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Hnatanan 

Pesawat Militer 'Ameril 

Djatuh Oleh MIG Tje 
PEMERINTAH AMERIKA $ 

| protes keras kepada pemerintah ' 

telah ditembak djatuh oleh 2 bu   HARIAN Pravda hari Rebo te 
kan, mendiang Stalin dalam 

a kepada umum jang ter- 
njatakan, bahwa perang 

ra Amerika Serekat dan So- 
Uni djangan dianggap sebagai 

sesuatu jang tak dapat diglakkan 
dan kedua negeri tersebut dapat 
hidu dalam damai. Karangan 
tersebut ditulis. oleh Niya Ehren- 
bourg. Ia dalam pada itu meng- 
ingatkan, bahwa itu adalah state- 
ment umum terachir. dari Sta 
jang diberikan kepada wartawan 
New York Times “dari Amerika. 
Radio Moskow dalam siarannja 
dua hari berturut2, setelah me- 
ninggalaja Stalin, djuga berulang 
ulang memperingatkan kepada ka 
ta2 Stalin jang terachir itu. 

Indo China 
Diperkuat 

   

   

  

4 

Australia /(Djuga Berikan 
Bantuan2 

rikan matjam2 bantuan perleng- 
kapan militer dan angkatan udara 
jang tertentu kepada a 
Perantjis di Indochina, demikian ' 
komunike jang dikeluarkan pada 
hari Rabu menjatakan, setelah di 
adakan perundingan? antara men 
teri negara Perantjis urusan nega 
ra-negara bagian Indochina, Jean 
Letourneau, dan para anggauta 
pemerintah Australia. Dinjatakan 
selandjutnja, bahwa Letourncau 
akan mengatur soal pengiriman 
suatu missi tehnis jang akan di- 
ambil dari 3 dinas ketentarain ke 
Australia, untuk menjelidiki per 
lengkapan mana jang kiranja da- 
pat dipergunakan di Indochina. 

Sementara .itu dari Tokyo diwar- 
can, bahwa “panglima tertinggi 
B untuk Korea, djenderal Mark 

lark pada tangga!-17 Maret jang 
akan datang akan bertolak ke Indo- 

3 

ks $ dn 
2 

- 
1 

China untuk mengundjungi medan 
peperangan Indochina selama bebe- 
rapa hari. Demikian 
oleh komando. PBB-di Tokyo pada 
hari Rebo. 

Dinjatakan selandjutnja, 

(tadi tidak membalas tembakan2. talu 

njaan Tjekoslowakia, diatas daeral 

20 Km, didalam wilajah 
Djerman Barat. KT 

 Markasbesar angkatan udara Ame 
rika Serikat di Wiesbaden, Djerman. 
Barat, malam Rabu mengumumkan 
bahwa pesawat terbang F-84 Ameri 
ka tadi sedang melakukan penerba- 
ngan latihan diatas wilajah Djerman 
Barat, ketika diserang oleh 2 buah 

   

   

Menurut maklumat tadi, pesawat 
Amerika tsb tidak membalas tembak 
an2 dari pihak penjerang dan pe- 
nerbangnja dengan - selamat ' dapat 
menerdjunkan diri dengan parachu 
te. Pesawat F-84 tsb djatuh terba- 
kar didekat tempat penerbang tadi 
mendarat. 2 MIG tsb pakai tanda? 
Tjeko. 
Djuga pesawat Amerika jang me 

njertai F-84 jang ditembak djatuh 
PA 

mendarat di Fiirstenfeldbriick. 

rat, 20 km dari perbatasan Tjekoslo 
wakia, kata maklumat tadi,  Pesa- 
wat2 MIG-15 sesudah melakukan se 

rah Tjekoslowakia. 
Menurut pembesar? 

Fiirstenfeld-Briick,  tjuatja 

tadi, 

perhatikan. 

Amerika John Foster. Dulles -mene- 
rangkan kepada pers di Washington! 
pada malam Rebo, bahwa pemerin- 
tah Amerika Serikat menaruh per- 
hatian jg sungguh2 atas insiden pe-' 
nerbangan tadi, dan sementara me- 
nantikan hasil2 studi jg lebih men-. 

& 

ri menteri negara  Perantjis urusan, 
negara2 bagian Indochina, Jean Le-' 
tourneau. - 1   

diumumkan | sebagai suatu tanda makin eratnjal 
hubungan antara Perantjis dan Ame' 

bahwa | lawan komunisme di 
Clark telah mendapat undangan da-'an AFP. 

Kalangan2 jang mengikuti perkem, 
bangan-perkembangan di Indochina' 
menganggap kundjungan Clark itu! 

tika Serikat dalam peperangan me-| 
Asia. Demiki- 

sawat pemburu jet F-84 kepunjaan udara Amerika Serikat aa pa , 

Setelah dilakukan penjelidikan, ma 
Ika ternjata bahwa serangan2 tadi 
fterdjadi diatas wilajah Djerman Ba 

AUSTRALIA bersedia membe | 

rangan2 tadi terbang kembali kea-! 

pangkalan 
terang-' 

benderang ketika terdjadi insiden tsb: , 3 
wakia terhadap pesawat terbang F-84 

| Amerika Serikat diatas wilajah Djer: 

Dulles: Pemerintah sangat 

Sementara itu menteri luar negeri 

| Amerika 

   
     

  

  

  

erikat hari Selasa menjampaikan 
jekoslowakia, karena sebuah pe 

pesawat terbang MIG-15 kepu- 
pendudukan Amerika di Djer- man Barat. Demikianlah diumumkan dengan resmi di Washington. | M 

dutabesar Amerika di Praha diberi 
instruksi untuk menjampaikan ,.pro- 
tes sekeras2nja” kepada pemerintah 

| Tjekoslowakia. Gedung Putih ma- 

komentar terhadap insiden tadi. 

Nantikan reaksi Moskow. 
pesawat terbang pemburu jet MIG-I Senstor Amerika Herman Welker. 15 dekat Fiirstenfeldbriick, sebuahf dari data Republik, malam Rebo Seerelan udara Amerika dekat mengatakan, bahwa reaksi2 dari Per' chen. Ovi! dana Menteri  Sovjet Uni. Georgi' 

Malenkov terhadap insiden penerba 
ngan tadi ,,akan membuktikan apa- 
kah ia bersungguh2, ketika ia me- 
njatakan bahwa ia mengingini per- 
damaian”, 5 : : 

Kata Welker, sekurang2nja hen- 
-daknja ,,pihak Sovjet” segera mela 
kukan tindakan2 hukuman terhadap 
penerbang2 MIG-15 jg tembak dja- 
tuh pesawat Amerika tadi, ,diser- 
tai dengan statement jg patut dari 
Kremlin.” Seperti telah dikemuka- 
kan diatas tadi, kedua MIG-15 jg 
dimaksudkan  Welker adalah milik 
pemerintah Tjekoslowakia. 

“Insiden besar” kata komi 
saris Agung Amerika. | 

Sementara itu Komisaris jagung 
Amerika Serikat di Djerman James 
Conant, hari Selasa mengatakan bah: 
wa serangan jang dilakukan oleh 2: 
buah pesawat terbang MIG Tjekoslo: 

man Barat itu merupakan ,.insiden! 
besar”. Conant mengatakan bahwa! 
dengan terang2an perbatasan dae- 
rah pendudukan Amerika di Djer-! 
man telah diperkosa oleh ,,pesawat2! 
terbang militer Sovjet Uni atau salah 
satu dari satelit?nja”: mereka mem 

babi-buta melepaskan tembakan? 
didalam batas2 daerah Amerika”. Di 
katakannjarbahwa ia jakin pasukan2: 

| Djerman akan mampu 
“kalau terdjadi lagi insi- 

  

  
    

    

pula 

  

    

  

itu. (Antara — AFP): 

Insiden2 jang sudah2. 
a sudah beberapa kali 

erd insiden2 dimana pesa- 
wat Amerika diserang oleh pener- 
bang? komunis, demikian selandjut- 
nja United Press.“ ...—- 2 
« Dalam tahun 1950 sebuah pesa- 
wat. terbang angkatan laut Amerika 

'Iditembak djatuh oleh pesawat-pesa- 
wat terbang Rusia diatas Laut Bal- 

  

Kedudukan Indonesia Lebih Sulit Dari Ceylon 

PEMERINTAH INDONES 
lagi diberitahukan atau diminta 

IA sampai 
dengan 

sekarang ini belum 
resmi untuk memperkeras 

pemberian fasilitet2 pelabuhan (havenfaciliteiten) kepada kapal2 jang akan mengangkut bahan2 strategis 
dilakukan oleh pihak Inggeris. 

kedaerah RRT seperti jg 
Demikian keterangan pihak jang mengetahui dikalangan pemerintah atas pertanjaan ,,Antara” ber- 

hubung dengan berita UP dari Washington, dimana dinjatakan bah 
wa Inggeris dan Amerika akan bersama2 mengadjukan suatu per- 
mintaan (beroep) kepada Indonesia agar memberikan bantuannja 
terhadap tindakan tersebut diatas. 
pula, bahwa permintaan untuk turat 
terhadap tindakan tersebut diatas, 
dan Burma. 

“na, 

Kalangan tadi tidak bersedia mem 
berikan keterangan? lebih landjut 

— bagaimana sekiranja sikap pemerin- 

dat 
Leve 

nesia 
sukarannyja. 

f 
f 

f 

f 

tah Indonesia djika permintaan un-| 
tuk turut membantu tindakan tsb. 
diadjukan. Hal ini adalah kompe- 
tensi kabinet, karena mengenai soal 
jang amat penting jang sangat dja- 
uh pengaruh dan akibatnja. Dalam 
hubungan ini hanja ditegaskannja, 
bahwa kedudukan Indonesia adalah 
berlainan dengan Ceylon. Kedudu- 
kan Indonesia lebih sulit. Ini ber- 
laku sudah lama sebelum tindakan 

Tambah Baik 
Onderneming2 Di Indo- 

nesia Makin. Aman 

  

DENGAN mendapat perhatian 
besar dari pers Belanda, direktor 
Dr. Ir. P. H. Levert mendjawab 
pertanjaan « 
gang saham, dalam satu rapat pe 
megang saham ,,Kali Kelepak” 
jang diadakan kemarin dulu pagi 
di Amsterdam. Levert, seorang 
jang abli dalami soal perkebunan 
Belanda, dalam rapat ini menga 
takan, bahwa keadaan di Indone 
sia sekarang lebih baik daripada 

ditahun 1952, onderneming2 lebih | 
aman, dan orang lebih insjafi ke | 
sukaran jang diderita oleh pengu 
saha2 Belanda. 

   

  

    

    

kedudukan devisen buruk, 
( berpendapat, bahwa Indo 
telah meliwati puntjak ke 

Maskapai? perkebu 
41an jang dipimpinnja sn tenang | 

:rus memperluas perusahaan dan 
nemperbanjak penanaman kapi 

alega di Indonesia. Demikian 
Antara” dari Amsterdam. 

   

  

dari beberapa peme' 

Levert menduga, bahwa peme: 

Dalam berita2 tadi dinjatakan 
serta memberikan bantuan 

diharapkan pula dari Ceylon 

memperkeras pemberian  fasiliteit2 
pelabuhan2 itu didjalankan, jaitu se- 
waktu diterima putusan untuk meng 
adakan tindakan embargo terhadap 
RRT oleh PBB. 5 

Seperti diketahui, dalam hal pe- 
nerimaan resolusi embargo ini, In- 
donesia- memberikan suara blanko. 
Tetapi bagi Indonesia jang mendjadi 
anggota PBB, agak sukar untuk ti- 

dak turut serta dalam tindakan cm- 
bargo itu. Dalam hat ini kedudukan 
Ceylon terhadap soal embargo ini 
berlainan dengan kedudukan. Indo- 
nesia. Ceylon ,demikian ditegaskan 

oleh kalangan2 itu, “adalah bukan 

gota Commonwealth. Inggeris, 
hingga” djika Ceylon dengan tidak 
mendjalankan embargo tadi masih 
dapat mengharapkan pemberian ban 

'Ituan dari pihak lain selainnja “dari 
Iobihak PBB itu. 1 

Mempertinggi export. 
Akan tetapi, demikian kalangan 

tsb. pada -achirnja, lepas daripada 
persoalan embargo dan. tindakan 
untuk. memperkeras pemberian fa- 
silitet2 pelabuhan tadi, mulai dari 
sekarang ini ' Pemerintah Indonesia 
memang sudah seharusnja berusaha 
dengan sekeras2nja untuk mentjari 

kemungkinan2 guna -mempertinggi 
export bahan2 mentah Indonesia. 
Keterangan lebih landjut tentang ini 
ikalangan tadi tidak bersedia mem- 
berikannja. ! 

Sementara itu ketua Seksi Luar 
Negeri DPR, Mr. Djody. Gondeku- 
sumo, atas pertanjaan tentang soai 
ini, menjatakan dengan tegas, bahwa   
Inggris dan Amerika untuk membi- 
tjarakan langkah2 tsb., pihak Indo- 
nesia. tidaklah diundang sama se- 
kali, sehingga dengan demikian In- 
donesia nanti  djika memberikan 
bantuannja hanjalah didjadikan alai 
sadja oleh mereka dalam melaksa- 
nakan tindakan2 jang mereka run- 

tanda djasa mereka 

anggota PBB tetapi mendjadi ang-| 

se: 

Iparkan tanggung djawab, 

Tekanan Inggris Ame- 
rika Thd. Indonesia?! 

Agar Ikut Memperkeras Em- 
bargo Terhadap RRT 1! 

ar.negeri di Washington telah me 
nuntut supaja penerbang2 jang ber 
salah dihukum. Sebaliknja daripada 
itu Kremilin malahan memberikan 

karena sudah: 
.mmelindungi daerah kedaulatan Ru- 

Isia terhadap pelanggaran oleh pesa- 
wat2 Amerika”. ' 
Kemudian dalam bulan Nopember! 

tahun 1951 sebuah pesawat transport 
militer kepunjaan Amerika -dipaksa! 
mendarat di Hongaria oleh pesawat2| 
Rusia. Anak-buah pesawat terbang! 
transport ini belakangan dimerdeka' 

kan, akan tetapi pemerintah Honga! 
ria menolak mengirim pulang pesa 
wat tersebut. Achirnja dalam bulan! 
Oktober tahun jang lampau sebuah 
pesawat pembom Amerika type B-29 
ditembak djatuh oleh pesawat2 pem! 
buru Rusia diatas daerah kedaula 
tan Djepang. Pemerintah Amerika| 
memerotes dan menuntut pembaja- 
ran kerugian - untuk pesawat dan 
anak-buahnja, akan tetapi pemerin- 
tah Sovjet Uni menolak pembaja- 
ran ganti kerugian itu. (Pia). 

Tjekoslowakia sampaikan 
protes. 3 

Sebaliknja  Tjekoslowakia- pada 
malam Kemis menuduh bahwa 2 
buah pesawat djet A.S. .jang telah 
ditembaki oleh pesawat2 Tjekoslo- 
wakia pada hari Selasa jbl., telah 
didjumpai oleh pesawat2 Tjekoslo- 
wakia tadi. 25 mil didalam wilajah 
Tjekoslowakia. Selandjutnja AFP 
mewartakan bahwa radio Praha pa- 
da malam Kemis mengumumkan 
kementerian luar negeri Tjekoslowa- 
kia telah menjampaikan kepada ke- 
dutaan besar A.S. di Praha nota 
protes atas pelanggaran wilajah uda- 
ra Tjekoslowakia oleh 2 buah pe- 
sawat terbang A-.S. pada tanggal 10 
Maret jbl. Menurut radio Praha pe- 
'merintah Tjekoslowakia — menolak 
suatu nota A.S. mengenai insiden 
ini karena ,.nota A.S. itu hanja me- 
rupakan suatu usaha untuk melem- 

jang se- 
sungguhnja dipikul seluruhnja oleh 
pembesar2. A.S., kepada pembesar2 
Tjekoslowakia”. Dikatakan  djuga 
bahwa A.S. tidak menghentikan me- 
lakukan tindakan2 provokasi terha- 
dap Tjekoslowakia dengan djalan 

terutama mengadakan pelanggaran 
wilajah udara Tjekosiowakia. 

Menurut UP dalam nota Tjekoslo- 
wakia tsb. dikatakan bahwa pesa- 
wat2 A.S. tadi telah memasuki wi- 
lajah Tjekoslowakia sampai daerah 
Pilsen dan telah disergap oleh pe- 
sawat2 Tjekoslowakia, jang sedang 
melakukan penerbangan patroli 25 
mil. sebelah Timur perbatasan Tjeko 
—Djerman Barat. 

dalam tentang kedjakiian tadi, maka| 

lam Rebo tak hendak memberikan| | 

dari pemeriksaan atas kaw 

Se 

     

  

Pan 

  

    

      

      Wakil Menteri L. N. 
Vishinsky, waktu men 

tera 

  

4 ORANG PEGAWAI 

gunung Plawangan, em 
bagian Selatan dari gunung M 
Seismograf 'itu adalah bikinan Di 
dasarkan atas, rentjana Drs. De 
istimewaan dari seismograf ini ia 
mentjatat baik getaran jang ho 
vertikaal. Sebagaimana diketahui 
datangkan dari I negeri han 
mentjatat getaran Vertikaal sadja, 
taran horizontaal sadja. ? 

Mengenai keadaan "kegiatam 
nung Merapi sekarang, ft 
orang pegawai Dinas Gimu 
api jang baru kembali di 

    

  

    
   
   

    
   

tersebut, berlainan dengan- 
dalam. tahun 1931, gump 
(gloedwolken) gunung Mera 
rang mengarah kedjurusan Il 
jaitu ke Kali Kuning. . Orang 
nguatirkan kalau2 gunung. Merc 
mendjadi lebih giat lagi dan gium- 
palan api itu masuk ketempat sum- 
ber air leding jang memberi air ke 
Jogjakarta. 

Sebuah pos j n 
akan didirikan di Djra- 
kah. 5 

Seterusnja kepada ,,Antara” di 
beritakan, bahwa oleh Dinas Gu 
nung Berapi kini sedang disiap- 
kan pendirian sebuah pos penga- 
wasan didesa Djrakah, Barat-daja 
Bojolali. Seperti diketahui kare- 
na gunung Merapi letaknja da- 
jam perbatasan Kedu, Jogjakarta 
dan Solo, ada kemungkinan bah- 
wa ketiga daerah itu akan tertim 
pa bahaja akibat peledakan . gu- 
nung tsb, sehingga ditiap2 dae- 
rah itu perlu adanja alat untuk 
mengetahui kegiatan2 gunung 
tsb (seismograf).. Dan-pos penga 
wasan dimana telah ada alat2 32 
rupa itu ialah di Babatan dan 
Plawangan masing2 untuk  dae- 
rah2 Kedu dan Jogjakarta. Jang 
akan didirikan itu ialah pos pe- 
ngawasan jang meliputi wilajah 
Surakarta dibagian Barat-daja Bo 
iolali. Berita lain  menjatakan. 
bahwa kini telah dibuat  berpu- 
luh2 djembatan darurat disekitar 
kaki gunung Merapi sebagai per 
sediaan hubungan lalu-lintas. da- 
lam mengungsikan penduduk. 

Farouk Ber- 

tjerai? 
Harian ,,Al Ahram” jang terbit di 

Kairo memuat - sebuah berita “jang 

berasal dari Roma dalam mana di- 
katakan bahwa bekas radja Farouk 
Selasa petang telah bertjerai dengan 
isterinja Narriman Sadek. 

Akan tetapi baik di Kairo mat- 
pun di Roma kalangan2 resmi tidak 
bisa memberi keterangan tentang 
benar atau tidaknja berita tersebut. 

17 ANGGOTA GEROMBOLAN 
DITEMBAK MATI 

Pada tg. 6 Maret jang lala Mo 
biele Brigade pos Pasirmaung Bogor 
dengan dibantu kesatuan2 “polisi da 
ri Megamendung jang semua ber- 
djumlah 100 orang telah melakukan 
pembersihan dikampung “ Tjibinbin 
(ketjamatan — Tjiteureup kabupaten 
Bogor). Hasilnja jang sudah. diketa 
hui 17 anggota gerombolan tertein- 

sia nterargkap wakil tetap di PBB, Andrei Y. 
Kk pedatoni selama 2-djiam, membalas tu- ' 

4 duhan wakil Amerika, Henry Cabe 
LNG 5 gi barkan, perang Korea. 
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MAHKAMAH AGUNG 

di 

Gang, ketua menjatakan, bahwa 

Saksi Daan Jahja menjatakan, 

    ei Y. 

Lodge, bahwa djuga Amerika ikut ' 

Merapi 
Gumpalan Api Terutama Me- 

ngarah Ke Kali Kuning 
Gunung Berapi Bandung hari 

"Rebo kemaren berangkat ke Jogjakarta dengan menumpang se- 
buah truck dan membawa sebuah seismograf jang akan dipasang di 

f pos-pendjagaan jang letaknja di 
pi, tidak djauh dari Kaliurang. 
nas Gunung Berapi Bandung ber- 
Neve, kepala dinas tersebut Ke- 
lah bahwa pesawat tersebut bisa 
rizontaal, maupun getaran jan 
pesawat2 seismograf jang dulu di 
berisi satu cylinder, jaita jang 
atau jang hanja mentjapai ge- 

  

Sporthall 
el Di Djakarta 

| Disetudjui — Pendiriannja 
Oleh Presiden 

kemaren telah 
2 n. Sukarno di 

istana Merdeka, Maladi, - sekreta. 
ris dari Jajasan Stadion, untuk 
membitjarakan renfjana pembiki 
nan suatu sporthall di Medan 
Merdeka. Dalam pertemuan itu 
Maladi telah memperlihatkan Pre 
siden schema dari sporthall jang 
akan didirikan nanti, dan dibuat 
oleh Air Chamar & Co di Dja 
karta. Presiden dalam pembitjara 
an dengan Maladi itu menjatakan: 
dapat menjetudjui pendirian sport 
hall di Medan Merdeka itu: hanja 
oleh Presiden diminta supaja ben: 
tuk depan dari sporthall jig akan 
didirikan nanti pantas dilihat oleh 
umum. Sebagaimana diketahui, 
oleh Jajasan Stadion Ikada diren 
fjanakan akan didirikan suatu 
sporthall dengan ukuran 50 X 30: 
m. didekat gelanggang tennis 
Ikada, di Medan Merdeka, jang 
dapat memberikan tempat kira2 
3000 orang. 

  

   

Seterusnja diwartakan, bahwa ke- 
maren siang tiba dilapangan terbang 
Kemajoran dari Singapura,  suami- 
isteri Mottram,.pemain2 tennis ter- 
nama dari Inggris: Datang menjam 
but di Kemajoran antara lain Wim 
Latumeten, Komisaris PELTI Dja- 
karta Raya. 5 

Suami-isteri ' Mottram tiba dari 
Singapura untuk mengadakan bebe- 
rapa pertandingan demonstrasi ten- 
nis di Indonesia. s 
Sebagaimana diketahui, di Singa- 

pura suami-isteri  Mottram telah 
memperoleh. kemenangan? dalam 
pertaridingan2 exhibition melawan 
djago2 Malaya dan Hongkong. Sab: 
tu sore jg akan datang Tony Mot- 
tram dan njonja akan memulai de- 
monstrasinja digelanggang Ikada me 
lawan djago2 Djakarta. 

Rahasia MIG 
Sudah Diketahui Oleh 

Blok Barat 

Rahasia2 daripada  seluk-beluk- 
nja pesawat pemburu jet MIG bna- 
tan Rusia pertama jg dengan tidak 
kurang sesuatu apa telah djatuh da 
lam tangan - Barat, akan. dipermak- 

| lumkan .kepada “pembesar2- sekutu 
Barat Ni kabarnja. Denmark 
telah menolak untuk memberi idjin 
kepada para ahli dari NATO untuk 
menjelidiki “seluk-beluk dari pada 
bentuk pesawat tsb. Dari Denmark 
sebagai anggota NATO diharapkan, 
bahwa dia segera akan meneruskan 
keterangan2 ' mengenai pesawat itu 
kepada para pembesar Amerika utk 
dipakai ' seterusnja guna kemanfa-   bak mati termasuk djuga kepala da   ri gerombolan tsb, Telah dibeslah 

sendjata api dan granat. 

atan  perdjuangan! PBB di Korea 
melawan kegiatan2  pesawat2  pem- 
buru MIG. disana. 

(kkedudukan 

(bahwa dalam laporan2 jang dite 
| rimanja mengenai kemungkinan 
adanja penjerbuan Westerling . di 
Bandung dan di Djakarta jang 
diterima waktu itu, memang se 
tjara samar2 ada disebut nama 
terdakwa. Tapi tidak disebutkan 
dalam laporan itu apakah terdak 
wa mendjadi pemimpin dari gera 
kan Westerling itu atau tidak. 

Dalam keterangan saksi Anton 
Willem Burger jang dibatjakan 
kemudian oleh ketua dinjatakan, 
bahwa Westerling pernah menja 
takan kepada saksi A.W. Burger, 
bahwa diantara orang2 dengan 

tinggi, jang menjo- 
kong gerakan Westerling ada di 
sebut antara lain nama terdakwa 
Sultan Hamid, Sunarjo, Surjakar 
talegawa. Westerling menurut sak 
si Burger pada waktu itu menja 
takan djuga, bahwa pemerintahan 
Pasundan waktu itu menjokong 
seluruhnja gerakan Westerling, di 
antaranja “disebut nama Anwar 
Tjokroaminoto jang waktu itu 
mendjadi Pa wandan. 

Saksi Overste Daan Jahja me 
njatakan, bahwa saksi Frans Na 
joan mendjadi pembantu aktief 
dari gubernur militer Diakarta 
Raya (pada waktu permulaan Dja 
nuari 1950 Daan Jahja mendja 
bat gubernur militer itu) semen 
djak 1 Pebruari 1950 dan semen 
djak itu Frans Najoan memberi 
kan keterangan2 - sekitar Wester 
ling kepada major Parman jang 
waktu itu mendjabat kepala staf 
dari gubernur - militer Djakarta 
Raya. : : 

Dalam keterangannja jang diba 
tjakan ketua, saksi Anak Agung 
Gde Agung menjatakan,: bahwa 
waktu itu terdakwa tidak pernah 
membitjarakan soal Westerling 
dan Apra- dengan saksi. Djuga 
saksi Anak Agung Gde Agung 
menjatakan, ia tidak mengetahui 
sama sekali tentang maksud2 ter 
dakwa untuk membunuh Sultan 
Hamengku Buwono IX. Saksi me 
ngetahui soal itt sesudah mem 
batja berita? dalam surat kabar. 

Dalam keterangan jang dibatja 
kan ketua, saksi Mr. Djumhana 
menjatakan, bahwa ketika diada. 
kan pertemuan di Jogja bulan De 
sember 1949 untuk diadakannja 
pemilihan presiden dan kabinets 
formateur jang pertama dari RIS, 
waktu itu saksi mendapatkan ke 
san, bahwa terdakwa Sultan Ha 
mid waktu itu mengetahui ke- 
adaan Westerling dan pengikut2- 
nja. 

Ultimatum Westerling. 
Ketika sebelum dilakukan pe- 

njerbuan “Bandung oleh Wester- 
ling diadakan ultimatum oleh 
Westerling . kepada pemerintah 
Pasundan  supaja gerombolan 
Apranja diakui sebagai tentara 
resmi dari Pasundan, maka saksi 
Djumhana waktu itu mengusul- 
kan kepada P.M. Hatta supaja 
kepada Sultan Hamid diserahi 
kewadjiban untuk menjelesaikan 
soal Westerling' itu dan dengan 
demikian “dapat. dihindarkan tin- 
dakan2 Westerling. Menurut saksi 
Djumhana, waktu itu P.M. Hatta 
menjarankan kepada saksi Djum- 

hana. untuk membitjarakan hal 
itu dengan Sultan Hamid. Menu- 
rut saksi Mr. Djumhana hal itu 
tidak dapat lagi dilakukan, kare- 
na. keesokan ' harinja “Sultan 

Hamid bepergian ke Pontianak. 
Atas pertanjaan ketua sidang 

mengapa terdakwa mengirimkan 
tembusan surat terdakwa pada 

isterinja bulan Maret 1950 djuga 
kepada. P. Spies, terdakwa Sul-   tan Hamid menjatakan, bahwa ia 
kenal dengan P. Spies semendjak | 

(P. Spies mendjadi agen  Javase 
|Bank di Pontianak. Sanak  ke- 
|Juarganja mengenal Spies semen- 
|djak lama sebelum tahun 1950 
Litu. Terdakwa membantah, bah- 

| wa pengiriman surat tembusan 
| kepada P. Spies itu ada hubu- 
|ngannja dengan keinginan untuk 
| mendapatkan bantuan uang dari 

'Spies sebagai direktur Javase 
Bank waktu itu. Perlu diketahui, 
bahwa P. Spies waktu ini men- 
djabat penasehat Javase Bank 
dan bertempat tinggal di Djakar- 
ta. 

Djalannja sidang. 
Sidang hari Rabu kemaren di- 

mulai pukul 9.00. Sesudah dibu- 
  

rin Indonesia akan sanggup lia tidak setudju  djika - Indonesia 

mei rah devaluasi rubiah, dan | nanti akan turut serta memberikan 

berk ata, dalam bulan? bejaka- | bantuannja dalam tindakan jang di- 
bapak Abas In : “aw “dia "harapkan oleh Inggris dna “Amerika 
Tie t Ian PP " Ta, DN Bt. jatah PEMERINTAH Iran akan meno- 

Sa aa Ba Tn Ditegaskannja. bahwa tidak setu- |lak usul2 Inggris jg terachir: menge 

tuh makin bertambah besat. djunjia ini didasarkan pada alasan (nai penjelesaian pertikaian  minjak, 

Meskipun harga karet turun bahwa dalam perundingan2 antara |jg minggu jg lalu telah - disetudjui 
dengan sepenuhnja oleh pemerintah 
Amerika Serikat, demikian dikabar: 
kan ibu-kota Iran pada hari Selasa. 
Penasehat2 perdana menteri ' Mos- 
sadeg dalam urusan rhinjak, Karim 
Sanjabi dan Kazem Hassibi, kedua2 
nja anggota ,,Majlis”, menerangkan 
kepada pers, bahwa Iran tidak da-   dingkan tadi. pat menjetudjui usul2 Inggris itu 

sebagai soal prinsip. Dikatakan se- 
landjutnja, bahwa perdana menteri 
Mossadeg dalam waktu 2satau 3 
hari jig akan datang akan memberi 
kan laporan penuh tentang hal itu 
kepada ,,Maj!is” dan akan menge- 
mukakan sikap pemerintah terhadap 
usul2 itu. "Dan setelah sidang? 
»Majlis” itu berachir, djawaban res 
mi dari pemerintah akan segera di 
kirimkan ke London. Demikian Sa- 
njabi. 

Iran, Hussein Fatemi, menerangkan, 
bahwa Iran tidak dapat menjetudjui 
diadjukannja soal pembajaran peng- 

pada suatu 'arbitrage, ketjuali djika 
besar-ketjilnja pengganti kerugian 
itu ditentukan dengan tegas lebih 
dulu. Dikatakan, bahwa usul2. Ing- 
gris itu tidak tegas dar. meragukan 
dalam soal pengganti kerugian tsb. 
dan soal ini pulalah jg mendjadi 
penghalang terbesar bagi usaha me-   Sebelum itu menteri ' luar negeri    

yen 

Lembaga Ke 
Ken. oten 

gn Kunstan an We 
ma maa LA 

   
      

   

  

Inja. Menu- 
budajaan Indonasis 

h Ganootschap 
tenguhangen 
Sa 

ganti kerugian kepada A-I.O.C, ke- 

“Iran Akan Menolak Usul Inggris - Amerika 
rut Fatemi, Inggris tetap tidak mat 
dengan tegas menentukan — djumlah 
pengganti kerugian jg harus di ba 
jar oleh Iran dan soal2 jg diang- 
gap perlu untuk diadjukan kepada 
arbitrage. Achirnja diterangkan, ba- 
hwa kabinet pada malam Selasa te- 
lah membitjarakan “usul2 Inggris 
jg terachir “dan bahwa  Mossadeg 
dalam pidato-radio-nja minggu de- 
pan akan mengumumkan tekst. leng 
kap dari pada usul2 itu. 

Mahkamah tg. 25 Maret jang ak 
t 

ka, maka oleh. ketua 
pertanjaan kepada 
apakah - terdakwa 

pada keterangan2nja 

diadjukan 
terdakwa, 

masih tetap 

jang dibe- 
rikan “dalam sidang2 jang lalu. 

Pertanjaan tersebut didjawab 
Oleh terdakwa dengan perkataan: 
sda. 

Sesudah itu diadjukan kedepan 
hakim saksi Overste Daan Jahja, 
berumur 28. tahun, kini mendja- 
bat sekretaris gabungan kepala? 
staf pada Kementerian Pertaha- 
nan dan pada waktu penjerbuan 
Westerling . terhadap “ Bandung 
dalam permulaan tahun 1950 

mendjabat gubernur. militer Dja- 
karta Raya. 

Overste. Daan Jahja menjata- 
kan, bahwa sebelum dilakukan 

penjerbuan Westerling terhadap 
Bandung tgl. 23 Djanuari 1950 

itu, maka ia sebagai gubernur 
militer Djakarta telah menerima 
laporan2 tentang maksud Wes- 
terling untuk mengadakan pe- 
njerbuan terhadap Bandung dan 
djuga terhadap Djakarta. Tapi 
waktu itu tidak disebutkan da- 
lam laporan tadi bagaimana ben- 
tuk dan kapan akan dilakukan 
penjerbuan itu. Dua hari sebelum 
penjerbuan Westerling “terhadap 
Bandung, ia ke Bandung untuk 
bertemu. dengan anggauta staf 
divisi Siliwangi guna mentjotjok- 
kan gegevens. jang diterimanja 
dalam laporan itu. 

Patroli militer diperkuat. 

Sesudah diterima laporan ten- 
tang penjerbuan Bandung, maka 
pada tgl. 23 Djanuari 1950 pukul 
11,00 siang saksi: mengumpulkan 
staifnja dan hari itu atas perin- 
tahnja diperkuat pendjagaan mi- 
liter di Djakarta dan diperkuat 

pula patroli militer. Jang diper- 
kuat pendjagaannja waktu itu 

ialah kompleks lapangan Gam- 
bir, karena dikompleks tersebut 
terletak gedung2 penting dianta- 
ranja istana Presiden, demikian 

pula diperkuat pendjagaan pos2 
militer dan terutama KMKB. 

Saksi .menjatakan, bahwa da- 
lam laporan2 jang diterimanja 
waktu itu, baik sebelum maupun 
sesudah dilakukan  penjerbuan 
Bandung memang ada disebut 
setjara samar2 nama terdakwa 

Sultan Hamid. Tapi tidak dise- 
butkan sebagai apa terdakwa pa- 
da waktu itu dan tidak disebut 
apakah terdakwa memegang 
pimpinan atau tidak. 

Saksi menjataKan pula, bahwa 
pada pagi" hari waktu berang- 
katnja Presiden Sukarno ke India 

(sebelum dilakukan penjerbuan 
Bandung), telah disinjalir adanja 
sebuah power wagon djalan di 
Djakarta berisi orang2 bersen- 
djata. Powerwagon tsb. kemu- 

dian diburu oleh M.P, Belanda 
karena menurut anggapan mere- 
ka powerwagon tsb. adalah de- 

serteur2 dari Bandung. Menurut 
laporan2 mereka berlindung di 
Kramat 20 Djakarta. Berhubung 
dengan diterimanja laporan ten- 

  

(Grombolan Sembunji Di Kramat 20 
. Desertir2 Dari Bandung Melarikan Diri Ke Djakarta 

23 Pendjagaan Djakarta Diperkuat 

(dibawah pimpinan ketuanja, Mr. Wirjono, hari Rebo mengadakan si- 
dangnja lagi untuk melandjutkan pemeriksaan perkara Sultan Hamid. K 
Overste Daan Jahja jang berumur 28 tahun dan kini mendjabat sekretaris gabungan kepala2 staf pa 
da Kementerian Pertahanan. Selain itu dibatjakan oleh ketua kete 
.dan Mr. Anak Agung Gde Agung, masing2 sekarang mendjabat 
sel. Mereka keduanja masing2 diperiksa dalam bulan April dan M 
Tug hari Rebo itu keterangan dari saksi 

Hari itu diperiksa -saksi 

rangan dari saksi2 Mr. Djamhana 
duta di Vatikaan dan duta di Brus 
ei 1951. Dibatjakan pula dalam 'si 

Anton Willem Burger dulu mendjabat pegawai kepolisian 
jimahi dan sebelum Westerling mengadakan penjerbuan terhad ap Bandung ber-kali2 mengada- 

kan pertemuan2 dengan anak2 buahrja dirumah AW. Burger itu. Kini AW. Burger ada di Neder-: 
land. Sidang jang dimulai pukul 9.00 pagi ditatup lebih karang pukul 11.45. Sebelum penutupan si- 

re gufisitoir dari Djaksa Agung Suprapto akan dilakukan dalam sidang 
an datang. Pembela Mr. Surjadi mengadjukan  pertanjaan kepada 

ketua sidang, apakah ia See ehkan membatjakan pleidooinja pada tgl. 25 Maret itu djuga, an- 
Gaikata pembela dapat menjiapkan pleidooinja dalam tempo 14 hari.ita-(antara tgl. 11 Maret dan 25 
Maret jang akan datang). Pertanjaan tersebut didjawab oleh ketua: Boleh”. 
Agung hari ini seperti dalam Sid ang2nja jang dulu2 dan perhatian 

Susunan. Mahkamah 
umum tetap sebagai sediakala. 

akan. diadakannja penjer- 
Djakarta bada tgl. 24 

tang 

buan di 
Djanuari, dar 

      

rinja. tidak terdiadi .apal, .maka. 

malam itu dilakukan  penggere- 
bekan terhadap Kramat 20. Per- 
tempuran dilakukan “dengan ge- 
rombolan jang berlindung  diru- 
mah tsb. dan 'berachir tgl.s:25 
Djanuari. pukul 03:00 pagi “de- 
ngan dibeslahnja 30 owen-guns 

dan tertembaknja Rapar. 

Frans Najoan membantu 
Gubernur Militer, 

Diterangkan ' pula oleh saksi, 
bahwa dalam laporan2 jang di- 

terima waktu itu tidak disebut 
hingga soal2 detail, tempat2 ma- 

na di Djakarta jang akan diser- 
bu, djuga tidak disebut Dewan 

Menteri. Walaupun demikian, pa- 
da waktu itu berhubung dengan 
adanja laporan2 tsb. dilakukan 
pendjagaan kuat terhadap kom- 
pleks lapangan Gambir “dan 
lain2nja, demikian pula  dilaku- 
kan. pendjagaan terhadap 'ge- 
Gung2 vitaal lainnja dan didjaga 
Menteri2 kita. Menurut saksi pen- 
djagaan jang dilakukan waktu 
itu tjukup kuat. 

Saksi Overste Daan Jahja me- 
nerangkan, bahwa saksi Frans 
Najoan sedjak tgl. 1 Februari 

1959 mulai aktif. membantu: gu- 
bernur militer: Ini adalah berkat 

usaha major Parman jang waktu 
itu mendjadi kepala staf guber- 
nur ,militer. Mula2 hubungan de- 
ngan Frans Najoan itu ialah ka- 
rena perantaraan saudara dari 

Frans Najoan jang bekerdja di 
Kementerian Penerangan (hingga 
kini djuga) dan jang mengada- 
kan hubungan “dengan - major 
Parman. 

Ketua sidang: Apakah oleh 
saksi Najoan pada waktu itu di- 
terangkan djuga kepada “saksi 
Daan Jahja mengapa penjerbuan 

tgl. 24 Djanuari di Djakarta ti- 
dak djadi dilakukan? 

Saksi Daan Jahja: Laporan 
dari saksi Najoan waktu itu bia- 
sanja tidak langsung  disampai- 
kan kepada saja. Saja tidak ge- 
interesseerd mengenai hal itu. 
Ditambahkan oleh saksi, bahwa 
waktu itu kepadanja tidak dite- 
rangkan oleh major Parman, 
apakah Najoan menerangkan ke- 
padanja atau tidak, mengapa pe- 
njerbuan tgl. 24 di Djakarta ti- 
dak djadi dilangsungkan. 

Sesudah Najoan mendjadi pem- 

bantu aktif dari gubernur mili- 
ter, maka pada sebelum pembu- 
kaan sidang parlemen tgl. 15 Pe- 
bruari diterima pula laporan ten- 
tang kemungkinan penjerbuan 
hari itu. Karena hari itu jang 

akan datang diparlemen selain 
Presiden, djuga wakil “Presiden 

dan seluruh kabinet maka saksi 
Daan Jahja waktu itu tidak me- 
ngambil risiko dan pada waktu 

itu diadakan pendjagaan sangat 
kuat. Pada waktu itu tidak ter- 
djadi apa2. 

(Akan disambung). 

  

kabarkan, pada tanggal 7 Maret 

rakan aksi Anti Kerdja Lembur. 

Dalam menghadapi aksi pemetja- 
tan kedudukannja ini, sdr. M.T. Ri- 
tonga menganggap keputusan ravat 

tanggal 7 Maret tersebut tidak sjah, 
ikarena dalam rapat tersebut diang- 
gap ada tjampur tangan dari fihak 
luar (instansi pemerintah) jang di- 

pandang tidak. semestinja ikut me- 
njampuri soal2 intern GBP. Kemu- 
dian oleh M.T. Ritonga dan Sekre- 
taris GBP Sumarsono dikeluarkan 
suatu statement tertanggai 8 Maret 
no. 83/53/Um jang memakai kata2 
agak kasar”, misalnja: ,,Kaum pem 
brontak Ruslin—Darjo dan . Nasi- 
chun: grombolan Walikota cs.: Wali- 
kota meniambut “keterangan dari 
Ketua dengan memakai bahasa Dja- 
wa dan bersifat Provincialisme “dan 
menjatakan, bahwa Walikota bukan 
sadia berhak tetapi Wwadjib tiam- 
pur tangan dalam segala: urusan 
dari penduduk sedjumlah kl. 300. 
000 orang dalam wilajah K.B. Se- 
marang jang dipimpin ini! (Wah 
susah ini, kalau beliau 'tjampur. ta- 
Ingan dalam rumah tangga kita me- 
lebihi kekuasaan Radja-Presiden 

latau DICTATOR ini). Dari mana 
|didapatnja kekuasaan ini? Wal'lha 
|hu'alam”, demikian antara lain per- 
Ikataan2 jang terdapat dalam state- 
|ment Ritonga dan Sumarsono ter-   (Antara-UP). 

  

(tanggal 8 Maret tadi. 

kan oleh wakil ketua GBP Sudaryo dengan dihadiiri 
Kepolisian, Walikota dan Komando Pelabuhan Semarang, 
diambil keputusan, untuk memetjat sdr. M.T. Ritonga selaku Ke 
tua GBP Semarang. Langkah tersebut diambil setelah terdapatnja 
kesulitan2 jang dialami oleh buruh pelabuhan dalam menjelengga- 

  
  

Ritonga Ditangkap 
Mengeluarkan Statement Dengan Per- 
(GS " kataan2 Jang Agak ,,Kasar” 
ne (Oleh: Wartawan Sendiri) 

1... PERKARA SOAL perpetja han Gabungan Buruh Pelabuhan 
Semarang rupanja membawa ekor jang pandjang. Sebagaimana di 

dalam rapat terbuka jang diada- 
oleh fihak 

telah 

Ritonga ditangkap. 
Berkenaan dengan  adanja per 

kembangan dikalangan GBP ini, 
maka kemaren sore djam 16.00 atas 
perintah Djaksa, sdr. M.T. Ritonga 
telah ditangkap ' dengan tuduhan 
bahwa perbuatan2nja belakangan jni 
telah dianggap melanggar hukum. 
Rupanja tindakan tgfachir ini telah 
diambil, berdasarkan bukti2 jang 
sudah 'lama diselidiki dari dikum- 
pulkan oleh jang berwadjib. Antara- 
nja dapat dikemukakan, bahwa dju- 
ga dikalangan GBP terdapat hal? 
iang katanja tak dapat dipertang- 
gung djawabkan oleh sdr, MT. Ri 
tonga. Sementara itu dari lain fihak 
didapat keterangan, bahwa sedjak 
terdjadinja konflik” antara Ri- 
tonga—Sudaryo, sdr. Sudarya telah 
minta , perlindungan” dari fihak jg. 
berwadjib, karena “merasa dirinja 
kurang aman”. 

  

MENTJEMARKAN KEHOR- 
MATAN GADIS. 

Pengadilan Negeri Bogor jang 
bersidang tg. 9/3 telah mendjatu- 
hi hukuman kepada S. bin K. 2 
tahun 10 bulan pendjara, karena 
telah. mentjemarkan Kehormatan 
gadis dibawah umur, 

ingga malam ha-" 

  

   

  

    

 



  

  

  

SUARA 

pen   

  

g Pantas 

  

— — — — — Inggris dan Amerika kabarnja akan bersama-sama me- 
madjukan permintaan kepada Indonesia, agar supaja diberikan bantuan- 
nja terhadap tindakannja untuk memperkeras pemberian fasilitet pela- . 
buhan kepada kapal-kapal jang akan mengangkut bahan-bahan strategis | 
kedaerah R.R.T. seperti jang dilakukan sendiri oleh Inggris. Bagaimana 
sikap Indonesia mengenai soal tsb. belum dapat diketahui, karena pe- 
merintah Indonesia belum diberi tahu. 

Amerika benar: akan memadjukan 
tan tanduk” kedua negara itu kurang menjenangkan. Seolah-olah 
Ak dianggap ,.pupuk bawang” sadja jang harus mengikuti segala - 

— — — — — Dalam hubungan ini, maka pemerintah “harus brani 
bertindak tegas. Brani menundjukkan pendiriannja jang sebenarnja dalam 

-— : 
f 3 tindakan kedua negara tsb. 
ba 
f 

“soal embargo itu. Sikap ragu-ragu 

Kita akui kenjataan ini, 

Kat K 

peranan penting dalam pergolakan 

— pergolakan dunia sekarang ini 

diri pada pihak lain. 

' SMG., KEMIS 12 MARET 1953. 

dalam soal ini tidak mungkin. Dan jang 1 pemerintah, menurut hemat kita, bukannja soal embargo melulu, tetapi ya 5 sikap Inggris-Amerika jang kurang menghargai kita. Karena soal embargo . , 
ke R.R.T. ini penting dan untuk Indonesia merupakan suatu soal jang 

| $ . sulit, maka sudah sepantasnja Indonesia diadjak serta dalam merunding- 
— kan embargo itu: Tidak seperti sekarang ini, tahu-tahu Indonesia diminta 

" bantuannja untuk memperkeras tindakannja mengenai pemberian fasili- 
tet, seperti jang disebutxan diatas. 
— — -—— — — Benar djuga Inggris-Amerika 
mintaan sadja.. Terserah pada Indonesia sendiri. 

. tetapi kenjataan itu pahit buat Indonesia. Dan ' | kepahitan daripada kenjataan itu dapat kita teliti 
an sikap Indonesia mengenai permintaan Inggris-Amerika itu penting 
sekali, agar supaja mereka tahu. bahwa kita sedikit banjak mempunjai 

anggauta P.B.B. jang turut serta membitjarakan segala sesuatu: mengenai 
rasanja tindakan Inggris-Amerika tsb. 

terhadap Indonesia kurang pantas. Dan 
rang pantas ini pihak kita sendiri wadjib berusaha sekeras-kerasnja deng- 
am tjara apa sadja jang ada pada kita. Djadi 

pemerintah jang 
usul fraksi Masjumi jang mengl tambahan ,,atau jang sudah 

kawin lebih dulu” ag usul : ne Naa Mapan (PKP) | 
| -cs. jang minta supaja tahun, MENTERI RI KEHAKI- 

» . MAN, menerangkan, per “batas umur 18 ahun adalah | 
.| sebagai ketentuan apakah seor sudah dianggap 

: “| mampu setjara bebas pribadi warganegara- | 
annja dan sanggup memilih seorang ai Perwakilan, ti- 
dak tergantung apakah ia sudah kawin Sa 

amendemen Masjumi.  Menuru 
pendapatnja R.U.U. itu ingin mo 
jdern dengan menetapkan bat 
umur 18 tahun, tetapi hakekatnja 

Isukar dilaksanakan, 

Dan seandainja Inggris dan 
permintaan pada Indonesia, maka” 

desa. menurut Sutardjo ora 
idak mengenal umur, jang djadi 
patokan untuk pertanggungan dja 

seperti jang kerapkali kita djumpai wah ..dalam. rumah-tfangga. desa. 
jang harus mendjadi pertimbangan 

lum kawin? !) 

sudah kawin itu menurut pembi 
tjara akan lebih memudahkan pe 
netapan umur, karena perkawi 
aan adalah tertjatat. Tapi ia usul 
kan supaja perkataan ,,kawin” 

(Iditambah dgn perkataan. ,.sjah” 
berhubung dengan adanja adat di 
suku Dajak jang melazimkan ada 
nja ,,kawin pertjobaan”. (terta- 
wa !), artinja laki dan isteri sudah 
berkumpul tapi. belum  tertjatat. 
Selandjutnja ia minta dibelakang 
sjarat ,,kawin sjah” ditambah ,,jg 
sudah. berkumpul-hidup”, sebab 

hanja memadjukan per- 
Menolak atau menerima. 

dilain bagian. Ketegas- : 

dunia sekarang ini. Sebagai sesama 

untuk menghilangkan sikap ku- 

bukannja menggantungkan : 

  

    

) 

| Kabar Kota 

  

s tu ita Hwakiao di Semarang telah 

musuh. Tetapi karena Pemerintah 

ngan penuh semangat ketjintaan 

rang jang mendapat 
pulan Tionghoa di Semarang dan 

Selandjutnja diandjurkan anti 

mengadakan persatuan jang kokoh 

dan fjinta pada negara Tiongkok ig. 

ee Uh. mendjadi besar. Dengan diketuai 
oleh Presiden Mao Tse Tung, Ti- 
ongkok kini mentjapai hasi! jang 
belum pernah dialami didalam se- 
djarahnja. Ditambahkan pula ten- 
tang kemadjuan2 jang telah tertja 
pai dalam usaha2' pembangunan. 
pertahanan, - pertanian  dsb.-nia. 
Keadaan keuangan mulai th. 195? 
mendjadi stabiel, hingga dapat di- 

    

   
    

kata, bahwa.selama 3 tahun ini, 
rakjat Tiongkok telah menghadapi 
pelbagai k biraan. Tahun 1953 
ini, Tio « akan mulai dengan 
rentjananja pembangunan 5S tahun. 
Menurut laporannja P.M. Chou En 

| Lai dalam sidang permusjawaratan 
politiek a.l. telah didjelaskan  ten- 
tang rentjana pembangunan jang be- 
sar itu, dalam mana dituturkan ten- 
tang hasil2 jang sudah tertjapai da- 
lam segala lapangan jang berupa 
industrie bahan2 mentah seperti be- 
Si, badja  dsb.-nja, — sedangkan 
hasilnja batu bara sudah melebihi 
kebutuhan. Tenaga listrik pun yu- 
kup, sedangkan bensin, tembaga, ti- 
mah, seng, semen, lawe, textiel, ker- 
tas meningkat. Kini rakjat Tiongkok 
menghadapi gerakan menambah pro- 
duksi utk mempertjepat rentjana pem 
bangunan S th. Sebutan bhw Hwa- 
kiao mendjadi anak piatu kini su- 

. dah tidak ada lagi, demikian Kon 
sul Chou. Dan menambahkan, bhw 
begitu Tiongkok makin kua?, keadaan 
Hwakiao diluar negeri akan makin 
mendapat perhatian. Achirnja Kor- 
sul RRT mengandiurkan supaja | 
Kiaopao satu sama lain suka to- 
long-menolong untuk membina ke- 
sedjahteraan negara dan memperce- 
guh hubungannja dengan - bangsa 
Indonesia. “ Kensul: Chou achirnja 
menutup . .pesannja dengan: se- 
ruan ,banswee” kepada. ketua. Mac 
jang memimpin rakjat Tiongkok. 
dengan hasil jang. gilang-gemilang. 
Kemudian wakil CHTH. sdr, . Oei 
Tjong An memberikan sambutan- 
nja. Malam resepsi ni “ ditutup 
dengan diadakannja tari-tarian 
dari murid2 Sekolahan Sin Yoe She 
dan Lung Hua. Pun rombongannja 
Chi Shiao Fu tidak ketinggalan un. 
tuk  mempertundjukan  koenthauw 
dan barongsay jg. sungguh menarik 
perhatiannja para had!iria. ' Hampir 
pukul 11 malam, pertemuan jang 
meriah ini diachiri. 

Hari ini Konsul Djenderal Chou 
mengadakan perkenalan Gengan 
wakil2 perkumpulan jang ada di 
Semarang dan luar kota dan besok 
pagi mengundjungi pelbagai sekola- 
han Tionghoa di Semarang, a.l. -Chi- 
nese English School, Shin Yoe She 
dan Lung Hua. 
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DIDENDA RP. 1509. 
Pengadilan Negeri di Salatiga pa 

8 Pesan Konsul RRT 
“. Perteguhlah Hubungan Antara Bangsa 

- Indonesia Dan Tionghoa - 
SEMENDJAK DJEPANG menelorkan 21 pasal jang terke- 

nal kepada Tiongkok, sehingga terdjadinja peperangan, pada wak 

tuk disokongkan kepada Pemerintah di 

na, maka kegiatan dari pada Hwakiao mendjadi berantakan sama 
sekali. Sekalipun keadaan demikian, 
menjaksikan kebesaran negeri leluhurnja 
kan. Saat negeri leluhurnja mendjadi teguh dan kuat kini telah 
tiba, saat jang telah lama di-idam2kan oleh 

jang gilang gemilang, demikian a.l. utjapan dari Konsul Djende- 
-ral RRT Chou Chung Sze dalam resepsi 
bertempat digedung Sekolah Sin Yoe She, 

perhatian besar sekali dari wakil2 perkum-” 

di Kalimantan Selatan menurut 
pembitjara banjak anak2 berumur 
7 tahun kawin. (Interupsi: Bagai 
mana kontrolnja ?!) Ibrahim Se 
dar: Bisa sadja ! Mr. Suhardi (Ka 
tholik) menolak usul Hutomo Su 
pardan cs. maupun usul Masju- 
mi. Usul -Hutomo menurut pem 
bitjara bisa menggeserkan perbe 
daan umur dua tahun, jakni dja 
di 14 tahun. Ketentuan 18 tahun 
kalau. tergeser 
mendjadi 16 tahun, tapi pergese 

pada pergeseran dari 16 tahun ke 
mengumpulkan banjak uang un '|!4 tahun. Usul Masjumi menu 

Tiongkok untuk melawan | 'Vt pemb : - pada dewasa itu kurang sempur en adina - banjak perkawinan anak2. 7 
Hwakiao tetap membantu utk 

jang tidak dapat dilupa- Bapak dan anak2nja ber- 
..sama2 ke stembus. 

Mr. Yamin: di RRT pun batas 
umur untuk memilih 18 tahun, 
djika diturunkan djadi 16 tahun, 
'anti bapak2 bersama anak2nja 
nasih di SMP atau SMA pergi ke 

«4 I-tembus. “ 4 : 
: Abidin (Partai Buruh) menga- 

ui keberanian anak2 umur 16 ta 
1un dalam pertempuran didjaman 
'eyolusi dulu, tetapi berpendapat, 
»ahwa pemberian hak pilih tidak 
lidasarkan pada ' keberanian ber- 
empur. Sjarat sudah kawin pun 

:a tolak, karena masih banjak per 
tawinan anak2 jang terdjadi ha- 
»ja karena keinginan oranf2 tua 
mereka. 

- 0. Rondonuwa (Progresip): ke- 
entuan batas umur harus dida- 

sekalian Kiaupao de- 
telah tertjapai dalam keadaan 

pada kemaren malam, 
djalan Stadion Sema- 

Djawa Tengah. 

    | Semarangan| 
NAFSU BESAR 

Rupanja sekarang fihak Kota Be 
sar Semarang sedang bernafsu ingir 
madjukan itu Kebon Binatang: be 
berapa anggauta DPD disebar ke-b 
rat dan ke-timur, ke Bandung dar' : aa 2 
Surabaja mau tjari hewan? isi itu! Arkan pada fisiologis-anatomis, kebor: bukan soal sudah kawin atau be- 

Sir-pong sih setudju banget samaj lum. Fisiologis-anatomis tidak ba- 
itu planning2 pembangunan: apalagi' njak perbedaan antara Orang jang 

  
Kebon Binatang bakalnja direntja- 

nakan ada 2 djuta rupiah. Malah ka 
barnja kebon binatang Semarang | 
(ini menurut rentjana ihoooo) akan 
dilengkapi dengan gedung bioskop," 
kereta-api, taman bunga dan taman! 

pertanian, entah apa nanti bina-/ siang, 

  

MELARIKAN DIRI. 

Pada tg. 9 jbl., kira2 djam 11 

kebrebegen suara kereta-api dan ri! diri dari ruangan sidang Pengadilan     

Penerangan Agama: 20.45 Indonesia 

butnja Roy Rogers (difilm ninti) ka, Negeri Semarang ketika perkaranja 
lau djotosan, Sir-pong tidek tahs.' hendak diadjukkan. Bagaimana tja- 

“Tapi jang terang kalau rentjana ini, ra-tjaranja orang ini dapat melari- 
terlaksana, tanggung Kebon Bina-' kan diri tidak disebut didalam 'la- 
tang Semarang akan lebih hebat da: poran Polisi. 
ripada Kebon Binatang Bandung: : 
dan Surabaja jang sudah berumur: ' PENJERBUAN DIRUMAH 
puluhan tahun itu. PERKAWINAN, 

Sir-pong tjuma bisa do'akan sadjaj 
mudah2an segala rentjana dan naf': 
su membangun itu tidak tjuma ting! didesa Bulu ketjamatan Dadap- 
gal diatas kertas sadja, sebab kal U! ajam dirumah seorang penduduk 
sampai begitu, bisa nanti kerabat sedang diadakan pesta perkawi 
Sir-pong kasih komentar: Ini nama- 
nja NAFSU BESAR, TENAGA KU': 
RANG. seperti...... as aasaa dst arak 
Lhooooo, ini tjuma  komentarnja 

4 aa ahnja dilurung2 da! . 
Bean Bana Tana kala hu' £0t, maka fihak alat2 keamanan 
djan betjek beletok kaja sawah. . Negara 1g diberi tahu tentang Padahal sapa bilang psk Wali “danja tamu2 jang tidak di-ingin 

(kan itu telah mengadakan serbu 
lan dalam rumah tsb. 
|. Akibat dari penjerbuan ini se 
Orang anggauta gerombolan telah 
menemui adjalnja, sedang 18 
orang lainnja dapat ditawan. Se 

Ketika pada tg. 6 Maret jl. 

    

   

dalam perajaan mana terdapat 
| diantara tamu beberapa anggau 
ta dari gerombolan Mardjo Djeng 

Sir-pong. 

Isasar dari fihak penduduk ada 3 
Lorang jang tewas dan 6 orang 
mendapat luka2. Beberapa putjuk 
sendiata dan peluru jang ta” da' 
pat dirampas oleh fihak gerombo 
lan dibuang dalam sungai. 

KESAN RESIDEN MILONO 
Tritunggal mentjapai ' ha- 
sil baik. 

Belum lama berselang Residen Mi 
iono dengan beberapa instansi lain- 
nia telah mengadakan penindjauan 
ke daerah2 MMC, 'jaitu Getasan, 
Bringin dan Kedungdjati. Dalam 

menjanji, 21.00 Berita Bahasa Dia- pertjakapan singkat dengan warta- 
was 21.15 Petikan dari Diskotik: wan kita, al, Residen Milono. me- 
22.00 Warta Berita, Berita Olah ngatakan tentang hasil baik jang te- 
Raga: 22.15 Tindjauan atjara seok lah tertjapai oleh tritunggal, ja'ni 
hari: 22.20 Malam meraju hidangan Pamong Pradja, Polisi dan Rakjat. 
Tossema: 23.00 Tutup. | Tetapi kini belum waktunja untuk 

, ' bergembira, demikian Pak Milono, 
SIARAN R.R.I. SOLO. dan selandjutnja mengatakan, sekali 

Kemis 1g. 12 Maret 1953. 

   
SIARAN R.R.I. SEMARANG 

Kemis tg. 12 Maret 1953. 

. Djam: 17.00 “Pembukaan, 17.95 
Tjiptaan Bu Sud: 17.45 Orkes Fred- 
dy Martin: :18.45,..Hiasan Petang: 
19.00 Tanda waktu Warta Berita: 

19.10 Ibu Kota Hari Ini: 19.15 Tin 
djauan Mingguan Ekonomi: 19.30 
Peladjaran Gending, 20.00 Sari War 
ta Berita: 20.05 Siaran Pemerintah: 
20.30 Mimbar Islam oleh ki hiter!          

    
    

   
    
     

      

        

     
    
   
     

        

da hari Selasa telah mendjatuhkan 
hukuman sesuai dengan  perminta- 
an djaksa Rp 1500-— atau satu bu- 
lan kurungan (hechtenis) kepada se 
orang pedagang Tiong Hwa berna- 
ma S. Th. P. oleh karena ia di per- ' 
salahkan telah menaikkan harga ba ' 
rang textiel. Jg didjadikan bukti sa- 

drill biru jg terdakwa djual dengan 
harga Rp 4,50, padahal didalam 
factuur “harga ita Rp 4,30. Atas per 
tanjaan hakim terdakwa mengaku 
kesalahannja dan perbuatannja itu 

: tidak disengadja, karena kelupaan 
mengganti harga jg ditulis dan di 
pasang diatas kain itu. | 

lumat dan Warta Daerah: 

an putra putri: 19.00 Tanda Waktu ' 

b i ja Warta Berita: 
tu blok drill hidjau dan satu blok | Ini: 

' nomi: 19.30 Irama klasik oleh ROS: 

ran Pemerintah: 20.30 

Diam 17.00 Pembukaan: 17.05 tapi gerombolan telah menjembunji- 
Dari dan untuk anak2: 17.30 Mak“ kan diri. Moril kita sudah menda- 

17.40 Ka pat kemenangan. Karena tidak ba- 
mus Harian: 17.45 Mendjelang mah njak didapat vuurcontact antara 
rib: 18.00 Pengadjian al Ouran, tentara kita dengan gerombolan, 
18.15 Mimbar Islang 18.30 Raju maka sedikit sekali didapat sendjata. 

Atas pertanjaan dinjatakan, bah- 
wa untuk dapat merebut hati rakjat, 
ini ada kewadjibannja Pamong Pra- 
dja dan Djwt. Penerangan, sedang- 
kan  fihaknja Djwt. Sosial perlu 
memberi sokongan2 sehingga rakjat 
dapat merasakannja dan makin 

19.10 Ibu Kota Hari 
19.15 Tindjauan mingguan eko 

20.00 Sari Warta Berita, 20.05 Sia- 
The Moon 

Islanders Band: 21.00 “Berita Baha 
sa Djawa: 21.15 Atjara esok hari: | insjaf dalam kesanggupannja - mem- 
21.20 Dagelan Mataram: 22.00 War, bantu alat2 negara dalam mengha- 
ta Berita: 22.15 Dagelan Mataram, 'dapi gerombolan, demikian Pak 
23.00 Tutup. ' Milono. 

: . DALAM PERDEBATAN " 
ng sjarat batas umur bagi 

Sutardjo (PIR) menjokong usul f : | 

batas $ 

arena didesa i 

  lah djika ia sudah kawin. (Inte-' 
rupsi: Kalau umur 40 tahun be 

: | »Kawin pertjobaan”. | 
Ibrahim Sedar (tidak berfraksi) $' 

menjokong amendemen Masjumi | 
sebab dengan menambah sjarat 

mengemukakan, 

'»hase, jaitu phase 

|Isudah. berumur 18 tahun, 
penaksirannja, 

ran ini lebih mudah dilihat dari 

rut pembitjara bisa menjebabkan 

kalau dengar bahwa itu biaja untuk | berumur 16 tahun dengan 18 ta- 

seorang tahanan nama Hce- 
|tang2nja tidak djadi kabur semva''sein Sahrul telah berhasil melarikan 

nan dengan pertundjukan tajub, 

landjutnja akibat peluru jang ke: 

pun keadaan kelihatannja aman, te-| 

tua: 

ris I: H. Sukarno, Sekretaris Il: Djo 
ko Sarwono, Bendahara I: Suharjo, 
Bendahara II: Kardono, Anggauta2: 
Kwik Dhiam Hwat, Nj. Poerwoat- 

modjo, Nj. Sukamdi, Sastrosuwarno 
dan Darmowijoto. 

   

    
     

        

emilih terdapat 3 pendirian: 1. 
dak Hanan aur 18 tahun, 2. 

   
   

  

   

    

    

    

    

   
    

  

i anggota 
      

inja jang diterima djad alah n 
ternjata sudah 
olitik. Menurut 

     

  

     
    “anak2nja jang ma- 

MP atau SMA pergi ke 
stembus, Pa Seek itu le- 

rogresip dari ajahnja. Ron- 
Ha menjetudjui usul amende 

upardan. 
pembitjara Rondonu- 

mendemen Hutomo Su 
ardan cs dipungut suara dengan 

hasil 93 menolak, 28 
Usul amendemen Masjumi tergan 
tung, karena jang pro jang kon- 

  

  

    

    

   

  

         

  

    
masing2 158 suara. Pemungutan 
suara ulangan diadakan sidang 
|siang hari Rebo. 

Arti tahun pemilihan. 
St. Makmur (tidak berpartai) 

bahwa kata2 
»Tahun pemilihan” tidak djelas, 
karena pemilihan mempunjai 3 

pendaftaran, 
ohase pentjalonan dan phase pem- 
berian suara jang masing2 mem- 
sunjai djangka waktu, sehingga 
apabila pendaftaran dimulai da- 
lam bulan December 1953, pen- 
tjalonan pemberian suara ditahun 
1954. maka timbullah pertanjaan, 
tahun jang manakah jang ' men- 
djadi tahun pemilihan? Djika se- 
seorang pada bulan December 
belum genap 18 tahun, tetapi 
ditahun 1954 ketika pentjalonan 

bagai- 
manakah ia akan dapat memilih 
sebab tidak tertjatat? Oleh kare- 
aa itu ia usulkan supaja tahun 
pemilihan itu ditentukan,  jaitu 
pada saat dimulainja pendaftaran 
pemilihan. 
SETELAH . MENTERI DALAM 
NEGERI . memberi  djawaban, 
bahwa tahun pemilihan ialah pa- 
da saat dimulainja 
'aitu permulaan saat warganega- 
ra mempergunakan haknja dalam 
vemilihan dan bahwa ketentuan 
itu akan  ditjantumkan 

|. Gonesia hapus. 

Abulhajat 
djukan usul 
ta supaja sjarat tinggal di Indo- 
aesia” bagi 
rut dalam pemilihan dihapuskan, 
atas alasan bahwa hak pilih ada- 
lah hak azasi jang tidak dapat di- 
hilangkan karena orang tidak ber 
tempat tinggal di Indonesia. 

Menteri Kehakiman berpenda- 
bat, bahwa sjarat tinggal di Indo- 
nesia itu essentieel, karena menu- 
rut tafsiran fatsal 56 UUD jang 
memilih DPR ialah penduduk. 
Dan dalam R.U.U. tidak disebut- 
kan perkataan penduduk, karena 
belum ada undang2 tentang pen- 
duduk. : 5 

Menteri Dalam Negeri menam- 
bah keterangan, bahwa mereka jg. 
ada diluar negeri tapi dipandang 
bertempat tinggal -di Indonesia, 
ialah: mereka jang bekerdja pada 
Kantor Perwakilan, mereka jang 
bertinggal di Indonesia tapi se- 
dang mendjalankan tugasnja di- 
luar negeri, para pelaut dan para 
djemaah hadji, Sehingga mereka? 
itu dapat turut dalam pemilihan. 
...Abuhajat: perkataan .pendu- 
duk” dalam  ajat 56 UUD hanja 
untuk menentukan djumlah tiap 
300.000 orang diwakili 1 orang, 
bukan berarti bahwa pemilih ha- 
rus bertempat tinggal di Indone- 
sia. sebab kalau perkataan: ..pen- 
duduk” itu merupakan sjarat, ten 
tu disertai .kewadjiban”nja, jaitu 
stemplicht. ! 

Pendirian Abulhajat disokong 
oleh Mr. Sunarjo (PN). 

Mr. Mh. Yamin menjetudjui 
amendemen Abulhajat dan meng- | 

konsekwensinja,  jaitu ' ingatkan 
bahwa diluar negeri banjak orang 
jang ingin mendjadi warga nega- 
ra Indonesia dan telah disingkir- 
kan dari hak pilih dinegeri itu 
oleh Pemerintah2 jang bersangku 
tan, misalnja lebih kurang 30.000 
orang di Suriname, 8000 orang di 
Mindanao, sedjumlah besar pula 
di Kaledonia dan lain2. 

Abidin (Partai Buruh) menolak 
usul amendemen, sebab sukar di- 
djalankan. 1 

Kemudian diadakan pemungu- 
tan suara jang berachir dengan di 
terimanja usul amendemen Abul- 
hajat cs dengan suara 61 pro dan 
49 kontra. 

P3 
      

SOLO 

  

PENGURUS BARU PARTAI 
KATHOLIK. 

Akad jl. oleh Partai Katholik Tja 
bang Solo telah dilangsungkan rapat 
tahunan bertempat digedung SMK 
Kusumojudan. 

Dalam, rapat tersebut antara lain 
telah diadakan pemilihan pengurus 
baru, jang kini susunannja sbb: 

Ketua: R. G. Doeriat, Wakil Ke 
F. Wignjosumarsono, Sekerta- 

MATI MAKAN KASPE,   Baru2 ini didesa Klepu, Kelurah- 

Parlemen Selasa malam | 

n pemuda bia- 

umur dian- | 

apa para ba- 

setudju.' 

sama besar djumlahnja, jaitu | 

: Panai 

pentjalonan,. 

dalam 
fatsal 1 R-U.U., maka St. Mak 4 
mur mentjabut kembali uusulnja. a . Ja-. Ime 

Sjarat tempat tinggal di In 

    
     (progresip) cs mema 

amendemen jang min 

(2. 26) 
Warga negara jang tu-|buruh t 

  | djumlah 

Diay 
yan Gondang, Ketjamatan Purwan-' 
toro, ada tiga orang meninggal du- 'nia akibat memakan kaspe, 

    

  

"Kedatangan konsul djenderal RRT, Chou Chung Sze, kemaren pagi djam 
10.05 dilapangan terbang Kalibanteng Semara 

| kanan: sdr. Tan Soe Oen, konsul Chou (membawa bunga) dah sdr. Is- 
. Tampak dari kiri-ke- 

imangun jang datang menjambur selaku wakil Gubernur Djawa Tengah. 
| Berdjalan didepan ialah sdr. Lo Hong Kian, ketua panitya penjambutan. 

. (Foto: .,Suara, Merdeka”) 5 

  

Status Pamong Desa 
Dapatkah Didjadikan Pegawai Negeri? 

. (Oleh: Wartawan Kita Di Djakarta) .... .. 
BERHUBUNG ADANJA tuntutan dari Saspri Pusat Surakarta 

baru2 ini 
djih bagi 
Dalam Negeri harus menentukan si 
lurah atau kepala desa jang mendapat gadjih 
masuk dalam ruang antara 2 b -3 c, 5 
an dari daerahnja. Dalam hari2 jad hal ini harus dirobah, demikian 
dinjatakan oleh pihak jang mengetah Aka EP £ 

Stakingbrekers 
Dimuka Hakim 
HARI Selasa dihadapkan kede 

pan Pengadilan Negeri di Medan 
11 orang anggauta Serikat Buruh 

jang bekerdja pada pe 
Ekspedisi Tionghoa 

Union Forwarding Agent (UFA). 
Buruh2 ini telah ditahan oleh jg 
berwadjib sedjak tgl. 23 Pebruari 
ig lalu atas tuduhan mengantjam 
buruh2 jang dikatakan mereka se 
bagai ,,stakingbrekers”. Diantara 
itu, seorang diantaranja dituduh 
pula telah menghina polisi. Bu 
ruh2 UFA ini telah mogok sedjak 
6 Pebruari jang lalu, berhubung 
tuntutan mereka mengenai upah 
lembur ditolak oleh pengusaha. 

Menurut keterangan jang diper 
Jleh dari pihak buruh jang ber 

Isangkutan, selama pemogokan itu 
berlangsung, 11 orang buruh ini: 
telah dilepaskan oleh madjikan 

| sebagai ganti mereka, UFA 
emasukkan buruh2 lain beker 

dia, hal mana adalah bertenta- 
1 isi Undang2 Daru 

: 16. Dari lain pihak di 
pula kabar, bahwa pada 
ebruari jang lalu pihak 
lah menghentikan pemo 

gokan, tetapi mereka tidak diper 
kenan oleh madjikan bekerdja 
aa sedang rekomendasi P4 
aerah di Medan, supaja pengu 

saha membajar uang lembur jang 
mendjadi tuntutan buruh telah di 
tolak oleh pengusaha. Perkara 
klachtdelict dari buruh2 UFA ini 
ditunda pemeriksaannja hingga 
tg. 25 Maret jang akan datang, 
berhubung pembela dan ketua si 
dang memerlukan tempo untuk 
menelaah isi procesverbaal lagi. 

   

    

Semua Warga 
Negara 

Boleh Ikut Memilih 
PEMBITJARAAN R.U.U. Pe 

milihan Konstituante dan Parle- 
men diadakan oleh sidang 
terbuka Parlemen Selasa malam 
jang setelah mengadakan perdeba 
tan jang ramai mengenai usul2 
amendemen, belum dapat menje 
lesaikan fafsal kesatu dari R.U.U. 
tersebut. Pemungutan suara atas 
usul amendemen fraksi Masjumi 
jang menghendaki supaja batas 
umur ,,geuap 18 tahun pada ta 

pemilihan” ditambah dengan hun 
sjarat atau jang sudah kawin labih » jang 

dulu” tergantung, karena 
suara pro 

sama, jaitu masing2 58. Pemungu 

jang pada pokoknja minta pindahan golongan ruang ga- 
pegawai kelurahan, dalam waktu singkat ini Kementerian 

Sampai sekarang ini 
dari pemerintah ter- 

demikian menurut kepenting 

ikapnja. 

Kedudukan. 

Dewasa ini umumnja lurah2 atau 
kepala desa berkedudukan tetap se- 
perti dahulu. sebelum perang,. Me 

reka ini merupakan kepala dari sua- 
tu persatuan hukum jang mempu- 
njai rechtspersoonlijkheid. Pengang 
katan seseorang dari mereka ditetap- 

kan dengan satu pilihan dan dina- 
inakan volkshoofd atau kepala rak- 
jat. Dengan 'alasan2 seperti tsb. di- 
atas itu mereka sukar didjadikan 
pegawai. Pun dalam PGP lurah? ti 
dak dimasukkan. Untuk tetap' kon- 
sekwen umpama permintaan sedjum 

mendjadi petawa.:. 
negeri dikabulkan, pembantu2 me-' 
lah kepala desa 

reka inipun ' (tjarik, kamitua dsb.) 
tidak terketjuali mesti termasuk pu- 
la dalam peraturan itu. Dan djikz 
dikatakan dalam garis 'besarnja, bah- 
wa diseluruh Indonesia ada ' Lk. 
40.000 desa dengan kira2 10 orang 
pegawai tiap. desanja,” “dapat diba- 
jangkan betapa akan «bertambahnja 
beban keuangan "negara, -Sebaliknja 
bagi lurah. atau kepala. desa sendiri 
ada pula rugi didapatnja-djika ia d' 
djadikan pegawai negeri: Selain 'i: 
akan kehilangan tanah didesanja jg. 
memberi penghatsilanskepadanja, dz 
pat pula.ia dipindah, dari .desanja 
Dan dengan -domikiam,. dengan hi- 
langnja sifat pilihan itu pula. akan 
hilanglah sifatnja. semula: sebagai ke-: 
pala dan. bapak rakjat. : 

Ja. belum berotonomi. 

Ada pula beberapa daerah. umum 
nja diluar Djawa, jg merupakan ge- 
meenschap desa jg belum ber-oto- 
nomi. Kepala2 desa dalam hal ini 
telah mulai pemerintahan Belanda 
dahulu disertakan dalam. penjeleng- 
garaan kewadjiban negara. Berhu- 
bung dengan ini mereka mendapat 
toelage: sebenarnja bukan gadjih 
melainkan tundjangan sadja jg be- 
sarnja hanja Rp 40,— sebulan. Se- 
bagai jg ada didaerah Surakarta, ter 
diri 2 matjam golongan. Kepala da 
ri desa jg ber-otonomi - dinamakan 
kepala desa, sedangkan kepala dari 
desa jg tak berotonomi dinamakan 
lurah abdidalam. Jg tsb. belakangan 
mendapat gadjih dari kas  kasina- 
1an. : 

Keadaan ta? semestinja. 

Didaerah Djakarta pada zaman   Belanda dahulu ada jang dinama 
kan "wijkmeesters” jang menda- 
pat gadjih dari”s Landskas, menu 
rut residen masing2. Pada zaman 
|Djepang keadaan tsb. diteruskan, 
|demikian pula pada masa kemer 
dekaan kita ini. Bahwa keadaan 
ini sebenarnja tidak menurut ga 
ris jang semestinja, memang di 

.akui oleh pihak jang . berwadjib 
' di Kementerian 

dan kontra ! 
Dalam. Negeri. 

Maka pada waktu inipun sedang 
ditjari djalan jang terbaik untuk tan suara ulangan akan diadakan mengadakan perobahan dim hal dalam sidang siang ini. i 

“Kemudian sidang .menjetudjui " de- 
ngan suara 61 lawan 49 usul amen- 
demen Abtiihajat cs jg meminta, ba- ' 

ig boleh. memilih » anggauta ' hwa 
Konstituante atau Parlemen. jalah 
Wwarga-negara jg sudah serap 15. # 
bun pemilihan, “tidak usah haw 
tinggal di Indonesia. Dengan diter! 
manja usul amendemen. , 
semua Warga-negara - Indonesia &. 
leh memilih, apakah ia ada df Ina 
nesia apakah tinggal diluar negeri. 
Usul amendemen Hutomo Supardan 
es ig minta supaja batas umur pe-. 

“milih diturunkan 
| Sun ditolak dengan suara 93 kontra 
dan 28 pro. 

  

Pada hari pertama anaknja jang 
bernama Sarino, umur 12 th. dan 
Kamin umur 10 th, setelah makan 
ketela jang direbus kemudian me-' 
rasa sakit, sehingga meninggal du- 
nia dengan mendadak. Orang tua- 
nja anak tsb. setelah mengalami sa- 
Kit, karena mendem kaspe djuga 
meninggal. dunia, 

Oleh fihak jang berwadjib 
diadakan pemeriksaan. 

MAGELANG 
Lema 

MERAPATKAN HUBUNGAN, 
Bertempat disekolah S.M, 1 

Negeri Botton Magelang, hari 
Minggu j.l telah dilangsungkan 
pertemuan antara orang tua-wali 

telah 

  

"yag 

TN GAN ka ke 

mendja' 16 az aja. Demikian keterangan, 

  

ini, demikian dikatakan oleh ka 
langan jg mengetahui tadi, Desa 
sebagai keadaann'a sekarang ini 
masih perlu dipert:hankan kare 
12 merupakan remeenschab dari 

tuan hukum jang hid 
At Ter ndasa Ke 

Dalam Nesari 

   

  

   

        

   

        

   

  

an me 

- Turis KUD.N. pula mem Ty 

bimbine ofo-nctiviteit. rakjat,' me 
Keadaan nurut, kesanggunan -dan « 

Jacrah memberi otonomi seluas2 

“ngan jang berwad!ib kepada pem ' 
bantu kita. 5 “ud 

DENGAN. 
3 

Sg 

murid dsagan guru? Sekolah Me, 

nengah 1. Jang dibitjarakan al. 
soal pendidikan. Kepala sekolah : 

Isdr. S. Hadhisaputro dalam pen- 

djelasan mengemukakan dah me- 
ngandjurkan, bilamana anak2 mu ' 
rid sudah tamat dari sekolah Me- 
nengah, hendaknja dimasukan di 
dalam sekolah bg. atas jang sesuai 
dengan bakatnja. Kerdja sama an 
tara orang tua murid dengan' gu- 
ru didjelaskan oleh Nji. Sulito. Ia 
mengharapkan bagi murid perem- 
puan diwaktu libur supaja mem- 
bantu ibunja - dirumah, djangan 
sampai berkeliaran didjalan dan 
membiasakan membuang uang de 
ngan tjuma2. Pendidikan djasma- 
ni diutarakan oleh sdr. Supangat 
dan Pendidikan  Keputrian oleh 
Nonah Hastuti. S.M.J. negeri ba- 
gi anak2 perempuan ketjuali me- 
nerima neladjaran jang bersama- 
an dengan anak lain2, makh seba- 
gai peladjaran fakultatief diberi- 
kan pekerdjaan keradjinan ' ta- 
ngan. 

litik dewasa ini dan kebanjakan da- 

JJ Solo tidak hanja jang dipunjai atat 

#amacor desa2 bisa hidup 

kala 

setalah 
.. (Oleh: Wartawan 

x 

semuanja dan kami jakin masih 

subur seni budajanja mulai desa, 

mang di Istana Mangkunegaran, 

tidak “ada. - 

Berhubung dengan pergeseran po- 

ri 'bekas2 abdidalem kesenian dikra- 
ton2 itu sudah banjak jg bekerdja 
pada Pemerintah kita, seperti di Ke 
tentaraan, ' 'Djawatan2 Kebudajaan, 
R.R.I. dil. Sriwedari Solo jg mem- 
punjai Wajang Orang dan Ketoprak 
kini usahanja diteruskan oleh Balai 
kota Solo dan seniman2nja mendja 
di pegawai, meskipun mungkin be- 
lum tetap, tetapi sudah dengan per- 
aturan. R.R.I. sendiri ' mempunjai 
PEGAWAI KESENIAN jg diatur 
dengan peraturan chusus. 

3 Sekolah dalang. 
Di Solo maupun di Jogja sekolah. 

lalang itu 'pnasih ada. Malahan d 

Iiusahakan 'oleh Pemerintah, tetap: 
Ijuga — orang: partikelir mempunjai 
sekolahan dalang jang mendapat 
dantuan dari Pemerintah, mitsalnj: 
jang: diusahakan oleh - dalang kon- 
dang SUTARNO di Solo. Murid2. 
aja Sutarno ini dimasukkan dalam 
asrama dan teratur. Hatsilrnia- baik 
kalau tidak lebih baik dari jang d' 
usahakan resmi. Sekedar pengeta- 
huan dapat dikatakan disini, bahwa 
beladjar mendjadi dalang adalah su- 
kar sekali. Setiap dalang haris me: 
ngartis 

1. Pengetahuan tentang podalang- 
an, mitsalnja susunan tjeritera' dan 
urutannja. Ada 3 pokok jang men- 
djadi dasarnja lakon jakni jang di 
sebut bagian enam, bagian sembilan 
dan manjura. Jang disebut 6, 9 dan 
majura tadi urutannja lagu (gendingi 
di-iring gamelan dengan ketentuan 
larasnja. 

Berhubungan dengan ini maka se- 
orang dalang harus mengetahr: si- 
sunan gending2 untuk tjeriteranja, 
mana jang ,,patet” 6, 9 dan manju- 
ra. Sendirinja dalang harus mengua' 
sai semua gending?, dapat melzras- 

kan suaranja sendiri jang laras gen- 
ding2 jang akan dimainkan, mengar 
ti isjarat2nja, dll. 

2, Sesudah itu dalang harus afa! 
betul akan nama2nja wajang jang 
satu kotak djumlahnja itu. Menge- 
tahui nama tentu djuga harus me- 
ngetahui kedudukannja, rumah ke- 
diamannja dan tugasnja “dalam ta- 
kon!“ Susunan “pelaku? “dalam wa- 
iang itu dapat dibagi mendjadi na- 

    

   

mundurnja keseneian didesa, kotamaupun kraton 
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Mendjenguk Kursus Dalang Di. Solo--Apa 
Rahasia Mentjium Gunungan? 

Kebudajaan Kita) 
PERNAH KITA UTARAKAN beberapa kesenian asli dida- 

erah2, terutama hidup di desa2 di Djawa Teng: “meskipun belum 
n. Djuga telah     ada lagi jang ' 2 ad 

kita paparkan pendapat kita, bedanja keadaan di Bali jang tetap 
kota sampai dikeradjaan2nja dgn. 

di Djawa. Me- 
di Kraton Solo, di Istana Paku- 

alaman dan di Kraton Jogja masih ada peladjaran2 kesenian itu, 
seperti djuga masih adanja gamelan2 di Istana2 di Tjirebon. Teta- 
pi kemadjuan seperti jang tertjapai sebelum perang dunia ke II 

7. Apabila sudah mahir semuanja 
itu, ditambah mengarti akan susun- 
annja gamelan lengkap, slendro, pe- 
log, barang, maka ia masih belum 
lengkap. 

Kita tahu bahwa setiap pertun- 
djukan wajang kulit itu membutuh- 
kan kelir (kain putih sebagai lajar- 
nja), blentjong (Jampu dari minjak 
tanah) dan sebelum tjeritera dilaku- 
kan tentu ada GUNUNGAN - ber- 
diri ditengah kelir tadi. Apabila kita 
perhatikan setiap dalang (istimewa 
jang lama dan pandai) sebelum mu- 
lai mendalang, tentu duduk sama- 
di, menghadap kelir, memegang 
blentjong, kemudian memegang-me- 
gang (mengurut-urut) gunungan, ke- 
mudian memegang putjuknja gunu.- 
ngan untuk DITJIUM. Kami kira 
DISINI RAHASIANJA. Tentu ada 
rafal2nja, utjapan2nja, seperti biasa- 
nja bangsa Indonesia Djawa  iang 
mempunjai rafal (rapal) untuk aan 
diwaktu apa sadja. Tetapi ketika ka- 
mi menanjakan kepada salah seorang 
dalang kondang untuk menerana- 

     

    

   

kan dan MEMBUKA RAHASIA 
itu, kami hanja mendapat djawa- 
ban ie tersenjum simpul:........ 
Kami mengarti: djanganlah itu di- 
tanjakan. 

Gamelan Djawa. 

Memang djumlahnja gamelan 
Djawa ini diseluruh Indonesia su 
dah banjak sekali dan lama atau 
sukar sekali akan rusak. Tetapi 
tambah (jang baik2) kiranja dju 
ga sudah tidak mungkin lagi. Ka 
rena pabriknja sudah tidak ada. 
Di Semarang ada kampung jang 
dinamakan . GENDINGAN, ini 
memang  dahulunja  tempatnja 
orang membikin gamelan dan bi 
kinan Semarang ini sangat terke 
nal. Seperti djuga bikinan Gen 
dingan Solo, Kemlajang Solo, dil. 
djuga di Jogja ada. 

Kalau jang masih dapat mem 
bikin ini terang masih ada, hanja 
sadja jang membeli ini sukar di 
tjari. Sebaliknja dalam hal ini di 
desa2, terutama di Jogja, kini ba 
njak sekali terdapat gamelan2 
baru dari BESI. Menurut penjeli 
dikan kami ialah karena BESI 
dan. KUNINGAN. dari  pabrik2 
gula dan pabrik2 jg lain (Solo — 
Jogja) jang dahulu dibumihangus   ma-namanja para Dewa, para bida- 

dari, para pendeta dan brahmana, 
para ksatria, radja2 dan najaka ser- 

pai nama2nja balatentara  seluruh- 
nja. Belum lagi harus afal narma2rja 
anak2nja para ksatria, brahmana, 
dil. dan sedjarahnja. Oleh karena di 
samping Mahabarata terkenal djuga 
Ramajana, maka sendirinja dalang 
mesti mengetahui nama2nja ,,ke- 
tek2” (pasukan kera dari Ramawi- 
diaja) raksasa2, gandarwa? dil. ma- 
sih banjak lagi. 

3, Mengetahui nama tempat dan 
asal-usulnja setiap pelaku itu djuga 
harus mengetahui watak?nia,  dji- 
wa-djiwanja jang harus diselaraskan 
dengan suaranja masing2. 

4. Dalang seterusnja - harus 
ngetahui ilmu tari menari Djawa, 
matjam2nja  tari-tarian,  mitsalnja 
bandabaja, perang, wireng, golek. 
kiprah, dadapan, gambjong dan ba- 
njak matjam tari lagi. Kemudian 
mengetahui pemakaiannja. 
“S5. Dalang djuga mesti mengarti 
sastera lama, dapat menjanji (ura? 
Djawa) sendiri dan istimewa menge- 
tahui peladjaran2 dan sari2 apa jg. 
didapat didalam sesuatu tjeritera itu. 

6. Sebaiknja dalang diugas mengar 
fi tentang sandiwawi, tonil. dan 
UTAMA SEKALI SUARANJA ha- 
rus terawat. 
ngarti dan: urut. 

Tegas, terang, dime- 

Kapal Djepang 
Ditangkap Oleh Kapal 
Peronda Polisi Kita 

"Dari Djawatan Kepolisian Propin- 
si Maluku didapat keterangan, bah- 
wa. kapal patroli polisi ,,DKI 102” 
sesudah singgah dipulau Gebe jang 
letaknja diperbatasan perairan  dae- 
rah-daerah Maluku dan Irian, 
sampai dipulay Sajafi telah menuang- 
kap sebuah kapal Djepang jg. mem: 
punjai ukuran 90 ton dengan anak 
buah 22 orang. Pada mereka ini ti 
dak terdapat surat2 keterangan jang 
diperlukan. Tidak diberitakan nama   

  

dan type dari kapal itu. 

BLORA 
Mane AS ca 

PERUMAHAN RAKJAT, 

Didapat “keterangan dari Jajasan 
Kas Pembangunan Kabupaten Blo- 

ra, bahwa kini sudah selesai di ba- 
ngun 10 buah rumah Perumahan 
Rakjat jg dalam bulan Maret 1953. 
jang akan didjual sebanjak 6 rumah 
dengan harga Contant Rp 14.175.   

Tatan dengan tjara sewa beli dengan 
pembajaran pertama Rp 1.350.— 

dan selandjutnja  membajar tjitjilan 
tiap2 bulan Rp 83,50 selama 15 ta 
hun. Dan jg 4 rumah lainnja akan 
diloterykan. 

MENDAPAT SUBSIDI. 

Didapat keterangan dari fihak jg 
bersangkutan, maka atas keputusan 
Kementerian P.P. & K. tertanggal 31 
December 1952. Sekolah Rakjat Mu 
hammadijah Blora telah mendapat 
subsidi dari Pemerintah sabanjak 
Rp, 59.950 terhitung mulai bulan 
Agustus tahun peladjaran 1951/1952 
dan 1952/1953, 

ta kaurawanja, pahlawan2nja, sam- : 5 7 : 'red, Gesikan, Sewugalur dari Jog 

      

$ I 
. Ihanja sebagai kesenangan” dan bu- 

me- | kan pendidikan tjalon beroep. Un- 

SE 

| mempeladiari tari, memukul 

kan oleh gerilja kita, sekarang ini 
sama dibikin mendjadi gamelan, 
seperti dari pabrik Gedaren, Ple- 

ja, semuanja sudah mendjadi ga 
melan, seperti jang kami saksikan 
sendiri waktu pertundjukan?2 rak 
jat di Srandakan (Bantul) itu. 
Suatu tanda bahwa gamelan ini 
didesa2 masih amat dibutuhkan. 

Hanja bibit2 penari,  djuru-lagu 
(pasinden), nijaga2, terasa amat ku- 
rang. Sebelum perang ke-II bibit2 
ini dirawat di Kraton2. Memang 
kini banjak sekali terdapat perkum- 
pulan2 kesenian tari (diseluruh In- 
donesia), akan tetapi-umumnia ini 

tung Konservatori Karawitan Solo, 
R.R.I. Jogja Solo, masih 
itu. Malahan Sdr. Maladi (Kepala 
Djawatan Radio) pernah  menjata- 
kan kepada kami supaja  mentiari 
bibit2 itu (Solo—Jogja) untuk di pe 
ladjari dengan sungguh2. 

Kiranja hal ini pantas mendjadi 
perhatian tersendiri dan ditulis ter- 
sendiri pula. Sebagai peringatan, tiu: 
kup sekian, ialah betapa pentingnja 
kita merawat kesenian daerah ini. 
Sebab sudah terang betapa besar 
minatnja masarakat - Indonesia (ter- 
utama Djawa) terhadap “seni tari 
dan gending ini, terbukti dari madju 
nja perkumpulan2 tari, terutama 1g 
dipeladjarkan oleh P. Tedjakusuma 
di Jogja, PP. Prabuwinoto di Solo, 
Konservatori Karawitan di Solo, dfi. 
Malah di Tedjakusuman Jogja itu ig 
mengikuti peladjaran tari bukan ha- 
nja anak2 sekolah menengah sadia, 
djuga mahasiswa, bahkan orang? 
luar negeri, ada ig beladjar tari di 
Tedjakusuman itu. Dalam hal ini 
djuga Himpunan Budaja : Surakarta 
besar djasanja dan luas usahanja, ti 
dak hanja dalam soal tari dan nja- 
nji sadja. 

Djuga Taman Siswa. masih tetap 
merupakan pusat bagi kanak2 dim 

game- 
lan dan beladiar gending ini. 

Sekolah Tinggi Kesenian 
Memang Pemerintah (P.P. dan 

K.) besar perhatiannja. Pertama 
dengan adanja Djawatan2 Kebu 
dajaan (sajang belum aktip), dan 
kalau tidak salah malahan dalam 
tahun ini djuga akan didirikan 
sebuah SEKOLAH TINGGI KE: 
SENIAN. 

Mungkin bertempat di Djakar 
ta, mungkin -terpentjar dibebera 
pa tempat, menurut . kebutuhan 
dan keadaannja.. Rupanja ' soal 
seni tari dan gending serta game 
lannja djuga “termasuk. Panitia 
untuk mempeladjari dan menentu 
kan sesuatunja sudah lama diben 
tuk dan kini mendekati hatsilnja. 
Seperti jang kami dengar dari sa 
lah seorang anggautanja, Ki Ha 
djar Dewantara, bahwa Sekolah 
Tinggi itu akan segera dibuka. 

Bahwa kesenian ini termasuk 
penting bagi kanak2, dalam men 
didik budi pekerti, kehalusan dan 
seni, tidak perlu dibitjarakan. Dji 
ka untuk SPORT djuga ada guru 
nja Istimewa, maka  kiranja 
GURU SENI ini lambat laun dju 
ga dirasa perlu adanja dan sebaik 
nja mulai sekolah rakjat sudah 
ada peladjaran kesenian itu (me 
nurut daerahnja) seperti jang di   peladjarkan di. Taman Siswa, 

  

merawat ' 
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Anggaran Da- 
sar Eropa 
Disetudjui Oleh Masj 
Negara2 Eropa Bara 
MADILIS ad | 

Eropa. 

  

  

  

    

    

    

    
     

    

   

  

ig bersangkutan, 
an  rentjana 
sjarakat Nega 

“dasar tsb. tadi 
tuknja suatu ba- 

dan tertinggi (untuk. Eropa 

aa Badan Batubara &  Badja 
ngan ekonomi dan Ma 

| ngan militer. 
Sebelum ' 

sjarat jang termaksub dalam rentja 
na anggaran dasar tadi jang menge-| 
nai hubungan antara Masjarakat Ne 
gara? Eropa dan negara2 jang tidak 
mendjadi anggota. Lord. Hope: de- 
ngan sangat meminta supaja Eropa 
tetap duduk dalam koalisi Atlantik 
dan dikatakannja bahwa Inggris “ 
dak akan pernah memalingkan mu 
kanja dari Eropa darat. Dikatakan-/ 
nja bahwa ini adalah keputusan jang 
tak mungkin akan 
kembali. & aa 2 

$ Seperti diketahui, negara2 anggo 
ta Masajarakat Eropa ialah: Peran 
tjis, Djerman Barat, Italia, Belgia, 
— AFP). j 

Dari fihak jang bersangkutan, 
diperoleh kabar, bahwa untuk ta- 
hun 1953 Ikatan Dokter Indone- 
sia tjabang Djakarta telah memi- 
lih pengurus barunja jang terdiri 
dari ketua"— dr: Joedono, wk. ke 
tua — dr. Suwadji, panitera — 

1 tsb. tadi dimaksudkan 'se- 
badan politik untuk mengim-| 

sjarakat Pertahanan , Eropa dilapa- | 

dilakukan pemungutan 
suara, penindjau Inggris Lord 'Ho-| 

. pe menjatakan kepuasannja terhadap | 

pernah ditarik | 

(na sudah dapat dipastikan, bah- 

mengakui pemerintah RRT. 

jan pada hari Rabu jang 

'taris djend. PBB 

— SEKRETARIS 

pimbulkan suasana ,,tjuriga” 

Disebabkan “pendirian jg saja am- 
bil untuk menjokong tindakan PBP 
terhadap agresi. bersendjata di Ko- 
rea maka Rusia dengan negara? pe- 
ngikutnja jg empat itu telah tidak 

mengakui saja sebagai Sekdjen se- 
djak tahun 1950. Sudah hampir 3 

  

ganti Lie 
Harapan Laksmi  Pandit 

: Tipis : 

SEBAGAI tjalon2 ngganti 
sekretrais djenderal PBB, Tryve 
Lie, hingga kini disebut2 nama2 
dari ketua Sdang Umum PBB 
Lester Pearson, brigadir djenderal 
Carlos Romulo dari Pilipina, 
menteri luar n i Polandia Sta- 
nislaw. Skrezewski, Nasrolah En- 

geri Mexico Padijla Nervo dan 
Aduardo Zuleta Angel dari Co- 
(lombia, Djuga nama Vijaya Lak 
smi Pandit dari India disebut2 
sebagai tjalon, tetapi kemungkin 

Tjalon? Peng- 

tezam dari Iran, menteri "luar ne: 

Sebab? Lie Mangkel' gaya Merasa Russia Lakukan ,/Tekanan Ka- 
— sar” Dan Tjuriga The 

Lie Adjukan Alasan2nja Ia Minta Berhenti 
m ARIS DJENDRAL PBB pada hari Selasa, dimuka si- 

dang penuh dari PBB, dalam mempertahankan tindakan2 kerdj 
ma jang dilakukannja dengan A.S. untuk membersihkan PBB dari | 
orang2 Amerika jang disangka melakukan tindakan2 subversif, me- | 

1 (ugatakan bahwa Sovjet Rusia telah memperkosa Piagam PBB dk 
"| ngan tindakannja jang mem-boikot dia sebagai Seki 

Selandjutnja Lie mengadukan bahwa Sovjet Rusia telah mendjalan- 
kan tekanan jang amat ,,kasar” padanja dan selain daripada itu me 

terhadap PBB dari rakjat di Amerika. 

  

d PBB” 

  

  

dral. 

tahun “lamanis saja “memangeun? be 

  

  

  

  |adaan ini dengan 'diam dan melihat 
perkosaan2- terhadap prosedure? jg 
telah diakui. — 5 : 

Tetapi saja rasa sekarang telah ti- 
balah waktunja buat saja untuk me 

tsb. menur 

  

Piaeam PBSI". 
Politik “dari Pemerintah 

dilakukan terhadap pasal 190 dar” 

terus 

tiap? Sekretaris Djenderal: jg 'akan 
datang, jg dalam melakukan kewa- 

njenangkan “hati Soviet: Rusia." 
Demikian kata2 Trygve Lie. 

Selandjutnja. . oleh UP dikatakan 

dang. PBB.mengenai politik: kepega 

Gpofahuluan . dari pemilihan Sek- 
djen., PBB jang baru. Dewan Kea 
manan pada. hari. Selasa membitja, 
rakan scal tersebut dalam,.rapat ter 
tutup jang pertama diadakan dalam 
musim sidang ini. 

Sebetulnja Trygve Lie telah ber 
henti sedjak. bulan Nopember tahun   an sedikit ia akan terpilih kare- 

wa ia akan diveto oleh Tiongkok 
Nasionalis, karena India - telah 

Dalam sidang Dewan Keaman 
akan 

membitjarakan pergantian sekre- 
itu, persoal-     dr. Djamaloeddin dan komisaris2: 

dr. Oetomo, dr. Santo, dr. Siwa- 
bessy, dr. Tan King Poo serta dr. 
Surojo. 

t 

Gerakan 
Ku Klux Klan Hendak Pengaruhi 

— Bekas Pres. Truman 
. (Oleh: Koresponden Kita) 

jang mempunjai hak tersebut. 

annja akan berkisar kepada men 
tjari tjalon jang tidak akan dive- 
to oleh salah satu negara 5-Besar 

.KKK” 
  

BEKAS PRES. HARRY TRUMAN dalam pertjakapan de- 
ngan saja baru2 ini di Kansas City menjatakan, bahwa Ku Klux 
Klan pernah mentjoba memaksanja supaja memasuki 
K.K.K. itu, tapi desakan itu ditolaknja mentah2. 
dia menolak memasuki KKK oleh 
mempunjai tudjuan2 jang salah”. 
menerima anfjaman sampai bebeapa kali dgn memakai topeng 
dari KKK itu maka dia pada suatu waktu turut menghadliri salah 
satu pertemuan2 KKK dimana se dang dilangsungkan pembakaran 
sebuah salib dan ja menjampaikan sendiri kepada mereka 
hadlir penolakannja untuk men djadi anggota KKK itu. 

organisasi 
Kata Truman 

karena ,,saja tahu badan itu 
Dikatakannja, bahwa sesudah 

jang | 

  Beberapa bulan sebelum Tru- 
man meletakkan djabatan seba- 
gai presiden Amerika Serikat dia 
dituduh pernah mendjadi anggo- 
ta KKK. Pihak jang menuduh 
nja itu menjatakan pernah meli- 
hat bekas presiden itu pada salah 
sanggar aan KKK beberapa 
tahun jang lampau. Truman men 
tieritakan kepada saja tentang du 
duk perkara sebenarnja waktu 
dia membitjarakan mengenai pem 
buruan K.K.K., jang katanja 
menghempas masjarakat Ameri- 
ka pukul rata sekali 30 tahun, se- 
niendjak tahun 1692. 

Kata Truman dia pernah me- 
ngalami sendiri gelombang hyste | 
ria dan pra-sangka-sematjam ini 
pada waktu dia mula2 sekali me 

  

SUDAH SEMENDJAK be 
berapa tahun terdengar tjeri- 
ta-tjerita jang menghubung- 
kan bekas presiden Truman 
dengan Ku Klux Khan (gera- 
kan rahasia di Amerika. jang 
tindakan2nja terutama - anti 
negro dan bersikap dengan 
kekerasan). Dan bekas presi- 
den itu dalam salah satu kon- 
perensi pers di Gedung Pu- 
tih pernah membantah kebe- 
naran tjerita2 ini. Dibawah 

ini adalah tjerita sebenarnja 
tentang hal itu buat pertama 
kali diuraikan mengenai hu- 
bungan Truman dengan KKK 
itu, sebagaimana dinjatakan 
oleh bekas presiden Truman 
kepada Robert Nixon, korres- 
ponden ,,Suara Merdeka” di 
Amerika Serikat.     
  

masuki gelanggang politik 30 ta 
hun jang silam. 

Peristiwa itu terdjadi ditahun 
1922 ketika KKK sedang giat   MENURUT siaran radio Pe 

king di Choukoutein, dimana ,,Ma 
nusia Peking”, salah satu ,,mis 
sing links” jang paling terkenal 
dari zaman pre-sedjarah telah di 
ketemukan dalam tahun 1929, te 
loh diketemukan lagi tiga buah 
tengkorak dan bagian2 tulang. 
Dalam siaran itu dikatakan selan 
djutnja, bahwa para ahli ilmu ba 
rang purbakala telah memusat 
kan pekerdjaannja didaerah tsb. 
guna memperoleh lebih banjak 
keterangan tentang ,,/Manusia Pe 
king” — jang sebenarnja - dikete' 
mukan adalah sebuah tengkorak 
sub-manusia jang sefjara ' resmi 
dinamakan Sinanthropos Pekinen 
sia. Hasil penjelidikan “baru jang 
penting berupa  diketemukannja 
tulang2 tengkorak anak perempu 
an jang diduga berasal dari zaman 
batu. BA “0 

MENURUT djurubifjara — ru- 
mah-sakit di Chicago, pada hari' 
Selasa operasi selandjutnja jang 
akan dilakukan kepada  Rodney 
D. Brodis akan memberikay pada 

.nja kulit jang lengkap untuk me 
natupi sebagian otaknja jang ke 
lihatan. Tabib2 berpendapat “bah 
'wa Rodney jang lepas dari baha, 

lagi melantjarkan gerakan bersa 
ma ”1009 Amerikanisme”. 

Menurut Truman, KKK  di- 
kampung kelahirannja mentjoba 
memaksanja untuk memasuki or- 
ganisasi itu, tapi "saja 'memper- 
ingatkan mereka supaja lebih 
baik berlalu sadja dari samping 
saja — dan bagaimana tindakan 
saja itu hampir menghantjurkan 
deradjat saja dalam politik”. 

Bertjerita Truman seterusnja: 
.Sebelumnja hal 'sematjam ini te- 

lah pernah pula saja alami, dan ka- 

saja tjeritakan. Anggota2 KKK itu 
menutupi seluruh kepalanja, mereka 
mengadakan pertemuan2nja diwaktu 
malam dan membakar salib2, 
ngantjam golongan penduduk Ne- 
gro, Jahudi, Katholik dan orang2 

deknja boleh dikata hampir .setiap 
orang “jang merintangi pekerdjaan 
mereka, akan dimusnakannja. 

Saja. baru .sadja mentjemplung 
kan diri kedalam gelangang politi! 
sesudah keluar dari dinas tentara 
KKK . mentjoba 
semilihan2 dan 
pimpinan: politik didaerah2 dan, ne- 
gara2 bagian. BT 

.Hal ini terdjadi- ditahun: 1922) 
Jan saja padg waktu itu . sedang   ja maut waktu dilakukan operasi 

pemisahan dari saudaranja. kem 
bar, jang bersedjarah itu, keseha 
tannja sekarang adalah memuas 
kan dan dia mempunjai ,,harapan 
bagus” untuk dapat hidup sebagai 
orang biasa. Tehnis, Rodney ma 
sih termasuk dalam daftar ',,ke 
adaan mengchawatirkan”, karena 
masih dibutuhkan kulit dengan 
ukuran 152 intji lebar dan 2V: 
intji pandiang untuk dapat menu 
tup seluruh otaknja, Rodney dan 
saudara kembarnja Roger, telah 
dipisahkan oleh para sardjana ke 
tabiban pada bulan Desember jg 
Jalu, tetapi mereka terpaksa mem 
berikan sebuah nadi darah kepu 
njaan kedua anak kembar itu ke 
pada Rodney. Sebagai diketahui 
Roger telah meninggal 34 hari 

ee kemudian, 

mengadakan kampanje untuk men: 
duduki kursi hakim. daerah. KKK 
meminta supaja saja memasuki Or- 
ganisasi mereka, tapi permintaan in 
saja tolak. 
Kemudian mereka mengadakar 

"segala rupa antjaman dan. mentjob: 
untuk memaksa saja. Itulah sebab: 
nja saja pergi menghadliri salah sa- 
tu dari pertemuan mereka itu un- 
tuk menjampaikan' sendiri. penolakan 
saja mendjadi anggota organisasi 
KKK itu”. 

“Pertemuan jang saja hadliri “itu 
dilangsungkan di Lone Jack. Dalam 
pertemuan ini saja mengutjapkan pi 
dato dan menjatakan terang2an ten: 
tang segala perbuatan mereka jang 
salah. : 

.Achirnja mereka . tidak lagi 
mengganggu saja, sesudah diketahui- 
nja bahwa saja tak dapat dipenga-   ruhi dengan djalan apapun djuga”, 

orang! terhadap “kegtatan2 kaum na 
sionalis"' Tiongkok “di Birma diba- 
wah pimpiran djetdergE LiP 

“Iioemuda tadi, ialah Amrit Parbhoo 

rena itu saja tahu benar apa jangf: 

me-h 

jang dilahirkan diluar Amerika. Peng. : 

menguasai djalar | 
memegang tampul,|. 

jang lalu, tetapi atas usul D.K. Lie 
setudju untuk meneruskan pekerdja 
annja, sampai penggantinja terpilih. 

Kalangan2 - diplomatik. tinggi be 
pendapat bahwa haruslah diusaha- 
kan supaja tjalon Sekdjen baru da 
pat menghindari veto dari pihak Ru 

sia. : 
Pendapat jang umum jalah, bahwa 

sikap. PBB terhadap..politik kepega 
waian haruslah terang. dahulu, sebe 
lura terpilih Sekdjen:jang baru. 

Permintaan: berhenti saja sebagian 
besar disebabkan oleh karena sikap 
Rusia. inilah dan «saja. mengusulkan 
kepada Sidang Umum. untuk memi 
lih pengganti saja dalam sidang? di 
waktu ini”, “kata: Lie. 

  

Chiang Main 
4 99 »Serampangan 

Pemimpin kaum "nasionalis Tiong 
koke Chiang Kai Shek- kini mendja- 
di “berani “serampangan “ disebabkan 
djandji “bantuan. jg telah “ diberikan 
oleh Arerika Serikat, “demikian an 
tara aini telis “harian ,,Alsemeen 

ugaiakan bahwa. perbuatan negara? | 
ut pendapat saja adalan| 

| perkosaan jg paling besar ig pernahj . 

Sovjet 

| dan sekutu2nja.merupakan dan akan |. 
merupakan politik tekanan 

dalam bentuk jg ,,kasar” tidak henja |. | 
kepada: saja tetapi - djuga terhadap 

djibannja menurut, -pendapatnia se- | 
suai dengan Piagam tetapi tidak me 

bahwa pembukaan perdebatan 'di sik 

Waian dapat dianggap sebagai babak 

Reading (Inggris) telah mengadakan demonstrasi dengan pakaian mandi . 

  ,Handelsblad” ig terbit “dinegeri Be 
landas, Dalam hubungan: ini harian 
tsb' terutama “meminta perhatian 

vsTetapi hasil pertama ig akan“ di 
fjapai “oleh Chiang dengan kegiatan? 
tsb. ialah bahwa Birma akan dido- 
rongnja “dari. fihak " Amerika ke 
RRT” "demikian “'selandjutnja- hari- 
jan tsbu Achirnja ,Handelsblad” me 
njatakan “harapan, bahwa pasukan2 
pemerintah. Birma “dalam waktu 
singkat berhasil mengachiri ,,avon- 
tur “djenderal Li?” (Pia). 

KARENA PATRIOTIS DIPE- 
TJAT DARI SEKOLAH 

“Pembesar2 pemerintahan di Jo- 
bannesburg Afrika Selatan melarang 
sekolah 2 orang pemuda bangsa In 
dia, karena mereka telah ikut serta 
dalam gerakan 'tanpa kekerasan un 
tuk menentang undang2 jang tak 
adil bagi bangsa2 berwarna. Kedua 

dan M. Moola, adalah murid dari 
sekolah menengah tinggi bangsa In- 
dia di Johannesburg. 

Nj. Clare Boothe Luce, “seorang 
'wartawani ulung di Amerika Serikat 
jang selama pemilihan presiden bas 
ru-baru ini giat membantu Eisenho- 
wer, tampak sedang disumpah oleh 
Djaksa Agung Amerika, Fred M. 
Vinson, untuk memegang djabatan- 
nja selaku' Duta Amerika di Italia. 

negara2 blok Russia. 

  
hat tanggal 27 Pebruari ibl. sedjumlah mahasiswa2 putri Universitet | 

didepan rumah kediaman P.M. Winston Churchill di Downing Street 10, 
untuk memprotes sikap mahasiswa2 lelaki Reading jang hendak mer- 
datangkan mahasiswa2 putri dari Sorbonne Peranijis untuk memimpin 
upatjara perplontjoan di Reeding. Jang tampak digambar ialah salah 
seorang demonstran miss Sheila Hynd beraksi dengan genitnja didepan 
pintu Downing Street 10, sebelah kanan- tampak seorang polisi pengawal ' 

8 . rumah Churchill. Pn 

  

Brantas Korupsi 
Sapu Pembersihan: Franco Mulai Didjalankan 

“Dikalangan Pembesar2 Spanjol 
(Oleh: Edw. Knoblaugh—Chas ,,Suara Merdeka”) 

KALANGAN SETENGAH resmi di Spanjol menjatakan baru2 
ini, bahwa djenderalisimo Franco telah. merantjang satu sistim un- 
tuk memetjat beberapa orang dikalangan pembesar2 tingginja da- 
lam usaha untuk membersihkan korupsi dimasa datang. Pemerintah 
Franco telah mengadakan persiapan untuk mengikat perdjandjian 
mengenai.pangkalan2 militer dengan Amerika Serikat dan bahwa 
djenderalisimo itu telah mendjadi kalang kabut dengan terbongkar- 
nja perbuatan2 ketjurangan dalam mana ersangkt reneanankana 
sar2 tingginja. Dalan usahanja untuk mengadakan sapu bersih ini 
Franco tidak sadja bermaksud untuk memetjat mereka jang tidak 
djudjur tap! djuga mereka jang tidak tjakap: : 

Djumlah uang sampai beratus dju 
ta pesetas (penukaran resmi 38 pese 
tas Sama “dengan satu dollar Ameri: 

Ma Pia Pe aan dengan ca 
23 Ceylon " Aa ecu Dalem Than kos 

Inggris-Amerika Akan 
rupsi itu ialah kementerian2 pepe- 

Ambil Langkah2 Baru 
rahgan: dan buruh. Meskipun sen- 
sors didjalankan' atas surat? kabar. 
namun kerupsi setjara besar?2an pa 

1 23 : da'kedua kementerian tersebut serta 
KALANGAN?2 jang lajak me |pada beberapa kantor2 pemerintak 

ngetahui di Washington hari Se | lainnja tlh. mendjadi rahasia umum: 
lasa menerangkan, bahwa : is | Sekurang2nja ada 6 orang bekas 
dan Amerika akan mengadakan | pembesar jang tadinja sangat diper 
langkah2 baru untuk mendekati | Uajai sekarang meringkuk dalam 
Sailan berkenaan dengan masalah | Pendjara dan penjelidikan seksama 
penghentian pengangkutan? ka- sedang didialankan untuk mengeta 

ret ke RRT ataupun sedikitnja 
pembatasan pengangkutan2 itu. 
Tetapi bersamaan dengan itu ka 
langan2 tSb. mengakui, bahwa 

| Pertama lantaran baik Mesir 
maupun Inggris memandang ma 

“salah “Terusan Suez: itu langsung 

reka. Inggris sampai ' sekarang 
“I belum: lagi mengumumkan 
Itang perobahan2 jang dapat dite 
rimanja 

KURANG AJU? Sebagaimana pernah kita kabarkan, pada hari Djuma- | Witolak oleh Mesir dalam bulan 

“dari perdjandjian ini ialah untuk 

jainja. Jang palingba: 

kalan Sekutu 

akan tertjapainja dalam waktu 
antara Mesir dengan Inggris me 
Peniadjau2 itu menjatakan, 
ninggaikan daerah2 penting jang 

sengketaan jang sudah berdjalan 

penjelesaian masalah masa depan 

| Kan “'pangkalannja di 
“Sueri 

'bertalian dengan kepentingan me 

ten- 

atas usul2 penjelesaian 
jang dimadjukannja dan jg telah 

“Oktober “1951. Dalam usaha un 
'tuk memetjahkan kesulitan me 
|ngenai Terusan Suez 'itu, “maka 
'kemudian “Inggris berserta Ameri 
|ka Serikat, '-Perantjis dan Turki 
"mengundang Mesir uhtuk - turut 
'serta dalam suatu  perdjandjian 
pertahanan Timur Tengah. Udjud 

mempertahankan Mesir, Terusan 
Suez dan Timur Tengah pada 
umumnja dari serangan agresi 
Sovjet. 

Sebagai balasan atas turut ser- 
ta Mesir itu, maka Inggeris ber- 
sedia menjerahkan pangkalannja 
di Terusan Suez jang memakan 
bea multi-miliun dollar ita kepa 
da Mesir, dengan sjarat, ' bahwa 
angkalan itu dengan segera 

akan didjadikan pangkalan seku 
tu jang terutama dalam organisa 
si Pertahanan Timur Tengah. 
“Pemerintah Wafd jang lalu me 

nolak usul ini mentah2 dan se- 
djak itu perundingan mengenai 
masaalah Terusan Suez mengha- 
dapi djalan buntu. Kegagalan pe 
rundingan ini disusul oleh huru- 

an atas gedung2 kepunjaan asing 
di Cairo. Sedjak saat itu rentja 
na membentuk komando Perita- 
hanan Timur Tengah telah lum- 
puh sama sekali, hal mana sangat 
disesalkan oleh pemimpin2 mili- 
ter Barat, jang menganggap Ti- 
mur Tengah merupakan “rantai- 
an jang lemah” dalam systim per 
tahanan "Barat terhadap penglups. 
an sajap komunisme. 33 

Setjara sepesifik, Mesir mentiot: 
untuk merobah atau menghapuskar 
sama sekali perdjandiian' antara ig. 
gris—Mesir untuk masa 20 tahur 
jg ditanda tangani ditahun 1936 
Perdjandjian ini menetapkan, bh 
sampai tahun 1956 ' Inggris tidak 
boleh menempatkan “lebih dari 10 
000 serdadu serta suatu angkatar 
udara jg ketjil didaerah. Terusan 
Suez. , 

Taksiran2 jg boleh dipertjaja me 
nundjukan, bahwa djumlah serdadi 
Inggris didaerah Terusan Suez padz 
waktu ini mendekati: djumlah 80   hui berapa banjak pegawai? jang 

bersangkutan dalam  memperguna- 
kan uang pemerintah dengan tiada 
berketentuan itu. 

Ih i : Giron bela diri. 
Pen al Pak aata “Menteri Perburuhan Jose Antonio 

- : Giroa, jang telah rnendiadi marah 
RRT berdasarkan mana dimufa- | &....ot, : 

, : g disebabkan desas-desus, bahwa dia 
kati untuk mengadakan Ben ne turut tersangkut langsung dalam 
nukar karet dengan beras, asaD | perkara hilangnja berdjuta2 pesetas 
merupakan rintangan bagi usaha | sang jang disediakan 'untuk  mem- 
mentjeri persetudjuan — dengan | basmi pengangguran, telah menjusun 
Saflan "tentang pembatasan perda | pembelaannja setebal 28 halaman 
gangan antara negara ini dengan | dan menjebarkannja dikalangan sa 

habat2rja. Dalam pembelaan jang 
pandjang itu Giron menjatakan bah 
wa dia sungguh. sangat gelisah me- 
Dgenai korupsi pada kementerian- 
nja, sehingga dia telah membitjara 
kan sendiri soal itu dengan Francc 

Dalam. pembitjaraan2 “ beberapa 
hari jg "lampau antara ' Inggris dan 
Amerika di Washington mengenai 
masalah2 - ekonomi dan politik, ke- 
dua'fihak ini. telah sepakat - untuk 
berusaha mendapatkan bantuan da- 
ti negara2 “lain dalam hal blokade 
terhadap pengangkutan bahan2 utk. 

ngan 'menteri2 - lainnja. Walaupun 

kan menteri itu dari segala tuduhan. 
namun, ada dugaan umum bahwa   Ditengah2 “kelihatan menteri luar 

negeri Amerika, John Foster Dulles. 

  

keperluan perang ke RRT. 
1 ' K Giron termasuk salah seorang jang 

akan digantikan kedudukannia bila 
Franco mengadakan  reshuffle da- 
lam kabinetnja. Giren sudah sedjak 
lama mendjadi sasaran keritik ber- 

  

nja. : : 
24 20. Pembersihan2 lainnja. 
Pun telah -banjak tersiar kabar, 

bahwa “akan diadakan pula ' pero- 
bahan2 dalam kementerian luar dan 
dalam negeri. Terdengar kabar, bah 
wa menteri luar. negeri jang lama, 
Felix Leguerica, sekarang duta ' be- 
sar Spanjol di. Washington, akan di 
panggil pulang untuk menggantikan 
orang,jang menggantikannja 8 tahun 
jang lampau,. jaitu. Alberto Artajo. 
Franco 'kabarnja. sangat menjesali 
kegagalan pemerintahnja utk meng 
atasi bahaja inflasi seperti jang di 
harapkannja. Ongkos - penghidupan 
semakin membubung “sadja,. walau- 
pun telah diambil tindakan2 darurat. 

"Perasaan tidak puas pada golongan 
.rendahan dan menengah telah tiba 
pada taraf jang membahajakan. 
»Djadi bukanlah tidak. “mungkin, 

bahwa Franco dalam pertjobaannja 
untuk membasmi inflasi akan me- 
nundjuk orang2 baru untuk  me- 
ngendalikan ekonomi nasionalnja. 
  
setelah berunding lebih dahulu de- 

djenderal Franco telah membebas: 

hubung dengan politik perburuhan- 

000 serdadu, jg berarti djauh diatas 
|djumiah maximum jg: telah ditetap- 
ikan, jaitu 10.400 serdadu. .Pasukan” 
|sebanjak -ini ditempatkan disana. sc 
Imendjak terdjadinja -huru-hara sert: 
“teror terhadap Inggris. di. Mesir pa, 
da awal.tahun 1952. 

tg Mesir tidak mau mundur. 
Pemimpin? Mesir tidak menjem- 

bunjikan, bahwa mereka ingin Ing 

  

Karangan Bu- 
nga Raksasa 

'Menghias Makam Stalin 

"“KARANGAN2 bunga jg terdiri 
dari mawar, geranium, narsis, hya- 
cinth, “ mimosa, kaktus dari Asia 
Tengah dan" bunga2 — lainnja, kini 
"menghiasi makam Stalin di Medan 
"Merah Moskow, hingga « merupakan 

deretan: karangan bunga “ig: pati- 

Inggris Sedia Se- 
| rahkan Suez 
Asal Tetap Didjadikan Pang: 

nan Timur Tengah 
(Oleh: Koresponden Kita) 

PENINDJAU2 “DIPLOMA TIK di London merasa pesimis 
singkat penjelesaian 

bahwa kedua negara tsb. harus 

penjelesaian itu dapat ditjapai. Perundingan untuk mengachiri per 

baru ini di Cairo antara duta besar Inggris Sir Ralph Stevenson 
| dan Perdana Menteri Mesir djenderal Naguib serta menteri luar 

negerinja Mahmoud Fawzi. Meskipun harapan Inggris mengenai 

menterian luarsegeri Inggris meramalkan bahwa penjelesaian ma 
“salah Terusan Suez akan menghadapi banjak kesulitan. 

Inggris sedia menjerah- gris meninggalkan “daerah Tetusan 

hara, perampokan dan pembakar |. 

pengikut Abolghassem supaja 

  

| 

Utk Pertaha- 

perselisihan 
masalah Terusan Suez. 

me 
didudukinja selama ini sebelum 

ngenai 

sedjak lama itu telah dimulai 

Sudan dapat berhasil, tapi ke 

Suez. sama. sekali, Berita2 belaka- 
agan dari Cairo menjatakan, bhw 

  

  
Tuntutan 

. Nadjib 
Pengosongan Daerah 
Suez Zonder Sjarat             Mesir tidak akan mau mundur dari 

luntutan ini dan akan menolak utk. 
nembitjarakan sesuatu pak pertaha- 
yan ir Tengah sebelum Inggris 
neninggalkan daerah Terusan Suez. 

    

     Sebaliknij Inggris telah mendje- 
'askan “ pendiriannja, bahwa ia tak 

lapat meninggalkan Terusan Suez, 
sebelum ada “badan2' tertentu jg 
akan mengambil oper pemeliharaan 
pangkalannja didaerah itu. Pun Ing 
gris menuntut hak untuk kembali 
kepangkalannja itu, djika petiah pe 
perangan, atau bila timbul antja- 
man peperangan, atau “bila ada per- 
kembangan2 internasional jg me- 
merlukan tindakan 'itu.” 

Merupakan penanaman 
modal. 

Ahli2 strategi militer ' mempu 
njai pandangan jang serba ber 
lainan mengenai — keuntungan 
pangkalan 'itu dimasa timbul pe 
serangan dengan Rusia, ketjuali 
bila pangkalan itu dilindungi oleh 
sangkalan2 lain jang terletak di 
sekelilingnja - serta diperlengkapi 
dengan tajar radar jang ditudju 
kan ke Utara dan Timur. Tapi 
bagi. Inggris pangkalan itu meru 
vakan- suatu penanaman. modal 
jang tidak ketjil, jg mereka tidak 
ngin melihat hilang begitu sadja. 

Harian. Manchester Guardian 
mengabarkan baru2 ini, bahwa 

ta: pangkalan: itu ditaksir. telah 
berdjumlah $ 1.422.000.000 sam 
sai sekarang. 
Kalangan? lain jang berdeka 

gan kementerian luar ne 
is. mengatakan, bahwa 

s .tidak.akan  menjetudjui 
1ntuk meninggalkan daerah Teru 
san Suez itu sama sekali, sebelum 
da sjarat2 jang njata mengenai 
pemeliharaan pangkalannja itu. 
iBanjak. “ahk2 "militer" “Inggris 

Serpendapat,. bahwa .Mesir “tidak 
sanggup memglibara.. “instalasi? 
cknik jang ruwet2 dengan tiada 
ida bantuan dari luar. 

Djika Inggris setudju untuk me 
1arik “tentaranja. dari - Terusan 
Suez itu, maka sudah pasti ia 
akan mendesak, supaja ahli2 tek 

     

    

ongkos. membuat dan memeliha | 

KEMENTERIAN luar negeri 
Inggris membenarkan pada ma- 
lam Rabu, bahwa dalam suatu 
konperensi pers jang seluruhnja 
mengenai masalah Sudan, perda- 
na menteri Mesir, djenderal Mo 
hammad Nadjib, telah menuntut 
dikosongkannja daerah Terusan 
Suez oleh pasukan2 Inggris dgn 
tidak bersjarat. Kalangan resmi 
di London kabarnja menerima 
berita2 tentang tuntutan  Nadjib 
ini dengan tenang sadja. Dikata 
kan, bahwa ini adalah bukan un 
tuk pertama kalinja Nadjib mem 
perdengarkan suara jang sekeras 
itu. Kata kalangan itu, ,,bahasa” 
jang  dipergunakannja dimuka 
umum adalah selalu sangat ber 
lainan dengan diperdengarkannja 
kepada wakil2 Inggris dalam pe 
rundingan2. 

Sementara itu kalangan jg ber- 
tanggung djawab di London berna- 
rap, bahwa perundingan2 mengena, 
masalah Suez ini akan dapat dimu- 
lai dalam waktu jg dekat di Cairo. 
Mereka mendapat kesan, bahwa diji 
ka perundingan? itu sudah sekali 

pa dengan jg diperlihatkannja dlm 
perundingan2. mengenai masalah Sw 
dan baru2 ini. (Antara—AFP). 

Inggeris berusaha perlam 
bat kesulitan. 

sir, djenderal Mohammad Nadiib, 
pada. hari Selasa menuduh pembe- 
sar2 Inggris di Sudan Selatan berusa 
hassekuat tenaga untuk memperlam 
bat pemilihan2 jang akan datang. 
Dalam keterangannja dimuka pers, 
.Nadjib menganggap kegiatan jang 
demikian itu sebagai suatu hal jang 
bertentangan dengan djiwa persetu 
:djuan Inggris/Mesir mengenai Su- 
dan jang diadakan baru2 ini. Dika 
takan, bahwa pembesar? Inggris si 
Sudan Selatan mempergunakan ke- 
kuasaannja sefjara' tidak “baik. Dika 
takannja pula,” bahwa Mesir akan 

ternasional dalam soai tersebut. 
Pada hari Senen jbl. telah diumum 

kan di Cairo, bahwa pemerintah Me 
sir telah kirim nota protes kevada   tik sipil Inggris atau bangsa lain 

dipekerdjakan untuk memelihara 
nstalasi? tsb. 

pemerintah Inggris mengennai tin- 
dakan2 jang diambil oleh gubernur 
djenderal Inggris di Sudan Selatan. 

  

Huru-hara 

(bahwa kepala suku tersebut, Abol: 

dalam beberapa pertempuran bul 
lasa malam, bahwa perlu diambil 
pemberontak ini 

Para pembesar tentara tih meng- 
ulangi perimgatannja kepada para 

me- 
ninggalkan pemimpinnja dan mela- 
burkan diri dalany waktu lima hari 
atau harus menghadapi alat2 kekua- 
saan pemerintah. Dua orang brigadir 
telah meninggalkan Teheran “untuk 
memimpin misi militer untuk meng- 
adakan  pembitjaraan2 dengan kaum 
Bakhtiari. Abolghassem telah ditu- 
duh menggunakan penduduk: petani   djangnja- “kira2 100 meter “dan da: 

lamnja 50 meter." Walaupun hari 
Selasa hari kerdja “biasa, akan teta- 

IPL. beribu-ribu penduduk menonton 
karangan2 bunga. tadi. 

Sementara “itu. Radio 
dan Theater Bolshoi hanja: menjiars 
kan atau. memperdengarkan.... musik 
seriosa sadja atau tragedi2. 

Moskos 

  I 

'KUZNETSOY DUTA BESAR 
SOYJET D1 PEKING. 

Radio Moskowamengumumkan 
dalam siarannja. pada -hari Selasa, 
bahwa pemerintah Soyjet Uni te- 
lah mengangkat wakil! menteri lu- 
ar negeri Vasili.V. Kuznetsov. se-: 
bagai duta besar di RRT. Menu- 
rut siaran itu, presidium Sovjet 
Yertinggi — telah “membebaskan 
Alexander S. Panyushkin dari dja 
batan tersebut untuk diserahi tu- 
gas lain. Tugas apa dalam pada 
itu tidak didjelaskan. “   

  

SATU DARI rahasia2 jg. ditutup 
rapat pekan ini adalah kabar, bhw 
Indonesia telah mendermakan gula, 
'kopi dan teh seharga Rp 220.000. 
untuk korban bandjir ditanah Ing- 
gris. Demikian wartawan ,,Antara” 
di London. Satu2nja surat kabar jr 
memberikannja ialah 'The Times, ig 
di selipkannja di antara laporan 
umum jg berkepala ,,Sokongan utk. 
Korban Bandjir sebesar £ 735.000.” 
jg mengenai Indonesia tertjetak: 
Pemberian teh, kopi dan gula 

seharga £ 7.000 diserahkan oleh: 

Duta Besar Indonesia, Dr. Suban-     

drio, sewaktu ia mengundjungi Wali |jg hadir: Komisaris ' Tinggi Pakis- 
kota London. di Mansion  Housejtan, Duta Besar Siria, Duta Besar 
malam tadi.” Begitu tersembunji- be | Jordania, Duta Libanon, Kuasa Usa 
ritanja, sehingga kantor jg mengi- | ha Mesir, Kuasa Usaha Saudi Ara: 
rimkan kepada Kedutaan Indonesia 
koran2 ig memuat berita tentang 
Indonesia, tidak -melihat ada berita 
tentang sokongan Indonesia. Mala 
han dianggap orang lebih "penting 
berita sosial: 

dan Marjunani.” 

Sebagai akibatnja, sementara kala 
ngan pembesar ' Inggris tahu dan 
menghargakan 

sia, rakjat Inggrim tidak tahu sama 
sekali. Dua faktor“jg menjebabkan 
keadaan ini. Pertama Pemerintah 

.Dutabesar Indonesia, sebagai ke 
tua baru dari Pusat Kebudajaan Is- 
lam, telah mengadakan perdjamuan 
kemaren di Eaton Place 26. Tamu kongan kita dihargakan orang, hen- 

sumbangan Indone- 

Indonesia terlalu lamban. Supaja, s0 

Inggris Hendak Merahasiakan Bantuan Indon. 
daklah diberikan segera: dar pada 
waktunja jg tepat. Kedua pers Ing- 
gris tidak begitu memperhatikan In 
donesia. Karena Iridonesia mengirim 

bia, Dr. Madjid, Dr. Abdut Kadir, kan barang, bukan wang, maka pe- 
njerahan Jambang dari" sokongan 
itu lebih baik “dilakukan oleh se- 
orang wanita Indonesia jg' berpakai- 
an asli, sebab pers: Inggris gemar 
sekali menjiarkan foto2- “orang jg 

pakaiannja luar biasa: Dan tidak pu 
la diterangkan, bahwa meskipun In 
donesia sendiri dilanggar - bandiir, 
tetapi dia sendiri mau memberikan 
sokongan kepada Inggris. 

  

setempat untuk kepentingannja sen- 
diri. Dalam bulan jang Jalu dalam 
pembentrokan2 dengan  pemberon- 
tak itu teriibat pasukan2 jang telah 

  

“nk terhadap..Abolghassem. Dua ming 
dikirim untuk membantu kaum peta 

4 jang lalu Abalghassem telah ber 
djandji akan menjerah kepada pasu 

| Kan2 “pemerintah, 'akan .tetapi ia ti 
“dak. menepati “djandfinja. “(Reuter). 

Hawaii 
Didiadikan Negara Bagian 
Amerika Serikat ke 49 

MADILIS“ rendah Amerika Seri- 
kat "malam ' Rebo telah “menjetudini 
usul supaja” kepulcuan “ Hawaii di 
diadikan "negara bagian Amerika Se 
rikat jg ke-49. Dengan 227 suara 
Mawan 128 usul tsb. tadi disetudjui, 
setelah dibubuhi 2 buah amandemen 
jig "menghendaki  supaja: 1. “Hawaii 
diwakili hanja' oleh seorang  sadja 
dalam Madjlis Rendah dan bukan- 
nja 2 orang sebagaimana tertjantum 
dalam usul tadi. 2. Undang2 dasar 
Hawaii harus disetudjut oleh Kong- 
res Amerika Serikat. Ini adalah ke 
tiga kalinja' bahwa Madjlis Rendah 
menjetudjui  usl supaja kepulauan 
Hawait dimasukkan dalam Amerika 
Serikat sebagai negara bagian. Hing 
ga kini Hawati merupakan sebuah 
sterritory”. 

  

Njonja Chiang Kai Shek, isteri 
presiden Tiongkok  Kuomintang, 
pada hari Senen didjamu oleh pre 
siden: Eisenhower dan njonja di 
“Gedung Putih”, Dalam kundju- 
ngannja ini, Njonja Chiang diser- 
tai oleh duta “besar Wellington 
Koo dan isterinja.   

Angkatan Darat Dan Udara Iran Dikerahkan 
Untuk Menggempurnja 

SATUAN2 angkatan darat dan udara Iran pada hari Selasa te- 
lah menggempur suku bangsa Bakhtiari jang telah memberontak, 
demikian kabar2 terachir jang telah diterima di Teheran. Diduga. 

durkan diri kedaerah pegunungan. 
wan barisan2 berkuda dan pasukan2 bersendjata kaum pemberontak 

Bakthiari 

ghassem Bakhtiari, telah mengun- 
Pemerintah Iran jang telah mela 

an jg lalu mengumumkan hari Se 
tindakan2 keras terhadap kau 

Ec edudakan 

Ov. Suwonde 
Apa Maksud Panggilan- 

nja Ke Djakarta 
“ BERHUBUNG dengan. tersiar 

nja berita, bahwa pimpinan ten 
tara Djawa Timur tolak permin 
tean pd. K.S.A.D, supaja Let.- 
Kol. Suwondo,: bekas wakil Plm. 
Div. Brawidjaja “Djawa Timur 
datang ke Djakarta untuk men- 
djabat suatu djabatan baru jang 
telah disediakan oleh pd. K. S. 
A.D, untukrja, Kepala Biro Pe 
herangan. S.U.A.D. menjampai- 
kan keterangan kepada pers, bah 
wa. berdasarkan. surat perintah 
pd. K.S.A.D. tanggal 21 Pebruari 
1953. No.: 98/Ksad/Sp/53, me 
mang diperintahkan kepada pm 
T.T. V supaja Let. Kol. Suwondo 
pada tg. 24 Pebruari '53 mengha 
dap pd. K.S:ALD. di- Djakarta. 
Kepala Biro Penerangan S.U.A.D. 

menerangkan “pula, bahwa dalam 
surat perintah ' tsb. tidak  disebut2, 
bahwa diperintahkannja Let. Kol. 
Suwondo ke. Djakarta “itu adalah 
untuk mendjabat salah satu djaba- 

itan. 5 
Selandjutnja menurut surat kete- 

rangan doktor no 22/Dkt/53 tgl. 
23-2-53 jig ditanda tangani oleh Ma 
jor Dr. Sukojo, Let. Kol. Suwondo 
masih sedang sakit, maka Pilm. TT. 
V. belum dapat: memenuhi perintah 
K.S.A.D. tsb. Dengan demikian bu- 
kanlah berarti bahwa pimpinan ten 
tara Djawa Timur menolak perintah 
pd, K.S.A.D. Demikian keterangan 
itu. 

  

Sabtu pagi kantor. besar kepolisi- 
an Djakarta Raya menerima lapor- 
an dari Seksi Ii, bahwa pada djam 
9.30 seorang. sersi Seksi II, Glodok 
jang sedang mendjalankan tugas di 

' bilangan Mnaggadua telah ditembak 
mati 'oleh" beberapa orang jang tak 
dikenal. Menurut keterangan pihak 

"polisi, kabarnja salah satu dari pe- 
nembak itu sudah dapat ditangkap. 
Apa sebab2?nja belum “lagi diketahui, 

sedang pengedjaran masih terus. di- 
lakukan. 

  

  
dimulai, maka djenderal Nadjib ten” 
tu akan menundjukan sikap jg seru-” 

Seterusnja Perdana menteri Me- ' 

minta diadakannja penjelidikan in- 
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Tiap peladjar 25 sen 
BEAN TURN OSN 

— Njiapkan suatu rentjana ' mengenai) 
Kamp Peladjar 17 Agu 
tus (Boys Town) ig akan 
kan beaja Rp 3.000.000... Kalau 
mengingat bahwa diseluruh  Djawa 
Tengah ada mempunjai peladjar se- 
diumlah 1 djuta, maka kalau para 

    

rikan uang sokongan “uang 25 sen 
untuk maksud tsb. atau setahunnja 
Rp 3,—, maka setahunnja akan da 

- pat dikumpulkan uang Rp 3.000.| 
:000,—, demikian ' Residen Milono 

|. dengan tersenjum mengutarakan pen 
— Gapatnja mehgenai tjita2 tsb. 

Selandjutnja dikemukakan, den. 
djalan demikian, maka setjara ber- 
angsur-angsur Boys Town ini dapat 
didirikan. ,,Kota Peladjar” ini men- 
djadi tergantung dari pemasukkan 
uang. Dalam kota. peladjar” ini 
akan ada lapangan Olahraga, Balai 
Pertemuan, Polikliniek, Bibliotheek. 
Kooperasi Toko dsb.-nja pula. Dji- 
kalau uang jg diperuntukkan .ini 
lekas masuk, mungkin batu pertama 
untuk mendirikan ena Alan 
dapat diletakkan pada tg. 17 Agus 

'—.tus 1953. Letaknja lapangan ini ha- 
nja tinggal dipilih oleh Gubernur 
Budiono, ja'ni di Bulu atau di Pan- 
danaran, bekas tanah 'partikelir 'jg' 
telah dibeli oleh Pemerintah. Luas- 
nja tanah ini Ik. 10—15 ha. Di se-' 
kitar lapangan ini akan didirikan 
200 rumah peladjar jg dapat di'isi 
oleh 4 orang tiap rumahnja atau se 
luruhnja dapat “ditempati oleh 800. 

peladjar, Enam buah rumah. -akan 
digunakan untuk. tempat tinggalnja. 
para guru. 

Tiita2 ini patut sekali . mendapat 
perhatian sepenuhnja dari kalangan 
para, peladjar pada umumnja di se- 
luruh Djawa Tengah, hingga kelak 
angen? jang- luhur ini kalau sudah 
mendjadi suatu kenjata'an, pendu- 
duk Kota Besar Semarang dapat 
membanggakan diri! 2 

PENDIDIKAN MASJARAKAT 
| PROP. DJAWA TENGAH 
Keadaan usaha Pendidikan Ma-f 

'sjarakat Propinsi Djawa Tengah pa- 
nga achir Desember 1952 dapat di- 

  

  

   

    

  

    
   

   

se tkkurkan sbb.:“ : 
ke La. PBH 3 bulan (Pertama): Ba- 

njaknja kursus: 14719, murid 449106 
£, diantaranja 152943 wanita, 

Guru 12954 orang. Lulus Udjian 
dalam bulan Desember '52, 54292 
diantaranja 20189 Wanita. b. PBA 
6 bulan (Landjutan): Banjaknja kur- 
sus: 13462, murid 383857 orang, di 
antaranja 105382 wanita, Guru 
11372 orang. Lulus Udjian dalam 

“bulan Desember "52, 67398 dianta- 
ranja 15839 wanita. c. PBH chusus 
Wanita: Pertama: banjak kursus: 

13136, murid 90495, Guru 2544. Lan 
“. djutan: banjak kursus: 2274, murid 
168888, Guru 1956. Lulus Udiian 

Des. '52: 1723. Djumlah jang Buta 
Huruf: 7536422, djumlah jang tahu 
huruf: 4709640. 

H. a. KPU/A-Resmi: Baniak kur- 
sus: 365, murid :12248, diantaranja 
jang wanita 905. Guru 2242. b. 
KPU/A Partikulir: Baniak kursus: 
18, murid 505, diantaranja jang wa- 
nita 32, Guru 101. Djumlah: kursus: 
383. murid 12853, diantaranja jang 
wanita 937, Guru 2343. Lulus Udji- 
an (resmi dan partikulir) 5750 di- 
antaranja 392 wanita. 

HI. KPU/B (Resmi): Kursus 10, 
Murid 341, diantaranja jang wanita 
27, Guru 57- Lulus Udiian: 175, di 
antaranja jang wanita 9 (belum ter- 
masuk Kab. Pekalongan dan Kab. 

Surakarta). : 
(IV. KPUJ/C: (resmi): Kursus: 2, 
murid 77, diantaranja jang wanita 
1 orang, Guru 12. Lulus Udjian 22, 
diantaranja jang wanita 1 orang. 

V. K.K.OD. (Kursus Kemasjara- 
katan Orang Dewasa).  Banjaknja 

F3) kursus: 294, murid 107235, diantara- 
| nja jang wanita 2224, Guru 911. 

“ KOD adalah Kursus Landjutan 
—. dari bekas Lulusan PBH. 

FONDS SANATORIUM 
|. NGAWEN. 

Palang Merah Indonesia tjb. Sema 
rang telah menerima uang untuk 
Fonds Sanatorium Ngawen dari Se 
kolah2 Rakjat K.B.S. lingkungan? 
Semarang I, H, HI, IV -sedjumlah 
Rp. 897,12. dan tg 12 Maret dari 
penjokong jang tidak mau disebut 
namanja Rp. 150.-— atau djumlah 
seluruhnja Rp. 1047,12. 

BERITA PENANGGALAN 
Langganan No. 6 di Magelang. 

Tgl. 4 Desember 1921 djatuh ha 
ri Minggu Wage. - 
“Langganan No. 42 di Solo. Ha 

ri Minggu Legi tgl. 10 Ruwah ta 
hun Wawu 1849 djatuh Masehi 
tgi. 11 April 1919, 

: Langganan No. 6162 di Sema 
yang. I. Tgl: 6 Mulud 1347 ha- 
rinja Kemis Pon tgl. 23 Agustus 
1928. TI. Tgl. & Mulud 1349 ha- 
rinja Djuma'at Legi tgl. 1 Agus- 
tus1930. 5 

Langganan No. 3658 di Sema 
rang. I Tgl. 19 Djuli 1922 djatuh 
hari Rebo Legi 24 Apit tahun 
Ehe 1852, HH. Didalam tahun 
1923 hari Kemis Legi 4 Besar th. 
Djimawal 1853... 

-. Langganan No. ?-di Bulu Lor, 
Semarang. Hari Rebo Kliwon bu 
lan Apit tahun Masehi 1934 dja 
tuh tgl. 20 tahun Be 1864, Mase- 

Residen Milono kini telah me-| 

Jajasan 17 Agus- | 
mema-| 

peladjar ini setiap bulannja membe- | 

ab 

  

SUDAH DATANG, NS, K3 
.. 3 aa : an 4 

Mobiel ,SKODA“ 1200 | 
Model jang paling baru dan Dumai UN j Ya 

000 Silahkan datang preksa di s 

   

    
      

   
   
   
   

  
angan 

Nafsu Besar — Tenaga — Kurang . 

  

    ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 

Penjakit JIRIAN (Spermatorehoa), IMPOTENTIE (Lemah 1 
Sjahwat) Tanda-tanda Penjakit Selalu Marah-marah, Muka Pu- | 
tjat, Makanan. Kurang. Hantjur, Perut Kembung, . 

    

   
sing2, lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, Kaki tanpa dingin Semut | 

' Djantung Berdebar-de- | 
bar, selalu mimpi2 untuk itu semuanja' kami sediakan OBAT “| 

JARIANOL. | 
Special Buat Laki2 harga per botol Rp: 20.— ,,OVUMATAZOL”- |8 

semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, 

JANG DITANGGUNG  MUDJARABNJA 

Special buat Perempuan harga per botol Rp.25-—, Obat Mi- 
'ajak Surga Dunia” Buat Laki2 pakai luar Rp. 10-— BLACK | 
HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 1004 tidak luntur Ga- 
ransi Harga Rp. 5-— Rp: 10—Rp.15— Rp. 20— Rp. 30— 

sSULFAN OIL” Obat Gatel Kudis Koreng DII.. Rp. S.— :per: 
botol ,GALINUS” Special buat Batuk TB Cd Bata 
harga Rp 25.— satu botol ,KATRAH-NOOR” Special . Obat 
buat Mata, Kurang Terang, Liat Putih2 dan putih didalam Mata, 

Untuk mengobati segala penjakit, Iuar ataw dalam, Sakit MATA, 
Kentjing Manis, Kentjing Nanah Mati Badan Jinu2 ' BENGEK 
(ASTHMA), Sakit Gindjel, Sakit T.B:C., Perempuan tidak 
coord Bulanan atau keputihan, WASIR (Aambeien) 

tong). Semuanja penjakit di Obatip sampai baik. (Sedia 
Orang jang Kepengin punjai Anak). 

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

Djuga bisa dapat Obat2. Mp den 
Prof. TABIB FACHRUDIN II. M. B. 

Djalan Tepekong No. 3 Medan 
127 Seranggoon Road Singapore 8 

  
Agen-agen: 

Fatehudin & Co. Toko Punjab, djl. Pasar No. 45 Djember. 
Toko Fateh Panggung 79 Surabaja. 
Toko Asia Baru Kebun Sajur: Balikpapan. 
Toko Fateh Djl. Kemakmuran Makasar. 
Perusahaan Mesin Tek, Djl. Stasion Purwakarta. 
Tabib Gasita, Surabaja. 
Sindabad House, Nonongan 97 Solo. 
Toko Manis, Oro-Oro' Dowo No. 2 Malang. 
Toko Murah, Djl. Margo Genung Ambarawa. 
Toko Djakarta, Kajutangan 95 Malang. 
M.A. Mirza, Pontjol No. 46 Semarang. 

2 

WIJKDOKTER KOTA - PENGIRIMAN BESI TUA KE 
SEMARANG.  DJEPANG JANG PERTAMA. 

Tanggal 9-3 jg lalu untuk  perta- 

Mulai tg. 15-3-1953 dikota Besar fma kalinja kapal Djepang ,,Gekko- 
Semarang telah berlaku penetapan fmaru” meninggalkan pelabuhan “Tji- 

  

    

  

      

        

  

Sa 

     

'e SPAARBANK te SEMARANG” 
(0. Didirikan tahun 1853 : 

wodinatan Barat II Nos. 2-4 

    

        

N (BUNGA) BAGIAN TAHUN 1952 DARI BE- 
ONE-INLEG. : 

rsebut mulai s ekarang dapat diterima 

ikerdja di kantoran Spaarbank 
am kerdja dengan memberikan COU. 
angkutan. 

bunga bagian tahun 1952 berdjumblah 3 pCt 

1 CA Semarang, 10 Maret 1953        (DIREKTUR 
  

Seteran 10 

DJUGA SEDIA: 
Senapan angin 'm       

    

  

  

  

dan Rp. 50— per botolnja. Zalf Face Cream: ,, TJAHAJA JU- | 
SUF” Buat Ilangkan Item2 Djerawat Kukul dan Kekolotan di Ji 

| Muka Laki2 dan Perempuan Harga Rp 25— No.2 Rp 10— 

Batuk kering, || 

Kelihatan seperti Asep Dll. Harga Rp. 15.— Obat-obat dikirim |: 
diseluruh INDONESIA, WANG dimuka Tambah 'Ongkos 10960... 

a0- 
di djamin | 

10 hari sembuh dan keluar Akar2-nja tidak dengan Operasi Kn N 
Oba 3 

la 
6 

          

   

  

| KEIJANTIKAN ALAM... Te 
5 ag dan kegembiraan atas wadjah jang selalu muda remadja hanja dapat 

hidangkan dengan alat? kombinasi POND'S jang selalu diidam-idamkan. 
te g 1 : ai 

    

Semua harga SEPEDA terus membubung ! 
Tetapi Toko SEPEDA 

H. ABDULKADIR 
Jg masih menjediakan Sepeda merk ,,CSE PL, harganja hanja Rp 450.- | 

Suatu merk jang terkenal di Kuropa 
Harga rendah dan dapat dibeli oleh setiap orang 

. Diberikutkan, djug 

erk ,,B. SA." Gadet Major 41/32 wf, harga Rp 

  

   
     

   

ai — Semarang Tilp. 1954 

Hak 

tas perkakas dan kettingkast ga pompa, bel, 

   

  

  

  

Ko 

  

1 Toko ,,TJIA” 
  

te) SC ISTIMEWA 
“AFDRUK 
  

“5 NERGROOT Reproduksi (membikin Klise) 
1.6 Rp O45 Ox 9Rp Br " 

ena Ca MO UN K2 | “deng pasfoto Rp. 3.— 
Ga Us M5” 18x 18 6.50 ae Di ge Moe 
Tap ya Kan NN ROA TN ane Sh Ea Ata 

24x 30, 22— g 29 x 12 sa 
Mereka jg meng-afdruk dan 
|diah vergroot gratis. : 

$ MARYGOLD-PHOTO SERVICE 
DJI. Mataram 345 (Kr. Turi Sebelah Kr. Saru) Semarang. 

Djuga terima panggilan utk portret pesta dil. 
Malai tgl..20-3-1953 dapat djuga dibeli benda2 pos, meterai dan upah 
dengan harga seperti dikantor Pos. Baru terima matjam2 rolfilms. 

areas 
DEA AT Jap 

vergrootkan pd kami diberi kupon2 utk ha- 

      
Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu atas 
kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan berdasar- 

PTjoan, djl. Kartini — Bandjirkanal 

pokok gadjih menurut 

laku untuk mereka jang mendapat 

Sabtu pukul 12 siang, atau di Ka- 

libanteng pada hari penerbangan. 

wijkdokter jang daerahnja ditetapkan 
oleh Djwt. Kesehatan K.B. Semg. 
Menurut keterangan jang telah di- 
sampaikan kepada kita, daerah I 
meliputi batas2 dari Bandjirkanaal 
kulon — Kaligarang, Kalisari, Ran- 
dusari, Batanmiroto, djl. Be Biauw 

Wetan. Untuk daerah ini ditetapkan 
Dr. O.E. Staleman, Karangasem 1, 
telp. 1934 atau Balai Pengobatan 
telp. 394. 3 
Daerah II meliputi batas2 Kaliga- 

rang — Tegalwareng, Kantorpos Ka 
rangturi, Pandeanlamper sampai Ban 
djirkanal terhitung Mritjan Karang 
panas dan Djatingaleh. Untuk dae- 
rah ini ditetapkan Dr. Liem Khe 

Siang, Karangtengah Timur 11, .tel 
pon 1290 atau B.P. Tjandi 113/telp. 

331. 1 

Daerah III meliputi batas2 | Ban- 

djifkanal-wetan, djl. “Kartini, Be' 

Biauw Tjoan, Batanmiroto, Randusa| 

ri, Kalisari, R.S.U.P., Tegalwareng,, 

Kantorpos Karangturi, Pandeanlam-/ 

per terhitung djl. Mataram. Untuk 

daerah ini ditetapkan .Dr. Be Tiangj 

Hien, dji. Mataram 654, telp. 1306) 

atau B-P. telp. 398. | 

Tugas dari seorang wijkdokter ada, 

lah memberi pertolongan pengobatan 

kepada: 3 

a. Pegawai Negeri dan Otonoom' 

jang berhak (rechthebbenden) dengan 
PGP Rp.: 

340-—/2096 tambahan menurut PP: 

25/1952 — Rp. 408,— atau kurang, 

b. orang jang kurang dan tidak: 

mampu (min- en onvermogenden). 

PENERBANGAN AMAL. 

G.LA: akan melandjutkan pener- 

bangan jang ditunda karena adanja 

kerusakan mesin-terbang tempo ha- 

ri. i 
Pada hari Sabtu tg. 14 Maret '53 

pada djam 4—6 sore. Ini hanja ber- 

panggilan buat hari itu. Buat orang 

baru dapat minta disediakan tempat 

(reservist), kalau ada tempat jang 

kosong. 
pada hari Minggu tg. 15 Maret 53, 

diadakan mulai pukul 8 pagi sam- 

pai pukul 3 siang. Ini untuk me- 

reka jang tinggal diluar kota, dan 

diharap kedatangannja diwaktu pa- 

gi, sebab waktu jang sudah ditetap- 

kan pada kartjis tidak berlaku. Se- 

sampai di Kalibanteng harap segera 

melaporkan diri dikantor. Mereka 

jang dulu pernah naik penerbangan 

ke-VII (ketudjuh) diharap ' datang 

djuga melaporkan. 

“Mereka jang ingin turut terbang, 

masih dapat mendaftarkan diri pada 

kantor G.I.A. di Seterarr sampai hari 

4   he tgl. 7 Maret. 

  

  
— Ada apa, e. 

rusak “lantai kamar ini,  seko- 
njong2 saja menemu ini.     

1 it was unper 
ru Flo 
BORRP5 THAT JGA 
WAS "TORN UPL/ PAN 
Tenan F3 

SRI, TH 3 €, 
| 15 TEN YEAR 

CLD! 

  

Iperensi ini 

latjap dengan membawa muatan be 
si tua sebanjak 7.500 ton. Kiriman 
tsb. merupakan .kiriman jg pertama 
ig dilakukan oleh N.V. Karma dan 
firma Windu. 
Menurut keterangan, kini telah 

tersedia beribu2 ton besi tua jg me 
nunggu alat pengangkutan. Pengang 
kutan jg kedua akan dilakukan pa- 
da pertengahan bulan April jg akan 
datang. ' € 

hwa kesukaran dalam  pengangku- 
tan ini disebabkan pelabuhan Tjila- 
tjap tidak dapat dimasuki kapal2 jg 
lebih besar karena terhalang kapal2 
jg tenggelam dimuka “pelabuhan. 

Seperti diketahui kapal ,,Gekko- 
maru” besarnja hanja 10.009 ton. 

KONPERENSI DINAS 
KELILING. 

Untuk melantjarkan djalannja pe- 
kerdjaan Penerangan Agama seluruh 
Djawa-Tengah, maka nanti pada 
tanggal 14 Maret s/d 25 Maret 1953 
Kantor Penerangan Agama Propin- 
si Djawa-Tengah akan mengadakan 
Konperensi dinas keliling, dan Kon- 

akan diadakan ditiap2 
tempat kedudukan Koordinator 
Urusan Agama di Karesidenan. Ka- 

Irena sifat konperensi itu ialah kon- 
perensi kerdja, maka atjara Konpe- 
rensi itupun akan dititik beratkan 
pada soal2 penindjauan bersama ten 
tang kesulitan2, jang masih dihadapi 
oleh penerangan2 Agama di Kabu- 
paten2. Jang akan berangkat dari 
Propinsi ialah sdr. Noerjahman dan 
Sudarmo. , 
Adapun waktunja ditetapkan sbb.: 

Semarang tg. 14, Magelang tg. 16, 
Pekalongan tg. 18, Surakarta tg. 21, 
Pati tg. 23 dan Purwokerto tg. 25/3- 
'53 sedang dalam konperensi itu 
tiap2 Pererangan Agama pada 
Kantor Urusan Agama Kabupaten 
dalam daerah Karesidenan masing2 
barus mengirimkan 2 orang utusan. 
(Pena). 

MENDAPAT GANDJARAN 
. SETIMPAL. 

Hari Rebo kemaren Pengadilan 
Negeri Semarang telah mengadili 
perkara penggelapan | uang sebesar 
tidak kurang dari Rp. 58.000,— jg. 
dilakukan oleh S.H. dan 
wanita S. Ch., 
D.U.K.T. Penggelapan sedjumlah 
tsb. terdjadi pada setahun jang lam- 
pau dan dilakukan dalam 8 kali 

'berturut2. Kedua terdakwa meng- 
akui terus terang, hingga melantjar- 
Ikan djalannja pemeriksaan. Kemu- 
dian djaksa- memintakan hukuman 
untuk S.H. 2 tahun dan S.Ch. 1 th. 
6 bin., tapi achirnja hakim memu- 
tuskan masing2 1 th. 10 bin. dan 
I th. 3 bin, hukuman pendjara.   

    

A SHAA, 2 
SOMEBODY'S 
COMINY/ INTO 

CLOSET!/ 

“YOU SuPPosE 
THAT'6 GOT     

awah 

— Waktu saja sedang menghi- lantai papan jang telah rusak. 
tung2 berapa kerugian kita jang 
ditimbulkan oleh orang2 jang me 

-— Perampokan di Bank oleh 

gerombolan Karp. Emas seharga, 
setengah djuta dollar lenjap”, (de- 
mikian Rogers membatja) He, ka 

lau begitu surat kabar ini telah 
sepuluh tahun umurnja, 

        — Engkau: kira, kedjadian ini 

  

ada hubungannja dengan... 
ceeemmmMmp. 

— Sstt. Ada orang datang, me- 
lalui pintu belakang. | 

Dapat dikabarkan lebih djauh, bal 

seorang | 
kedua-duanja dari |. 

kan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat baiki 
kedudukan dan peribadimu. aa PEN Pn 

M.S. RAHAT 
: — Pa 'oc Li et 

Seteran 109 — Semarang. 
    

PERA2. Toko Obat TH 
N 3." Toko 

4." Toko 
GIE SOI 

ENG NJ 
“5. Toko 
6. Toko 

Obat TE 
ter Obat EN 

“TT. Toko »BUAH”     
   
    

ANGGUR 

Kasiotnja: Bikin kuat mer Ilangkan sakit pinggong 

dan tambahkan tenago laki-laki Mendjalonkari 

(darah, semboehkan kaki tangan dingin. 

Begitupun anggur ini dipudjikan untuk njonjas 

Terdjual luas dirumah-rumah obat Tionghod 

"TNYERBIRIN OLEH BAN SAN YOK PANG KAPASAN 216-220 SBALA 

184Toko HING KUNG 

       IN. 

& 

  JOGJAKARTA: 
SE 9. Toko THAY AN TJAN 
AY AN TJAN | 10. Toko FOE JOE 
zN 1L. Toko LIE HONG 
AN HO 12. Toko ,FONG? 
KAN TONG 13. 'Toko ,ADJI” 
G TAY HO 14. Toko ..DJEMPOL” . 

: BABAH GEMUK 
15. Toko THAY SIEN 

  

  

  

  
  

Djangan Putus Pengharapan 
  

Mengundjungilah kepada 

A. Wahid Astroloog 
Njang sudah sepuluh tahun berprak: 
tek di Indonesia. Hal bisa MENE- 
RANGKAN soal Penghidupan, Per- 
tjintaan, Perkawinan, Kesehatan dsb. 

Consult Rp. 10.— 

GRAND HOTEL : 
Plampitan 39, — Semarang. 

Pagi, djam 9 —12 
Sore, djam 5 — 7   

  

Baru terima: : : 1 
: Tiontoh-Tjontoh Aka Notaris — 

ole Haag 

Notaris di Bandung 

  

- Modellen van Notaritle Akten 

LAMER 5 

Dengan kata pengantar dan pembuka oleh Prof. Mr. M. SLAMET. 
Disusun dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Belanda. 

342 Halaman. Harga Rp. 68.—. Luar kota Rp. 69.20 

N.V. In G-C.T. VAN DORP & CO. 

door 

BODJONG 21 
SEMARANG - Na 

dn
na

a 
m
e
a
n
 

  

  

  PENJAKIT ANDJING GILA. 
Residen Semarang mengumumkan, 

masa mengenai peraturan Ordon- 
nansi tentang  andjing gila. untuk 
daerah Kota Besar Semarang telah 
diperpandjang lagi sampai tgl. 1 
Djuli 1953. : 

SIAPA KEHILANGAN? 2 
Polisi seksi I mengumumkan bhw | 

pada kemaren siang dimuka kantor 
pos besar telah diketemukan sebuah 
amplop berisi 5 lembar. undian 
uang Surakarta. Siapa jg merasa ke| ' 3 
hilangan harap hubungan dengan| ' 2 

   
KARANG TEMpEL 149TELp|201   

  

ARENG kwaliteit baik. 

| buat hanja 4. Rp. 51155. 

per | 
Franco. 

seksi tsb. -93g $ Hina SEA un Nae K3 

MURAH 

BESAR. krandjang   
  PENGURUS PWI SEMARANG 

  

Indonesia kring Semarang telah me 8 : Ten aa ERA 
Ini Malam Premiere Besar netapkan susunan pengurus kring tsb 

untuk periode tahun 1953 — 1954 

  

sbb.: 21 

Ketua Mashud Hardjokusumo, pe ORION , 
nulis Walijosedjati: bendahara: M.| 500 : ” 
S: Mintardjo: Surjohadi, Tjanr Thwan “9 
Soen dan Tjoa Tjie Liang pembantu2. | 7.00 
Alamat sekretariat: Balai Wartawan 9.00 
Bodjong 116, Semarang. Ta 

MENTJEGAR SALAH FAHAM | (43 th) 
Berita tentang pemetjatan Sdr. Sur 

jadi dari keanggautaan S.B. Keseba- ie esan 
tan jg termuat dalam harian ini tg. tempat: 
6 ibl. perlu ditambahkan, bahwa : " 
bukan P.B. Sb. Kesh. jg mengumum | 10. — 
kan tetapi Sb. Kesh. tjb. Smg: le- 20 
wat Badan Permusjawaratan SB/SS 
Pemerintah Kota. Smg. Demikianlah 
berita dari. Sb. Kesh. tib. Smg. 

    Roy Rogers 4211 

  

ini, fikir Rogers. 

  
RYSTAL KEENE! 506 kembali pildan 2Hes IN Ma 3 Tana Bat 

“ IWING, TOO/ lams ». 15Lagu2 jan erdu dari 
! | Frank Sinatra 1 Denger “dua 

Gene Kelly dan Kegirangan dari 
Betty Garrett. . , Hg : ye 
Sebuah film Musical dan asmara jang 
sangat menjenangkan. 

| Pemaen dim. film ',Anchors Aweigh” 

: 

& 

  

Besok Malam Premiere 
Djagalan 7.00-9.00 (17 th.) 

Film Tiongkok paling baru 
WU CHING FUNG dalam 

Yung Pu Fun Li” 
1 5 5 (Selama tidak terpisah 

— Crystal Keene.-Djuga ia me- pingh)   

Tanggal 9-3 Persatuan Wartawan na 

   

  

    

| Metropole 519.0 (11 Fi 

  

WDJUMTA" | 

|IBathing Beauty dari Esther Wil- 

Dansa2 dari 

      
naruh perhatian tentang perkara: , . 

| II Ini malam pengh. 9.—9,— 
ROY GOGERS — TRIGGER . 

Sunset in the West? 
Trucolor (13 th.) 

1     

  
ebabannia 

Besok malam PREMIERE | 

: 

  

Pelarian dari pendjara jang meng. 
gemparkan. Dia mempunjai- hidup 

seribu matjam . . . sebagai orang jg. 

dikedjar. $ 
  

Ini malam pengh. 5.-7.-9.- 
Errol Flynn— Olivia De Havilland 

»Gaptain Blood” (13 th.) 

REX Ini malam premiere 
54 —0— (47 th.) 

' Louis Hayward — Patricia Medina 

Lady in the Iron Mask" 
Color by NATURAL COLOR 

| Tjiptaan Alexander Dumas jang ter- 

masjhur. Pengalaman Baru! — Per- 

tjintaan jg. bergelora! Perkelahian ang. 

gar jg. seru — Pertempuran Pedang 

Mati?an utk, kehormatan ketjantikan 

    
T 

  

  @TJEPATIS 
POTRET Pp 

AFDRUK 9 Pine »to 
»TA N TAT HIN« Duwet 21 — Semarang 

  
  

  

  

Dapat dibeli dari persediaan : 
sPUCH" 250 cc. dan 150 cc. 

#PANTHER" 98 cc. Sepeda Bermotor 
#PANTHER” 98 cc. Sepeda MOTOR ' 

PANTHER” 150 cc. 5 3 

Made in GERMANY 

Akan datang dalam ini bulan : 
PANTHER" 250 co. 4#-.takt. 

Made in ENGLAND     Toko & 99 Dji. Slamet Rijadi 
Bengkel »CHAN Solo 
  

“0 
  

      

    

CITY CONCERN CINEMAS : — 

  

PPA 5 in Ini malam premiere (u. 13 th.) 
Frankie Lane — Billy Daniels — Charlotte Austin 

sRaimbow Round My Shoulder” 
Color by technicolor! dgn. Gadis jg. molek" dan lagu? jg. tersuhur ! 

Tjerita di Hollywood. Impian seorang gadis jg. di wudjutkan! 

  

GRANI 5-7.-0.- Ini, malam (u. seg. Sa 
T. Sumarni- Darussalam - S. “Poniman 
Astaman - Mien Sondak - M, Budhrasa 

s#MENJAMBUT KELUARGA" film Indonesia baru dgn. 12 lagu. Merdu — Lautju dan Gumbira 

Akan datang Farley Granger — Shelley Winters 

GRAND” ,Behave Yourself” 
She's Wolf Whistle in long Black Nylons 1 (GEMPAR ) 

INDRA Ini malam penghabisan (u. 17 th) 
Ba IL Florence Marley —Robert Peyton 2 | Tokyo File 219” train 

Sensational melodrama -of spy intrigue - filmed' entirely in Japan 
Penuh sensatie : Menggemperkan! 

KUN an Ya, 

Besok malam "premiere: | 
film Malaya paling baru dari SHAW BRO & Bah : a 5 $ INDRA OKU. maMas "Pata Peng ena SETL TG. PERAK "Jatim Piatu 

Tjerita bermanfaat serta bernilai tinggi — dengan lagu? merdu serta merawankan hati diseling dengan penggeli hati ! 

Geun 

  Tah Dg Beta Pagu | 
ROYAL Ini malam (antuk segala umur.) 
Bang ree Stooges (Tiga badut gila) 
dim: A Smiteh in time — Thre Hams on Rye — Tanggung ketawa! 

Ini malam premiere (antak 13 th.) ROKY 1 
Te ag ' Larry Buster Crabbe — Jean Rogers. 

FLASH GORDON” mean 
Penuh Sensatie ! -- Heibat Gempar! ' 

  

  

Tg. 12 sId 16 Maret 1053 
DANCE -— SONG — MUSIC 

dalam film TECHNICOLOR 

Deen dengan MITZI-GAYNOR 20th. Century Fox. 

NANTIKANLAH !!! 

   
    iba Anthony ,VALENTINO" Dexter : 

one: 245 Akan segera Mengajunkan Pedangnja 

S 0 L 0 dalam film Technicolor     dan ketjintaan. 

Pertjetakan Smg. No. 584/111/ A/T 

  

    the LI GA Di” 

  

EXTRA : Bintjana Alam (Stormramp) di Negeri Blanda (Bagian ke II) 
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