Perti dalam rapat 
lengkapnja baru? ini di Bukitting 
gi telah menolak dengan suara 
bulat peraturan menteri agama 
no. 4 tahun 1952 tentang pengang 
katan (taulijah) dan pemberhenti 
an wali2 hakim (di Sumatsra Te 

luar Djawa dan Madura. 
Dasar2 untuk menolak itu" ia 

lah, bahwa menteri agama telah 
mentjampuri soal ,,intern” agama 
Islam- begitu djauh, sehingga te 
lah bertindak. - sebagai Chalifah 
atau Sjaichul Islam, padahal dim 
susunan negara sampai sekarang 
ia belum mendjabat urusan itu. 

Peraturan menteri agama no. 4 
tahun 1952 telah membatalkan 
pengangkatan wali2 hakim (Oa 
dhi2 nikah) jang sah menurut 
agama Islam, jaitu gadhi2 “jang 
diangkat oleh ,,ahlul hilli wal ig- 
di” disetiap negeri.” 

Menurut pendapat ulama22 Per 
ti. wali2 hakim  (gadhi2 nikah" 
jang sah menurut hukum agama 
Islam, dalam susunan negara se 
bagai sekarang, untuk mengawin 

wali, ialah gadhi2 jang diangkat 
(di-taulijahkan) oleh ,,Ahlul hilti 
wal Igdi”. (penghulu2 dan tjerdik 
pandai dalam negeri). 

  

SIARAN R.R.I. SEMARANG 

Senen tg. 9 Maret 1953. 
Djam 17.00 Pebukaan dan pemba 

tjaan atjaras 17.05 Taman kanak? 

17.30 Pengumuman dan Berita Dac 
rah, 17.45 Sal Saulius, Herijati dan 
Nila Kusuma, 18.00 Orkes Duke El- 
lington dan njanjian Sarah Vaughan: 
18.30 Setengah djam hid. O.K. Bin 
tang Putih dbp. Karman: 19.00 Tan 
da waktu — Warta Berita: 19.10 
Ibu Kota Hari Ini, 19.15 Tindjauan 
Luar Negeri, 19.30. Senandung Hi- 
dup: 19.45 Orkes Gesek Martono cs: 
20.00 Sari Warta Berita: 20.05 Siar- 
ran Pemerintah: 20.30 Rudjak Uleg 
Semarangan oleh Bung Sikat dan 
Bung Sembur: 21.00 Berita Bahasa 
Djawa, 21.15 Tindjauan Tanah Air 
21.30 Manasuka oleh Tossema, Bi- 
duan: Ratria, Darmanto, Djum, Ru- 
mijati dan Emmy: 22.00 Warta Be- 
rita — Berita Olah Raga: 22.15 
Tindjauan atjara esok hari, 22.20 
Manasuka, 23.00 Tutup.   

ngah namanja Oadhi2 Nikah) di- 

Undang Perkawinan 
Bulan, April Akan Disampaikan Kepada Kabinet 

WAKIL KETUA Panitia Perantjang R.U.U. tentang hukum 
perkawinan (nikah, talak, rudjuk) Z.A. Achmad menerangkan ke- 
pada ,, Antara”, bahwa telah timbul banjak salah pengertian dikala- 
ngan masjarakat, terutama dalam kalangan Islam, jang mengira, 
bahwa R.U.U. jang dirantjang oleh panitia ita dapat dilaksanakan 
untuk segala golongan dengan tidak mengingat agamanja masing2 
dan seolah2 hukum2 jang hidup dalam masjarakat Islam dengan 
adanja peraturan jang tertjantum dalam R.U.U. itu tidak terpakai 

Pemimpin Komu- 

nis Malaja Lari 

WONG FOEK KWONG, 

orang pemimpin partai komunis Ma 

Se- 

laja telah melarikan diri dari ru- 

mah sakit umum di Singapura, de- 

mikian diumumkan oleh polisi pa- 

da hari Djum'at. Selandjutnja di ka- 

barkan, bahwa ibunja Wong, jg 

enam hari sebelum peristiwa itu ter 
“djadi telah ditahan untuk diperiksa. 
Wong dirawat dirumah sakit itu se- 
djak tanggal 16 Djanuari karena 
menderita penjakit paru2. Wong, jg 

dikalangan kaum komunis terkenal 
sebagai ,,tombak besi” telah menga 
ku, bahwa ia- telah turut dalam per 
tjobaan membakar rumah. Fihak 
polisi beranggapan, bahwa ia adalah 
biang kaladi dari kedjahatan2 jg ter 
djadi di Singapura sebelum ia ditang 

BOJOLALI 
PERESMIAN ASRAMA POLISI 

Sebagaimana ' telah dikabarkan 
tangsi polisi Sunggingan Kab. Bo- 
jolali jang hantjur dalam clash TI 
telah dibangun "kembali. Baru-ba- 
ru ini telah diresmikan penempa- 
tan sebagian anggauta Kepolisian, 
jang sebelumnja itu tersebar di- 
kampung-kampung. Peresmian itu 
dihadliri oleh Instansi2 sipil dan 
militer Kabupaten Bojolali dan 
utusan2 dari Kepolisian Kareside- 
yan Surakarta. 

an 

AN Sapi TENIS YAA YUK PAS SA PS 

IPBDDi MENJUSUN PENGU- 
RUS BARU. 

Dalam rapat tahunan — Persatuan 
Buruh Djawatan Distribusi kabupa- 
ten Purworedjo, jang kemudian men 
djelma mendjadi IPBDDI (Ikatan Pe 
gawai Bekas Djawatan Distribusi in 
donesia) jang dilangsungkan baru2 
ini di Purworedjo, telah dapat me- 
njusun pengurus baru terdiri dari pe 
ngurus harian: ketua . Partosudiro, 
wakilnja Nitisapudjo, penulis Padme 
dihardjo dan Moh. Rohjan, bendaha 
ri Sastropremono. Dewan komisaris 
daerah: buat kawedanan Purworedjo 
Kartowasito, Purwodadi Darmowa: 
sito, Kutoardjo Wirjosukarto, Kemi 
ri Hardjowirjono dan Kajat, Loano 
Rustam. Sebagas dewan penasehat 
Arif Basiran, Sumosubroto dan BE. 
T. Surono. Didalam lapang usaha 
perekonomian tahun 1952 dengan 
modal sebesar Rp. 21.000— telah 
mendapat keuntungan Rp. 12.086,45. 

KONPERENSI DINAS INSPEK 
SI SEKOLAH RAKJAT. 

Dengan maksud untuk bersama- 
sama mendjundjung peil pengadjaran 
pada Sekolah Rakjat, baru? ini di 
Kebumen telah diselenggarakan kon 
perensi dinas jang dihadiri oleh pa 
ra penilik sekolah, guru2 sekolah 
menengah, kepala dan guru S.R. ba 
ik sekolah negeri maupun partikelir, 
serta wakil dari PGRI. Perlu ditam 
bahkan bahwa konperensi sematjam 
Itu adalah salat satu langkah jang 
pertama kali diadakan oleh djawa 

  

  kap. 

Orion—Chung 
Dengan Dapat Kemenan 

tan PP dan K wilajah kabupaten Ke 
bumen. 

co Hua 2—) 
gan 2 Kali, Maka Orion 

Anu ar 2ngg Ten CSSTEA SES 355332 - 2 
BETA me Sa 

Telah Keluar Sbg. Djuara Pertandingan SegiTiga 
Pada hari kedua dari pertandingan Amal segi ti i 

: | 1 ga dita an Stadion Semarang jang diselenggarakan oleh. Chung Hua Ta ehing Sze, Semarang adalah gilirannja Orion Jogja melajani Ch Hua dari Bandung. Dalam pertandingan ini jang agak berat sebelah dan senantiasa bola menggambang 
Orion dapat mendjatuhkan lawanannja dengan angka 

beristirahat mengurdjuk katja pada waktu para pemain 

Perhatian pertandingan tsb ada 1ej 
bih besar dari pada hari pertama. 
Penonton di Semarang ingin menjak 
sikan permainannja Chung Hua dari 
kota ,,Parijs van Java”. Tetapi Guga | 
'an mereka akan dapat menjaksikan 
pertandingan “jang hebat,  ternjata 
meleset. Chung Hua jang baru kali 
ini turun di Semarang tidak meng- 
undjukkan indruk jang baik, bahkan 
dalam pertandingan itu sedikit me- 
ngetjiwakan penonton. Teamwork 
Chung Hua kelihatan masih keting- 
galan di Bandung, teknikpun masih 
rendah. Tendangan2 bola kebanja 
kan diberikan setjara ngawur, pun 
djuga terlalu lambat. Garis tengah 
dan muka dikata tidak mempunjai 
speiverband satu sama lain. Tetapi 
sekalipun demikian, kalau toh Chung 
Hua tidak mendapat kekalahan jang 
lebih besar, ini disebabkan karena 
garis belakang, Wagiman,  Lateko. 
Ing Hoey dan Leepel main bagus. 
Pun Boen Djing main safe. 

Orion sebaliknja dalam mengha- 
dapi permainan Chung Hua ini th 
membuktikan keunggulannja. Malah 
dapat dikata Sardjiman, Marmo es. 
tidak banjak tjapaikan diri seperti 
pada waktu menghadapi TCS. Sesua 
tu serangan dari Chung Hua dasat 
dengan mudah dipukul mundur dgn 
adanja balcontrole jang lebih baik. 
Sajang bagian penjerang Orion ter 
lalu pendek mainnja dan seringkali 
hanja mengandelkan Rabikin jg bisa 
lari dan Kartawa jang sore itu me- 
rupakan pemain jg. paling ditakuti 
Oleh Chung Hua. Semestinja dalam 
pertandingan ini, Orion dapat mentji 
tak lebih banjak goal, kalau bagian 
penjerangnja mempunjai tukang tem 
bak. Inilah handicap satu2nja, dima 
na Orion achirnja dengan serat da 
pat mendjatuhkan lawannja jang ulet 
dan mempertahankan bentengnja de 
ngan sekuat tenaga. Dalam babak 
pertama Orion sudah kelihatan ung 
gul.  Hanja “beberapa kali“ sadja 
Chung Hua membalas menjerang. 
Tetapi sampai pada waktu istirahat   

oleh Taman Indria dbp. Bu Sukro: 

kan wanita2 jang tidak punja. 
1 
t 

  

angka tidak bercbah. 1 

Keunggulan Orion nampaknja ma 
kin tegas dalam babak kedua. Boleh 
dikata dari bermula sampai ahir, 
benteng Chung Hua terus diku- 
rung. Goal pertama telah mendjel , 
ma. pada waktu Husein mengambil 
cornerkick dan bola tepat djatuh di: 
depan doel, hingga menerbitkan peng ! 
gerebekan, dimana achirnja Sujatno ' 
dapat merobah angka mendjadi 1 —: 
0 untuk Orion. Dapat kemenangan 
ini Orion menjerang makin hebat. | 
Umpan2 jang manis telah diberikan! 
oleh Sumarmo atau garis tengah, 
tetapi binnentrio Orion tidak mudah ' 
menembus garis belakang Chung ' 
Hua jang seperti badja. Pada suatu 
penjerangan, Suharno tjoba meliwati 

  

dikalangan Chung Hua, achirnja 
2—40. Angka 
mat? (0—0). 

Ia jang diteruskan oleh Lateko kepa 
da Boen Djing, menjebabkan bero- 
bahnja scoringboard mendjadi 2—0 
Rupa2nja buruh diri ini menjebab- 
kan para pemain Chung Hua down. 
Satu .kali Chung Hua dapat kans 
untuk mentjitak goal, ketika Mas- 
dulhak menerima bola dari Kian 
Hoey. Sekalipun Subianto sudah ma 
dju djauh kedepan dan tempat ga 
wang kosong, tetapi tendangannja 
Masdulhak djuga ke samping. Dekat 
bubar, kita tjatat tembakan dari Ra 
bikin jang ditangkap oleh Boen 
Djing, sedang Kartawa dari dekat 
doel masih bisa "menembak ke 
awang2. Begifulah sampai wasit 
Liem Yoe Tjie memberi tanda ber 
henti Orion menang 2 — 0 dan men 
djadi djuara dari pada pertandingan 
segi tiga ini. 

Pasangan dari Jogja tidak bero- 
bah, sedang fihaknja Bandung telah 
turunkan Kesebelasan sbb.: 

Boen Djing 
Wagiman Lateko 

Leepel Ing Hoey Sik Swan 
Eng. Liang Masdulhak Koo Hwie 
Kim An Kian Hoey 

Perlu dikabarkan, bahwa pertandi 
ngan pendahuluan antara Chung 
Hua II dan Ta Chung Sze berachir 
T — 0 untuk Chung Hua Bandung. 

Chung Hua — Ta Chung 
Sze 0—9. 

Pertandingan segi tiga jang :ter- 
achir kemarin sore berlangsung di 
lapangan Stadion Semarang antara 
kes Ta Chung Sze dan Chung Hua 
Bandung bersudah 0 — 0.  Fihak 
TCS dalam pertandingan ini tetap 
madjukan pasangan seperti pada wak 
tu berhadapan dengan Orion. Hanja 
keeper Han Siong jang kakinja sa- 
kit telah diganti oleh Tjing Hie. Se 
baliknja Bandung telah mengadakan 
perobahan besar dibagian penjerang 
terutama, sedangkan garis belakang 
makin diperkuat lagi dengan Souis- 
say, back kanan, sedangkan Wagi- 
man menduduki half kanan, Sik 
Swan tidak ikut main. 

Bagian penjerang dengan ikut ser 
tanja Ging Tik (bekas TCS), keliha 
tan lebih baik. Spelverdeling ada. Se 
kalipun demikian orang tidak akan 
melupakan garis belakang dari TCS 
jang teguh djuga dan rata2 main ba 
gus, terutama Kong Lieh dan Beng 
Gwee. Djalannja pertandingan dim 
babak kedua tjukup ramai. 

Kalau pada babak pertama TCS 
lebih banjak menjerang dan mengu 
rung musuhnja, ternjata hal ini da 
lam babak kedua mendjadi sebalik 
nja. Boen Djing dalam babak perta 
ma telah dihudjani peluru, tetapi te 
tap kena diandelkan.  Sebaliknja 
Tjing Hie dalam babak kedua djuga 
mengundjukkan  pamornja, hingga 
pertandingan ini: berachir draw. 

|- Untuk memutuskan siapa jang me 
.nang dalam pertandingan merebut 
“piala dari Commercial Bank Bandung 
ikemudian hendak diambil penalty. SIARAN R.R.I. SOLO | Tetapi karena publiek terlalu ba- 

Senen 9 Maret 1953. Lnjak, maka achirnja ini dibatalkan. 
Djam 17.00 Pembukaan: 17.05 Ge Perlu disebutkan, bahwa ketika TCS 

langgang kepanduan, 17.30 Maklu- melawat ke Bandang, piala tsb. 
mat warta Berita Daerah: 17.45 Hsi! dapat direbut oleh Chung Hua, ke 
fetz dengan biolanjas. 18.15 Se-, menangan mana didasarkan atas 
ni karawitan oleh S. G. B. Ne- | penalty. Angka pertandingan 1 — 1 
geri, 19.00 Tanda waktu: 19.10 Ibu' tetapi setelah diambil penalty men 
Kota Hari Ini: 19.15 Tindjauan luar | djadi 2 — 1 untuk Chung Hua. 
negeri: 19.30 Irama tango, bolerol Lebih djauh dapat . dikabarkan, 
an samba: 20.00 Sari Warta Berita| dalam pertemuan tadi malam dige- 

20.05 Siaran Pemerintah, 20.30 Sejdung Ta Chung Sze antara para 
tengah djam dengan Dharnoto, 21.00 ' pemain? Chung Hua dan TCS telah 
Bausastro Djawa: 21.05 Berita Baha' diputuskan oleh Commercial Bank 
sa Djawa, 21.15 Lagu2 gambus oleh | sesudah diundi, bahwa piala kali ini 

Lateko, tetapi ia tidak berhasil. Bo 

  

O.K. gambus, 22.00 Warta Berita: 
22.15 Rajuan malam oleh O.K. Ira 
ma, 23.00 Tutup. 

telah djatuh pada TCS Semarang. 

Orion telah menerima piala jang 
disediakan oleh Juwelier ,,Tio”. 

BANDJARNEGORO" 
PANITIA PERBAIKAN 

MESDJID. 
Baru2 ini telah di langsungkan 

rapat pembentukan Panitia Perbai- 
kan Mesdjid Besar Bandj 
dipimpin oleh sdr 1 
man Kepala Kantor Urusan Agama 
Kabupaten. Dalam rapat mana na 
dlir semua Kepala (wk) - Djawatan 
Kabupaten dan wk. partai dan orga 
nisasi2. Terutama nampak sdr Bupa 
ti Bandjarnegara sdr. Sumarto, Ra: 
pat tsb bertempat di ruangan pers.- 
dangan DPRDS. PN ee PUN 

Setelah mendapat keterangan sdr. 
pimpinan tentang maksud rapat tsb 
maka diserahkan kepada hadlirin un 
tuk memberikan pemandangan2. Da 
lam pada itu sdr. Bupati memberi- 
kan sambutannja dan melahirkan ra 
Sa hatinja untuk membantu usaha 
ini dengan sekuat?nja. Dan di-.njata 
kan, bahwa andai kata tiap-tiap 
orang Rp. 1.— sadja sudah bisa men 
tjapai Rp. 439.000.—. 

Setelah pendapat2 lain diutarakan, 
maka keputusannja menetapkan ren 
tjana pokok beaja sebesar Rp. 500. 
000.—. 

KUDUS 
DUA PEMILIK GADAI 
GELAP DITAHAN : 

Dua wanita djanda dari desa Lim 
bangan Katj. Undaan Kudus baru2 
ini telah ditahan oleh jang berwadjib 
dikantor Katj. Undaan Kudus, ka 
rena dipersalahkan mendjalankan ga 
dai gelap jang amat merugikan bagi 
rakjat. Sementara itu telah disita 
100 potong perhiasan dankain2, dju- 
ga padi sebanjak 10 ton jg. tak ada 
idjinnja. Ini belum terhitung banjak 
nja simpanan djagung” dirumahnia. 

Tjara dua wanita djanda tsb men 
djalankan aksinja antaranja seperti 
berikut, djika seorang membutuhkan 
uang dengan membawa sebuah kain 
seharga k.l. Rp. 40.— oleh pemilik 
gadai orang jang butuh uang itu 
diberi uang pindjaman Rp. 5.—: da 
lam tempo 10 hari harus dikemba 
likan Rp. 15— kalua tidak kain 
tsb hilang. Jang mendjalankan pena 
ta usahanja anak2 dari wanita tsb. 
NIKAH TALAK RUDJUK 

TAHUN 1952. 
Menurut tjatatan dari Kantor 

Urusan Agama Kab. Kudus, se- 
lama th. 1952, banjaknja orang2 
jang Nikah ada 5.950 jang tjuma- 
tjima ada 19. Talak ada 3.138 
orang, Rudjuk ada 241 orang. Me 
nurut keterangan banjaknja orang 
jang bertjerai itu berkisar dalam 
soal ekonomi, bukan karena ingin 
bermadu. Dan selama tahun 1952 
banjaknja orang jang kawin ka- 
rena bermadu ada 550 orang. 

TEGAL 
PANIITA KORBAN BANDIIR.. 

Atas initiatief P.M.L. baru? ini te 
lah diadakan pertemuan “dengan or 
ganisasi2 dan instansi2 Pemerintahan 
bertempat di Balai Kabupaten untuk 
membentuk Panitia jang bermaksud 
mempersatukan usaha2 pengumpu- 
lan sokongan untuk korban bandjir 
didalam Negeri (Atjeh, Tapanuli, 
Bandjarmasin, Solo) dan diluar Ne 
geri (Eropa Barat). Achirnja dapat 
terbentuk Panitya Korban Bandjir 
jang diketuai oleh nji Sarwono. 

  

   
   

    

MEMPERDALAM PENGER- 
TIAN PEMILIHAN UMUM. 
Baru-baru ini oleh Djawatan Penc 

rangan Kab. Tegal telah mengada- " 
kan. kampagne penerangan tentang 
memperdalam tjara memilih dalam 
pemilihan umum, didaerah2 Ketja- 
matan dalam wilajah Kabupaten, 
dengan pemutaran film dengan tjeri 
ta ,,RAKJAT MEMILIH”. 

Perlu diketahui, bahwa sebelum 
dan sesudahnja film di putar, oleh 
sdr. Soeprobo  Djuru ' Penerangan 
Kab. membentangkan dengan pan- 
djang lebar tentang arti dan penting 
nja pemilihan umum dan Negara 
Republik Indonesia, ialah sesuai de 
ngan kemauan rakjat sendiri untuk 
mentjapai Negara jang demokratis de 
ngan arti jang sesungguhnja. Maka 
olehnja diandjurkan kepada rakjat, 
agar dalam pemilihan umum nanti 
dapatlah rakjat memilih wakil2nja jg 
sungguh2 dapat mewakili rakjat. 
Kampagne penerangan tersebut, 

mendapat perhatian besar dari rak- 
jat, hingga tiap2 diadakan tidak ku 
rang dari 3000 orang jang mengun 
djungi. 

PEKAI ONGAN 
OSKOOP DJAPEN 

Tanggal 2 dan. 3 Pebruari 1953 
Djapen Kota telah mengadakan per- 
tundjukan pilm di desa2 Sapuro dan 
Krapjak-lor. Perhatian rakjat tjukup 
besar. Adapun pilm jang dipertun- 
'djukkan ialah: Rakjat memilih dan 
Gelora Indonesia no. 59, 65 dan 66. 
Banjak suara terdengar jg. meng- 

(harapkan pilm dari Djapen itu ke- 
rapkali diputar di desa2. 

    

PERTANDINGAN SEPAK- 
BOLA 

Pada tgl. S Maart jbl dengan ber 
tempat dilapangan Tjitarum, Perk 
Sepakbola .,PAK TANI” telah 
melawan P.S. ,,K.K.S.-Concern” Se 
marang jang berkesudahan 2 — 0 
untuk kemenangan perk. PAK Ta- 
NI. 
KID GAVILAN MENANTANG 
RAY ROBINSON DAN RAN- 

DY TURPIN. 
Untuk perebutan kedjua- 
raan dunia kelas menengah 

Menurut berita UP dari New 
York, djuara tindju kelas Welter 
Kid Gavilan dari Cuba kemarin 
dulu telah mengeluarkan tanta- 
ngan kepada bekas djuara dunia 
kelas menengah Ray Robinson, 
dan djuara Inggeris Randy Tur- 
pin untuk perebutan kedjuaraan 
dunia kelas menengah. 

Angel Lopez, Manager dari Ga 
vilan mengatakan, bahwa telah 
terdjadi kegaduhan atas niat Ro- 
binson untuk tampil lagi kedepanye 
dan niatannja itu telah disampai-   kannja kepada International Bo- 
xing Club.      
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oleh ketua, maka 
Frans Najoan ke 
rangkan bahwa ketika 

  

    

   

  

  

dang sudah selesai. K pulan sidang sudah selesai itu sebab apa? tanja ketua p Sa 
rangkan bahwa ia pada waktu itu tidak melihat lagi pendjagaan polisi, sehingga ia bisa lewat dimu- ka gedung dewan menteri dengan leluasa, padahal djalan ita biasanja ditutup utk. lalu-lintas umum. 
Selaianja it tidak melihat banjak mobil2 menteri. Sesudahnja ketua mahkamah selesai de- 
ngan a, maka djaksa agung kemudian menanjakan pula kepada saksi, apakah ia ti- dak m pintu gerbang gedung dewan menteri, ketika ia lewat disitu, apakah pintu itu 
telah d a 4 masih terbuka. Saksi menerangkan, bahwa ia tidak memperhatikannja, ia ha- 
nja me tikan mobil dan pendjagaan polisi. Setelah selesai dengan pemeriksaan saksi Najoan, 
pukul sebelas diadakan istirahat untuk lima belas menit Jlamanja. Sen ana eta ema 

Sesudah sidang dimulai lagi, ketua mahkamah mengumumkan, bah | Ketika .mendesak pula | 
ta an, : : « 9 Ta ae angena Jana Mn cakan pet, Mei RO dan Fterdakwa enakan bahwa 
r. Kiers, ketika diadakan pemeriksaan pada tanggal 8 April 1950 oleh | K nerangkan, b 

Ir. Pitono dari CPM. Kedua oreng ini, jang sekarang Ben Naaah Kroythof telah merana Dah 
oleh ketua 'mahkamah 
ke Indonesia “untuk didengar 
waktu itu mendjadi sekretaris Sultan Hamid, menerangkan, 
ia tidak ingat lagi tanggal berapa Westerling datang ke hotel des Indes, 
tetapi ingat kira2 djam 12 siang ada datang seorang jang tidak dikenal 
nja dan menanjakan kepadanja dimana Sultan Hamid. Orang itu diterima 
oleh Sultan Hamid. Waktu mereka 

“dak mendengarkan dan tidak diberitahukan oleh terdakwa apa jang dibi 
tjarakan. Sultan Hamid menurut mr. Kruythof mengatakan kepadanja su 
paja tetap dikamar duduk. Pintu kekamar lain ditutup 
kenankan untuk melihat apa jang terdjadi dikamar lain. 

Kira2 pukul satu siang ia dengan 
dr. Kiers dipanggil untuk makan. Di 
kamar terlihat ada Westerling. dan 
ada orang jang tidak dikenalnja, ja 
itu jang disebut Jansen. (Jansen ini 
ialah saksi Frans Najoan.. Menurut 
Najoan sendiri ia dinamakan Jan. 
sen). An # 

Krythof menjatakan djuga, bahwa 
ada terdengar olehnja terdakwa me 
marahi Westerling dengan kata- 
kata: ,,Het is fout en dom”. Kx- 
mudian oleh anggota CPM jang 
memeriksa dia ditanjakan, ' apakah 
Sultan Hamid  mempunjai moreel- 
dan geestelijk overwicht atas Wester- 
ling dan siapakah sesungguhnja jang 
berdiri dibelakang lajar Westerling 
ini. Mr. Kruythof atas pertanjaan 
ini menerangkan, bahwa ia memang 
mempunjai kesan, bahwa Sultan Ha 
mid mempunjai geestelijk overwicht 
atas Westerling, hal mana ter- 
njata bahwa ketika Sultan Ha- 
mid marah? Westerling diam sadja 
dan bahwa Westerling meminta nase 
hat kepada terdakwa. “' 

Kruythof djuga menjatakan, bah- 
wa proklarnasi Westerling kepada pe 
merintah Pasundan itu bagi Sultan 
Hamid een ,,volkomen verrassing”. 
Siapa jang berdiri dibelakang lajar 

ia tidak mengetahui, tetapi ia berpen 
dapat, bukan Sultan Hamid. 

Mengenai penjerangan dan perin 
tah untuk membunuh menteri2 Sul 
tan Hamid tidak memberitahukan ke 

K3 

ber-sama-sama Westerli 

tidak. dianggap 

    

     

  

Sa 

Hamid oleh Mah 

oleh ketua mahkamah. Ketua 
.liwa 

perlu untuk “didatangkan 
Mr. -Kruvthof, jang 

bahwa 
keterangannja. 

bertjakap-tjakap, ia (mr. Kruythof) ti- 

dan tidak diper- 

itu selesai dibatjakan, maka lalu di 
batjakan pula keterangan dr. Kiers. 

| Keterangan dr. Kiers ini pentek. 
| Antara lain dalam keterangannja itu 
dikatakan, bahwa Hamid “ketika me 
marahi Westerling di Des Indes a.l. 
mengatakan: ,,Je bent maar een 
Turk, een reuze stomme vent. Je 
'hebt helemaal geen verstand. Van 
politiek zeker niet, je boort Indone- 
sie in de grond”. 

Dr. Kiers djuga menggambarkan 
pribadi Sultan Hamid. Antara Jain 
dikatakannja, bahwa pada diri Sul- 
tan Hamid terdapat beberapa kele: 
mahan, diantaranja ..emotioneel”, 
simpulsief”, ,opvliegend”, sering 
bertindak ,,autoritair”. Sifat Sultan 
Hamid sukar untuk digambarkan. . 

Pertemuan? ditempa 
dansa. $ 

Dr. Kiers djuga menerangkan, ba 
hwa sifat2 Sultan Hamid ada ,,mis- 
yormd”. Dan ini menurut dia teru- 
tama disebabkan oleh Belanda. 

Ia menerangkan, bahwa tindakan? 
Sultan Hamid itu, menurut penda- 
patnja disebabkan, karena ia terpe- 
ngaruh oleh keadaan di Djawa Ti- 
mur jg mengchawatirkan dan pula 
oleh pengiriman pasukan TNI dgn 
tidak pengetahuannja terlebih dulu. 

Diterangkannja pula bahwa Sul- 
tan Hamid telah. '”memarah-marahi 
Westerling demikian rupa, jg bagi 
orang luar tidak dimengerti. ,.Saia 

sendiri heran ketika saja 'mendjum-   padanja. 

Kemudian mr. Kruythof ditanja 
pula oleh anggauta CPM itu, bahw: 
ia sebagai orang jang sanget diper 
tjaja oleh Sultan Hamid mestinja me 
ngetahui hubungan Sultan Hamid de 
ngan. Westerling dan pemberontak | 
an jang-dilakukannja. 

Pertanjaan ini olehnja didjawab de 
ngan keterangan, bahwa memang be 
nar ia mendapat kepertjajaan dari 
Sultan Hamid, tetapi ia tidak menge 
tahui bahwa ada hubungan dia dgn 
Westerling. 

Surat kepada ratu Ju- 
: Hana. 5 

Kemudian oleh anggota CPM js 
memeriksa itu dibatjakan surat js 
dikirim oleh Sultan Hamid kepada 
ratu Juliana. 

Berdasarkan ini diadjukan perta- 
njaan2 kepada Kruythof apakah jg 
mendorong Sultan Hamid untuk mc 
ngirimkan surat itu. e 

Kruythof a.l. menerangkan, bhw 
Sultan Hamid terutama ketjewa ka 
rena kedjadian2 di Djawa Timur 
dimana dianggap komunisme mulai 
tampak berbahaja, sedangkan peng- 
hidupan ekonomi sangat terantjam. 
Sultan Hamid mengirim surat kepa 
da Ratu Juliana itu, jg djuga men- 
djadi kepala nie, supaja dapat 

pai Westerling disana”, demikian dr. 

muan antara Hamid dan Westerling 

rangkan atas pertanjaan,. bahwa ia 
tidak mengetahui, bahwa 

(sebuah restoran tempat 

ta dalam surat kabar kemudian, Da- 
hwa penguasa Au Chat Noir telah 
ditangkap oleh polisi karena di tu- 
duh turut tjampur tangan dengan 

|soal2 Westerling. 2 
Ditanja apa sebabnja Sultan Ha- 

mid marah terhadap Westerling, dr. 
Kiers menerangkan, bahwa ia tidak 
dapat mengerti apa sebabnja. Mung 
kin karena Westerling turut tjam- 
pur soal dalam negeri, misalnja dgn 
proklamasinja kepada pemerintah 
Pasundan dan barangkah djuga ka- 
rena penjerbuannja terhadap Ban- 
dung. 

Selandjutnja diterangkan olehnja 
bahwa pada tanggal 24 Djanuari 
kira2 djam delapan malam telah da 
tang kehotel des Indes, seorang ig 
tidak dikenalnja, jg menanjakan Sul 
tan Hamid. Kemudian dr. Kiers me 
nanjakan apakah ia dapat meneri:s- 
kan sesuatu. Orang .itu mendjawab:       menghindarkan  tenggelamnja Indo- 

nesia, demikian katanja lebih lIan- 
djut. Kruythof  menjatakan djuga, 
bahwa Sultan Hamid adalah nasio- 
nalis tulen. ' Pengangkatannja seba- 
gai- menteri “dianggapnja sebagai 
penghormatan. Penjerahan kedauia- 
tan kepada Indonesia sudah dinanti 
nantikannja. St 

Kruythof menambahkan pada ke- 
terangannja, bahwa tampaknja pera- 
nan Sultan Hamid setelah ia men- 
djadi menteri negara RIS tidak begi 
tu penting lagi. Ya dikesampingkan. 
Sultan Hamid .kemudian  mendjadi 
nerveus, terutama karena ja tidak 
mempunjai pengaruh lagi dan tidak ' 
pula bertanggung djawab dalam pe 
merintahan. Pekerdjaannja “hanja- an 
tara lain membetulkan ' gedung de- 
wan "menteri, beli arlodji dll. : 

Saja nasehatkan dia supaja  me- 
ngundurkan diri sadja dari kabinet”, 
demikian Kruythof, jg djuga mene- 
rangkan, bahwa ia berpendapat, ba- 
hwa dalam beberapa kalangan Indo 
nesia djuga terdapat ketidak pnasan 
terhadap kabinet Hatta itu. : 

Kruythof djuga menerangkan, ba- 
hwa tidak pernah timbul pada fiki- 
rannja untuk mengadakan ,.onwet- 
tige oppositie”. Untuk mengadakan 
oposisi jg sjah, Sultan Hamid per. 
lu mengundurkan. diri, tetapi untuk 
oposisi jg tidak legal itu tidak perlu. 

Petundjuk2 untuk surat. 
Mengenai petundjuk2 jg diberikar 

oleh Hamid  kepadanja, Kruythof 
menjebutkan, bahwa terdakwa mem 
berikan pokok2 dari surat itu kepa 
danja untuk kemudian . disusunnja 
sebagai surat kepada Ratu Juliana. 
Antara lain sebagai pokok2 itu d: 
sebut keadaan jg tidak baik, perter 
tangan antara unitarisme dan fede 
ralisme, bahaja komunis, minta ban 
Te kepada Inggris dan Amerika 

Kruythof menerangkan djuga, ba: 
hwa ia sendiri tidak menaruh peng 
hargaan atas surat itu, jg merupa: 
kan ,noodkreet”. dari Hamid. Di 
kemukakan selandjutnja bahwa sesu 
dah penjerahan kedaulatan ternjata 
Republik Jogja lebih berpengaruh 
sedangkan federalisme tidak “demi- 
kian. Sebelumnja itu kami menjang 
ka bahwa rakjat .menjetudjui pem 
bentukan negara2 bagian itu, demi 
kian Kruythof. Tetapi kemudian ter 
njata bahwa tidaklah demikian hai- 
nja, : 

Djuga diterangkan, bahwa 'passage | 
mengenai permintaan pertolongan 
kepada Inggris dan Amerika ditjo- 
yet. 1 

Dr. Kiers. 

| Terdakwa 

ny
a 

tidak ada, dan lalu pergi. Ketika 
oleh ketua mahkamah  ditanjakan, 
saksi Najoan menerangkan, bahwa 
dialah jg datang pada hari itu, dan 
jg ditemuinja ialah dr. Kiers. Tetapi: 
ia meninggalkan pesanan kepada “ir. 
Kiers. Sesudah itu kemudian dita- 
njakan kepada Sultan Hamid oleh 
ketua mahkamah, tentang suratnja 
untuk ratu Juliana: si 

menerangkan, bahwa 
ada tiga konsep jg dibuatnja dan 
dua telah ditjoretnja tidak djadi di- 
kirimkan. Jg dikirimkan adalah kon- 
sep jg ketiga. Salinan surat ini ke: 
mudian oleh grifir dibatjakan. 

Bagian2 jang ditjoret. 
isi surat itu dibatjakan 

terdakwa menerangkan atas perta- 
njaan ketua mahkamah, bahwa isi 
surat itu betul seperti jg dikirimkan 
nja. Ketua mahkamah kemudian me 
nerangkan, bahwa ada bagian dlm 
konsep surat itu jg ditjoret. Bagian 
ini dibatjakan oleh ketua sbb.: ,.Ik 

.ben er van overtuigd dat nog slechts 
cen ingrijpen van Amerika en Enge- 
land uitkomsts zou kunnen, brengen, 

“dat nog slechts stappen van de Re- 
geringen dezer landen -bij de Rege- 

Sesudah 

Dan Hendak M 
dan Moh. Djen didengar 

memberikan keterangan 
menjatakan, bahwa i 1 

tdi Pedjambon k.l. pukul 7 malam, si- 
pula. 'Saksi mene- 

Kiers ketika mentjeriterakan , perte- | £ 
djika mungkin 

di Hotel des Indes. Dr. Kiers mene meminta trusteeship kepada PBB. 

t Wester- | Surat tsb., menjatakan pula,. bahwa 

|ling sering datang ke Au Chat Noir | tegara . Sumarera »T 
dansa di | ijam akan runtuh (door ondergang be- 

Djakarta). Tetapi ia membatja beri-| dreigd), karena 10.000 pasukan TNI 

5 
t 

  

inta Bantuan Inggris-Amerika| 
aksi2 Dlm Pemeriksaan Perkara Hamid | 
(SAAN perkara Sultan Hlam 
dulu, setelah saksi Rondonuwu 

: Frans Najoan untuk mi 

kamah Agung di Djakarta pada 

sebagai saksi. Saks 

|oleh terdakwa kepadanja antara 
lain disebut punt d. jaitu untuk 
.cen beroep doen op Amerika en 
Engeland om steun”, maka - ter 
dakwa menerangkan, bahwa itu 
mungkin diberikannia, tetapi ia 
tidak ingat betul apakah memang 
diberikannja.. Ateh 

: Surat kepada isterinja. 
Kemudian dibatjakan pula surat 

jg dikirimkan oleh Sultan Hamid 
kepada” isterinja, jg salinannja diki- 
rimkan kepada kawannja 
Spies. Dalam suratnja itu Sultan Ha 
mid antara lain menerangkan bahwa 
Anak Agung, dia sendiri (Sultan Ha 
mid) dan Suparmo sudah tidak ta- 
han lagi, bahwa rakjat telah dihisap 
sebagai ,,vatbier” (als een vat bier 
uitzuigen). Djuga diterangkannja, ba 
hwa pendjabat? RIS dari-atas sam- 
pai kebawah (van hoog tot laag) 
korupsi, dan bahwa komunisme di 
Djawa Timur dikobar-kobarkan de- 
ngan leluasa. (openbaar gepropa- 
geerd). 3 

Selainnja itu Sultan Hamid dim 
suratnja kepada isterinja itu djuga 
menerangkan, bahwa Anak Agung 
dengan NiT-nja mungkin akan me- 
lepaskan diri dari RIS dan akan 
memproklamasikan (uitroepen) ne- 
gara sendiri jg berdaulat. 

Djuga diterangkannja, bahwa dji- 
kalau mungkin ia sendiripun akan 
memproklamasikan Kalimantan Ba- 
rat. sebagai negara jg berdaulat, dji- 
kalau ia mempunjai pasukan2 jg di 
butuhkan dan alat2 (middelen) utk. 
membajarnja. Tetapi oleh Sultan 
Hamid diterangkan djuga, bahwa 
dari Nederland tidak dapat di harap 
kan. bantuan, karena negara itu ig 
terikat peda K.M.B. akan mengang- 
gap ,te fatsoenliik om met onze za-' 
en te bemoeien”, 

Dalam surat itu seiandjutnja d@ite-! 
rangkan,  ,,Mocht het niet  anders 
kunnen dan zoek ik contact met En- 
geland”, dan djuga dikatakan, bhw 

ia (terdakwa) akan 

« 

Selainnja itu Sultan . Hamid dim 

Timur pun Jiapa 

telah melewati tapas batas (grenzen 
overschreden).- Selandjutnia  ditam- 
bahkan olehnja bahwa di Djawa Ti- 
mur orang sedang - mempersiapkan 
expeditie. Selainnja itu dalam 'surat- 
nja kepada isterinja itu, jg dikirim- 
kan pada tanggal (? tidak terang) Ma 
ret 1950, Hamid djuga  menerang- 
kan, bahwa ideenja itu baru timbul 
hari kemarinnja, dan belum disusun 
inja baik2. Sultan Hamid djuga me- 

terangannja | 

wa punten2 surat jang diberikan | 

bernama | 

:19: tahun, 
York, lantas 

eg.Klimani 

  

an Untuk 
"1 Rakjat 
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| Saja Takut 

Interview Ditengah? 

He, Jackson!......... 

son”, kedengaran suaranja me 

djadi terputus. 

»Letnan”, tiba2 terdengar sua 
ra memanggil dari koptelefoon. 
»sLet. Rockis, disini “Jackson”. 
Suara itu memanggil dengan na- 
fas jang sesak. ,,Saja sekarang 
bergerak kedepan”. 

»Jackson”, seru letnan itu pula 
sambil memain?-kan djarinja di 
atas lututnja. ,,Saja telah perin- 
tahkan kamu supaja selalu berhu 
bungan dengan pesawat telefon- 

setiap saat dan buka matamu.” 
»Walrath,” Rockis memanggil. 

sWalrath... 5. Si 
Disini Walrath, tuan.” 
Disini Rockis, Walrath. Djika 

kamu telah siap untuk bergerak, 
beritahukan kepada saja dan kita 
akan menutup ',,Sinar Bulan” 
Ne : 

“Sekarang pukul 8.07 malam, 
tuan, dan kami akan bergerak.” 

Korporai John Wairath, umur 
dari Oswega, New 

memimpin anak2: 
buahaja jg berdjumlah 12 orang 
melalui lereng bukit jg bernama 
Old Charley”. 

»Sinar bulan” dipadamkan 
Sinar lampu sorot jang. maha 

dahsjat jg disebut dengan nama 
Sinar Bulan” menerangi - sepan 
djang lereng bukit itu, menembus 
segala parit2 didaerah jang tak 
bertuan.       nerangkan dalam suratnja: ,Ze kun- 

nen mij krijgen, maar niet voordat | 
ik tot het uiterste heb stand: gehou-! 

Setelah surat itu dibatjakan, ma-' 
ka ketua menanjakan apakah surat 
itu betul. Terdakwa  mendjawab:! 
»Betut”. aa) 
Kemudian ketua menanjakan, apa 

kah betul Anak Agung mengatakan | 
seperti jang ditulisnja dalam surat 
itu, ataukah hanja pengiraannja sa-i 
dja. - Terdakwa mendjawab, bahwa! 
itu hanja kiraannja sendiri sadja. | 

: Surat kepada van Mook. : 
Sesudah itu dibatjakan pula sepu: 

tjuk surat djawaban Sultan Hamid 
kepada van Mook jang waktu -itu 
berada di Amerika. Surat djawaban 
itu bertanggal 16 Djanuari 1950. Da 
lam. surat itu terdakwa antara lain 
membentangkan keadaan di Indone 
sia, bahwa kemerdekaan . Indonesia 
telah mendjadi kenjataan, bahwa ka 
binet RIS telah bersidang beberapa 
kali, bahwa ia ditawari untuk men- 
djadi duta besar di Paris atau Ame 
tika Selatan, dan bahwa tawaran itu 
telah ditolaknja. 
Sultan Hamid djuga menerangkan, 

bahwa ia melihat ketegangan antara 
KNIL dan TNI. Selain itu dikemuka 
kanja, bahwa ternjata ia tidak akan 
dapat menduduki kursi pertahanan 
dalam kabinet, dan bahwa ia meng 
usulkan untuk mendjadi. komisaris 
Indonesia di Nederland. Tetapi ke- 
hendaknja itu. tidak terkabul, dan ia 
duduk dalam kabinet sebagai. men 
teri zonder .Portefeuille. . 

' Selain itu Hamid . menerangkan 
djuga, bahwa ,,mulai sekarang telah   ring van de Republiek der Verenig- 

de Staten, van Indonesi& 
mende invloed zouden kunnen heb- 
ben en wellicht de regering van de 
V.S.. zou kunnen  hopen om met 
'aanwending van @alle beschikbare 
rmiddelen en krachten te pogen een 
verder afglijden naar anarchie cn. 
communisme te voorkomen. 

Majesteit, 
Met dit doel voor. ogen wend. 

ik mij tot U in dit ogenblik 
yan grote nood om U te vragen wel 

Uwe persoonlijke bemiddeling 
willen verlenen om .dit te bewerk- 
stelligen.” 

Suatu pengchianatan. 
. Ketua bertanja sesudah itu, apa 

kah soal ini dimasukkan kedalam | 
konsep surat itu atas perintah ter 
dakwa, ataukah kemauan Kruyt- 
hof, Terdakwa mendjawab,” bah 
wa ia tidak ingat lagi. Jang pasti 
ialah bahwa bagian itu telah di- 
tjoretnja. 

Ketua menerangkan pula, bah 
wa menurut Kruythof itu adalah 
salah satu pokok surat jang oleh 
terdakwa diperintahkan dimasuk 
kan kedalam surat itu. 

Terdakwa mendjawab, bahwa 
ia tidak ingat lagi. Tjuma ketika 
ia membatjanja ia terkedjut, dan 
kemudian bagian itu ditjoretnja. 
Terdakwa menambahkan, bahwa 
waktu ia membatjanja, ia insjaf, 
bahwa itu adalah suatu pengchia   Sesudah keterangan mr. Kruythof natan terhadap negara sendiri. 

cen rem- 

te| 

'djelas, bahwa Republik (Djokja) -ber 
"usaha untuk mendapatkan segala ke 
kuasaan, dan. bahwa kekuasaan itu 
“memang diperolehnja.”   

Sultan Hamid mengemukakan dju 
kai kepada van Mook bahwa ja telah 

erusaha untuk menentang pengiri- 
man TNI ke Kalimantan Barat. Usa 
ha ini untuk sebahagian besar berha 
sil, dan hanja 200 orang TNI jang 
akan dikirimkannja kesana.  Djuga 
dikemukakan oleh Sultan Hamid, 
bahwa opsir2 KNIL tidak diindah- 
kan sama-sekali (volkomen  gene- 

| geerd). Jang penting pula, demikian 
isi surat itu selandjutnja, ialah per- 
tentangan antara unitarisme dan fe- 
deralisme, dan bahwa keadaan di 
Pasundan, Djawa Timur dsb. tidak 
tenteram (rommelt en kraakt). Di Dja 

wa Barat-D.I. mengganggu. keama- 
nan, sedangkan Westerling mengan- 
tiam djikalau pasukannja tidak di- 
akui oleh Pasundan. 

(Disambung hal. 4) 

dikirim untuk mengintip dan war 

Pada pukul 8.12 Walrath mela 
porkan: ,,Sinar lampu itu .seka 
rang telah padam, tuan, dan 
kami sedang bergerak.” 

»Walrath, disini Lt. Rockis. 
Panggil Garcia ditelefon dan su 
ruh dia mendengarkannja selama 
lamanja. 

»Baik, tuan,” djawab: Walrath. 
. Udara pada malam itu sangat 

dingin. Bintang2 menaburi langit 
dan bulan sedang seperemzat pe 
nuh. Kedua pasukan patroli itu 

tawan kami ikut menunggu dite 
lefon difront depan untuk mende 
ngarkan laporan2 dari mereka. 

Disepandjang garis depan jang 
155 km. pandjangnja itu banjak 
patroli2 seperti itu dikirim untuk 
mengadakan pengintipan “pada 
malam itu. 

Pada pukul 820 Jackson mela 
porkan bahwa dia sedang berada 
pada sajap sebelah kiri. Pada pu 
kul-8.24 ' tjahaja lampu" sorot 
.Sinar Bulan” menerangi bukit 
.Old Charley” dan Walrath mem 
bisikkan bahwa: dia telah sedia 
disajap. sebelah kanan. ' 

Meriam kepunjaan PBB: terus 
memuntahkan  pelornja:  sepan- 
djang malam itu terhadap sasaran 
sasarannja, dan 10 orang dalam 
bunker kami — jg letaknja tidak 
lebih dari 900 jar dari tempat 
kedudukan pasukan? Utara meli 
hat kepada satu sama lain dengan 
tidak mengeluarkan suara: 

Kesunjian ini dipetjahkan oleh 
Jackson pada pukul 9.50 dengan' 
melaporkan: ,,Letnan, saja men 
dengar suara kira-kira 75 jar di 
Aha kami “agak kesebelah 
1s? 
Apakah kamu sudah pasti bah 

diri?” tanja letnan Rockis. 
,Ja, tuan,” djawab Jackson.” 
Baik,  kirimlah tanda supaja 

dilepaskan tembakan meriam ke 
djurusan suara itu,” perintah Let. 
Rockis. , TN Naa ad 

Jackson takut. 
Tigapuluh detik kemudian Rockis 

bertanja lagi: $ 
, Masih terdengarkah 

Jackson ?” 
,Masih tuan,” djawab Jackson de 

ngan suara gemetar. : 
Lalu terdengar suara 'meneriakan 

tembakan tjepat” ditelefon. Sunji se- 
njap kembali. Habis itu meriam ter- 

suara itu,   

        ag s3 

| Berkarung2 gabah jang dikirim oleh Djawatan Pertanian Rakjat Djawa 
Tengah kedaerah Kabupaten Purworedjo, “ untuk meringankan korban. 
bentjana bandjir. Sebagaimana diketahui, akibat bandjir dan ulat artona 
sadja daerah Purworedjo mengalami kerugian 

1 itu akan dipergunakan sebagai bibit. 

du Isteri Saja.... 

Dimalam Hari 
(Oleh: Wartawan Spesial ..Suara Merdeka”) 

“ DIMEDAN PERANG Tengah sebelah barat Korea. 
'Djahanam, Jackson, dimana kamu!” 

Letnan itu membenamkan kepalanja pada koptelefon dan alat 
telefon jang terletak dipangkuannja dan terus mendengar. »Jack- 

suara dari letnan HI Edward W. Rockis dari Morgantown Amerika, 
hilang lenjap. Dia kembali membenamkan kepalanja diantara kedua 
tangannja. Pada waktu itu Letnan II Harold I. Jackson, umur 22 
tahun, dari Orangeburg (A.S.), telah menjelundupkan pasukan pa- 
trolinja jang terdiri dari 15 orang serdadu kegaris pertahanan mu- 
suhnja pada pukul 7.53 petang pada suatu malam Senin dan selama 
8 menit perhubungannja dengan memakai pesawat telefon itu men- 

mu. Sekarang pakailah telefonmu | 

|tidak mungkin mengetahui dimana 
musuh bersembunji. Peluru sedang 
melajang2 diatas la saja seka- 

|nja,-tuan, : 

wa suara itu bukanssuaramu sen. 

   

  
sampai 5,5 djuta rupiah 

Dan Rin- 

Mendesingnja Peluru 

2 ackson! | 

il kembali, Jackson...” dan 

Dua djam telah berlalus'- 
Suara baru lalu terdengar pada 

pesawat telefon kami: 
»Jackson, disini John Casserly war 

tawan perang PBB. Dapatkah kamu 
mendengar saja ?” te 

.Siapa ?”, tanjanja. 

Saja ulangi lagi kata2 saja. 
,,Siapa ?” tanjanja lagi dan kemu- 

dian dia meneruskan pertanjaannja 
dengan tjepat. ,,Ja, tuan, saja. me- 
ngerti,” katanja. 16 
»Apakah jang kau pikirkan pada 

saat ini, Jackson”, tanja saja. jp 
»Udara jang sangat dingin,” udjar 

nja. ,,Disini tidak alang kepalang di 
nginnja, tuan.” 5 

» Adakah kamu melihat apa2 Jack 
son ?” 
'.,Disini sangat gelap, tuan. Tuan 

      

     

rang: Saja tidak dapat menerangkan 
Lini terdjadi se 

tiap malam.” 2 

  

PEN B2 art 1 $ 

Adakah kamu mendengar -apa2 
sekarang, Jackson ?” 

»Tidak, tuan. Hanja nafas dari pa 
sukan patroli kami. Badan sedang 
berkeringat dingin, tuan.” 
Apakah “kamu meraSa takut, 

Jackson?” : : 
,Ja, tuan? : : 
,Saja hanja berpaling, tuan,” Jack 

son melaporkan, ,,dan saja dapat me 
lihat si Sinar Bulan. Saja dapat me 
lihat kedjurusan Jackson Heights. 
Mortir kami sekarang ditembakan 
kedjurusan itu, tuan.” : 
Terima kasih, Jackson.” 
Terima kasih kembali, tuan”. 

Weigand rindu isterinja. 
Kemudian saja minta bitjara dgn 

Walrath disajap sebelah kanan, tapi 
permintaan saja - didjawab oleh 
pradjurit Walter A.. Weigand, umur 
21 th., dari Woodside, Long Island, 
New: York. SN 

Dia djuga bitjara dengan suara 
gemetar: : : 

.Seluruh tubuh saja gemetar, tu- 
an, disebabkan udara sangat dingin 
Saja merasa seperti bola dari ijs. 
Ja, tuan, saja telah mendengar ten- 
tang pakaian Coldbar (Pakaian anti 
pelor dan anti dingin) itu, tapi jg. ada 
dibadan saja sekarang hanja pakai- 
an Parka. Kami baru sadja memba 
tja tentang pakaian Coldbar terse- 
but. Berapa dinginnja sekarang ? Ki 
ra2 10 deradjat dibawah nol, dan 
kalau ini tidak betul saja merasa se 
perti itu. Selamat tinggal, tuan, saja 
dengar ada suara didepan.” 

.sBerhati2lah, ' Walrath”  Rockis 
menjela. 3 s 

Pada tengah malam saja berbitja- 
ra dengan peradjurit Daniel R. O' 
Keefe, umur 22 tahun, dari Free- 
port, Long Island, New York. Ka- 
tanja dengan suara gemetar karena 
kedinginan: 

»Bagian jang terburuk dalam »a- 
troli ialah karena kita harus berdja 
lan kaki untuk. melakukannja, tuan 
Setiap orang merasa takut. Saja me 
mikirkan tentang isteri saja  Wini- 
fred. Dia baru berusia 19 tahun dan 
tingginja 5 kaki .5 intji serta 
butnja“ mengombak rapi ......... 

NN — 

Agak Kurang 
Pengungsi” Jang Datangi 

Di Berlin Barat 
Pada hari Djum'at' hanja 1600 

-kaum pelarian jg minta asyl di Ber- 
ilin Barat. Hal ini mungkin disebab- 
kan karena  meninggalnja  Stalin. 
Meskipun angka ini serupa dengan 
djumlah kaum pelarian jg mengalir 
bulan lalu setiap hari dari Berlin 
Timur ke. Berlin Barat, namun djum 
lah ig melarikan diri ke Berlin Bu- 
rat sedjak tanggal 1 Maret telah ber 
djumlah 3.000 orang. Pembesar2 
Berlin Barat menduga, bahwa ba- 
njak orang jg bermaksud menjing- 
kir ke Berlin Barat kini akan meli- 

'Iterbang, djadi mesti dengan kereta- 

|tjam Solo tentu mahal biajanja. Se- 
'bab pidjet biasa sadja ongkosnja su- 

“Tongkosnja 

|Enak bener pidjet di Solo itu. 

#kaiannja a la Hollywood. Sebab 

|jang paling pantes dan mentjotjo 

dibarengi dengan bau-bauan 'jang 

ram- 

an berani” itu belum tentu me 
nambah ketjantikan. Tapi 

  

Soal 

Tentu jang dimaksudkan ini ,betul 

betul pidjet. Djadi buat lemeskan 
urat2 jang kaku. Massage ini me- 
mang sering baik buat orang jang 
beberapa hari berdjalan apalagi kini 
pegawai tidak boleh naik pesawat 

api. Pidjet perlu. Pidjet betul2. 
Kalau di Solo lantas pidjet ma- 

dah 10 rupiah. Tjoba sendiri kalau 
sdr.2 di Solo panggil tukang pidjet 
PAK GLUGU, rumahnja di Petetan, 

: mesti sedikitnja 10 ru- 
piah. Tapi memang murah harga 
ini, sebab pidjetnja saksukanja, bia—- 
sanja sampai 2 — 3 djam, merata 
dan dapat dongengan ' matjam2. 

Banjak ,,wong aju”...... 
BARU2 INI kami berdjumpa 

dengan Gustiputri Mangkunag3oro 
jang kebetulan berada di Djakar 
ta dan malamnja sudah menjaksi 
kan filmba! istimewa di Hotel 
der Nederlanden bersama2 Ibu 
Samsuridzal. 

Waktu berdjumpa itu. putri 
Solo tadi lalu berkata: ,, Waduh 
pak, wong aju kok akeh timen. 
Wah, sandangane”. 

Kami hanja diam zonder ko- 
mentar. Sebab membitjarakan 
wong aju” adalah sukar dan lain 
lain pahamnja. Mana dan apa jg 
disebut aju sering? bisa menim 
bulkan debat seperti di Parlemen 
sadja. 

Tapi memang tidak salah jang 
dikatakan putri Solo tadi bahwa 
pada malam itu banjak putri aju- 
aju berkumpul, memamerkan pa 

memang dengan undian, siapa2 

ki salah satu bintang film akan 
dapat hadiah. : 

Orang2 Eropa tentu matjam2 
pakaiannja. Ada jang betul2 me 
niru-seperti bintang Hollywood, 

ada. jang menjaru seperti badut 
(lelaki) dll. matjam lagi. Pakaian: 
jang indah2 itu tentu sadja harus 

harum semerbak. Maka tidak 
ineh apabila ruangan pada malam 
itu baunja seperti minjak wangi 
wangian dari sorga jang dituang 
kan." 

Luwes dan kewes. 
Buat kami jg toh tetap menarik 

ialah pakaian2 puteri Indonesia 
dan djuga orang2 Eropa banjak 
jang kagum. 

Dasar kain batik alus dari 
Solo, badjunja sutera melengket 
pada potongan badannja, wiron 
nja mlipit persis dua djari teratur 
rapi seperti putri Solo betui2, se 
lendang sutera berbatik djuga bi 
kinan Solo, kondenja agak melo 
trok tidak disengadja dgn tjunduk 
kembangnja merah menjolok.. Ke 
lom geulis model Bandung itu. 
warnanja tjotjok dengan warna 
badjunja. 

Bilang terus terang berpakaian 
.kewes luwes” begitu memang 
tidak mudah dan 'satu2-nja' jang 
selalu bagus adalah. tjaranja Bu 
Sam berpakaian. : 

Tentu biasanja sehabis pame- 
ran pakaiannja selalu di-ikuti dgn 
dansa. Musik meraju dgn lang- 
gam2-nja jg menggeotkan badan. 

Putri2 jang berpakaian Barat 
sudah biasa terus berdansa. Teta 
pi lebih menarik orang  putri2 
Indoriesia dengan pakaian kainnja 
itu jang terus ikut djuga berdan 
sa. Tentu belum bisa diadakan 
TARI MUDA MUDI disitu. 

HaMja bagaimanapun djuga, ka 
mi sendiri masih setudju kalau 
sehabis upatjara2 itu, diteruskan 
dengan tari-tarian sadja. . Djadi 
tinggal nonton, tidak ditonton. 

Filmbal begituan tentu. baru 
dapat diadakan di Djakarta. 

Dan kesimpulan kami: ,,pakai 

jang 
demes, luwes, kewes. itulah jang 
sering... bebajani. Tentunja bagi 
hati Indonesia:- insma 

Tjuma sadja ternjata jang me 
nang bukan jang luwes kewes, 
tapi jg berpakaian berani tadi, 
jakni djatuh pada Yyonne Bloem 
berg jg dipandang oleh djuri mem 
per dengan bintang film Rita 
Hayworth. Dan memang ang di 
bidji jang berpakaian setjara film 
ster. Kalau jang dibidji luwes ke 
wesnja, tanggung pakaian putri 
Indonesia akan dapat pris. 

Gila” bioskop. 
GEDUNG BIOSKOP jg “ber- 

puluh2 di Djakarta ini selalu di 
bandjiri pemudi pemuda. Sehabis 
bersekolah, maupun sebelum ber   

hat dulu perubahan2 apa jg akan 
terdjadi di Berlin Timur sesudah me   dengar ' memuntahkan — pelurunja. ninggalnja Stalin. 

sekolah, banjak jg mampir dulu 
di Menteng, Gardenhall, Metro- 
pole atau jang lain. 

  

KALANGAN diplomatik jg lajak 
dipertjaja di Washington hari Djum- 
'at "katakan, bahwa menurut berita, 
menteri luar negeri Inggris Antho- 
ny Eden dan menteri luar negeri 
Amerika John Foster Dulles telah 
mentjapai kata sepakat mengenai 
tjara bagaimana harus menjelesai-   

Tuntutan2 Mesir 
kan soal Terusan Suez dengan Mc- 

sit. Dikatakan, bahwa hal itu .ada- 

lah sesuai dengan kehendak Eisen- 

hower untuk memperlakukan nsga- 

ra2 Arab dengan adil agar selekas- 
nja dapat membentuk — persekutuan 
pertahanan Timur Tengah. 

  

Akan Dipenuhi? 
Kabarnja sebagian besar tuntutan 

Mesir untuk menguasai daerah Suez 
akan dipenuhi. Disamping itu, Dul- 

(les dan Eden mentjapai pula kata 
sepakat, bahwa usul2 jg telah dise- 
tahkan oleh duta besar Amerika 

.Loy Henderson kepada perdana 
menteri Iran, Mohammed  Mossa- 

    

degh untuk menjelesaikan soal seng 

keta minjak adalah pantas dan kare 

na itu Inggris tidak akan 

supaja memberi konsesi lagi kepada 

Iran, demikian kalangan diplomatik 

diminta 

ada Yg seperti! drangZ " Sepanjol, | 

    

IDeklarasi Duwit Pidjet—Pidjet Solo 
Mahal—Djakarta Banjak ,, Wong Aju” 
—Wiron Dan Gelung Solo Jang Luwes 
|Kewes—Filmbal Jang Berani” —Dan 

MMB . 

PEGAWAI NEGERI INDONESIA memang istimewa. Barang- 
Il kali pegawai2 dari lain negeri tidak seperti disini. Kalau pegawai itu 

(| pergi dinas keluar kota, maka pegawai Indonesia itu mendapat jang 
disebut ,,DUIT PIDJAT”, Ini tentu termasuk kekuasaannja Kemen- 
'terian Pegawai guna menetapkan adanja duit pidjet dan berapa mesti 
djumlahnja. Memang rupanja sudah diselaraskan dengan kebiasaan 

| orang Indonesia. Seneng 'pidjet. Sajang sekali duit pidjet ini sering 
tidak diselaraskan dengan keadaan setempat. Kalau bepergian de- 
| ngan kapal misalnja, uang pidjetaja sehari hanja satu rupiah. Ini ti- 
'dak mengapa, sebab mungkin memang tidak bisa tjari tukang pidjet 

'di kapal. Tetapi kalau di daratan dan bepergian ke 
“kalau duit pidjetnja hanja beberapa rupiah sadja, tentu kurang. 

Solo. Wah 

Memang satu2d-aja hiburan di 
Djakarta hanja bioskop. Mau 
olahraga, jg djuga digemari oleh 
pemuda pemudi kita itu, tidak 
ada tempat dan kini djuga mahal 
ongkosnja. Sebab alat2 sport itu 
termasuk daftar jang naik harga 
nja. 

Ada setengah orang jg kewatir. 
Kiraku ini tidak perlu. Katanja 
nanti itu merusakkan moreel. Ru 
sak atau tidak itu ada pada 
orangnja. Djadi persoon pemudi 
pemuda itu sendiri. Bagaimana ia 
menerima sesuatu pertundjukan. 
Meskipun tidak nonton bios ka 
lau mau rusak ja rusak. 

Sebaliknja kalau memang ia 
kuat, djustru bios itu  mendjadi 
latihannja supaja lebih kuat. 

Tjuma sadja kalau hendak men 
tjegah lebih baik Pak Sam lebih 
banjak mengusahakan lapangan2 
olahraga nasional dan berdaja 
menurunkan harga alat2 sportnja. 

Betul di Djakarta ada banjak 
lapangan, tetapi umumnja bukan 
kepunjaan bangsa kita. Jang kita 
banggakan hanja Lapangan Ikada 
'tu sadja. Habis. Malah tempat 
Serenang sadja djuga hanja bebe 
rapa buah. jang ternjata kurang 
dan  keadaan2-nja kolam2 itu 
tidak mentjukupi sama sekali. 

Djadi djuga dalam - lapangan2 
»lahraga ini sadja Pemerintah ha 

(rus bekerdja keras. Sukurlah kira 
kira 3 bulan lagi sporthall jang 
diusahakan oleh Jajasan Stadion 
Nasional itu akan bisa berdiri di 
sampingnja Lapangan Ikada. 

Soal M.M.B. 
KALAU JG SEDIKIT ERN- 

STIG diantaranja jang kini ramai 
menggema di Djakarta ialah soal 
M.M.B. 

Dinjatakan oleh satu pihak bah 
wa tahun ini djuga M.M.B. bisa 
hapus. Tapi sebaliknja Angkatan 
Perang kita masih perlu sematjam 
maisi militer itu. - Untuk melatih 
A.P. kita. 

A.P. adalah terdiri dari Darat, 
Laut dan Udara. 

Kalau: nanti M:M.B. - berhenti, 
tentunja. .gantinja. harus diusaha 
kan dari satu pihak sadja, sebab 
akan sukar dan tidak baik akibat 

  

  

  

  

| Saluut | 
Terachir | 

300.000 Orang Moskow 
Njatakan Dukatjitanja 

KIRA-KIRA 500.000 orang se 
lama Djun'at malam telah menja 
takan penghormatannja terachir 
kepada marsekal Stalin sambil me 
lalui peti djenazah, sedangkan 
tampeknja senandjang malam rak 
jat penduduk Moskow berdujun2 
keluar dari rumahrja' masing2. 
Orang banjak itu tempaknja se 
pandjang malam :itu hendak me 
ngikuti bar'san2 orang Rusia jg 
sedarg berkabung, barisan2 mana 
mendjad! semakin  pandjane dan 
meluas dari perbatasan sampai di 
pusat kota. 

Ampat orang serdadu dengan - 
sendjata dan dikawal oleh barisan 
penghormatan jang terdiri dari 
delapan orang berdiri dikedua 
udjung peti djenazah. Diatas peti 
djenazah itu digantungkan se- 
buah potret besar daripada Stalin 
Jang disoroti lampu2 senter.. Di 
samping peti djenazah diletakkan 
sebuah bantal, diatas mana dile 
katkan bintang? dan tanda2 diasa 
daripada marsekal jang mening 
gal itu. 

Pengawal tentara dan barisan 
penghormatan, jang terdiri dari 
orang2 terkemuka dari dunia ke 
senian dan ilmu : pengetahuan, 
dari partai komunis dan pemerin- 
tah, setiav lima menit - berganti 
tempat. Mendjelang tengah malam 

  

orang-orang jang terkemuka, 
seperti ale: Molotov, 
Beria, Vorochi- 
lov, Mikoyan dan Shvernik den 
ban tanda berkabung pada lengan 
nja masing2 berdiri disamping 
peti djenazah. 

Para keluarga Stalin, antara 
lain puteranja letn.-djenderal. Vas 
sily Stalin. - anak pnerempuannja 
dan tjutju2-nja berdjam2 dengan 
menundukkan kepala duduk di 
ruangan, dimana peti djenazah di 
tempatkan. 

  

nja djika misalnja dari ketiga 
Angkatan itu djuga datang pela 
tih2-nja dari tiga negara. 

Barangkali ini sukarnja. Kalau 
tidak keliru djumlahnja M.M.B. 
itu adalah “sekitar angka 2000. 
Djadi akan gantinja djuga tentu 
tidak djauh dari angka itu. 

Itulah persoalannja. Bagaimana 
pun djuga kalau didatangkan pe 
latih2 baru itu hendaknja djangan 
dari matjam2 negara untuk ketiga 
Angkatan Perang kita itu. 

Kita pertjaja akan kebidjaksa 
naan Pemerintah kini. 

ACHIRNJA DAPAT KAMI 
BERITAKAN bhw sebentar lagi 
kita untuk keperluan perluasan 
sidang pembatja akan menerobos 
segala pelosok di Pulau Pertja, 
jang djuga disebut Andalas, djuga 
Sumatra, paling baru disebut Pu 
lau Harapan. 

Sampai dimana' harapan kita 
dari pulau harapan ini, marilah   nanti pada waktunja kami sadji 
kan diruangan ini. 

  

Kenalilah Indonesia Molek 

Paling depan kita menemukan . ig 
disebut: antjak sadji atau urug- 
urug, “jang sudah menerangkan 
dalam sebutannja diatas ini, bahwa 
tempat 'tsb pokoknja dipergunakan 
untuk peralatan2, jang semuanja itu 
tentu ada hubungannja dengan xe- 
Agamaannja, jakni Hindu Bali. 
'Dibagian depan (antjak sadji) tadi 

dibagi2. lagi dalami. 
BALE PENGAMBUHAN, jakni 

pada dasarnja suatu tempat untuk 
melakukan tari gambuh, suatu dasar 
tari-tarian, jg menurut keterangan- 
nja, siapa jg sudah dapat menari 
gambuh, dimanapun ia akan dapat 
melakukannja tari2an itu. 

BALE PATOKAN,  jakni suatu 
tempat tersedia untuk tempatnja ga 
melan (gong) dan angklung. 
BALE TEGEH, ialah tempatnja 

para puteri 
kan2 dan djuga sebagai tempat me 
lakukan “apatjara2: 5 
LAPISAN - KEDUA - atau bagian 

kedua jg disebut “ SUMANGGEN 
(dari perkataan “kesuma-anggen), ig 

terdiri dari 2 buah rumah. Jakni sa 
tu tempat djenazah, dan satunja tem 
patnja para tamu. Ditengah2 ada jg 
dinamakan BALE PATOKAN, jak- 
ni tempatnja orang membatja keka- 
win. Di sudutnja bagian kedua ini 
kita lihat TEMPAT. PEDANDA jg 
selalu melakukan pimpinan dalam 
upatjara2. 
LAPISAN .KETIGA atau bagian 

tketiga, jakni disebelah kanan dari 
Sumanggen terdapat suatu  hootd- 
sebouw (pokok rumah) ig disebut 
RANGKI. Dalam RANGKI ini ter 
dapat suatu BALE PEMANDESAN, 
jakni tempatnja. para tamu. 
Dibelakangnja — Rangki terdapat 

SAREN AGUNG atau tempat para 
penghuni rumah jg pokok dan bia- 
sanja lalu terbagi2 lagi dalam buri 
saren kauh (Barat), puri saren ka- 
ngen (Timur), kadje (Utara) dan 
Kelod (selatan). , 
Disamping SAREN AGUNG ter- 

dapat PENERADJAAN ALIT atau 
tempat samadi radja. : 

Seluruh perumahan itu luasnja ki- 
ra2 1 ha persegi. 

Pada umumnja rumah2 itu meng 
gunakan atap dari alang2 dan idjuk. 
usuk-usuknja dari bambu, blandar2- 
nja dari kaju nangka. Meskipun de- 
mikian perumahan2 atau boleh dise 
but istana2 itu sedikitnja sudah ber   

tadi, (UP). 

  

usia 8 keturunan, malah ada jg su- 
dah berumur 900 tahun. 

menonton pertundju-| 

.ra perkawinannja pun tidak 

  
(ria telah diambil tindakan2 

Perumahan Bali 
Pembagiannja Dan Adat Istiadatnja 

(Oleh: Wartawan Keliling Kita) 

BAGAIMANAPUN KETJILNJA, r 
mah tangga, apalagi jang golongan bangsawan atau radja2, peruma- 
han di Bali itu mempunjai susunan tersendiri, jang lain sekali de- 
ngan apa jang kita dapatkan di Djawa mitsalnja. Pembagian kasta2 
di Bali ita masih keras sekali dan masih nampak sekali perbedaan2- 
nja dan rasanja membeda-bedakan. Kami saksikan susunan rumah 
tangga jang terdapat di Ubud, dirumahnja Tjokorde Agung, jang ki- 
ranja dimana2pun akan sama seperti ini. Susunan ini kita saksikan 
dari depan sampai sedalam2 pura, adalah sebagai berikut. 

sesuatu keluarga atau ru- 

Taritarian jg terbaik terdapat di 
Den Pasar, Gianjar, Tabanan. 

Hatsil2nja pulau Bali jg terkemu- 
ka ialah kopi (Arabica) kebanjakan 

"di Tabanan dan umumnja kepunia- 
an 'rakjat, pala di Sangeh- (disuatu 
alas pala. di Sangeh ini terdapat ri- . 
buan kera jg dianggap keramat oleh 
rakjat). $ 

Umur 5 tahun dapat me- 
ngantih. 

. Seterusnja dalam hal seni dan ke 
radjinan di Bali terkemuka djuga se 
ni pahat, lukis, tenun, 'dll. Di tafel- 
hoek terdapat tanaman kapas jg ki- 
ni belum terpelihara baik. 
Umumnja seorang anak jg sudah 

berusia 10 Oton (Kl. S5 tahun) su- 
dah dapat mengantih. 
Menurut keterangan - Sdr.  Tjo- 

korde Agung kepada wartawan 
Suara Merdeka”, maka selama rak 
jat Bali masih memegang teguh ke- 
budajaannja" dan tetap pada adat- 
nja, maka kehidupan Bali seperti ki 
ni ini tidak mungkin “akan runtuh 
atau diruntuhkan. Ne 

Bagi seorang puteri Bali, maka 
biasanja mesti pandai memasak, 
pandai menenun dan tjakap dalam 
melakukan sasadji, karena “itu se- 
mualah pilihan lelaki bagi isterinja. 

Sebagai serahan: (tukon, sasrahan) 
atau upeti penting bagi fjalon mer- 
tua, menantu tadi harus menjerah- 
kan babi, kain putih dan uang. Tja 

sama 
dengan - dilain daerah” Indonesia, 
meskipun ada djuga persamaan dgn 
adat di'Ambon atau lain daerah In- 
donesia. 

  

Polisi Djerman Ti- 
. . . .. 

mur Dikonsinjir 
POLISI rakjat ' Djerman Timur 

sedjak hari Djum'at telah  dikonsi- 
njir. Menurut harian setengah resmi 
,Tag” tindakan ini diambil berke 
naan dengan  meninggalnja  marse- 
kal Stalin. Waktu perlop dari tenta- 
ra pendudukan Rusia di Djerman 
Timur telah ditarik kembali, Dim. 
pada itu di. Bulgaria orang agaknja 
terkedjut dengan berita — mengenai 
meninggalnja  Stalin itu, demikian 
dikabarkan oleh kantor berita ,, Tu: 
njug”, j2 untuk itu mengutip suatu 
berita dari harian ',Borba?.  Selan- 
djutnja dikabarkan bahwa di Bulga- 

untuk 
mendjaga ketertiban.  
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Penggemar bromfiets kini " 
tidak ragu-ragu memilih : 

AVROS CLAEYS 
karena RESERVE BAN dan ON- 

servicenja selalu didjamin. 
  

  

    a | berbahagia belandja dengan pakai 

— Idapat dilever dari persediaan dgn 
harga pantas. iga : BANTAL, | 

IPERARUIN 
juntuk Rumah Tangga & Kantor 

GULING & KA 

| Toko DJ 
Duwet 

    

maan 
KNaanana angina 

  

Anak - Isteri Tuan 

  

   

    
      

    

   

  

Pasanglah 
Advertentie dalam 

  
1 

AP Tan Sita 

h S banana TA 

    

          

    
       

Didorong oleh peras: 

Maa ena IK ada, se gunta 

mut2an. Kalau hawa 
karena tidak tahan 
tambah. Ne 

Saja sering 
lembang Tuan punja 
tarok perhatian, karena 

bang, tapi tidak ada | 
. ga saja sudah banj: 
mudjarabannja sama sekali. 

Waktu saja kura 

tuan punja perm: 

e « mmamaonna La ni aa 

Il AVROS CLAEYS 
  

ON Data Bromfiets   transport dan menghemat waktu.   
No- 14 Sawah Besar, di DJAKARTA 

Pangan, saja terpaksa berbaring ditempat tidur 
kawa dingin jang bikin penjakit saja bertambah- 

batja didalam surat kabar ,,Fikiran Rakjat” di Pa- 
nja pengumuman iklan obat2an. Mula? saja tidak 

aa saja sudah berobat sama 6 dokter di Palem- 
ang bisa tolong sampai puaskan hati saja. Dju- 
makan obat dari shinse2, tetapi tidak ada ke- 

ng lebih satu bulan jang lewat pergi ke Dja- 
ja anak jang bersekolah, 

| luman iklan lantas saja mampir di Tuan punja 
toko di Sawah Besar dan beli obat ,,JIRIANOL”. Mula2nja fikir 
saja tjuma mau tjoba2 sadja, karena djuga di Djakarta saja sudah 
berobat sama beberapa dokter terkenal tapi 
dari badan saja jang selalu terasa dingin, pusing kepala, mau mun- 
tah2 dan kepala selalu terasa pusing dan suka marah2. 

Sesudah kurang lebih djalan 
punja obat, sampai saja kembali ketempat saja terasa sedikit peru- 
bahan. Lantas saja makan terus Tuan punja obat, dan kemudian se- 
bagian besar dari penjakit saja sudah sembuh. Saja pertjaja sedikit 

  

    

  

FACHRUDIN 

an gembira dan bersjukur kepada Tuhan, 

Ken Tea saja pada sedjak 3 (tiga) ta- 
Panja it suka sakit2 kepala, nafsu makan 

ih2 dan fikiran selalu kusut dan suka marah2. 
saja selalu dingin sadja, kadang2 terasa kaku dam se- 

saja teringat sama 

tidak ada perubahan 

sepuluh hari saja minum Tuan 

60-Semarang-Tel. 1943 1 

berh. dapat meringankan angkos | 

$ TE Ea Na 73 tau 6 Palembang, 20 Pebruari 1953- . e, 
(0 Jih. Tuan WORLD FAMOUS PROFFESSOR TABIB 

tempo hari, seluruh penjakit saja sudah akan sembuh sama sekali. 
Saja sangat pudjikan Tuan punja obat jang saja jakin adalah buah 
dari pengalaman Tuan bertahun2. Semua sanak famili dan kenalan 

1 Sambungan Perkara 

  

saja saja andjurkan untuk ambil pertjobaan obat2 saja Tuan. 
Saja mengutjapkan terima kasih 

Ka. ANANG DJAHRI 

  

Tenar 

Rp. 0.50) 
Dapat beli di Kantor Djawatan Pertanian Rakjat 

aresidenan atau Kantor Inspeksi. 

  

PAK TANI 
Buku menggambarkan usaha membimbing Rakjat 

Tani dan memperhebat produksi. . 
Ditjap atas kertas halus dikiasi dengan -- 100 gam- 

bar, harga tiap 1 (satu) buku Rp. 10.— (ongkos kirim 

: Prop. Djawa-Tengah 

banjak sama Tuan. 
Hormat saja, 

Djawatan Pertanian Rakjat 

  

  

(Sambungan hal. 3) 

HAMID 
Demikian antara lain isi surat Su! 

tan Hamid, sebagai djawaban atas 
surat Van Mook kepadanja. 

Setelah surat itu habis dibatja 
kan, maka terdakwa atas pertanja 
an ketua men », bahwa 
betul surat itu dikirimkannja. Se 

2 terdakwa, 
me Luth di Ia t 

doa ika Pe Ka (ter 

      

      
- itu menurut pendapatnja u 
maen ak akan Nee  djikalau 

anja, meminta perlolongan peme 
» Atas pertanjaan, apakah ia (terdak 

ok Da 3 

ja usaha 

wa) pernah berusaha kearah itu, Sul 
tan Hamid menerangkan, pernah. Hal itu telah dikemukakannja kep 
da perdana menteri Hatta, Bung Bat 
ta sendiri menurut terdakwa tidak 

.menjetudjui perkembangan? itu. Te 
tapi ia menganggap belum waktu- 
nja untuk bertindak. Selainnja de- 
ngan perdana menteri Hatta, terdak 
wa menurut pengakuannja, per- 
nah pula berusaha mendekati men teri2 lainnja, tetapi tidak berhasil. 
Kemudian ditanjakan pula apa maksudnja dengan kalimat: an is het laatste woord nog niet gespro- 

ken”, seperti jang ditjantumkan da 
lam suratnja kepada van Mook. 
Terdakwa menerangkan, bahwa se 1 PENA Manah 01 

luruh pimpi an 
TNI, dan opsir2 KNIL dikesam. pingkan sepenuhnja .(volkomen, g€ne 

      

  

      

geerd). Dengan kalimat itu dimak- sudkan olehnja, bahwa ia akan ber 
usaha sedapat mungkin untuk mem penkaa opsir2 KNIL dan TNI. 
idak ada dimaksudkan dengan kali 

mat itu suatu antjaman. 

Anggauta mahkamah mr. Tirtaami 
djaja, kemudian. mengadukan pula | 

| pertanjaan2 kepada terdakwa. Anta 
ra lain ia menanjakan tentang passa 
ge jang ditjoret dalam surat kepada 
Juliana. EA 

Mr. Tirtaamidjaja menjatakan, bah 
wa ketika ia memberikan. perintah 
untuk memasukkan pui : 
dalam surat itu, sudah timbul: tjita? 
untuk meminta tolong kepada nege 
ri asing. aan Me aa 
Atas pertanjaan ini terdakwa me 

nerangkan, bahwa pada, waktu itu 
ia ada dalam keadaan ,,verward”, ba 
njak rentjana2 dan tjita2 jang tim- 
bul. Tetapi, demikian terdakwa apa 
“kah dianggap sebagai suatu kesalah 
an, bilamana saja ada. mempunjai 
tjita2 jang salah, tetapi belum didja 

dak baik, 
dianggap bersalah? 

Atas pelbagai. pertanjaan menge- 
nai permintaan pertolongan kepada | 
Ratu Juliana itu, terdakwa menerang | 
kan, bahwa 'ia hanja meminta 
.persoonlijke bijstand” dari Juliana 
dan bukan dari pemerintah Belanda. | 
Kemudian anggauta  mahkamah 

jang belum didjalankan | 

Jentara, ada. dalam | 

punt. termaksud If 

bertanja pula, bukankah meminta 
trusteeship kepada U.N. itu djuga 
suatu penghianatan? 3 

suatu penghianatan. 

Djaksa Agung. 

Tirtaamidjaja - selesai dengan perta- 
njaan2nja, maka djaksa agung mulai 
mengadjukan pertanjaan2 pula ke- 

“Ipada terdakwa. 
Pertama-tama djaksa agung berta 

nja apakah niatannja untuk mempro 
Iklamasikan negara Kalimantan Ba- 

rat itu — bilamana ia mempunjai 
ukup tenaga dan uang — ada ,hu 

'bungannja dengan. usahanja untuk 
menentang pengiriman TNI ke Kali 

“#mantan Barat. 

Terdakwa mendjawab, tidak. 
Atas pertanjaan selandjutnja dari 

gubernur djenderal Van Mook itu. 
Apakah ada tjita2 untuk mengemba 
ikan kekuasaan pemerintah  Belan: 
da di Indonesia, terdakwa menerang 
kan: tidak. ! 

Selandjutnja terdakwa meneran-:kan 
pula atas pertanjaan Djaksa Agung, 
bahwa ia waktu itu masih mendjadi 
adjudan Ratu Juliana. ,,Apakah dja 
batan itu verenigbaar dengan djaba- 
tan. menteri RIS?”,. tanja djaksa 
agung pula. Terdakwa menerangkan, 
bahwa itu verenigbaar, karena dja 

batannja selaku ,,adjudant in. buiten- 
gewone dienst” itu bukan djabatan 
jang bersifat militer atau politik, me 
lainkan hanja djabatan kehormatan 
belaka. Djuga diterangkannja, bah 
wa mengenai soal ini ia telah berun 
ding dengan presiden Soekarno di 
Jogja, pada waktu mana ia menjata 
kan, bahwa ia akan meminta berhen 
ti sebagai adjudan Ratu Juliana itu 
bilamana ia diangkat mendjadi ko- 
misaris agung Indonesia di Neder- 

' land. , , Na 
Setelah selesai pertanjaan2 djaksa 

agung, maka ketua kemudian menu 
'tup sidang pada pukul 12.30 

  

Sesudah anggauta mahkamah mr. 

Djaksa Agung, apakah sebabnja ia| 
mengadakan hubungan dengan bekas 

Terdakwa mendjawab, bahwa kaF 
lau itu didjalankan memang adalah 

    

| para    
    

   . 

jang berpengalaman untuk G 
| »TJOMAL" dekat Pekalongan. 

IN Surat2 lamaran disertai kete 
IL lengkap hal Pendidikan, pe 

dialamatkan kepada: 

“NX, INTERNATIONALE G 
. HANDELS-VERE 
Afdeling Cultuur- Posthox No. T!M, DIAKARTA.- KUTA 

PEGAWAI TUAN 
merasa gembira dengan 

        

      

    

     

    

Si 

Tn 

    

  

  

  

ONGKOS. KIRIM 10 

| AVROS CLAEYS 
Bromfiets 

Kini ia ta' usah chawatir 
ketinggalan bis dan dapat 
datang tepat dikantor. 

   

CANTILAH SUSUMU 
CENGAN SUSU MANIS 

map BE NDERA 

TT (BAKS, 

ENIGING ,f 

nana nan| 

TN 23 

2 x 

$ 

  

    
t 

    

an an Putus Pengharapan 
Mengundjungilah kepada 

Consult Rp. 10.— 
GRAND HOTEL 

Is Plampitan 39, — Semarang. 
.tPagi, djam 9 —12 

Sore, djam 5— 7   

  

     
     

        

   

   

    

     

SUSU MANIS 

Yap BENDERA 
  

Dalam Persiapan : 
From Basic to wider English, book IV, V and VI 
The Basic way reading book 1 and II 
General Basic English Dictionary : 

| Djuga segera akan terbit buku peladjaran ILMU BUMI Sekolah 
Rakjat dengan methode jang 

. PUSTAKANRAKJAT N. V. 
Penerbit: Dji: Ketapang U. 17 — Toko Buku: Djl. Sabang 24 

BUKU2 PENTING JANG BARU TERBIT: 

   

Susunan Pengadilan dalam Negara R.I. ............... tipis Rp. 35,— 
: tebal A0, — 

Peramdanp2 Perbbtuhan See AA OA sedang ditjetak 
Kamus Istilah, tjet-2 Nenen Ina Mae ash ana Ken eak De Pan Kel Ea Noe Rp. 15,— 
Teori dan Praktek Tatanegara (Sari MEME. sent 3 —— 

| Soal2 Besar Ekonomi Masa Sekarang (Sari M.D:M.) ... ,, 4,30 
Pembimbing Kefilsafat» tjet2' 4 on, 073 
Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia .................... 3”. 15,— 
From Basic to wider English, book I, Il and III... Aa ». 4,50 

eling ibaru. 

      

MINJAK OBAT BAN LENG 

Bawean no. 22 

Dapat diminum untuk menjembuh- 
kan: batuk baru atau lama, sakit 
tenggorokan, sakit perut dll. 
Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit 
binatang berbisa, kena api, dapat Ie- 
kas hilang dengan -digosokkannja. 
Apabila merasa lelah atau salah 
urat, dari sport atau djatuh dapatiah 
Ban Leng digosokkan (dipidjet) dan 
diminum, semua itu penjakit Jekas 
sembuh Karna': Ban Leng telah da- 
pat banjak sekali surat pudjian dari 
Tuan2 jg. terkenal: jg. sudah disem- 
buhkan oleh Ban Leng ini, dari ma- 
tjam2 penjakit. Kalau Tuan suka 
batja surat2 pudjian tsb. kami bisa 
kirim sama Tuan. Hg 
Ban Leng dapat dibelih pada semua 
toko2 Obat Di: kalau tiada, boleh 
kirim Rp. 6,50 Kami nanti kirim 
1 botol sama Tuan dengan tertjatat. 

Dikeluarkan oleh Rumah Obat TJEH SHE TONG. 

Dji. Tilpon 2207 $ Surabaja. 

    

Ini   
  

   

A. Wahid Astroloog “gal Telok Betong dan Tjirebo Njang sudah sepuluh tahun berprak- | DE # BANK di Ba tek di Indonesia. Hal bisa MENE-| 5» ki RANGKAN soal Penghidupan, Per- 1 (|tjintaan, Perkawinan, "Kesehatan dsb. 

  

Undian Uan 
SEBESAR Rp. 2.500.000.— 

terbagi atas 250.000 surat undian 4 Rp. 10-— jang bernomor 
10.001 sampai dengan 260.000 dan selembar surat undian terbagi 
lagi atas surat? undian seperempat A Rp. 2.50 guna 

Ba PENGURUS JAJASAN 
»Dana Bantuan” di Djakarta 

   

  

x 

  

  

Djumlah 2170 hadiah 

e | Surat2 undian dapat diperoleh : 
|. pada kas2 dan bank2 jang 

Contant dengan uang jang sah : 
ESCOMPTOBANK N.V., Djakarta, 
kota tidak diadakan 
Menado, Padang, Palemban 

“Tjirebon. 

strasi dan pengiriman. 

COMPTOBANK N.V. 
Djika djumlah surat undian 
habis terbagi semua, maka 

kian ini dilakukan menurut 

dihadapan Kantor Notaris R 

Diminta perhatian, bahwa d 

N.V. dengan pertjuma atas 

(P Djuinlah hadiah besarnja Rp. 1,280,000, jaitu: 
Kp. 1 hadiah dari Rp. 125.000,— 125.000,— 

Ie 3 ».» | 15.000,— 3» e 15.000, — 

1 ” ” 2. " 50.000,— 3 50.000, — 

PE nb TE OUN SAN NE TTTAON -—- 
0 5. 2 7 1 0. 000,— » $ 1 00.000 na 

3 Ie 5.000,— ,, 100.000,— 
An Ta 1.000,— ,,..69.000,— 
460 3 pg 500, — - 230.000, — 

1604 ,, Br ES 250,—..,» 401:000,— 

pendjualan), Bandung, Makassar, Medan, 

DE JAVASCHE BANK di Bandj: 
- Setjara ,,pengiriman tertjatat” melalui pos, paling banjak 10 su- 
rat undian buat seorang atau se-alamat, hanja dengan pengiri- 
man poswesel kepada Escomptobank N.V. Djakarta, (Posttrom- 
mel 58), Bandung, Makassar, Medan, Menado, Padang, Palem- 

“bang, Semarang, Surabaja, Sibolga, Tegal, Telok Betongedan 

Untuk tiap2 satu surat-undian pen at 
surat undian penuh harus dibubuhi Rp. I.— guna bea admini- 

PEMESANAN. HANJA MELULU PADA KANTOR? ES- 

dapat ditahan untuk. undian uang jang berikutnja, tetapi demi- 

Penarikan di Djakarta pada 29 dan 30 April 1953 

gal ini dipertjepat oleh Menteri Sosial. 
Djikalau surat2 undian tidak terdjual habis, maka hadiah? akan 
dikurangkan ,menurut perimbangan. 

tidak boleh dianggap sebagai daftar resmi. 
Daftar2 penarikan jang resmi dapat dikirim oleh Escomptobank 

Mulai Pendjualan pada 2 April 1953 

  

Rp. 1.250.000.— 

Nusantara 25 (di Djakarta- 

B, Semarang, Sibolga, Surabaja, Te- 

rmasin, Malang, Pontianak. 

Ih atau bahagian dari satu 

jang disediakan untuk dikirim telah 
poswesel jang dikirim sesudah itu 

pertimbangan. Escomptobank N.V. 

. M. SOEROJO, ketjuali djika tang- 

aftar penarikan dalam surat? kabar 

permintaan. 

  

Lae 

'Dimusim panas atau diwaktu 
hudjan. Dalam kota atau pergi 
kedesa. 

  

|Avros cLarys 
Bromfiets 

Iboleh dipertjaja. KUAT, IRIT 
dan lagi STABIBL. 

     
   

ea 

    

Y 221 

  

Kabar Senang. 
Tuan2/Nj.2 jang menderita sa- 
kit WASIR (Aambeien) dan sudah 
berusaha di-mana2 dengan tidak 
berhasil. Datanglah pada alamat 
dibawah ini untuk obati WASIR 
dengan garansie sembuh di dalam 
12 hari sampai RONTOK akar2- 
nja, ZONDER OPERATIE. 

M. S. RAHAT. 
Tabib. 

Seteran 109.   
    
  

  

BUKU-BUKU DENGAN HARGA2 

Anai/M. Crijns ES... 

Genenna Rp. 0,60). 
edagang dan Toko-Buku dapat 

PERHATIAN. 

dan Dalam Negeri. 
Sesuatu keterangan dapat kami 

  

“Gunakanlah kesempatan ini dan pesanlah sekarang djuga 
agar Tuan tidak ketinggalan. 

Pengetahuan Alam bagi sek 
“4 Rendah 1 @& Rp- 4.50 

em Idem Idem Ih it 01 
Anwir. B- S. cs. , Ilmu Alam Tutk. SMP Be 

Idem : Id IN, 5 : 1 9. — 
Esma. P. Ilmu Alam I , SekolahRakjat ,, ,, 3.50 
Goenarso. Ir. Asas2 Ilmu Alam I utk. SM 

Umum, dll MANTRA 9,— 

Idem F Idem Ba Ra an PO 
Hutauruk. M. , mu Alam Tutk. SMP. an UNO Ga 
Kreiken. Dr. EA. , Idem I an Tao 

Idem i Idem. II ar 880 
Lazib St. Besar . Soal2 Ilmu Alam aa 350 
Mohamad Sulaiman, Tjahaja Ag Oa 
Rudy Bachar. Hr. ' , Penuntun ke Pengetahuan Ilmu 

" Alam utk. Sekolah Menengah 1 ,, , 4— 
Malangjudo. S. - Pengulang Ilmu Alam utk. SMP ,, ,, 12.— 
“Napitupulu. F. W. J., Ilmu Alam I utk, SMP NN 
Slijper. Chr- F. M. -, Ilmu Alam ae dana OR 
Siagian/Diebels , Soal2 Ilmu Alam utk. SMP Ae R3 
Soehardjo , Tanja Djawab Ilmu Alam 3b PE 
Soeparmo , Fisika Sederhana I 5 ur ne 

Idem Idem II non I— 
Tarjono Reksowardono, Ilmu Alam I (Sifat Benda) ON ena 

Te demi ing Idem Il (Panas) An bh 
Idem, Kn Idem HI (Gerhana Bulan) ,, , 4— 
Idemj 2 “Idem IV (Maknit Listrik) Pa ba Mia 
Idem PE EERA Soal2 dan Djawaban Ilmu Alam Be ta SIS 

Pesanan2 luar kota per poswesel dan tambah Porto 10 pet, 

Selain dari buku? tersebut diatas kami djuga sedia buku? batjaan/ 
pengetahuan dalam segala lapangan dan tingkatan dari Luar 

Toko-Buku ,,GUNUNG AGUNG” 

Telp. 4678 Gmb. 

ALAM! — 
LAMA: 

potongan jang memuaskan. 

berikan bila diingini. 

dih Thay San Kongsie, 
Kwitang 13, Kotakpos 135 

Djakarta 

  

Wasserij ,, ASIA? 
Blakang Kebon 3 Teff. 1554 

Tjepet, Bersih Murah. 

      

  
  

| Roy Rogers 39 
  

    ITS ROGERSA 
IL.CAN'T FIGGER — 
Tar THOSE ROCKS 

LI PUMPED ON HIM 
AT TH' MINE SHOULD 
HAVE KILLED HIM / 

    
      

    
   

  

   

  

   TAN 
— Itulah 

mengerti, 
dup,  Batu2 . ditambang jang saja 
rudjukkan padanja itu, mestinja tes 

kah membunuh ia. 
ia Sudahlah, djangan dipusingkan 

mereka sekarang. Kita mentjari lagi 

  

   Roy. Saja tidak “dapat   lankan? Apakah didunia ini tidak 
ada orang jang mempunjai fjita2 ti 

“ 

  lemas didalam. hotel. 

7 NEVES MIND TEaTI 
NOw/ WEYE GOT 

TO GET O 
THAT GoLp 

THE 

  

bagaimana ia masih hi 

      

        
    

STAN Xx 

, pelantjong 
hotel? 

HOW AsoOLT Yu Take 

TH/ HOTEL? 

— Bagaimana tentang 

CARE OF 
THEN... BUT 
NO GUN PLAY,    

  

   

  

    Ah : 
dua 

jang menginap  di- 

— Saja akan menjingkirkan 
mereka, 

usah main 
mengarti? 

tetapi dengan . tidak 
tembak-menembak, 

  

    

     

    

UNDERSIAND £ 

  

      

     
   

     

  

| YOw CARE 
TAKE ME ON A 3 
SGHTSSENG TOUR Fs 
OF PkeviLLe ing 
THIS MORNING2 1 

ment 
9 

    
    — Nj. Prim, dapatkah Njonjah 

mengantarkan saja untuk melihat- 
lihat pemandangan di Pikeville pagi 
ini? 

—. Dengan senang hati, 
Slade. 

Tuan 

   
   

BLASTep pubE: 
IHERE'S SOME- 
THIN/ FIS Y 
ABOUT HIM/ ) 

      

     
       

    
— Mata kerandjang. Tentu 

ada apa2 mengenai dia. 
— Mengapa, Willie. 

terang sadja, engkau iri hati. 
Terus 

IREX 

     

INI MALAM D.M.B. 

ORION 5.—7—0— (17th) 
Ann Sheridan—Jack Oakie : 

,Navy Blues”| 
Ini & besok malam: 

5.41. —0.-- 7th.) 
Van Johnson -Ruth Roman 

Dorothy McGuire in M.G.M s 

#INVITATI ON 
M-G-M's 

Oliver Hardy 

.Fra Diavalo” 
Besok malam premiere 

Metropole  5.-7.-09.- 43 th) 
Errol Flyan - Olivia De Havilland 

»Captain Blood 
Warner Bros- Copy Baru 

Ini malam pengh. — 5.-7.-0.- 

,Don Ricardo Returns" 
Ini & besok malam 

Djagalan — 7.-9.- 07th.) 

Han Pa”d ,,PAY DJE MENG" Han Fei 

  

  

Akan Sang 
Stan Laure 

  

  

  

tersebut dibawah ini, pembajaran | 

  

    
Gigi 

mendjadi 
    

Bagaimanakah gjaranja? Itu tidak sukar, 
kalau mulai sekarang djuga memakai Pepsodent. 

untuk menggosok gigi. Karena hanjalah Pepsodent 
« jang mengandung Irium, jaitu suatu bahan-mudjarab jang 

dapat menrjegah rusaknja gigi. Akan terbukti bahwa se- 
2 mua selaput jang melekat pada gigi akan hilang lenjap. 
2. seperti embun kena sinar matahari. Sesung: 

FA guhnja, gigi akan tampak lebih pus 
tih dalam waktu 7 hari! 

   

      

    

         

  

| Bpr #5 AA 
G PAN 

Cc P1 “tk ANN TG 

Me Pepsodent begitu hemat? IN 

KA 
Pepsodent tidak mendjadi kering, JR 

dan satu cm. sudah rjukup untuk | 

sekali pakai. 

  

    
           
  
  

  

INGIN SAKTI, AWAS dan WASPADA ???!!! 
  

  

«PERANG ? Buku : 

Saptu 
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- DAMAI? 

baik utk Perdjodoan, Pindah, Mendirikan Rumah, Mentjari Nafkah, 
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 js. hi- 
dup dlm. dzaman crisis achlak:- # Pawukon Kijai Sapta Renga jg. 10056 
djitu- “ Sedjarah Indonesia, menurut tjatatan Fahian, jg. lengkap djang- kap benar':- “ Astrology dan Horoscope, Kuntji rasianja spi. orang da- pat Kita, Aang dim.: Keenan, Penghidupan din Pertjinta- 

e 001 matjam pengetahuan? lain jg. at i i i penduduk di an : Me Tag 
1 buku ukuran besar mestinja ................... 
Harga Reclame utk. PERAN ARAY AA Sa SA PENA an 
Luar kota tambah ongkos kirim 

dub ankanwe over eka eauan2 es sum 

104. 

(Persediaan terbatas. 1 orang hanja 1 buku) 

Padan Penerbit : 

KWA GIOK DJING 
1 Dil. Kramat 2/4, — KUDUS 

    

  

Distributeur dari 

AVROS CLAEYS : 
SUPER RADIO CON, V 
Tjabang Semarang : Seteran 5, 

Pandanaran 66 Tilp. Smg. 2229 
Memeriksa wanita hamil 
Menolong wanita bersalin 

dan Praktek Umum 
Djam bitjara : 

Rumah: djam 7— 9.30 

djam 4.30 — 6.30 sore 
R. S. Elisabeth 10-30 — 11.30. 

Baru terima: SLOT (Djerman) 
speciaal untuk bromfiets. 

     
    

  

            

          

CITY CONCERN CINEMAS — ii 

  

  

L UK 270 Ini malam d. m. b. (a..13 th.) 
. Stephan MC. Nally — Gail Russel! — 

»AIR CADET" 
Action | — Danger ! — Adventure ! 

| EXTRA: Bintjana alam (Stormramp) di Nege 

Alex Nicol 
The Story of the Jet-Flyers ! 

penuh sensatie ! 
Trails of Gtory! 
ri Blanda (Bagian ke II) 

Akan datang Frankie Lane — Biliy Daniels — Charlotte Austen »Rainbow Round My Shoulder” 
: Color by sechnicolor! dgu. Gadis jg. molek dan lagu2 jg. tersuhur ! 
GRAND 5-7.-9.- Ini malam premiere (u. 13 th.) 

DOROTHY LAMOUR « GEORGE MONTGOMERY 
CHARLES Aa . $ 3 En "1 Lavcaton , Girl from Manhattan 

The delicious Story of America's most beautiful model ! 
And 3 men who led a Model—Life ! 

Kotjak! Lutju ! Menggumbirakan ! 
INDRA Ini malam d.m.b. (u. 17 th.) 5.-7.-9,— Charles Laughton -Boris Karloff-Saily Forrest 

nThe STRANGE DOOR" 
Robert Louis Stevenson's masterpiece of Terror. 
dengan pintu tertutup. adalah 6 manusia tertahan 

Akan datang: ROKIAH m ID). HARRIS — SITI TG. PERAK 

ad atim Pj Oa tu Shaw Bros production 
Djenaka dan meng- 

Dalam rumah  Saitan 
dalam “siksaan! 

harukan! 
Tjerita bermanfaat serta bernilai tinggi — dengan lagu2 merdu serta 

merawankan hati diseling dengan penggeli hati | 
  

  

ROYAL Ini malam d.m.b. (u. segala umur) 
da 9, — T. Sumarni - Darussalam - S. Poniman 

Astaman - Mien Sondak - M, Budhrasa 

sMENJAMBUT' KELUARCA" 
tilm Indonesia baru dgn. 12 lagu. Merdu — Lutju dan Gumbira 
  

         
Pertjetakan Smg. No. SBA/NI/A/ 15 

ROXxY Ini malam premiere (u. segala umur.) 
59.5 Chou.Man Hua: Pei Jun WP .” Tusukkohde dari“ 2 Yu Chai Batu Giok ! Hito 

  

  

    

  

        

       
    

   

     

      
     
                 
    
         

        
    

   

  

   
    

  

   


