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  1 Kita an . 

bangsa ada | 
lah suatu indivilualiteit. Tapi di 
tegaskannja, bhw bangsa itu terdi 
ri pula dari berdjuta2 individuali 
teiten.. It sebabnja tidak mu- 
dah membina suatu bangsa. Di- 
samping faktor2 et) haruslah 
dikuasai faktor2 jektif. Itulah 
sebabnja, kata Presiden, saja » 
ring mengadakan perdjalanan ke 
Sean diseluruh wilajah bangsa 

ta. $ Rd 

Dalam pidatonja jang singkat dila 
pangan terbang Polonia didepan Ik. 
10.000 manusia Bung Karno 
kan supaja ada persatuan  rakjat 
untuk. menjempurnakan negara, me 
ngisi kemerdekaan dan menjelamat 
kan kemerdekaan Indonesia dari 
gelora taufan internasional. Presi 
den katakan, ia tidak mengetahui 
apa akibat dari kematian Stalin un 
tuk dunia seluruhnja. Tetapi lepas 
dari soal ada atau tidak ada Stalin, 
ada atau tidak ada perang, kewadji 

ban rakjat Indonesia ialah memper 
kuat negara untuk mana rakjat mes 
ti bersatu-padu dan pertjaja kepa 
da tenaga sendiri guna dapat menje 
lamatkan negara kita urtuk kini 
dan masa j.a.d. 

Sebelum Bung Karno, terlebih du 
ta  berbitjara  sekretarts-djenderal 
Kementerian. Penerangan — Ruslan 

Abdulgani, jang pada pokeknja dju 
ga menjerukan kepada rakjat, supa 
ja menggalang persatuan nasional. 

  

Tak Tahu : 

seru 

tan Utara No. 11 AL” | 
7, Rumah 1798 Smg. | 

aa didalam kota. - | 
Pp: 0,30 untuk meterai). | 

a efjeran 60 sen per lembar 

    

    

    

    

   
  

   

Sep lah “Fabarkan, pada 
pesian “Airways membuka perhubu 

darwasih”. Tepat pada: djam. 9.40 

» Kidang masuk kedalam pesawat 

te. 12 Maart kemaren, Garuda Indo- 

    
  

  

ngan. udara Djakarta—Bangkok. Pe- 

    

sawat jang menghubungkan pertama kali kedua-tempar itu ialah ,,Tjen- 
kemaren .,,Tjendarwasih? meninggal- ' 

untuk turut serta ke Bangkok. 

  

Pemi 
(Oleh: Wartawan 

akan dapat dilaksanakan pemiliha 
tuante dan 

isi dan maksud dari 
lah bampir 3 bulan lamanja dibah 
itu. Pada pokokuja para pengusul 

Dan bunji aslinja pasal ini ada 
lah hak memilih itu adalah war 
ganegara Indonesia jang bertem | 
pat tinggal di Indonesia. Dan war 
ganegara Indonesia jang bekerdja   

Embargo 

Thd RRT 
Bisa Timbulkan Konflik 
Besar Di Timur Djauh 

DUTABESAR Inggris Sir Ro- 
ger Makins telah menulis surat 
kepada seorang anggauta Madje 
lis Rendah Amerika dari Partai 
Republik, Bates, bahwa penghen 
tian total dari perdagangan anta 
ra Hongkong dan RRT akan me 
nimbulkan risiko perluasan kon 
flik di Timur Djauh, demikian di 
kabarkan pada hari Rabu. Dite 
gaskannja, bahwa Inggris telah 
mengambil tindakan2 jang sangat | 
teliti untuk menghentikan eksport 
bahan2 strategis ke RRT, tetapi 
Inggris masih tetap mengadakan 
perdagangan barang2 jang tak 
bersifat strategis, sebagian dimak 
sudkan untuk memperlindungi 
Hongkong dari kemungkinan sera 
ngan dan alasan2 jang sangat 
praktis belum dapat  membenar 
kan penghentian perdagangan itu. 

Tulisan Roger Makins itu di 
buat sebelum dikeluarkan pengu 
muman tentang persetudjuan jang 

| dibuat oleh menteri luar negeri 
Inggris Anthony Eden dalam pem 
bitjaraan2-nja di Washington. 

Salah Faham 
Tentara & Mobbrig Sa- 
ling Tembak Di Bogor 

Pada tgl. 11-3 djam 19.00 malam 
terdengar. tembakan2 dimuka ' ge- 
dung bioskop Taruma Bogor. Ada: 
pun peristiwa tsb. adalah  perselisi- 
han faham antara anggota “tentara 
dan Mobiele Brigade. Didalam tem 
bak menembak “itu telah gugur 1 
anggota tentara dan 1 anggota Mo- 
brig, seorang anggota 'tentara dan 
seorang anggota Mobrig 'luka2. Per 
istiwa tsb. telah dapat diselesaikan 
pada kira2 djam 20.00 malam dgn. 
damai oleh pihak KMK Bogor di 
bawah pimpinan letnan Erick. Hari 
ini mereka jg gugur itu dimakam- 
kan di Taman Pahlawan. 

  

  

Awas Ketularan 

Djadi Wanita! 
DR. Hanna 2 Ana 

ora ofessor dalam ilmu phy- 
Siolosi Pa universitet Birming- 
ham Rebo Jan Me da- 
lam pedatonja dimuka perhimpu- 
nan Kebiia ahli obat2 di London, 
bahwa pada pekerdja2 laki2 jang 
bekerdja dilaboratorium jg mem- 
buat hormon2 kelamin synthetis 
nampak tanda2 kewanita'an sekun 
dair. Get 

Dalam mengolah hasil produksi 
ini, demikian dr. Barder, hanja pe 
kerdja2 pemuda jang masih sung- 
guh2 bersifat djantan, lambat laun 
melihat buah dada merek ber- 
kembang. Beberapa pekerdja mu- 
da itu malah sudah ada jang hi- 
lang perhatiannja terhadap isteri 
mereka dan merasa dirinja lebih 
tertarik kepada teman2 sekerdja 

se laki2. ba S5 

wa para 

| pada suatu perwakilan Republik 
Indonesia “dianggap — bertempat 
tinggal di Indonesia. Dan dal 
kata2 pendjelasan pemerintah ba 

lantjong. Indonesia. 
djemaah hadji dan pelaut2 djaga 
termasuk - warganegara dianggap 
bertempat tinggal” di Indonesia. 
Dengan diterimanja usul amande 
men itu, maka Mr. Rum Menteri 
Dalam Negeri telah menjatakan 
dihadapan parlemen, bahwa pe 
laksanaannja kelak akan mema 
kan wakiu bertahun? lamanja, se 
bab warganegara Indonesia jang 
bertempat tinggal diluar negeri 
bertebaran diseluruh pelosok du 
nia ini. Lebih2 lagi “agak sulit 
kita mengadakan pemilihan 
umum ini bagi warganegara kita 
jang bertempat tinggal di Surina 
me dan New-Calodonie jang ber- 
puluhan ribu djumlahanja :itu. 

Alasan-alasan jg dikemukakan 
Mr. Rum ini banjak pula “para 
anggauta parlemen membenarkan 
nja. Manai Sophiaan sendiri jang 
mendjadi gembong PNI itu wak 
tu ditanjakan tak dapat menjang 
kal sedikitpun djuga kebenaran jg 
dikemukakan oleh Mr. Rum itu. 

  

    

sia
 

Siasat 
milihan, 5 

"Menurut keterangan jg dapat kita 
kumpulkan, - bahwa siasat untuk 
memperlambat pemilihan umum itu 
telah banjak orang menduga terle- 
bih dahulu jg datangnja dari mere- 
ka jg menjokong usul amandemen 
Abduikajat itu. 

Bagi P.N.I. katanja agak takut 
menghadapi pemilihan umum ini, 
bahwa kedudukannja dalam  parle- 
men sementara ini sangat  kuatnja 
dan djika diadakan pemilihan umum 
itu, mereka belum mendapat kepas- 
tian lagi kedudukannja dalam parle- 
men itu kelak akan kuat pula. Dgn. 
memperlambat waktu itu, mereka 
akan dapat berusaha dengan sekuat 
tenaga mendapat backing jg besar 
dari masjarakat. 
Anggauta  Partailoos kata mereka 

itu, telah lumrah masuk akal berusa 
ha dengan sekuat tenaga menghan- 
tjurkan pemilihan umum itu, dga. 
djalan membantu tiap usul amande- 
men jg. merusak atau memperlam- 
bat pemilihan umum itu. Sebab de- 
ngan demikian umur parlemen se- 
mentara ini akan dipertahankan. 

Pada umumnja kata mereka 
itu, kebanjakan para anggauta 

memperlambat pe- 

s3 partailoos itu telah diliputi oleh 
perasaan bahwa mereka tidak 
jakan dapat terpilih lagi oleh ma 
sjarakat dalam pemilihan “umum 
jang akan datang itu. 

Bagi P.K.I. jang berkejakinan 
Ibahwa pemerintahan jang berijo 
rak Diktatur Proletarlah jg akan 
dapat membimbing manusia “ini 
kepadang kemakmuran anti kepa 
da pemerintahan jang bertjorak 
parlementair ini. “Tetapi berhu 
bung dengan mereka itu kini be 
lam kuat dan kebanjakan angga 
pan masjarakat memandang kej 
munis itu sebagai momok, ners 
ka berusaha dengan sekuat tena 
ga mempergunakan parlemen se 
mentara ini sebagai bukti jg njata 
kepada rakjat, bahwa pemerinta 
han jang  bertjorak parlementair 
ini tidak berdaja sedikitpun djuga 
membimbing rakjat kepadang ke 
makmuran. Mereka dapat mem 
buktikan kepada chalajak ramai. 
|bahwa pemerintahan jg bertjorak 
parlementair itu, isinja lain tidak 
perebutan kekuasaan diantara pe 
mimpin2 itu masing2, jang meng 
  

Pemilihan Umum Sulit 
— Dilaksanakan? 
Ada Tanda? Siasat Memperlambat 

lha 
Kita Di Djakarta) 

HARAPAN ORANG banjak, supaja dalam tahun ini djuga 
n umuin untuk anggota Konsti- 

anggauta Dewan Per wakilan Rakjat tampaknja - telah 
mulai kandas ditengah djalan dengan diterimanja oleh parlemen 
usul amandemen Abulhajat golongan Progressief jg mendapat so 
kongan penuh oleh PNI, PKI, PIR dan beberapa anggauta partai 
loos dil. dengan kemenangan suara 61 lawan 49 jang merombak 

1 R.U.U. Pemilihan Umum jang te- 
as dalam Parlemen Sementara 
amandemen menghendaki bah 

wa anggauta Konstituante dan anggauta D.P.R. dipilih oleh warga 
negara Indonesia baik jg bertempat tinggal 
didalam negeri dan dalam tahun pemilihan berumur 18 tahun. 

diluar negeri pun 

akibatkan tiap2« pemerintahan: 
tidak pandjang umurnja. 

Siasat mereka ' untuk menarik 

lebih menguntungkan umur parle 
men sementara ini . pandjang 
umurnja. Teten 

Dengan diadakannja pemilihan 

kuatan. didalam masjarakat 

islamlah jang merupakan meer- 
derheid, maka agak sulitlah bagi 
P.K.I. mendjalankan siasatnja- se 
lama ini jg akan menguntungkan 
kejakinan politiknja. 

Golongan Islam membu 

Pada umumnja golongan Islam, 
sangat mengharapkan supaja pe | 
milihan umum ini diadakan setje 
pat mungkin. Kesan jang kita 
dapat, bahwa mereka berangga- 
pan djikalau diadakan pemilihan 
umum itu maka mereka akan 
pasti akan mendapat kemenangan 
jang maha besar. Dengan keme 
nangan itu, mereka akan mendu 
duki dan mengendalikan pemerin 
tahan jang tak akan diantjam 
lagi oleh momok krisis “kabinet. 
Mereka akan dapat lantjar me- 
ngendalikan pemerintahan ini me 
nurut kejakinan politiknja untuk 
membimbing rakjat kepadang ke 
makmuran itu. 

Golongan Sosialis. 
Bagi orang sosialis tampaknja sa- 

ngat membutuhkan pemilihan umum 
ini. Bagi mereka tidak mendjadi so 
al siapa jang kalah dan menang da 
jam pemilihan umum itu. Rupanja 
pendirian mereka itu, keseimbangan 
kekuatan didalam parlemen itu ss 
suai hendaknja dengan kesimbangan 
kekuatan didalam masjarakat. De- 
ngan tjara begitu, maka partai2 jang 
didukung oleh sebagian besar ma- 
sjarakat akan dapat mengendalikan 
negara ini. Dan partai jang tidak di 
dukung oleh masjarakat tidak akan 
dapat mengendalikan negara ini. 
Maka dengan demikian, pemerin 

tahan jang bertjorak  parlementair 
itu akan dapat mengendalikan nega 
ra ini jang tidak sering terantjam 
oleh momok krisis kabinet itu, demi 
kian tulis penindjau politik ,,Suara 
Merdeka” di Djakarta. 

BUKAN MATI DIMAKAN 
TIKUS? 1 

Mengenai berita ,,Pikiran Rak 
jat” Menado tentang seorang anak 

  

bih djauh dari Kantor Gubernur 
Sulawesi didapat keterangan, bah 
wa telah bertolak inspektrise kese- 
hatan propinsi njonja Dr. Geru- 
ngan utk menjelidiki peristiwa itu. 
Mera laporan jang disampai- 
kan dari Menado oleh jang ber 
sangkutan, anak itu mati dalam 
keadaan sakit keras dan katanja 
bukan mati karena dimakan tikus. 

KORESPONDEN  suratkabar kiri 

Pakistan ,,Irmroz” di Hongkong tu- 

lis, bahwa Amerika Serikat bermak, 

sud merobah negeri2 Asia Tengga- 

ra mendjadi ,.embel2 jg .chusus 

menghasilkan bahan2 mentah bagi 

Amerika Serikat dan Djepang.” Se- 
terusnja ,,Imroz” tulis, bahwa keti- 
ka tahun 1952 tertjapai persetudiu- 
an di. Washington antara . Amerika 
dan Djepang, jg menetapkan prin- 
sip2 azasi daripada kerdjasama Ame 
rika—Djepang dinegeri2 Asia Sela- 
  

kan Kemajoran dengan beberapa pembesar. dari kementerian Perhubung- 
an dan direksi GILA. Dalam gambar tsb. kelihatan. para penumpang. se- 

| wa mereka ingin sekali melihat su Kn Ka he Fa Pe . | 

Tak Ada Devaluasi 
Pemerintah Akan Perbesar Izin De- 

visen — Kata Sjaffruddin 
MR. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA, Presiden De Javasche Bank menerangkan kepada pers kemaren, 

gera akan memberikan idjin devisen 
Dalam tempo tiga bulan ini alfan dikeluarkan 
miljard rupiah buat import2 pemerintah dan 

Jitu. Sedjak hari itu, menurut 

   

    
    
   

lan kearah tertjapainja mal 

Iar, ia telah melihat kenjataan a 
nja banjak . sokongan terhadap 
maksud tersebut. Baik orang pe 
Seorangan maupun organisasi2 te- 
lah menundjukkan kepadania, bak: 

   

paja saran itu didjadikan suatu re 
solusi Sidang Umum PBB... 

Palar berpendapat, bahwa ja wa- 
djib memberi djawaban kepada ka- 
langan2 jang menaruh perhatian itu 
bagaimana kemungkinan2nja kalau 
diadakan usaha tersebut. $ 

Menurut kesannja, pada keadaan: 
dewasa ini, akan lebih menguntung' 
kan bagi: usaha penjelesaian nanti, 
kalau kini tidak didesakkan adanja: 
resolusi jang mengandung saran di- 
adakannja pertemuan antara dua 
kekuasaan besar .itu. Sekalipun ba-: 
njak terdapat simpati terhadap ma 
sud tsb., banjak anggota2 terpentin 
dari PBB berpendapat, “bahwa se-f 
karang belum waktunja jang baik 
guna mengusahakan adanja resolusi 
kearah pelaksanaan — diadakannja 
pertemuan dua kekuasaan besar ter- 
sebut. Sebab itu, sekalipun sarannja 
tetap, kata Palar, delegasi Indonesia 
pada waktu ini ' tidak mengemuka: 
kan suatu rentjana resolusi sebagai 
jang dimaksudkan itu. : 

Dalam pada itu perdana menteri! 
Inggris, Winston Churchill, pada | 
hari Kemis menerangkan dalam 
madjelis rendah, bahwa soal ten- 
tang kemungkinan diadakannja per 

    

   

opini kepada kejakinan politiknja Itemuan antara perdana menteri So- | 

vjet Uni jang baru, Georgi Malen- | 
kov, Se 
Dwight Eisenhower, dan dia sendiri 
adalah suatu soal jang sangat pen- 

presiden - Amerika . Serikat, 

jang |tuk sementara. tidak, dapat.. membes 
ada sekarang maka perimbangan |rikan keterangan lebih Jandjut. ten- 
kekuatan jang ada sekarang di'|tang hal ini. 
parlemen sementara itu akan ber | diberikannja djawaban 
ombak sebegitu rupa dan menu' niaan-pertanjaan disekitar ' Malenkov 
rut perhitungan. maka golongan Gan saran jang menghendaki diada 

umum itu dengan bersendikan ke | ting”. Dalam pada itu Churchill ua G 5 

Keterangan tersebut 
atas perta- 

kannja usaha2 untuk mempertemu- 
kan Eisenhower dan Malenkov da- 
lam suatu “pertemuan bersama. 

Markas Besar 
Birma Diserang 

Kegiatan Gerilja KMT 
Di Bhamo 

TENTARA gerilja Tiongkok 
Nasionalis telah menjerang mar 
kas besar tentara Birma di Bha 
mo, 100 mil disebelah Barat Daja 
Lashio dan membakar barak2 jg 
ada di markas besar tsb., demiki 
an diumumkan pada hari Rebo 
di Rargoon. Dalam serangan ini 
9 orang anggauta pasukan gerilja 
Tiongkok Nasionalis ditembak 
mati. Detail2 lebih landjut menge 
nai peristiwa ini belum dapat di 
peroleh. 

Pada hari Selasa .diterima kabar 
di Rangoon, bahwa djenderal Lie 
Tai-Shin, panglima. sisa tentara Ti- 
ongkok Nasionalis, jang dewasa in' 
memimpin gerakan pasukan2 gerilja 
Tiongkok Nasionalis di Birma, telah 
bertolak ke daerah Kokang dan Wa 
di Birma. Menurut laporan2 jang di 
terima dari dinas rahasia Birma, pa 
sukan2 gerilja Tiongkok Nasionalis 
itu melakukan pula penjelundupan 
barang2. 

Sementara itu menteri pertahanan 
Birma telah mengundang pemimpin 
bangsawan negara bagian Kokang 
ke- Rangoon untuk membitjarakan 
keadaan disana. 1 
Selain dari itu pemerintah Birm: 

telah mengirimkan pula satuan? ter 
tara ke Kinlong untuk menduduk' 

(pos pendjagaan disana. Kinlong ad: 
lah ibu kota Kokang dan terletak pa 
da pantai kiri dari sungai Salween. 

  

10.900 TON DJAGUNG KE 
jang mati karena gigitan tikus le (D1AWA DAN KALIMANTAN 

“Menurut pengumuman Gubernur 
Sulawesi, tahun ini Sulawesi Selatar: 
dapat mengeluarkan sedjumlah : 10. 

000 ton djagung untuk Djawa dan 
Kalimantan. : 

Tjara pengiriman ini “didasarkan 
atas sistim 7096 dilakukan oleh :pe- 
dagang2: Indonesia dan 304  olet.:   

tara dua kekuasaan dunia terbesar | 
: ig. mungkin dapat membuka aja- 

2 "Tam 
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pemerintah sedjak 
dens jang 

uangan Sumitro, dan atas 
dua Menteri tersebut, Mr. 
kepada pers, 

Selandjutnja oleh Mr. Sjafrud- 
din dibantah kabar2 angin me- 

ngenai devaluasi, jang menjebab: 
kan banjak barang disembunji- 
kan orang setjara' spekulatif dan 
akibatnja- hanja ' mengatjaukan 
perekonomian sadja. Keadaan se- 

karang jang telah digambarkan 
oleh beberapa pihak dengan se- 
tjara lebih muram dari pada ke- 
adaan jang sebenarnja, dan hu- 

bungannja dengan kesukaran2 
mendapatkan lisensi, oleh Mr. 

Sjafruddin telah dibitjarakan da- 
pertemuannja tadi dengan 

kedua Menteri tersebut. i 

. selaku Presiden 
De Bank, jaitu instan- 
si mengurus dana devisen, 

dengan keras membantah . pula 
kabar? angin jang menggambar- 
kan seolah-olah kedudukan de- 
visen “Indonesia semakin buruk 
sekarang 'ini. Menurut Mr. Sja- 
fruddin, malahan sebaliknjalah 
jang benar. Kedudukan devisen 
Indonesia sekarang begitu men- 
djadi baiknja, sehingga sudah 
sebulan 'lamanja Indonesia tidak 
perlu lagi “mendjual emasnja. 
Diluar kini Indonesia mempunjai 
devisen sedjumlah 250 'djuta ru- 

piah. Selain itu didalam negeri 
pemerintah telah berhasil mem- 

beli lebih banjak devisen dari 
pada mendjualnja: Angka2 diba- 
wah ini sekedar untuk menun- 
djukkan saldo jang positif dalam 

djual-beli devisen (valuta-trans- 

    

     

Tak perlu djual emas. 
Atas pertanjann diterangkan oleh 

Mr. Sjafruddin, bahwa meskipun 

devisen dalam djumlah jang lebih 
Leg Ta tidak perlu men- 

jual emasnja lagi berhubung dengan 
itu. Pengeluaran idjin devisen dalam 
djumlah jang lebih besar itu adalah 
Denga pula akan datangnja Le- 

ran. 

wa bagi pemerintah adalah sangat 
penting untuk memperbesar export, 
sehingga kabar2 mengenai devaluasi 
tidak beralasan, " karena tindakan 
jang ' demikian hanja akan 'memper- 
sukar export, Ia pun sudah merasa 
girang, kalau sudah tertjapai keseir- 

» walaupun belam ada sur- 
plus. Dalam tingkatan sekarang jang 

lebih Pai ialah goederen-voor- 
ziening rdjalan 'sefjara “normal. 
Kalau sudah ada kenaikan dalam 

harga2 export maka barulah surplus 
itu penting. Demikian Mr, Sjafruddin 
Prawiranegara. 

PERAMPOKAN DIBEKUK 
Berkat keaktipan ronda kampung 

Grogol Djakarta, Rebo malam 2? 
orang perampok dapat ditangkap se 
telah terdjadi penguberan, dalam ma 
na kawanan perampok telah menggu 
nakan granat tangan, demikian Ja 
soran jang sampai kepada Kantor 

  

  pedagang2 asing. 
- 

Imroz: Amerika Mau Robah 4sia Djadi 
tan dan Tenggara. Persetudjuan ini 
menetapkan bahwa Djepang dengan 
pertolongan pemerintah Amerika Se 
rikat — akan mengadakan kontrak2 
djangka pandjang dengan negeri? 
Asia Selatan, jaitu India, Pakistan, 
Lanka, dan Asia Tenggara,  jaitu 
Indotjina, Malaya, Muang Thai, In 
donesia, mengenai pengiriman ba: 
han2 mentah industri dan pertanian 
ke Djepang. 

Persetudjuan  Djepang—Amerika 

tadi seterusnja djuga menjebut2 pe   nanaman modal Djepang dinegeri2 

    

   Kon, 8 

Besar Kepolisian Djakarta Raya. 

Si-kongsi — istimewa Djepang— Asia 
dan. pemakaian missi2 tehnik Die- 
pang dinegeri2 Asia: Seterusnja per 
setudjuan 'ini membentangkan — bah- 
wa Djepang "akan memusatkan per- 
hatiannja kepada pengerdjaan bi- 
djih besi, batubara dan manggan, 
penghasilan bidjih tembaga,  bauxit, 
nikel dan bahan2 mentah 'ainnja di 
negeri2 tadi. Untuk melaksanakan 
rentjana2 . Djepang—Amerika ini, 
maka persetudjuan tadi menganggap 
perlu dipergiatnja kegiatan2 diplo-   
   

Lembaga Kabuaa 
atas 

TANK metan 

matik Djepang dinegeri2.tsb. tadi. 

        

"en Ingonasia 
3ch banga tachan 

          

acties) - selama dua bulan jang 
achir ini. 

Dalam djutaan rupiah 
kwart. pertama th. 1952 — 281 

» kedua Ne ea Ke "443 

bi Aketipa SERTA Un YaOg 
Meera SA GAN Ae IR 

2 — 2430: 
Angka2 dalam bulan 

: Djanuari 1953 adalah -- 171 
Pebruari 1953 186 

  

   

   
   

   
   

   

      

       
| Oleh. pabrik alat2 listrik Philips, belum-lama berselang-diadakan pameran 'I berdjalaw. tentang 'hasil2 alat listrik jang dibuat dalam pabriknja. Pada gambar tampak walikota Amsterdam sedang melihar2 
"Pumntuk amatir” jang baru pertama kali 

retiibl. 

beberapa bulan jang achir ini menundjukkan ten- 
terus menurun, sedang import2 

Mr. Sjafruddin Prawiranegara kemaren pagi 
tjaraan2 dengan Menteri Perekonomian Sumanang “dan Menteri Ke 

usulnja jang mendapat persetudjuan dari ke- 
Sjafruddin memberikan keterangan? diatas 

Mr. Sjafruddin berpendapat, bah- | 

18 mengachiri kundjungannja selama 

  

. alat ,,.zender kerjil 
dipertontonkan pada tanggal 3 Ma- 

bahwa pemerintah dengan se- 
dalam djumlah jang lebih besar, 

an idjin devisen seharga 2 
import2 partikulir. Import2 

partikulir ' mulai naik. 
telah mengadakan pembi- 

Sendjata Djepang 
Akan Digunakan Di 

Indo China 

. Bekas perdana menteri - Peranijis 

Paul Reynaud jg kini sedang meng 

adakan. perdjalanan “keliling di Dje- 

pang mengatakan, bahwa sendjata2 

buatan Djepang “mungkin akan di 
pergunakan untuk melatih dan mem 
perlengkapi 57 bataljon baru jg kini 
sedang diusahakan di Vietnam guna 
peperangan di Indochina: — Revncud 

2. minggu di Djepang mengatakan, 

    

  

  

  

DENGAN BERITA? TERACHIR 

ORE 
  

  

   
  

  

Pesawat Inggris 
Ditembak Djatuh 
Didaerah Perbatasan Djer- 
man Barat-Djerman Timur 
Amerika-Tjekoslowakia Saling Menuduh 

SEPERTI TELAH dikabarkan Amerika Serikat ketika hari Ra 
bu pagi menjampaikan protes keras kepada pemerintah Tjekosto- 
wakia, berhubung dengan insiden penembakan djatuh sebuah pesa- 
wat pemburu jet F-84 Amerika oleh 2 pesawat MIG-15 Tjekoslo- 
wakia diatas wilajah Djerman Barat, ketika tgl. 10 jl. Telah diwar- 
takan pula bahwa pemerintah Tjekoslowakia menjampaikan sebuah 
nota kepada pihak Amerika, dalam "mana dinjatakan bahwa ketika 
tgl. 10 Maret jl. 2 buah pesawat pemburu #-84 Amerika memasu- 
ki udara diatas wilajah Tjekoslowakia. Diterangkan seterusnja, keti- 
ka kedua pesawat Amerika tadi terbang sampai 18 km sebelah ba- 
rat-daja kota Plzen (Pilsen) jang letaknja 40 km dari perbatasan, 
maka mereka berdjumpa dengan patroli udara Tjekoslowakia. 

Pihak Tjekoslowakia perintahkan 
mendarat kedua pesawat Amerika 
tadi, tetapi perintah ini diabaikan: 
berkobar pertarungan, “salah satu 
dari kedua F-84 tadi melarikan diri 
kearah barat, sedangkan ig satunja 
lagi kena tembak lalu djatuh-terba- 
kar. Menurut keterangan pihak. Tje 
koslowakia, pesawat Amerika jg. ke 
na tembak tadi djatuh meluntjur ke 
arah barat pula, Dengan demikian, 
kata nota Tjekeslowakia tadi, maka 
pelanggaran kedaulatan “Tjekoslo- 
wakia ini sama sekali 'adalah tang- 
gung-djawab Amerika Serikat.” 

Tak benar melanggar, ka 
ta pihak Amerika. 

Berita UP dari Washington hari 
Rebo mengatakan bahwa menurut 

keterangan komando angkatan uda- 
ra Amerika, hasil2 pengintaian dgn. 
pesawat radar menundjukan bahwa 
pesawat F-84 Amerika jg ditembak 
djatuh MIG-15 Tjeko itu ,.tidak me 
langgar perbatasan Djerman Barat 
(daerah pendudukan Amerika) 
Tjekoslowakia. — Djurubitjara angka- 
tan udara menerangkan, bahwa pe- 
sawat tsb. tadi berada pada djarak 
12 sampai 15 mil didalam batas? 
daerah pendudukan Amerika dan bu 
kannja 25 mil didalam batas2 Tjeko 
siowakia: seperti jg dikatakan oleh 
pihak Tjeko. Diterangkan seterusnja 
bahwa. pesawat2 Amerika jg tersang 
kut dalam insiden tadi ,,terus-mene 
rus diawasi oleh operator2 radar” 
dari darat, didaerah pendudukan 
Amerika di Djerman. 

“Bukan tindakan 
sengadja” 

Berita AFP darr Washington jang 

agressi' 

“mengutip keterangan2- kalangan di 
plomatik Amerika mengatakan pa- bahwa djenderal Mark Clark dalam 

beberapa hari lagi akan bertolak ke 
Indochina, guna “ merundingkan ke- 
mungkinan2 “jg praktis dilapangan 
melatih serta memperlengkapi pasir 
kan2. : 

Reynaud kini mendjabat ketua pa 
nitia parlemen urusan keuangan. 

TJULIK GADIS. 

Dua orang gadis masing2 ber- 
nama Maslamah bin Aba dan Na- 
wijah bin H. Abd. Kadir, kedua- 
nja tinggal di Paku Djambu Ulu 
(Kandangan-Kalimantan), baru2 
ini telah ditjulik oleh gerombolan 
Sersendjata jang terdiri Lk. dari 
I0 orang. Meskipun sesudah ke- 
ijadian itu oleh keluarganja dila- 
sorkan kepada pos polisi “dan 
3leh pihak kepolisian diadakan 
sengedjaran, tetapi sampai seka- 
rang gadis2 itu belum dapat dike- 
remukan. 

da malam Kemis, kalau tidak ada 
pembuktian jang  sebaliknja,. maka 
penembakan djatuh pesawat Ameri 
ka diatas Djerman itu. mereka ang- 
gap sebagai .,insiden dtersendiri”, jg 
stidak. merupakan tindakan agresi 
dengan sengadja.”” Sementara ini 
tampaknja soal kemungkinan pemu 
tusan hubungan diplomasi antara 
Amerika dan Tjekoslowakia tidak 
mendjadi soal. 

Berita UP dari Wina mengatakan 
bahwa menurut keterangan dutabe- 
sar Amerika di Praha, George Wads 
worth, satu djam sesudah nota Tje- 
koslowakia tadi disampaikan kepada 
nja, maka Radio Praha menjiarkan- 
djangka waktu tadi belum selesai Ia 
gi untuk mengirimkan naskah nota 
Tjekoslowakiastadi kepada kemente 
rian luar negeri Amerika Serikat. 
Akan teapi singkatan isi naskah no 
ta tadi segera disampaikan kepada 
John Foster Dulles. 

Keterangan Wadsworth tadi  di- 
.utjapkannja dalam pertjakapan me 
lalui telepon dengan London. (An- 
tara — AFP).   

  

Tindakan2 DI Meng: 

ingkari Dasar Islam 
108 Alim Ulama 

paja Diadakan 
Tjiparaj Desak Su- 
Tindakan Tegas 

108 ORANG ALIM-ULAMA dari daerah Tjiparaj telah me- 
njampaikan surat pernjataan kepada pihak berwadjib di Pn, da 

an, H. 2 dan lam mana mereka tegaskan, bahwa menurut 90 
tjontoh2 para Sahabat Nabi, sepak-terdjang gerombolan2 bersendja- 
ta jang meradjalela diseluruh Djawa Barat umumnja dan didaerah 
Tjiparaj chususnja, adalah bertentangan dengan adjaran2 Islam. Da 
lam pernnjataan itu diharapkan djuga, supaja pemerintah mengambil 
tindakan jang tegas terhadap gerombolan2 tersebut, para alim-ulama 
menantikan adjakan dari jang berwadjib dan berseru kepada um- 
mat Islam Indonesia untuk membantu alat2 pemerinta dalam 
mengembalikan keamanan. Demikian berita jang diterima kemarin 
dari Tjiparaj (sebuah distrik jang terletak Ik. 17 km sebelah selatan 
kota Bandung). 

Dalam rapat2 didesa2 daerah dis- 
trik “Tjiparaj dalam hari2  belakang- 
an ini para alim-ulama mengguna- 
kan kesempatan itu untuk membe- 
ri pendjelasan kepada rakjat tentang 
pernjataan tertulis, jang telah me- 
reka sampaikan kepada pihak ber- 
wadjib itu. 

Menurut berita dari Tjiparaj itu, 
para alim-ulama dalam rapat2 ter. 
sebut. menegaskan, bahwa tindakan? 

memper- gerombolan jang katanja   
  

djoangkan Islam dengan 

,mbel2nja” 
: ' STA t tsb. diatas tadi, pembentukan kong- | Oleh sebab itu pemerintah: Djepang 

diberi instruksi untuk 
konperensi ekonomi negara? 

SNEI.”- 

mengadakan 
Asia 

dan untuk mengirimkan perutusan? 
pemerintah dan . partikelir, “agar su- 
paja dinegeri2 jg dimaksudkan tadi 
timbul suasana baik untuk mengada 
kan kerdjasama dengan Djepang. 
Dalam perundingan -di Washington 
tadi, kata koresponden ,,Imroz” se- 
terusnja, Amerika Serikat  menjata- 
kan kesanggupannja untuk memikul 
7096 dari segala biaja pengeluaran 
dalam usaha pembentukan kongsi2 
Djepang—Amerika di Asia. 

  
  

nja, seperti menggarong, membakar 
rumah rakjat, menggulingkan “kere- 
ta api, menganiaja“dan membunuh 
sesama manusia itu “adalah larang: 
an Allah S.W.T. Menurut adjaran2 
Islam' dalam Ouran, Hadits2,  dja- 
ngankan . membunuh “orang lai 
membunuh diri sendiripun dilarang 
Diandjurkan . djuga supaja ummat 
Islam Indonesia taat kepada Allah 
S.W.T., dan Nabi Muhammad s.a.w 
dengan adjaran2  Islamnja, serta 
membantu pemerintah Republik In: 
donesia dalam menghentikan per- 
buatan? gerombolan bersendjata ig 
ingkar dari kehendak Tuhan itu. 

Dikabarkan djuga bahwa semen: 
tara itu djuga Djawatan2 Penerang- 
an Agama, Pamongpradja dan 
BODM, jang bersama2 menjeleng- 
garakan rapat2 itu turut serta mem 
beri penerangan. 

Dapat ditambahkan, bahwa reaksr 
alim-uiama Tjiparaj terhadap tinda- 
kan-tindakan gerombolan bersendja- 
ta jang biasanja disebut ,,D.I. atau 
N.LI.” itu adalah peristiwa jang 
djarang terdjadi. 

Sebagai diketahui, sampai saat 
sekarang -ini dari kalangan para pe- 
mimpin partai2 atau organisasi2 jg. 
berdasarkan Islam belum terdengar 
bagaimana sikapnja terhadap tinda- 
kan-tindakan D.I. itu. (Antara). 

Jang ditembak djatuh pe 
sawat Inggeris? 

Sementara Polisi  Djerman Barat 
di Liineburg pada hari Kemis 
melaporkan bahwa sebuah pesawat 
terbang Inggris jang bermotor em- 
pat telah ditembak djatuh geh du: 
pesawat pemburu Sovist dinert 
an daerah :pendudukan Soviet 

gris di Djerman Barat. Polis 
man Barat dikota Nitze 

      

   

    

kan bahwa mereka telah mefihai se 
buah pesawat ditembak djatuh di- 
dekat dusun Rosenthal “jang tetak- 
nja tidak djauh diseberang barat 
perbatasan — daerah? pendudukan 
Inggris-Sovjet di Djerman. Menurut 
keterangan. polisi ' mereka telah 
mendengar dua kali rentetan -tem- 
bakan, kemudian mereka melihat 
pesawat jang ditembaki djatuh ter- 
bakar. 
Djurubitjara Komisaris Tinggi 

Inggris di Bonn sementara itu  me- 
nerangkan bahwa pihak resmi Ing- 
gris telah menerima laporan ten- 
tang penembakan - pesawat Inggris 
itu dari sebuah surat-kabar di 
Hamburg, tetapi hingga djam 15.15 
GMT kemaren hari belum ada 
pembenaran 'dari pihak resmi. 

Benar ditembak. 
Di London kementerian penerba- 

ngan sipil Inggris menjatakan, bah- 
wa pesawat jang ditembak djatuh 
itu tentu ialah sebuah pesawat mi- 
liter, karena dengan semua pesawat 
pesawat terbang sipil Inggris jang 
sedang melakukan penerbangan di 
Djerman kini telah dapat kontak. 
Dalam pada itu 

dari. Liineburg,- polisi ditempat itu 
(mengumumkan, “bahwa .2- orang 
anak buah pesawat tersebut : 
diketemukan “disuatu tempat jang 
terletak. 5 km. didalam wilajah Dier 
man Barat. Dikatakan, bahwa “ se- 
orang diantaranja mempuniai luka 
karena peluru dilehernja dan : 
ninggal s ewaktu dibawa kerur 
sakit Liineburg. Menurut berita i6. 
diterima di London, 2 orang anak 

  

   

  

buah 'pesawat tersebut jang dapat 
menjelamatkan diri dengan pajung 
kabarnja telah menerangkan, - bah- 
wa pesawat mereka telah diserang 
oleh 2 buah pesawat pemburu jang 
sajapnja berbentuk huruf ,,V”. Din 
ruterbang2 jang luka2 itu selandjut- 
nja mengatakan, bahwa setelah me- 
(reka mendengar 2 suara tembakan 
senapan mesin, pesawat mereka la- 
lu petiah mendjadi dua. Seperti te- 
lah dikabarkan, saksi? orang Dier- 
man jang menjaksikan peristiwa itu 
mengatakan, : bahwa pesawat2 j 
menjerang itu adalah pesawat 
tan MIG-15. Saksi2- tersebut ada- 
lah anggota' korps pendjagaan per- 
batasan Djerman Barat. 

    

Inggeris adjukan protes 
keras. 

Sementara itu djurubitiara ksmen 
terian luar negeri Inggris di Lon- 
don menjatakan, bahwa djika ter- 
njata 2 pesawat pemburu jang me- 
njerang pesawat pembom Inggris itu 
adalah pesawat? Sovjet, maka ko- 
misaris tinggi Inggris -di Dierman 
akan mengadjukan protes keras ke- 
pada wakil pemerintah Sovjet Uni 
didaerah tersebut. 

Djurubitjara itu mendjelaskan pu- 
la, bahwa anak buah pesawat ter 
sebut terdiri dari 4 orang, semua- 
nja mentjoba menjelamatkan diri 
dengan pajung, akan tetapi seorang 
diantaranja kemudian tewas karena 
luka tembakan dibagian Ichernja, 
Menurut United Press, ' pesawat 

pembom Inggris tersebut waktu 
sedang mengadakan penerbangan 
fatihan dari pangkalan Leconfield. 

Djuga pesawat Rusia? 
Selandjutnja diwartakan djuga la 

pangan terbang Berlin ' sementara 
itu mewartakan, bahwa sebuah ne- 
sawat Rusia telah meledak. diatas 
daerah dimana pesawat Inggris itu 
diserang. Belum ada petundjuk? 
apakah kedua peristiwa itu ada hu 
bungannja satu' sama Iain. Seranecan 
baru ini terdjadi 48 djam sesudah 
dua pesawat pantjargas  Tjekoslowa- 
kia menembak djatuh pesawat2 pan- 
tjargas Amerika di Djerman Sela- 
tan “dekat perbatasan  Tjekeslowa: 
kia, ' Kantor “pekabaran Djerman 
Barat DPA seWudjutnja mewarta- 
kan, bahwa sebuah pesawat terbang 
telah tertembak dan djatuh terbakar 
dekat Boizenburg antara perbatasan 
Djerman Timur dan Barat, Pesa- 
wat itu adalah pesawat untuk ber- 
latih buatan Dierman. 

Pegawai2 perbatasan  'Dierman 
Barat ,di Lineburg, kota ketjil ter- 
dekat dari Bleckede menerangkan 
bahwa dua pesawat pantjargas jg. 
menurut dugaan buatan Rusia telah 
menembak djatuh sebuah ' pesawat 
militer Inggris bermotor cmpat ds- 
kat Bleckede. 

KERUGIAN AMERIKA 
Kementerian Pertahanan A, S, an 

da hari Rabu mengumumkan bahwa 
kerugian A. S. di Korea seluruhnja 
berdjumlah 130.992 orang. 

Dalam. djumlah tersebut termasuk 
20.714 orang tewas, 97.260 orang 
luka2 dan sedjumlah 13.018 orang 

    

  telah hilang atau ditawan pihak Uta 
ra, 

      

menurut .berita , 

tejakesusas 

     



    
    

K
a
 

ra
 

Si 

  

seluruhnja. Dalam tahun 1952, Dp Dinas” sak-gede gadjah! 

  

  

. Gi mengharap pula untuk ikut ser 

  

  

MERDEKA 

  

    

SMG., DJUM'AT 13 MARET 1953. 

Menjelami Djiwa Rakjat 
  

— — —1 5 — Hari ini D.P.RID.S. Propinsi Djawa Tengah mem- 
peringati hari ulang tahun jang kedua. Sebagai biasa, maka dalam me- 
ngenangkan hari peringatan itu orang menengok kebelakang pada tahun- 
tahun jang telah lampau. Hasil penindjauan ini: dipergunakan sebagai. 
bahan untuk melangkah kedepan menghadapi tahun jang ketiga. Ber- 
tepatan dengan hari ulang tahun kedua itu, maka rasanja tepat sekali 
utjapan Mr. Wongsonegore, selaku ketua »Panitya Penindjauan Kewa- 
Gdjiban dan Hak Kekuasaan Pamongpradja” dikala berada di Bandung 
kita kemukakan disini. Utjapan itu antara lain menjatakan, bahwa para 
anggauta D.P.D. didacrah. mendjalankan politik “jang tidak sedjalan 
dengan politi: pemerintah pusat, sedang para wakil rakjat sekarang ini 
masih banjak jang bersifat teoretis dan kurang sekali berusaha jantuk 
menjelami djiwa rakjat. 
— — — — — Dalam hubungan ini, maka tepat sekali, djika para 
anggauta D.P.D. serta para wakil rakjat dalam Dewan Perwakilan Rakjat 
Propinsi Djawa Tengah jang hari ini memperingati hari ulang tahunnja, 
mengoreksi diri sendiri berdasarkan penglihatan Mr. Wongsonegoro tsb. 
Dalam pada itu kita sendiri mau menambahkan, bahwa tidak djarang 
para anggauta Dewan Perwakilan Daerah dan Propinsi kurang meng- 
insjafi akan kedudukannja sebagai wakil rakjat. Dalam pembitjaraan di- 
sidang kita-dapat merasakan, “bahwa apa jang diutarakan sering tidak 
selaras dengan kepentingan rakjat. Dan dalam pembitjaraan kita dengan 
salah-seorang kawan “anggaut: Dewan Perwakilan Rakjat disalah satu 
tempat di Djawa Tengah kita mendapat kesimpulan, bahwa ada djuga 
anggauta jang melupakan kewadjibannja sebagai wakil rakjat, setelah 
menduduki kursi empuk. Karena kurang keinsjafan jang tidak dirasakan 
itu mempengaruhi pekerdjaan, maka sudah semestinja, djika pekerdjaan 
tidak selantjar seperti jang diharapkan semula. Dan akibat daripada itu 
semua rakjat jang menderita. Pembelian padi dan |gangguan keamanan 
umpamanja, jang langsung mengenai urat nadi rakjat didesa-desa dapat 
lebih teratur baik, djika para angauta Dewan daerah tadi menginsjafi 
kewadjiban serta menjelami djiwa rakjat. 
aa ena Membela Sanga Dengan gambaran tsb. kita harapkan djuga bantuan 
daripfda party dan organisasi jang bersangkutan dengan djalan mengon- 
trol tjara bekerdjanja anggauta jang diwakilkan. Bertindak pada waktu 
jang tepat rasanja lebih menguntungkan daripada membiarkan keadaan 
jang tidak pada tempatnja. Dan besarlah harapan kita, bahwa dalam 
menempuh tahun jang ke-tiga ini Dewan Perwakilan Rakjat Daerah 
Sementara Propinsi Djawa Tengah akan lebih gemilang dari tabun-' 
tahun jang lampau. Walaupun masih banjak kekurangannja, seperti jang 
diutjapkan oieh pak Moeliadi Djojomartono, Dewan Perwakilan Rakjat 
Daerah Sementara Propinsi Djawa Tengah telah menundjukkan hasil 
usahanja. Kita sendiri sependapat dengan pak Moeljadi. Dengan tidak 
mengurangi djasa, seperti utjapan pak Moeljadi tadi, kita kuntji tulisan 
ini dengan penuh pengharapan, mudah-mudahan kekurangan-kekurangan 
tadi dapat dirasakan dan dipenuhi untuk kepentingan rakjat. 

Kabar Kota 

2 Ih. DPR Djawa Tengah 
Meneropong Pekerdjaan Jl Dan 

Menghadapi Tugas Jad. 
(Sambutan Ketua DPRDS Muljadi Djojomartono) 

DUA PULUH EMPAT bulan jang lampau, tepat pada hari $ 
dan detik serta ruwangan ini, Dewan Perwakilan.. Rakjat Daerah “ 
Sementara Propinsi Djawa Tengah, setelah dilantik oleh sdr. Dja- 
noecismadi sbg. Wakil Menteri Dalam Negeri, mengadakan sidang- 
nja pertama, sehingga sesungguhnja sidang ini adalah sidang istime- 
wa untuk memperingati ulang tahun ke II semendjak berdirinja De- 
wan kita, demikian a.l. utjapan Ketua DPRDS Pronpinsi Djawa 
Tengah sdr. Muljadi Djojomarfono pada tg. 13 Maret ini dalam! 
memperingati berdirinja 2 tahun. 

Setelah mengadakan tindjauan se 

kedar kebelakang, selandjutnja Moei | 
jadi  Djojomartono mengutarakan. | 

bahwa didalam 2 tahun ini tidak se | 

laruh 72 orang anggauta mendapat | 

kesempatan untuk. terus serta dida- | 

lam kantjah perdjoangan Dewan | 
: 5 | Bener2 sekali ini Sir-pong mengu ie 5 Ski . g 2 Sampai saat sekarang ini. 10 Orang Itjap sambil mengelus-elus dada 

anggauta mengundurkan diri ja'ni 7 | (dada-nja Sir-pong sendiri): ,,Masja 
orang meninggalkan wilajah Djawa | Allooohhh!!”, bahwa masih sadja 
Tengah, seorang mendjabat Kepala | ada mobil dinas jang setjara demon 
Djwt. di Propinsi, 2 orang karena si |stratief dipergunakan untuk keperlu 
buknja kewadjibannja jang semula. jan Prive, tak perduli ada tjap ,,sum. 

Lowongan 10 orang ini telah drisi Dil”, tak perduli ada tulisan ,,Untuk 

  

  

  

  

Nu eng tilep in 
TEMANTEN DINAS. 

-Massja Alloocohbhh!!!!!! 

  

RDS Prop. Djateng telah mengada-| Menurut dinas rahasia Sir-pong jg 
kan 9 kali sidang dng djumblah ha'chusus bertugas di Surakarta, pada 
ri rapat 37 kali, sedangkan seksi? jg | bari Rebo kemaren dulu, sekira djam 
telah mengadakan rapat2nja, jaitu: | 11.00 (djadi waktu djam dngn 
Seksi A ?2kali rapat, Seksi B/C 12 djalan Siamet Rijadi lewat ir ingZan 
kali, seksi D 10 kali dan seksi C he auto, jang ternjata adalah iring2an 
lum pernah mengadakan rapat. Ada 'temanten. Mobil jang paling mente 
pun hasil pekerdjaan, ja'ni"4 veror ,reng dan berdjal an paling depan 
Ieningen jang diperbaharui dan j idalah mobil dengan tanda Jah 
verordening jang ditjabut. Berka Dinas plus tjap san apa plus poli 
bantuan dari seluruh masjarakat, P | 1 nummer terang.AD 749, ialah mo 
mong Pradja dan segenap instans I2i! jang dikendarai temantennja. 
lain serta pegawai? Propinsi seluru! Komentar Sir-pong jang dapat Ia 
nja. DPRDS dapat mendjalankan kc poran itu sekali lagi tjuma: ,,Massja- 
wadjibannja, meskipun  disana-sin | Alloooohhhh!!!!!!? sambil bertanja: 
masih ada jang kurang sempurna. Apakah sekarang ini memang sudah 

3 ada mobil dinas jang chusus untuk 
temanten ataukah sebaliknja me- 
nang sudah ada TEMANTEN Di 
NAS jang berhak “atas mobil di- 

Dalam - pada itu pimpinan dar. 
Kepala Daerah Prop. merupakan 
penundjuk djalan jg besar artinja. 
Kesediaan beliau untuk turut mem 
bimbing, mendukung, memungkin 
kan pertumbuhan dan. perkembe 
ngan jg pesat sebagai jg sekarang 
ini kita alami dan atas djasu2 belia: 
kita menjampaikan utjapan terini 
kasih. Kekeliruan dan kesalah paha- 
man - pun ada, tetapi berkat kerdji 
sama dan saling harga menghargai 
achirnja “semua itu dapat diatasi 
Djuga. hubungan antara fraksi dgn 
fraksi dikatakan baik dan meskipur 
didalam sidang jig penuh moment. 
ig memberi gambaran suatu kantjak 
berdebatan jg hangat, dimana suatu 
tempo terdengar suara2 jg - keras 
dan dahsjat. 5 51 

Sir-pong 

PENGGREBEGAN SARANG 
GEROMBOLAN,) EMPAT 
ORANG DI TAWAN. 5 

Belakangan ini aksi pembersi- 
han dari alat2 kekuasaan negara 

ngadakan penggrebegan d'bebera- 
pa tempat, seperti di Bumi djawa, 
|Bulu Dadapajam dsbnja, maka ta 
di pagi djam 5 seksi 1 dari staf 
R. I. 14 bersama sama dengan 
C.P.M. telah melakukan PenEnr 

an lagi pada sarang gerombo- 
2 ig. Meltalip didesa. Kumpulre 
djo, daerah Getasan Salat'ga. : 

Dalam aksi penggrebegan itu ki 
fa berhasil merampas 1 brengun, 
5 buah magazijn, 1 junggle riffle, 
1 stengun dan beberapa peluru. 
Dari pihak gerombolan jang dapat 
|ditawan 4 orang. 
DJAMUAN. UTK. KONSOL 

DJENDRAL RRT. 
Dengan bertempat digedung C.H. 

Ta Chung Sze Djalan Mataram ke- 
maren malam telah diadakan - per- 
“jamuan untuk - konsul-djendral 

R.R.T. Dalam djamuan itu tampak 
antaranja wakil Gupernur sdr. Soe-| 

Tugas jang kita hadapi. 
Lebih djauh dikatakan, bahwa 

dalam tahun 1953 ini kita harus 
bekerdja sekuat tenaga untuk da- 
pat memperoleh sumber2 pengha- 
san uang guna membeajai keper 
ulan Pemerintahan - Otonoom | 
Memperhebat produksi bahan mz 
kanan, 'agar dapat memperketjii 
adanja bahaja hongeroedeem se- 
perti dalam tahun 3s2 dan meng 
hemat pengluaran keuangan neg: ra. Dengan menitik beratkan ke- 
pada adanja bentjana alam (ban- 
djir, G. Merapi dll), Pak Moelja- Setelah diadakan sambutan oleh 

sdr. Oei Tjong An, maka sdr. Soe- 
Sekti Poesponoto sebagai ' wakil 
Gubernur — memberikan sambutan- 
“ja. Kemudian oleh konsul djendral | 
Chao diberikan kesan-kesan menge- 

nai Tiongkok Baru. Selain diadakan 

ta memulihkan gangguan keama- 
nan jang ada di Djawa Tengah, 
Menghadapi pemilihan umum di: 
katakan pengharapannia agar ma 
sjarakat turut serta mentenangkan 

  
     
   

  

Sulawesi sekarar enai soal mapan, “"Asampin SEPANDJANG ' SUNNATULLAH jang telah berlaku di itu soal2 pembangunan umumnja djuga meminta perh. an Jang ti- | mjuka bumi ini, manusia ditjiptakan oleh an AH Jang Maha dak sedikit, jang 1g memang ternjata kurang pesat djalannja. Dinjata- Bidjaksana, ketjuali sudah diberi alat perlengkapan ig. berupa kan tentang soal2 disekitar keamanan didaerahnja Gubernur Sudiro anggauta2 badannja dengan serba tjukup unte n menjamkan, bahwa kedatabgannja ke Dilakusta @dalab-diuza-untuk.| «gs hidopaja “disepandjang - mas Din tel Ulusan ini, jaits guna menjampaikan konsep penjelesalan keimanan) site sendiri? guna alat 'kesempurnsan hidu didaerah Sulawesi umumnja kepada pem h pusat., ge . membawa tjorak dan mempunjai bakat p: 

nur melandjutkan keterangannja, 
adalah dibuat dalam konperensi 
keamanan jang dilangsungkan di 
Ambon “baru2 ini oleh pihak 
T.T. VII dengan para komandan 
resimen dan telah diadjukan dju 
ga oleh pendjabat Panglima T.T. 
VH Let.-Kol. Warouw kepada 
pendjabat KSAD beberapa hari | 
jang lalu. Gubernur tidak berse 
dia memberikan — pendjelasan2 
atau keterangan2 bagaimana isi. 
konsep tsb. pada garis besarnja, 
hanja ditegaskannja, bahwa jang 
diadjukan dalam konsep tadi ada 
lah apa jang dapat dilaksana an 
oleh pemerintah pusat. 

te 

   

No comment ! 
Atas pertanjaan, bagaimanakah 

tjara jang sebaiknja diambil oleh 
pemerintah dalam menjelesaikan 
soal keamanan itu, jaitu berhu- 
bung dengan suara jang meng 
hendaki supaja pemerintah disam 
ping tindakan2 operasi militer 
menempuh djuga djalan penjele 
saian dilapangan politis, Guber 
nur djuga tidak mau menjatakan 
pendapatnja... Bagaimana penjele 
saian keamanan didaerah Sulawe 
si sudah ada dalam konsep jang 
saja bawa tadi, dan dalam hubu 
ngan ini jang dapat saja terang 
kan ialah bahwa tjara penjelesai 
an itu dilihat dari lingkungan dae 
rah Sulawesi sendiri. Ini terserah 
pada pemerintah bagaimana si 
kapnja terhadap konsep tadi, 
akan tetapi penjelesaian keama 
nan ini haruslah segera dilaksana 
kan terutama pula djika usaha2 
pembangunan -jang kita rentjana 
kan man lekas? dapat diselesai 
kan. Demikian Gubernur Sudiro. 

Djuga bitjarakan soal2 

rentjana pembangunan. 
Selain daripada membawa kon 

sep penjelesaian keamanan didae 
rah Sulawesi itu,  kedatangannja 
Gubernur Sudiro ke Djakarta ini 
adalah djuga untuk membitjara 
kan rentjana2 pembangunan di 
daerah Sulawesi pada -umumnja, 
dengan kementerian? jang ber- 
sangkutan. 
“Dalam hubungan ini diterang 

kan, bahwa diantara rentjana 
pembangunan tsb. antara lain ter 
masuk usaha2 dilapangan pertam 
bangan, perkapalan dan -perindus 
trian. 3 : “9 

Atas  pertanjaan2,' Gubernur 
Sudiro. menjatakan, bahwa jang 
mengenai lapangan pertambangan 
antaranja akan diusahakan mem 
buka kembali perusahaan nikkel 

-di Kaloko (Sulawesi Tenggara) 
Ig dulunja diusahakan oleh bang   

kelihatan aktip sekali. Setelah mej dan 

sbb.: : 

terman Ballpoint no. 25204 
25564, 1 Autolite Accu 6 v. no. 
24600, 

ae hussen no..25621. bekti 'Poesponoto dan pak Milono.| 

ambil sendiri di Djakarta, 
hadiah2 tersebut mulai tg. 
ret 1953 dapat diambilnja dikantor 

: City Concern Depok 22: Semarang.   Iiamuan makan, maka dihidangkan 
sila tari-tarian srimpi. Pada achir- ' 
nja para tamu diberi kesempatan 
berkenalan dengan  konsul-djendral 
Chao. | 

SURJA GESANG. 

suasana, agar perselisihan antara: 
kita dengan kita reda dan djangan 
sampa! rakjat djelata diombang- 
ambingkan oleh pemimpin2nja jg. 
dipertjajai, demikian a.l. pidato 

  

Pak Moeljadi dan menutupnja de Telah kita terima sebuah buku 
Pen pengharapan Semoga Tuhar lari Penerbit” Kwa Giok  Diing| senani12sa memberi Rachmat-Nja | Kudus berkalimat: Surja Gesang, ' untuk Daerah dan rakjatnja serta 
membantu kekuatan lahir dan ba: i “ Ikebatinan dsb. thin dalam melakukan kewadji. |   kasih. ban kita bersama. kan terima 

2 Diepang dan. selain daripada 
fu djuga telah dibitjarakan da 
lam lapangan . pertambangan ini 
dengan pusat soa2l pengusahaan 
pabrik aspal di Buton jang seka 
rang dikerdjakan oleh Buton Mij. 
dan akan habis kontraknja pada 
achir tahun ini. 

Mengenai rentjana dilapangan 
perkapalan, diterangkan, bahwa 
dimaksudkan untuk mendirikan 
suatu pabrik perkapalan (scheeps 
werf) di Pare-pare jang nantinja 
akan dapat menghasilkan coaster2 
jang tidak terlampau besar uku 
rannja guna dapat dipakai dalam 
perhubungan antara pulau2 didae 
rah Indonesia Timur. 
Umumnja, - demikian ditegas- 

kannja, terhadap rentjana2 pem 
bangunan 'ini pemerintah pusat 
menaruh perhatiannja dan dapat 
menerimanja pada prinsipnja. Jg 

bagaimana melaksanakan  rentja 
pa2 tsb.: 

Jang sudah pjata dapat 
dilaksanakan. 

Gubernur Sudiro  mengachiri 
keterangannja dengan  menjata- 
kan. bahwa diantara sekian ren 
tiana peribangunan tsb., jang su 
dah- terang dapat 
dalam tahun ini djuga ialah pen 
dirian sebuah laboratorium kopra 

pendirian : sebuah - asrama 
bagi mahasiswa2 berhubung dgn 
rentjana pembukaan fakultet ke 
dokteran di Makasar. 

Pendirian sebuah laboratorium 
kopra tsb. nanti akan dilaksana 
kan hersama2 dengar Jajasan Ko 
pra. jang sudah sanggup menjedia 
kan beaja2 jang diperlukan. 

  

SWEEPSTAKE MOTION PIC- 
TURE TOURING TRIP. 

Sweepstake jang telah terdjual di 
Semarang dan mendapat hadiah2 

1. Victoria Scooter serie - no. 
25484, 1 Eversharp Set no! 293509: 
1 lampu Petromax no. 24065: Wa- 

dan 

1 Blectrisch  verwarmings- 

Selainnja Scooter jang harus  di- 
semua 

19 Ma- 

PENDJUALAN KALENDER, 
Pedjualan kalender ' Jajasan 17 

Agustus sampai tg. 12 Maret jl, 
mentjapai djumlah 
500,—. Pendjualan kalender ini ki- 
ni masih didjalankan terus. 

uang Rp. 10. 

DITAHAN 
Baru2 ini seorang penduduk 

jang tinggal di Kp. Kedungmundu 
: smuat hal2 mengenai ilmu2' telah ditahan oleh fihak jang. ber 

empal , ” (wadjib, karena dituduh telah me 

      

dilaksanakan | 

  

Mimbar  Djum at: 

#h mu hendaknja 

  

    
nting jang dihadapi oleh 
keamanan - cs Disan iping Lag 

   
    

       
   

    

pung “Tri 2 UU) bakat masing2 manusia. 

Penduduk Djakarta Pa- |. eh ALLAH, masing-masing 
ai manusia itu hendaknja tahu dan kal Tak Bisa Makan mengerti akan bakat dan tjorak- 

Ta hari inja sendiri-2, jakni supaja 'me- 
2 : ngerdjakan  pekerdjaan-pekerdja- 
TA aa SIA Maa AN nd an jang sesuai dengan 'bakatnja 
DISAMPING  lenjap atau sa | tau tjoraknja. Dengan  demiki- ngat sukarnj . mendapatkan susu2 

jimanis dengan harga tidak po- | kan masing2 dapat teratur rapi, tong leher”, di Djakarta djuga Iapat beres dan tata-tertib dalam 

'achir jai mendekati ,,krisis” dan Pa dat “Ne | Wyrena chir 1 engeka G AN rm pat terdjamin. Karena jang 
Sangat dichawatirkan akan lenjap dihadjatkan oleh ummat manusia 
terangan resmi jang diperoleh | Na La Antara: ilatt Dolek Ekononat matjam2 tjorak dan ragam 

tergid untuk kota Djakarta, me 
nurut perhitungan mestinja tju 

an, segala sesuatu jang dihadjat- 

tepung.. terigu dalam hari2 ter- lingkungan pergaulan hidup bersa 

pula dari peredaran. Menurut ke jang hidup dimuka bumi me- Kan 
Djakarta Raya, persediaan tepung G2" 

kup sehingga tidak perlu dichawa 

    

4 

Demikianlah singkatnja kete- 
rangan dari arti ajat Firman AL- 
LAH jang tertera diatas itu. 

Keterangan dari Nabi. 
tirkan. Tapi sementara itu pihak Berhubung dengan ajat firman 
polisi mengakui bahkan telah me ALLAH sebagai jg tertera diatas 
nerima. pula laporan2 jang menja 
takan, bahwa tepung terigu da- 
lam kota Djakarta hampir men 

itu, maka Nabi Muhammad saw. 
memberi keterangan antara lain ar- 
tinja demikian: ,,Apabila sesuatu 

djadi lenjap dari peredaran. urusan itu diserahkan kepada orang 
Berhubung dengan ini, terdapat |ig bukan ahlinja, maka tunggulah 

dugaan kuat dikalangan pihak ber- sa'atnja”. Jakni: T unggulah sa'at ke 
wadjib, bahwa perbuatan ,,speku- Prusukannja, kehantjurannja  dan/ 
lasi” dari kalangan tertentu jang Fataw kebinasaannja! 
.menjunglap” tepung terigu tsb., | 
memegang rol penting, dan perlu 
mendapat rhatian semestinja. . ndju 

Ketjuali sa duaraja tanda? akan | W apa jang diperintahkan oleh 
lenjapnja tepung terigu dari per-|ALLAH dan jang diterangkan 
edaran, djuga — djika ada — har | oleh Nabi itu, dalam pergaulan ganjapun kini sudah naik dan ti- |fidup sehari-hari telah dapat di- 

Dalam kenjataan. 
Untuk menundjukkan kebenar- 

    

   tu sa'at dan tidak akan lama, mo 
bil jang dikendarainja akan han     

dak. seperti harga jang sudah2. | duktikan kenjataannja. Mitsalnja 
Meunrut keterangan, tepung te- |Seorang jang tjorak dan potong- 
rigu jang tadinja berharga Rp. janoja tjuma tukang omong, Z0N: 3.-— per kg., kini telah didjualder bakat2 pengetahuan. politik. 
orang dengan harga.Rp. 4.— perjdjanganlah ia mengakui sebagai kg. politikus besar, pemimpin rakjat. 

Le Kalau pengakuannja itu diakui 
djuga oleh sebagian orang jang 

Oo "Ibuta pemimpin dan buta politik: 
: Kroja Plan | Idan soal politik serta pimpinan: 

: 2 - “Frakjat diserahkan kepadanja, pa- Dapat Dimulai Dlm Tri- da suatu sa'at akan hantjur-bina- 
wulan Th. 1953 Isalah rakjat jang dipimpinnja. , . “(Seperti djuga, seorang jang bu- 

Penggalian kali Gatel, kali Be- |Kan pengendara mobil, ia menga- ngawan dan kali Tadjum (Banju Kui "sebagai seorang ahli pengen- 
mas), dapat diterangkan, bahwa | Yara mobil, lalu oleh orang2 jg pelaksanaan -dari Kroja-plan tsb,|Outa tentang itu ia diserahi un- 
diharapkan dapat dimulai dal: tuk mengendarai mobil dan ia 
triwulan pertama tahun 1953. | menerima djuga serahan. itu dan 

Pihak DPRDS Banjumas min 
ta didjelaskan, bahwa jang meno 
Jak pelaksanaan Tn “alasan | D : AKA 
"kurang urgent” dari Tadjum dan | ur karena ketjelakaan ditengah 
Kroja-plan itu bukan jawatan | djalanj dan djika ada penumpang 
Pekerdjaan Umum karesidenan |(nja, maka penumpang “itupun' 
Banjumas, sebagai jang kita beri |akan ikut mendapat ketjelakaan, 
takan semula, tapi Djawatan Pe sekurang-kurangnja akan menda 
erdj Propinsi Djawa' pat juka2. Satu .mitsal laci: Se- Tengah. Selandjutnja dapat dite ' orang jg. tidak mempunjai keahli- rangkan, bahwa mosi daerah Ba an tentang agama, tetapi ia pura2: njumas tentang itu telah diadju- | mengakui dan mendjadi pemim-   kan dalam sidang DPRDS Propin | pin agama, dan orang2 jang ma si Djawa Tengah dan diterima sih buta agama mengakui djuga 

dengan aklamasi. kepadanja bahwa dia seorang pe- 
| mimpin agama, maka pada suatu 

Dan sedjak 22 Djanuari 1953 tu- sa'at akan hantjurlah pimpinan- Kan kepada Dewan padan dierah | nja dan para ” pengikutnjapun erah Propinsi  Djawa Tengah dan akan ternoda djuga, sekurang-ku 
diharapkan dapat dimulai dalam) (engnja. 

Jang lebih selamat. 
Menurut pimpinan Islam, masing2 

orang itu hendaknja pandai menje- 
sesuaikan dirinia menurut potongan, 

triwulan pertama tahun 1953. Seper: 
ti diketahui, dengan terraksananja 
kedua plan pengairan ini, maka ke 
rugian?2 jg biasa diderita rakjat. Ba. Sf : 1 njumas sedikitnja 28 djuta rupiah, Yorak dan bakatnja, dan pandai tiap2 tahun itu dapat dihindari. . “/ mendudukkan dirinia ditempat jg 5 “selaras dengan keahliannja dan ke- 

  

njerahkan pimpinan sesuatu kepada 
ahlinja, karena mengingat ' kepenti- 
ngan masjarakat. bersama. Dan 

  RAMPOK DI KP. GUBENG.: 
i Baru? ini dirumahnja S. bin Rx» 'mendiadi soalnia sekarang ialah Hi Kp. Gubeng 412 pada waktu ma,| Orang2 dalam lingkungan masjara- 
lam telah kedatangan 8 orang jas : : : : ' berpakaian at dna dan “aieros pada djuga, dianganlah menjerah- ibawa sendjata tadjam. Dengan. an- kan atau mempertjajakan Pes an tjaman, kemudian perampok ini tes TU kepada orang 1g bukan ahlinja, lah berhasil menggondol barang? se- (karena untuk mendjaga keamanan harga Ik. Rp. 1043,30. dan keselamatan bersama. 

Kini fihak jang berwadiib men-| «, Ak Ken ia Denga: 5 5 e 'oklamuirkan Peka untuk membongkar perkara KEMERDEKAAN:nja tidak” ku 

rang2 terdjadi hal-hal jang menge 
tiewakan bagi Negara dan segenap 
rakjatnja, jang hingga kini keketje- 
waan itu belumlah lenjap sama seka 
li. Keketjewaan itu timbul, dari an 
taranja karena banjak 
mengaku pandai dan tjakap meme- 
gang sesuatu djabatan penting, pada 
hal mereka itu tidaklah sesuai dgn 
bakat dan keahliannja masing2. Olsh 

kat pun hendaknja awas dan was- 

TRUCK TERBALIK. 
Pada tg. 11 Maret j.l. djam 2 

Siang sebuah truck K-281 jang me- 
muat ketela dari djurusan Gombel 
sesampainja di Djatingaleh menda: 
dak bannja sebelah belakang petjah 
dan slip hingga truck terbalik. Da- 
lam ketjelakaan ini 3 orang penum- 

pangnja mendapat luka2 berat dan sebab itu, kalau kita masing? hen diangkut ke R.S,U.P. dak mendjaga keselamatan Negara st - dan segenap penduduknja, hendak: 
— Jaja pandai mendudukkan dirinia di 

tempat jang sesuai dengan bakat 
dan ketjakapannja (keahliannja). Dja 

  

ITALI SEMENTARA PALING ATAS DALAM DUNIA SE- 
PAKBOLA EROPA. 

UP mengabarkan dari Zurich, 
bahwa menurut tjatatan dalam ke 
dudukan persepakbolaan di Ero- 
pa, Itali sementara menduduki 
tempat paling atas dengan djum- 
lah 2 bidji kemenangan dari 1, 
pertandingan. ! 

Menurut tjatatan itu keduduk- 
an negara2 mendjadi sebarri ber 
ikut: : 1 nja. Dan andai kata diserahi, untuk. 1. Itali main 1 menang 1 kalah | menduduki suatu djabatan jang bu — kemenangan 2 memasukan 9 (kan keahliannja, hendaknja dengan kemasukan gol 5. tulus-ichlas diserahkan sadja' kepada 

2. Austria main 2 menang 1 ka |orang jang memang mempunjai ke- lah 1 kemenangan 2 rngemasukan achlian tentang itu. Jang demikian 12 kemasukan gol 3. 2 itu, karena untuk memelihara kese 3. Inggeris main — menang — hatan negara dari segala matjam pe kemenangan — “ memasukan — njakit, untuk memelihara kebersihan 
kemasukan gol —, nah ... ata Pnb Ka “5 # ba 2. #selandjutnja u jaga kese- kana 2 komen Tn aba lamatan negara dari segala matjam 

: tg bahaja, terutama bahaja jang timbul sukan — kemasukan gol —. dari dalam negara sendiri. 5. Nederland main | menang Para kawan kaum Muslimin dan — kalah 1 kemenangan — mema | sidang pembatja jg budiman! Mari sukan 3 kemasukan gol 5. $ lah ajat Firman ALLAH, jang artinja Pertandingan jang dimainkan sebagai tertera diatas itu, kita kadji, kesebelasan Swiss B tak termasuk (kita fikirkan dan kita praktekkan dalam hitungan penetapan kedu- | bersama-sama, dangan tudjuan un 
dukan dalam dunia sepakbola 

pin politik. Djanganlah orang jang 
bukan ahli tentang per-ekonomian, 
menduduki dan pura2 pandai ten: 
tang urusan ekonomi. Djanganlah 
orang jang bukan ahli tentang ke- 
|uangan, pura2 mendjabat urusan ke 
uangan. Djanganlah orang iang bu 
kan ahli tentang keagamaan, menga 
kui dan pura2 tjakap mengurus ke 
agamaan, dan demikianlah seterus- 

    Atas kiriman tersebut kita utjap-' njimpan sebuah pistol dengan 8 
| pelurunja. 

tuk memelihara keselamatan bersa- 
Eropa. ma! 

. Bakat & Keduduk 
». Manusia Wadjib Menjesuaikar 

(Olek: H. Munawar Chali : 

»Katakanlah (olehmu Muhammad) 1 Masing-masing dari ka- 
bekerdja menurut tjoraknja. TI 

ers Kemis i ke. mengerti pada orang jg lebih mendapat pimpinan kedjalan ig lu- TE NA pa Go rus” (O. Surat Al Israa ajat 84). yani f 1 : 

'I-seperti tukang kaju, tukang batu, tukang mesin di 
.nja. Ada jang mempunjai bakat mendjadi guru, tukang 
“ada jang membawa tjorak pandai mendjadi pem 2 aan Aa T ra in rakjat, pemimpin agama, pemimpin ketjil, pemim pr “ :s Krisis Ce. Kaa js. mempunjai bakat pandai Wib menolis, mengarang, ada Te KU | ig. mempunja'i bakat pandai mendjadi petanis dan demikianlah se terusnja banjak sekali kalau - ditulis satu persatunja 'tjorak dan 

mengendarainja,. maka pada sua'| 

Pinguin Tegal -2.03,5, 

tjakapannja, dengan tulus ichlas me. 

'S.C. Solo sebagai pemenang, ke-II. 

muh semangat dan berlangsung pada 

Orang jang 

trip ke Djawa Tengah dan akan 

aganlah orang jang bukan ahli ten! 
.|tang politik, pura2 mendjadi pemim | s 

teng bersama2 dengan Pengurus 

P1 

  

ikan 
n Dirinja 
3 
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HAN-mu lebih 

      

    

         

  

Ne Ing ab" » Tikus” Gudang 
—. Tentara 

2 Truck Preman Angkut 
1000 Pasang Sepatu 
—... Militer. 

1000 Pasang sepatu tentara jg ma 
sih baru kemaren. dulu siang telah 
dibeslah oleh ' pihak -berwadjib se- 
waktu sepatu2 tsb. sedang diangkut 
dengan dua buah truck preman dan 
sedang berdjalan dibilangan Senen, 
Djakarta. Dari penjelidikan jg sege- 
ra dilakukan, menurut keterangan, 
diketahui, bahwa 1000' pasang sepa 
fu tentara itu berasal dari ' gudang 
tentara di Djakarta: “siapa jg ,,me- 
njunglap”-nja sampai sepatu2 itu 
berada didalam truck preman, kini 
masih 'terus diselidiki. Sementara itu 
seorang Tionghoa jg dituduh men- 
djadi tukang tadah atau "telah “mem 
beli sepatu2 militer itu dan “sedang 
berada didalam truck jg mengang- 
kut sepatu2 tsb., kini ditahan untuk 
diperiksa lebih djauh. 

  

KESUDAHAN PERLOMBAAN 
RENANG DAN POLO-AIR 

SELURUH DJAWA 
TENGAH. 

Bertepatan dengan genap .ber- 
dirinja 5S tahun dari Brothers 
Swimming Club di Solo, pada ha- 
ri Minggu tanggal 8-3 jl. di pe- 
mandian Tirtomojo Solo telah di 
langsungkan Perlombaan Renang 
dan Polo-Air jang diikuti oleh per 
kumpulan2 berenang dari Tegal, 
Jogja, Magelang, Semarang dan 
Solo. £ 

Perlombaan tersebut -berkesu- 
dahan sbb: 
BERENANG. : 

1. Wang Tjhiang Li H.K.K.H. 
400 meter gaja bebas Putera : 
Solo 5.52,4, 2. Lie Ting Hoo Kuo' 
Kuang Semarang 6.154, 3. Har- 
djito B.S.C. Sclo'6.40. aa 3 
400 meter gaja bebas Puteri : ' 

1. Gua Mei Ling Pinguin Te- 
ga! 8:36:15, 2 Sriwirdtmi ' BSC. 
Solo 9:14,:, 3. Hastuti B.S.C. So- 
to 914 F 
220 meter gaja dada Putera: 

1. Achmad Sjatri B.S.C. Solo: 
3.40,1, 2. Soegijarto Hasiroen G. 
B.J. Jogja 3.51,1, 3. Oey Hong, 
Sioe Kuo Kuang Smg. 3.54,2. 
220 meter gaja dada Puteri: 

“1. Gua Mei Ling Pinguin Te- 
zat 4.27,6, 2. Siauw Hong Kiauw 
CHTCS Semarang .4.34,-, 3. Tan 
Lekas B.S.C. Solo 4.56,3. 
110 meter gaja bebas Putera : 

1. Siauw Yoe Tiong Kuo 
Kuang Semarang 1.15,2, 2. Wang 
Tjhiang Li H.K.K.H. Solo 1.17,8, 

22 3, 
H0 meter gaja bebas Puteri: 

I. Anny Notomihardjo B.S.C. 
Solo 2.02,5, 2. Oua Mei 

| 3. 2Pan 
Sian Hwee B.S.C. Solo 2.15,-. 
110 meter gaja punggung Putera : 

1. Ong Kian Kioe P.R.M. Ma- 
gelang 1.28,1, 2. Je. Kioe Bing 

3. Kwik Ing Tjiong B.S.C. Solo'| 

  

  
Tjara memasang dan mengganti mesin pesawat terbang merupakan pe- kerdjaan jang sulit dan membutuhkan kepandaian dan ketelitian. Tampak 
pada gambar tjara memasang mesin baru pada sebuah pesawat terbang 
raksasa milik ,,Pan' American World Airways”. Mesin jang berkapasitet 
3500- kekuatan kuda ini harus diangkat dengan sebuah hijskraan kerjil. 
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DEMONSTRASI RIT SPEDA- 
MOTOR. 

  

Pada hari Minggu tanggal 22-3 
jad. kota Solo akan kedatangan se 
rombongan pengendara sepeda-mo- 
tor sebanjak 250 orang dari Sema- 
rang dan Jogja jang akan mengada 
kan demonstrasi-rit dikota Solo. 
Mereka itu adalah anggauta? dari 

Persatuan Penggemar  Sepedamotor 
Semarang (PPSS) dan Persatuan 
Sport 'Sepedamotor Jogja (PSSI) jg 
mengadakan demonstrasi-rit tersebut 
dengan maksud untuk menggerak- 
kan, agar djuga di' Solo “dapat ter- 
bentuk persatuan “diantara — para 
penggemar sepedamotor. 

Untuk menerima kedatangan me 
reka itu, maka kini di Solo telah ter 
bentuk Panitya Penerimaan jang di 
ketuai oleh Mamiek Martosediro. 

Panitya tersebut- akan mendjemput 
kedatangan rombongan sepedamotor 
itu di Kartosuro pada djam 09.00 pa 
gi dan kemudian membawa rombo 
ngan tsb ke Balaikota Surakarta. Se 
sudah diadakan. upatjara penerima- 
an sekedarnja rombongan pengen 
dara sepedamotor tsb akan menga- 
dakan rondrit dalam kota Solo di- 
tambah. dengan penggemar sepeda- 
motor dari Solo jang menurut taksi 
ran sedikitnja ada 100 orang. Sesu: 
dah rondrit dalam kota itu, rombo 
ngan kemudian menudju ke Tawang 
mangu. Mereka akan kembali ke So 
To lagi kira2 djam 15.00. Dari Sold 
rombongan dari Jogja dan Semarang 
akan pulang kembali “ ketempatnja 

'$ masing2. 
Adapun route jang akan mereka 

laluf selama mengadakan rondrit “di 
idalam kota Solo adalah sbb: Hala- 
man Balaikota Surakarta — Ketan 
dan — Krteg Gantung — Pasar Kli 
won — Gading. — Gemblegan — 
Kratonan — Tjojudan — Baron -— 
Lawijan — Kabangan — Djl. Sla- 
-met Rijadi — Ngapeman — Bala- 
pan: — Kestalan — Pasar Legi — 
#Tambaksegaran —' Widuran —- Tjo 
kronegaran — Pasar Besar — Moe- 
:sen — Tawangmangu. 

Bagi para penggemar dari Solo ig 
ingin ikut dalam demonstrsirit tsb da 

|pat mentjatatkan diri pada: 
.1. Pertjetakan Sie Dhian Ho. Ke 

'tandan23, 2. Toko Kembang ,,Tjioe” 
'Warung Pelem 55, 3. Pertjetakan 
'50ei” Djl. Slamet Rijadi 123, 4. Dar 
sopuspito Djl. SI. Rijadi 32, 5. Kwik 
Dhiam Hwat Djl. SI. Rijadi 135, 6. 
Mamiek Martosediro Widuran S1, 7. 
Sutono Ass Wedono Djebres. 

PENGURUS BESAR SB. PPRI 
TERBENTUK. 

Dalam rapat besarnja jang diada 
kan di Sriwedari Solo baru2 ini, jg 
'dihadiri oleh segenap tjabang2nja, Kuo Kuang Semaran 9 1312, gx #Sarekat Buruh Perusahaan Perkebu   Oey Tjie Oe, May Hwa Semarang ! 

141,9: | 
110 meter gaja punggung Puteri : | 

I-.. Tan. Lekas 
23 

B.S.C." Solo": 
2. Fatimah B.S.C. Solo'' 

2.32,-, 3.  Budiarti B:S.C. “ Solo"! 
2.42. , 
POLO AIR. : 

Pertandingan  Polo-air  dime-' 
nangkan oleh Kuo' Kuang Sema- 
rang sebagai pemenang J, dan B.' 

PERSIB — UMS 0—4. 
Pertandingan sepakbola jang pe 

hari Sabtu jbl di Bandung antara 
Kes. Persib dan UMS Djakarta ber- 
achir 0 — 0. 

»PERSIS” MAKASAR AKAN 
ADAKAN TRIP KE DJAWA 

5 TENGAH. 
(7 Pada pertengahan ke UI bulan 
Maret 1953 kesebelasan ”PER- 
SIS” Makasar akan mengadakan 

mengadakan. 8 kali pertandingan 
di Djokja, Semarang dan Solo. 

Setelah Komisaris PSSI Dja- 

PSIS Semarang mengadakan un- 
dian pada 7 Maret j.l., maka per- 
tandingan? ditetapkan sbb.: 

Tanggal 16 dan 17 Maret ber- 
main di Djokja, tg. 20, 21 dan 22 
Maret bermain di Semarang dan 

main di Solo. , 
Adapun dengan siapa nanti kes. 

Makasar akan berhadapan di 3 
tempat tersebut, akan kita kabar- 
kan lain hari. 

Patut ditambahkan bahwa ke- 
sempatan ini nanti akan diperguna 
kan oleh PSIS untuk beramal dgn 
menjerahkan hasil dari pertandi- 
ngan tersebut pada badan2 amal 
jang ada dikota ini. 

Seperti pernah dikabarkan, Kese- 
belasan Makasar akan datang di 
Semarang. Menurut atjara ditetap- 
kan sbb.: 

Tgl.. 20 Maret. CHTCS -— Maka: 
sar, tgl. 21 Maret PSIS — Maka- 
sar, tgl. 22 Maret Kes. Djawa Te- 
ngah — Kes, Makasar. Semua per- 

kedudukan di Kantor 

pada tanggal 24, 25 dan 26 ber-| 

nan Republik Indonesia telah memi 
lih Pengurus Besarnja, jang terdiri 
dari: 
s Ketua: M. G. Pane (Partikelir): 
Wakil Ketua I: Suwandito (Tjabang 
Kantor PPRI): Wakil Ketua II: War 
satmo (Tjabang Pg. Tjolomadu): Se 
kertaris/Perbendahara: Sumadyo. Tja 
bang Ktr. PPRD: Komisaris2: Suka 
ri (Ijabang Pg. Tasikmadu)) Harto 
10 ((Tjabbang Pkk. Kerdjogadungan): 
Darmosarkoro (Tjabang Pbg. Betal) 

: Pengurus Besar SB.PPRI tetap ber 
'PPRI, Dji. 

Beskalan 164 Solo. 

SALATIGA 
Berat mean   

.'UDJIAN MASUK PGAN. 
”' Pendaftaran udjian masuk ke 
P.G.A.N. (Pendidikan Guru Againa 
Negeri) di Salatiga dilakukan sam- 
pai tg. 15 Maret j.a.d. langsung ke 
P.K.A.N. -di Djalan 
atau untuk daerah2. kota-besar Se- 
marang, kabupaten Semarang, De- 
mak, Kendal dan Purwodadi ke 

Adapun sjarat2 jg harus: dipenuhi 
jalah: 1. tamat S.R./Madrasah VI 
tahun atau akan tamat dalam tahun 
ini:.2. berbadan sehat dan tidak tja 
tjat. 3. membawa uang. pendaftaran 
Rp 2,50.— 

DIDIRIKAN TJABANG 
BAJANG KARI. 

Pada hari Djum'at j.l. digedung 
»Rio” telah diadakan rapat dari 
isteri pegawai polisi dalam wila 
jah Salatiga untuk “mendirikan 
tjabang Bajang Kari. Disamping 
memperhatikan soal sosial-ekono 
mi, perkumpulan tsb. berusaha 
untuk mempertinggi deradjat ka 
um wanita dalam kalangan polisi 
Chususnja dengan. djalan menam 
bah pengetahuan dsb. Sebagai ke 
tua tjabang Salatiga dipilih nj. 
Supardan. 

Dengan adanja P.P.P. (Persatu 
an Pegawai Polisi) jg berkat ke 
giatan komandan baru sdr. Djoko 
Pitojo diperbaiki  organisasinja 
dan - berdirinja tjabang Bajang 
Kari, maka dalam lingkungan ke   tandingan ini diadakan dilapangan   Stadion Semarang, dimulai pada dj, 

4.30. 

  

polisian di Salatiga nampak kema 
djuan . jang pesat kedalam dan 
keluar. 

TEKA DIAWA TENGAH 
|oJoKJA 
  

SEKOLAH2 RAKJAT PARTI- 
KULIR GELISAH. 

Dari kalangan pemerintah dida- 
pat kabar, bahwa sekolah2 rakjat 
partikulir jang bersubsidi di Jog- 
jakarta kini sangat gelisah kare- 
na sudah hampir tiga bulan ini 
uang subsidi dari pemerintah pu- 
sat belum diterimanja. Desakan? 
dari pihak mereka banjak disam- 
paikan kepada pemerintah dae- 
rah untuk segera - menguruskan- 
nja, tetapi pihak pemerintah dae- 
rah tidak dapat ambil tindakan 
apa2 karena subsidi itu diberikan 
langsung oleh pemerintah pusat 
(Kementerian PPK). Menurut ke- 
terangan tersebut kelambatan da- 
ti pada pemberian uang subsidi 
itu disebabkan karena adanja pe- 
njerahan otonomi dari Kementeri- 
an PPK kepada Kementerian Da- 
lam Negeri jang setjara formil be 
lum ada timbang terima. Kabar- 
aja uang untuk subsidi itu sudah 
ada, tetapi belum dapat dikeluar- 
kan karena belum diketahui siapa 
je berhak mengeluarkan itu. Pi- 
hak pemerintah daerah mendesak 
kepada Kementerian? tsb. agar 
supaja segera menjelesaikan soal 
pemberian subsidi tersebut. (Ani). 

29 DEMOBILISAN PELADJAR 
SIAP BELADJAR KE 

DJEPANG. 

»Antara” mendapat“ kabar, bahwa 
untuk seluruh Diawa Tengah baniak 
nja anggota2 Demobilisan Peladjar 
jang akan menuntut peladiaran di 
Djepang ada 29 orang. Mereka itu 
akan. mempeladjari soa!2 perindrs- 
trian, dan pengetahuan Iainnia jang 
berguna untuk pembangunan nega- 
ra. 

Kabarnja mereka akan beranekat 
pada bulan April setelah melalui pe 
meriksaan badan jang akan dilaku 
kan di Bogor. 

MAGELANG 
NN RAKET 

HARI WANITA INTER- 
NASIONAL. 

Bertempat dipendopo bekas Kare- 
sidenan di Magelang, pada tg. 8 Ma 
ret 1953 telah dilangsungkan rapat 
memperingati Hari Wanita Interna 
sional jang diselenggarakan oleh Ga 
bungan Organisasi Wanita Magelang. 
Rapat tsb dihadliri oleh Lk. 500 
Orang, terdiri dari para wanita dan 
kaum ibu serta wakil2 instansi pe 
merintah. 
Dalam rapat itu selain diadakan 

pidato2 peringatan, pula diadakan 
pembagian hadiah oleh Bupati Mage 
lang Judodibroto kepada para peme 
nang perlombaan Bridge dan merga- 
cang lagu jang diselenggarakan oleh 
Gabungan Organisasi Wanita Mage 
lang pada tg. 7 jl. 

KONGRES $0Bsi. 
Dalam kongres Sobsi tjabang Ma 

gelang jg berlangsung dari tanggal 
6 sampai 8 Maret 1953 telah meniu 
tuskan menjusun program kerdja 
dan mengesahkan terbentuknja De- 
wan pleno terdiri: Iskandar, Sumar- 
mo. A, Sudarnadi, Trihakoso, K. 
Mangunpawiro, Sastrogito, Wirjosu- 
darmo,  Sastrosepi, Slamet C, Dar- 
moatmodjo,. Surojo, Suhardi,  Pad- 
mosukarto, Sutomo,  Mustari,  Su-   

i 

| 
$ 
# 

Mesdjid 12, ' 

kantor. Pendidikan Agama masing0. | 

giarto dan SumarmoB. Pada ma- 
lam penutupan kongres telah diada 
kan resepsi, dihadiri .oleh wakil2 
organisasi, partai dan sekitar per- 
djuangan Sobsi didjelaskan oleh S. 
Hartono dari SOBSI Komisariat 
Daerah VI di Solo. 

PURWOKERTO 
BUS ,,DAMRI” DIBEGAL DAN 

»- DIBAKAR. 

  

Bus Damri trajek Tjilatiap — 
Kebumen, jang berangkat - dari 
Tjilatjap djam 7 pagi menudju ke 
Kebumen, pada tanggal 10/3 ki- 
ra2 djam 7.30 telah  ditembaki 
oleh gerombolan D.I. dihutan 
Djambuhandap I.k. 5 km sebelah 
Selatan Wangon. Setelah bus ter- 
sebut berhenti karena mendapat 
kerusakan2, penumpang2nja  di- 
paksa turun oleh gerombolan ter- 
sebut dan barang2 bawaannja ig. 
berupa bahan2. makanan seperti 
beras, gula, minjak, uang dan ba- 
rang2 lainnja mereka rampas, se- dangkan busnja terus dibakar sam 
pai habis. Akibat tembakan2 jang 
dilepaskan - oleh gerombolan 3 
orang penumpang ' mendapat lu- 
ka2 berat dan terus dibawa! keru- 
mah sakit Purwokerto. Kerugian 
lari fihak ,,Damri” ditaksir ku- 
rang lebih sebanjak Rp. 45,000   karena bus jang dibakar tersebut 
adalah bus jang masih baru. 
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Hamid Hai 

Keterangan Saksi Djumhana Dalam Pe- 

  

meriksaan Perkara Hamid 2. 

    
   

    

    

      

- Sambungan kemaren) pe 

“ Hamid, pat Na m Jebih' tandjut. dteotakan et, 
SESUR, N keterangan oleh saksi Overste Daan 

P5 pak? Serda wa Plate Sepang akang, 
an keterangan apakah sebetulnja isi la- 

  

reserse sipil maupun reserse mi 
tidak salah, mengadakan kerdjas 

   

   

   

& 

erat dengan Terdakwa menjatakan, bahwa sebab- 
nja ia taan itu jalah karena 
dalam 4 dituduh memimpin pe 
ling ke ting sekali, sebab m 
logis sekal ak TNI menaruk dendam pada 
dianggap betul2 memimpin penjerbuan Bandung. Dem 

Ketua: Sebagai dinjatakan oleh 
saksi tadi, maka dalam laporan jg 
diterimanja disebut pula nama .sau-| 
dara, tapi tidak didjelaskan rol jg 
saudara lakukan. Laporan tsb. sa- 
mar2, dan tidak bisa laporan ig sa- 
mar2“didjadikan laporan jg tidak sa 
mar2. Pe NN NN. 

Terdakwa Sultan Hamid: Karena 
saja didakwa  mendjadi emimpin 
penjerbuan atas dasar jg .vaag” 
(samar2), - maka itu saja ingin me- 
ngetahut sumber? 

    

    

   

    

Ketua:  Mengen “sumbernja, su 
kar untuk dikatakan” Hignja Biksts: 
kan ada “laporan. Soalnya jg lain 
ialah apakah laporan itu betul. 

Saksi Daan Jahja menjatakan, ba 
hwa laporan jg diterimanja. harus 
dinilaikan. Saja tidak pasti .menge- 
nai laporan itu. Maka itu harus di 
rekonstrueer atas dasar laporan? 
itu. ata #. 

Terdakwa menjatakan keinginan- 
nja supaja diperiksa  setjara teliti. 
siapa jg membikin laporan itu. Da- 
ri siapa dsb. Mengenai . terdakwa 
sampai hari ini masih ada kesang- 
sian mengenai itu. Ta 

Djaksa .Agung Suprapto menjata- 
kan, bahwa. laporan? dari bagian 
intelligence harus dinilai. Dan peni- 
laian belum menentukan dengan 
pasti. Laporan? tsb. harus dichek. 
Mungkin dalam hubungan laporan? 
didapatkan suatu analisa. Kalau be- 
lum ada kepastian, kita belum me- 
ngambil tindakan? keputusan. Ten- 
tang permintaan terdakwa untuk di 
terangkan nama2 pelapor, hal itu ti 
dak dapat dipertimbangkan, karena 
itu akan merusakkan sisteem intel 
ligence dan sebab itu Djaksa Agung 
meminta kepada ketua,sidang, su- 
paja tidak mempertimbangkan apa 
jg dikemukakan terdakwa. 

Ketua menjatakan, bahwa segala 
pemeriksaan jg dilakukan sekarang| 
ini adalah sekitar soal itu, jaitu apa 
kah benar tuduhan “dari Djaksa 
Agung. Kalau ada kepastian, maka 
tidak diadakan pemeriksaan. Sauda 
ra belum faham mengenai sifat pe- 
meriksaan jg dilakukan sekarang 
ini. Kita semua sekarang mentjari 
kebenaran. Kalau saudara minta su 
paja sudah ada kebenaran, maka itu 
keinginan saja djuga. , 

# TP. k63 

ia sendiri tidak ikut dal 
.. itu. Me aa. 5 

| Sekarang A.W. Burger itu sudah 
ada di Nederland. 
Keterangan jg .dibatjakan ketus 

jitu adalah hasil pemeriksaan jg di 
lakukan terhadap saksi 
Agustus 1952 oleh Mr. 
Dalam keterangannja i 
|ling demikian pula beber 
pengikutnja, pernah 
padanja supaja men 
isian dan masuk 
'Westerling, tapi “dit oleh. 
Dinjatakan pula, bahwa pernah 
terling menjatakan kepada sal 2 
hwa diantara orang2 Indonesia jg 
berpangkat tinggi dan jg  menjo- 

  

        

a Orang 
menawarkan ke 

     
   
   

      

|pat nama Sultan Hamid, Sunarjo 
(tidak didjelaskan Sungrjo ' 
red. Antara). Surjakartale: 
ga Anwar Tjokroaminoto: : 

Dinjatakan, oleh Westerli .wak- 
tu itu, bahwa pemerintahan Pasun- 
dan seluruhnja menjokong gerakan- 
nja.. ka Bri" 

an “apakah sak 

   

  

Mengenai pertanjaan, 
si mengetahui tentang adanja hubu- 
ngan antara  Westerling dan Darul 
Islam didjawab, bahwa pernah Col- 
sen pergi ke Lembang . dan mene- 

| mui seorang tjamat dan lurah. dan 
pernah pula dilihat dirumah Colson 
beberapa orang preman. Saksi  me- 
njatakan, bahwa pada: tanggal 22? 
Djanuari 1950 disiapkan di Batu- 
djadjar orang2  bersendjata dan 
truck2 militer jg dimaksudkan utk. 
penjerbuan di Djakarta. 

Atas pertanjaan ketua, 
terdakwa 

terdakwa menjatakan, bahwa ia ti- 
dak mengetahui 'apa2 tentang apa 
jg dikemukakan oleh saksi itu. 

Mm enak Sai Ag 
Spies? | 

Ketua: Surat jang saudara ki ' 
rimkan kepada isteri Panen | 
saudara kirimkan pula kepada P. 
Spies. Siapa itu? - 

Terdakwa: Bekas direktur Ja- 
yase Bank dan sekarang djadi pe 
nasehat Javase Bank. : 

Ketua: Mengapa mengirimkan 
kepada P. Spies itu?     Saksi Mr. Djumhana. 

Sesudah Pi i i 

Daan Jahja, maka oleh ketua si 

Terdakwa menjatakan “bahwa 
ia. mengenal P. Spies. semendjak 

P.: Spies.ada di'Pontianak, ketika |. 
vas 'a djadi agen e Bank dikota 

dang dibatjakan keterangan dari |tersebut. P. Spies adalah kawan- 
saksi Mr. Djumhana jg diperiksa 
oleh komisaris polisi Natapradja 
dalam bulan April 1951. Pada 
waktu ini Mr. Djumhana mendja 
bat duta Indonesia di Vatikan. 

Dinjatakan oleh Mr. Djumha- 
na, bahwa waktu utusan2 dari 
BFO berkumpul di Jogja bulan 
Desember 1949 untuk diadakan 
pemilihan presiden dan kabinets- 
formateur RIS jang pertama, Sul 
tan Hamid jeri $ 
tentang gerakan Apra dan Wes 
terling dan saksi mendapat kesan, 
bahwa terdakwa waktu itu menge 
tahui keadaan Westerling dan pe 
ngikut2-nja. 

— Saksi Mr. Anak Agung 
Gde Agung. 

Sesudah itu dibatjakan ketera- 
ngan Mr. Anak Agung Gde Agung 
jg kini mendjabat duta besar Indo- 
nesia di Brussel. Saksi Mr. Anak 
Agung Gde Agung diperiksa oleh| 
komisaris polisi R.S. Natapradja tgi. 
3 Maret 1951. : 
Perhubungan saja dengan Sultan 

Hamid tidak boleh dikatakan rapat 
(intiem). Demikian saksi. Dikata- 
kan, bahwa Suitan Hamid tidak per 
nah membitjarakan dengan dia so- 
al2 rahasia jg mengenai dirinja dar 
diluar dinas. 7 

Pertentangan tsb. menurut saks 
memuntjak ketika sesudah diadakar 
aksi militer oleh Belanda. terhadap 
Republik dan pada waktu itu dibi- 
tjarakan soal pengembalian pemim- 
pin2 Republik jg ditawan di Bangka. 

Pada waktu itu“sikap: Sultan Ha- 
mid memberikan kesan kepada se- |: 
bagian orang2 BFO, bahwa. Sultan 
Hamid sangat dipengaruhi oleh Wa- 
kil Mahkota Tinggi Belanda Beel. 

Oleh saksi dinjatakan, bahwa 
sebagai Menteri- Dalam Negeri 
RIS dalam sidang2 kabinet ia se 
ring2 membitjarakan soal keama 
nan. Atas pertanjaan apakah ter 
dakwa ah membitjarakan « 
ngan sa tentang 4 ija utk. 
mendirikan negara berdaulat di 
Kalimantan dan maksudhja “utk. 

1 

  

   

meminta trusteesh 
saksi Anak Agung Gde en 
ajatakan, soal2 jg. dimaksudkan 
diatas ini tidak pernah terdakwa 
membitjarakan d. a dia. Dinja 
takan pula oleh IM . Anak Agung 
Gde Agung, bahwa kira? “dalam 1 
bulan Maret 1950 menurut kete- 
rangan2 jang didapatnja di NIT 
(Makassar) terdapat ketegangan 
antara golongan politik jang di 
satu pihak hendak mmpertahan 

kan NIT dan dilain pihak hen 

  

“ dak menghapuskan NIT. Sesu- 
dah membatjakan keterangan itu 
ketua sidang mengadjukan perta 
njaan kepada terdakwa, apakah 
terdakwa mempunjai keberatan2 
terhadap keterangan saksi. Per- 
tanjaan tersebut didjawab, bhw. 
menurut pendapatnja ada dua ti- 
ga soal jang tidak betul, tapi ka 

rena Bakat Sah ada disini, maka 
kebanaga itu akan dimasukkan 
nja didalam inja 

Saksi Kan Dalan Burger. 
Sesudah itu ketua 'membatjakan 

keterangan saksi Anton Willem 
Burger, seorang Belanda jg pada 
Djanuari 1950 mendjabat sebagai pe 
gawai kepolisian di Tjimahi. Sebe- 
Jum dilakukan penjerbuan Bandung | 
berkali-kali  rumahnja 
teggpat pertemuan  Westerling dan 
anak2 buahnja, tapi menurut saksi. 

  

ai 

didjadikan | 

nja baik. Sanak keluarganja dan 
orang tuanja mengenal Spies baik.- 
Sering sekali ia membitjarakan de 
aan Spies aa politik. - 1 

Setua mengadjukan  pertanja 
an, apakah tidak ada hubu La 
nja dengan  kenjataany bahwa 
mungkin Spies bisa memberi 
uang? s ! 
| Terdakwa menjatakan, bahwa 
ia belum pernah mengetahui, se 
orang direktur Javase Bank dapat 
memberikan “uang. Ar 

Telah membitjarakan de 
ngan P. M. Hatta ten- 
tang ultimatum Wester: 

. ling. : 
Hakim Satochid 'mengadjukan 

pertanjaan, bahwa ketika terdak 
wa diperiksa oleh Djaksa- Agung 

'ika Westerling dipanggil oleh ter 
dakwa untuk membitjarakan soal 
opperkomando waktu itu dibitja 
takan pula soal2 lain. Oleh ter 
dakwa dinjatakan dalam pemerik 
saan waktu itu ,,pada saja timbul 
pikiran untuk menghilangkan px 
raturan2 jang inkonstitusionil. Ini 
tapat dihilangkan dengan djalan. 
-wapengeweld” (kekerasan sen- 
ijata).” Terdakwa menjatakan ia 
betul menjatakan itu. 1 
Hakim Satochid menjatakan, 

sidang2 jang lalu ia menjatakan, 
bahwa ,,apabila oleh TNI diguna 
kan kekuatan sendjata, maka ia 
(terdakwa) akan menggunakan ke 
kuatan sendjata djuga.” Diperi 
ngatkan oleh hakim Satochid, 
bahwa dalam pemeriksaan jg ter 
dahulu oleh terdakwa tidak dite 
rangkan, bahwa ia akan menggu 
nakan sendjata kalau TNI meng 
gunakan sendjata. : 

' Terdakwa menjatakan, bahwa 
pokoknja adalah sama. 

Atas pertanjaan Djaksa Agung 
apakah terdakwa mengetahui ten 
tang adanja ultimatum  Wester- 

kepada Pasundan, ketika ter- 

dari surat2-kabar. ? 
“ Djaksa Agung: Apakah sebe- 

lum mengeluarkan ultimatum itu 
Westerling membitjarakannja de 
ngan saudara ? 
Terdakwa: Tidak. 

. Djaksa Agung: Apakah terdak 
wa berusaha meniadakan ultima- 
Guna Tea ta he 

Terdakwa: Kalau tidak salah, 
sesudah membatja ultimatum da 
lam surat2-kabar itu dan wakta 
sore harinja ke Pontianak saja 
membitjarakan soal ultimatum itu 
dengan P.M. Hatta. 

Terdakwa menjatakan ia ingat 
pula pernah mengusulkan kepada 
P.M. Hatta untuk mengeluarkan 
Westerling dari Indonesia. Tapi 
ia tidak ingat dimana dan kapan 
usul itu dilakukan. 

Pertanjaan2 Djaksa Agung. 
Sesudah sidang ditunda selama 15 

menit dan pada waktu sidang dibu- 
ka kembali, ketua Mahkamah A- 

| gung mempersilahkan Djaksa Agung 
Suprapto melandjutkan pertanjaan2- 
nja kepada terdakwa. 

  

dakwa tadi, maka ternjata   
(Disambung halaman 4) 

Li pulang kembali ke Mesir bersama 
|sama dengan radja Fuad II jang 

kong gerakannja antara lain terda- 

| wa ,uitimatum” dari. djendral Na 

    

 Narriman . Bu- 

tuh Uang 
| Kabar2 Tentang Pertje- 

rh
 

. 

   
   

Hindarkan Panik 

san keamanan mn 

| Maret jl. Dalam komunike tadi 
| bentuk presidium ini ialah untuk 

| panik”. Nan 

tov dan Bulganin-— menguasai kem 
bali 3: kementerian (masing2 dalam   rajan Farouk Dibantah 

|. PJURUBITJARA. bekas radja 
Mesir, Farouk pada hari Rebo 
membantah kabar2 angin jg me 
ngatakan bahwa Farouk telah ber 
fjerai dengan permaisurinja Nar 
riman atau bahwa Narriman akan 

musih muda itu. Selain dari itu 
'dibantah pula bahwa  Narriman 
sedang mengandung. Atas perta 
njaan apakah neania njonja Assi 
la Sadek, ibunda Narriman, jang 

menurut kabar angin itu memba 

djib, hanja merupakan  kundju- 
ngan seorang ibu kepada anakuja 
sadja, diterangkan, bahwa ia tidak 
mengetahui detail2-nja dari kun 
djungan ini. $ 

United Press mewartakan bah- 
wa seorang pengatjara Italia pada 
hari Rebo telah diminta datang 

(ke vila Farouk: jang didjaga sa- 
ngat keras. Keluarga2 Nariman di 
Mesir menerangkan bahwa mere- 
ka telah menerima seputjuk -su- 
rat kawat dari njonja Sadek jang 
menjatakan -bahwa Nariman ti- 
dak mempunjai. uang. Kabar ini 

rang), hingga mereka akan mendja 
lankan. peranan penting apabila 
  

Radjaflussein 
Segera Akan Diu- 
mumkan-Dapat Tu 
runan Nabi Mu- 

— “4 hamad 
(Korr. Sendiri) 

RADJA HUSSEIN dari Jorda 
nia akan menempuh dua peristi- 
wa penting dalam tahun ini - ja 
itu penobatan dan pernikahan. 

Radja Hussein jang masih ber 
usia 18 tahun itu, jang menggan 
tikan kedudukan neneknja jang 
mafi terbunuh dan ajahnja jang 
mendapat penjakit urat sjarat, ka 

   

'barnja akan mengumumkan per- 
tunangannja dengan prinses Dina 
Abdul Hameed jang berusia 21 

(Oleh: Fernand Mourier— Wartawan AFP) 
|... DALAM PENJUSUNAN kembali pemerintah dan Partai Ko- 
munis Sovjet Uni sesudah meninggalnja Stalin itu terdapat 5 pokok: 
penting, ialah: 1. Kekuasaan. pemerintah dipusatkan Lake 5 
orang jang merupakan Presidium. Dewan Menteri. Presidium ini ter 
diri dari Georgi Malenkov (perdana menteri), Lavrenti Beria, Vj 
cheslav Molotov, Nikolai Bulganin dan Kaganovich. Presidium..ini 

1 | — boleh dibandingkan dengan Dewan Pertahanan, jang ketika ta- 
(hun 1941 itu, segera sesudah Djerman menjerbu wilajah Sovjet Uni 
|dan Dewan Pertahanan ini berkekuasaan penuh selama zaman pe- 
rang. Presidium Dewan Menteri telah dibentuk sebagai panitya uru- 

egara, untuk menghadapi keadaan darurat. Hal ini | 
dinjatakan dalam komunike jang dikeluarkan ketika malam tgl. 7. 

2. Tiga anggota dari Presidium timbul krisis didalam negeri atau in- 
Dewan Menteri ini — Beria, Molo- ternasional. Sebelum reorganisasi de ' 

lam pemerintahan Sovjet, ketiga ke. 
menterian ini bertindak sebagai de- 

negeri, luar negeri dan angkatan pe: 

Pertunangan 

apakah | bahwa , 
ada keterangan2. menge-| uang untuk pulang kembali 

tahun dan puteri dari hartawan 
Sherif Abdul Hameed jang terke 
nal itu, seorang anggota keluarga 
keradjaan Hedjaz dan keturunan 

dianggap sebagai suatu petundjuk 
Nariman membutuhkan 

ke 
nai apa jg dikemukakan oleh saksi, : Mesir. Sementara 

'djamin bahwa keradjaan . Mesir 

Amerika 

bernah ia mengatakan, bahwa ke | 

bahwa dalam pemeriksaan dalam | 

mel 

Ting 

dal memanggil Westerling? 
Terdakwa mendjawab ia 

ngetahui tentang ultimatum itu | 

Djaksa Agung: Dari djawaban ter 
bahwa 

itu diwartakan 
di Roma, bahwa njonja Sadek te- 
lah datang di Italia dengan mem- 
bawa suatu perintah dari pemerin 
tah Mesir untuk mengurus pu- 
langnja kembali Nariman dengan 
puteranja. jakni radja Fuad HI 
jang masih baji itu. Adanja baji 
itu di Mesir, mungkin dapat men 

tetap akan ada. , 
Akan tetapi baik njonja Sadek, | 

Firouk, maupun  Nariman tetap 
mengasingkan diri dikediaman me. 
reka jang. terdiaga.itu dan meno- 
lak untuk memberi, djawaban2? 
atas pertanjaan2 .jang-diadjukan 
kepada mereka., (Reuter). ...... « 

  

'BOM MELEDAK: DIKAPAL 
INDUK- AMERIKA ,,ORIS- 

1 KANY”. Daku 

Mohammad s.a.w. Kedua pemu 
da itu bertemu buat pertama ka 
linja tiga tahun jang lampau. Pa 
da waktu itu Hussein berusia 15 
tahun dan sedang bersekolah di 
Alexandria,. Mesir, sedang 
ses Dina sedang berlibur 

| Cambridge University. 

fi 

dari 

Persiapan2 menurut kabarnja pa- 
da saat ini telah sampai pada. taraf | 
dimana seorang utusan 

sein akan berangkat tidak lama la: 
gi ke Cairo untuk meminta persetu- 
djuan orang tua Dina 
umuman. pertunangan .itu , 

dari Hus- 

atas . peng- 

Hussein baru ini telah menammat- 
kan latihannja pada akademi militer 
Anggris-di Sandhurst dan Dina “mem 
perbaharui 

beberapa orang sahabatnja 
griss Dina baru pula 
Cambridge University. 

perkenalannja - dengar 
di Ing- 

tammat dari 

Kedua sedjoli itu sudah sering   4 Kementerian “angkatan — Taut 
Serikat mengumumkan | 

paka hari Selasa, bahwa 2 orang | 
telah tewas dan 15 orang menda- | 
bat luka2. 5S orang ' diantaranja, | 

Fika2 parah, ketika sebuah bom ' 
meledak dikapal induk Amerika 
»Oriskany” didekat pantai Korea 
bada tanggal 6 Maret jl. 

Dikatakan, bahwa bom itu ada 
lah terlepas dari sebuah pesawat 
jang sedang mendarat dikapal in- 
duk tersebut setelah mendjalan- 
kan tugas pemboman difront Ko- 
rea. ' 

bertemu, dan ibunda Hussein, Ratu 
Zain, telah memberikan persetudju- 
annja atas perkawinan itu. 

Tapi pernikahan tersebut. tidak 
dapat dilangsungkan. sebelum peno- 
batan Hussein pada .tgl 2 Mei di 
Amman, ibu kota keradjaannja di- 
padang pasir. Hussein menaiki tach- 
ta keradjaan Jordania setelah ajah- 
nja Talal dinjatakan tidak sehat 
otaknja oleh suatu panitya pemerin- 
tah pada bulan Djuni tahun jang 
lampau, hanja 12 bulan sehabis per- 

listiwa pembunuhan atas radja Ab- 
dullah. 

  

    

lam peristiwa2 penipuan dengan 

kerdja pada suatu djawatan di Tg. 

ngan, bahwa penipuan2 jang telah 
mempergunakan tanda pangkat: d 

tentera di Djakarta (P.K.M.). 

"Dari . kas tentara " ini, mereka 
mendapat uang-djalan 'jg besarnja 
menurut djumlah jg ditetapkan da- 
lam surat-djalan palsu itu. Dikabar- 
kan, bahwa pekerdjaan jg demikian: 
ini sudah dilakukan oleh ketiga 
Orang itu sedjak. lebih kurang seta- 
hun jg lalu, Berapa kerugian sesung 
guhnja jg diderita kas tentara seba 

gai akibat daripada penipuan ini, be 
Jum diketahui dan masih dalam pe 
njelidikan. : 

Kalau di Djakarta pakai 
tanda tentara Makassar 

3 dan sebaliknja. 
Keterangan ' selandjutnja ten 

tang peristiwa ini menjatakan, 
bahwa apabila ketiga orang itu 
sedang berada di Djakarta, mere 
ka memakai tanda2 lentjana ten 
tara jang kini sedang bertugas di 

stempel dan tanda2 pangkat tentera. Mereka ditangkap sewa 

Sulapan Surat Djalan 
3 Orang Avonturier Berhasil Merugikan Kas2 
siti Tentara Di Djakarta Dan Makasar 
BIRO KRIMINIL Komando Militer Kota Besar Djakarta Ra- 

ya, 3 hari jang lalu telah menangkap 3 orang avonturir dikota Dja 
karta, jang sesudah diperiksa ternjata telah banjak tersangkut..da- 

mempergunakan nama, pakaian, 
| be- 

Priok. 
Tentang peristiwa ini, lebih djauh ,,Antara” mendapat ketera- 

didjalankan oleh ketiga orang jg. 
an pakaian tentara itu, ialah de- 

ngan tjara membawa surat-djalar ..dan stempel tentara jang mereka 
palsukan, dimana dengan surat djalan itu mereka datang pada kas 

dang' berada di Makassar mereka 
memakai insigne tentara jang ber 
tugas di Djakarta, dan di Makas 
sar mereka mengaku selaku penje 
lidik2 jang dikirim oleh pimpinan 
tentara pusat di Djakarta. 

1 koper dokumen2 dan su 
rat2 djalan dibeslah. 

Lebih djauh diperoleh keterangan, 
bahwa sewaktu ketiga orang itu di 
tangkap, dari mereka dibeslag se- 
buah sendjata pistol jg tidak mem- 
punjai surat2 izin. Ketjuali itu dari 
ketiganja dibeslag pula 1 koper pe- 
nuh berisi dokumen2, surat2 djalan 
ig sudah distempel (semuanja palsu), 
tanda2 pangkat militer, dan sebagai 
nja. Ketiga orang itu dalam mendja 
lankan rol diatas, masing2 mengaku 
sebagai Kapten, Letnan Muda dan 
Sersan. Penielidikan selandjutnja tei   Makassar (insigne Kidjang), tapi 

sebaliknja, apabila ketiganja se 

SIDANG UMUM PBB hari Rebo 

dalam sidangnja menerima baik re- 
solusi, jang mengandjurkan supaja 

diadakan fonds untuk pembangunan 

kembali Korea. Resolusi tsb. disetu: 

djui dengan suara seperti di Panitia 
Politik Sidang Umum PBB, jalah 55 
setudju dan 5 anti (blok Sovjet). Se- 

mentara itu telah ditolak pula usul 
Sovjet Uni untuk menghapuskan Ba- 
dan Pembangunan Kembali Korea 
dengan suara 55 pro dan 5S anti dju- 
ga. Blok Sovjet mentjela badan tsb., 
sebagai suatu perkakas dari tentara 
Amerika. Ne 

Menteri luar negeri Inggris, An 
thony Eden, sebagai pembitjara per- 

  hadap peristiwa ini, kini sedang Ji 
lakukan. 

tama dalam sidang tsb. katakan, 
bahwa penghentian tembak-menem- 
bak tampaknja tidak dekat, tapi di- 
njatakannja pula, bahwa ia tak pu- 
tus asa, bahwa Korea Utara, RRT 
dan sekalipun Sovjet Uni akan me- 
robah sikapnja, setelah mendapat 
bukti2, bahwa melandjutkan perang 
tak akan menguntungkan bagi me- 
reka. Bila saat itu datang, kata 
Eden, maka negeri2 itu akan selalu 

mendapatkan negeri2 Barat bersedia 
untuk mengadakan rundingan. Eden 
dalam pada itu katakan pula, bah- 
wa RRT dan Korea Utara dapat 
memutuskan hubungan dengan Mos 
kow dan menghentikan perang. Ke 

  

  

| Arti Reorganisasi | 
Pemerintah Russia 

Tugas Presidium Dewan Menteri Untuk 
Dan Kekatjauan 

Vya: 

ditegaskan bahwa perlunja mem- 
»menghindarkan kekatjauan dan 

partemen2 penting jg mengurus s0- 
'al2 routine dan dikepalai oleh pem 
besar2 tinggi, ialah Djenderal Krug- 
lov, Andrei Vyshinsky. dan Marsekal! 

bersifat chusus: tehnis: diatas mere: 
ka, politis berdiri Beria, Molotov 
|dan Bulganin sbg anggota? Politbirc 
|dan wakil-presiden2 Dewan Menteri. 
Mulai sekarang,  tanggung-djawab 
tehnis dan politis akan dilebur men 
djadi satu dan mengurus segala se- 
suatu jg bertalian dengan soal2 da 
lam negeri, hubungan dengan luar 
negeri dan pertahanan nasional. ' - 

Dari 11 mendjadi 
3 kementerian. : 

3. Trust2 besar milik negara jg! 
mengurus pembuatan -mesin2,. peng- 
angkutan dan tenaga - listrik seka-| 
rang dipusatkan dalam 3 kemente- 
rian besar dan bukan lagi dalam 11 
kementerian seperti dahulu. 5 
Dalam ,,pembuatan . mesin2” tadi 

termasuk pembuatan mobil2, trak- 
tor2 dan mungkin djuga kendaraan? 
lapis badja serta tank2. j 

Proses pemusatan ini mungkn 
akan dikenakan terhadap trust? 
lainnja pula dan keputusan2 ttg. hal 
ini mungkin akan diambil segera se 
sudah Sovjet Tertinggi bersidang pa 
da tgl. 14 Maret j.a.d. 

Lazar Kaganovich, anggota keli- 
ma dari Presidium Dewan Menteri, 
tak boleh .disangsikan lagi tentu 
akan dianggap sebagai kepala dar: 
kementerian2 ini. Kaganovich telah 
memainkan peranan jg. menentukan 
dalam reorganisasi tenaga manusia 
Sovjet, terutama sesudah dilakukan 
pembersihan. setjara besar2an sebe- 
lum Perang Dunia II dan dalam usa 
ha pembangunan kembali sesudah 
Perang Dunia Il. 1 

Peranan pemilihan militer. 
Para pemimpin militer erat hubu- 

ngannja dengan pimpinan negara. 

dengan Bulganin ' sebagai anggota 
residium, Voroshilov: sebagai kepa- 

la negara (Ketua Presidium Sovjet 
Tertinggi), dan jg sangat menarik $ 
perhatian — Zi » sebagai wakil | 

  

   

  

    

    

tempat nomor 2”, tetapi ' sekarang 
ia tampil kemuka lagi, sebagai pe- 
mihpin jg masih tetap populer ka- 
rena djasa2nja jg besar ketika Pe- 
rang lawan Djerman. Pengangkatan 
marsekal2 ini mungkin  dimaksud- 
kam sebagai tanda terima kasih ke 
pada- para pemimpin militer, jg se- 
telah achir -perang tidak mempunjai 
pengaruh politik itu. 

  

2. te Partai: Komunis. 
5. Satu hal jg penting dalam res: 

huffle pemerintahan Sovjet Uni ini 
ialah pembentukan kembali bekas 
politbiro (beranggota 14 orang) men 
djadi Presidium Sentral Komite Par 
tai Komunis Sovjet Uni, darl bukan 
nja - Presidium jg beranggota 38 
orang sebagaimana dibentuk oleh 
Kongres ke-19 dari Partai Komunis 
Soviet ketika bulan Oktober j.I. Pem 
batalan perobahan anggaran dasar 
ig mendadak ini, tidak boleh tidak 
mendjadi aspek jg sangat dramatis 
dalam perobahan susunan pimpinan 
Sovjet. 

i Kedudukan kader2. 
Menurut pandangan ,,kebanjakan” 

diantara orang2 jg memperhatikan 
keadaan di Sovjet Uni — semen- 
djak permulaan zaman Stalin telah 
timbul satu ,,kasta baru” jg kemu- 
dian berkembang ' mendjadi ..kelas 
baru”, jaitu golongan kader2,:jg me 
nurut utjapan mendiang Stalin keti 
ka tahun 1929 ambil“ keputusan 
mengenai segal:- hat -- 0. 

Kader2 ini terdiri dari mianager2 
industri, insinjur2, ahli2 tehnik, bu 
ruh intelek dan pemimpin2 dilapa- 
ngan ilmu pengetahuan, pemimpin2 
tinggi kemiliteran, dan' para pemim | 
pin partai dan pemerintahan. Bagi 
mereka ini, dan mungkin djuga bi 
gi 'Malenkov, jg membangun car: 
ricrenja sesudah. Revolusi ketika 
Sosialisme diperkembangkan dan ke 
kuatan Sovjet Uni diperluas sepenuh 
nja, Revolusi ini sudah selesai. 

buku mengenai doktrin. Oleh sebab 
itu mungkin bahwa bagi para kader, 
thesis Stalin mengenai adanja ke- 
mungkinan bagi Kapitalisme dan 
Sosialisme untuk hidup - berdampi- 
ngan Serta mengenai pembangunan 
Sosialisme dalam ,,satu negara tung 
gal” itu pada hakekatnja berarti ba 
hwa 'usaha2 harus dipusatkan kepa 
da ,,satu negara tunggal” ini. 

Seterusnja angkatan baru berpen- 
dirian — supaja djangan melakukan 
tindakan2 terhadap luar negerj jg 

ag 

Vassilevsky. Ketiga pembesar tsb. “be 
lakangan ini diserahi -kekuasaan jg 

Bulganin diatas pimpinan angkatan: 
pejang TSS 2 s3 DEA z8 Fs “Fs 

Zhukov sudah" lama" terdesak ke 

|lainnja jang belum dipak. 

imas intan, uang dan radio “oleh 

Malenkov tidak menulis ' sesuatu | 

  P1 

DARI ANAK2 UNTUK ANAK2. 
'Pada hari Minggu ibl. di Bandung 

telah dilangsungkan perlombaan 

pakaian anak2, bertempat di Socie- 

teit .Concordia”. Hasil perlombaan 

tersebut akan disumbangkan kepada 

Tanak? korban bentjana bandjir di 

'“Atjeh dan Nederland.. Tampak se- 

pengikut rombongan perlombaan 

tersebut. 

  

Perundingan 
Maha Penting 
Akan Dilakukan Oleh 
Nehru Dan Thakin Nu 

Perdana menteri India Shri Nehru 

dan perdana menteri “Burma Tha- 

kin Nu pada achir biilan “ini akan 

(mengadakan pertemuan lagi diper- 

batasan India-Burma untuk menga- 

dakan - pembitjaraan2. politik pen- 

  
  

"Pelabuhan 

Kami akan membrantas segala 

Kami akan mengundjungi semua 
pelabuhan seluruh Amerika “ untuk 
mengadakan. penjelidikan. jang. Jang- 
sung. Untuk pekerdjaan ini mung- 
kin pula akan dipakai alat televisi.   ting, demikian dikabarkan. di New 

Delhi pada hari. Rebo. Dalam kete- 

rangannja kepada parlemen pada ' 

hari Rebo, Nehru mengatakan, bhw | 

ia tak lama lagi akan bertolak ke- 

perbatasan, tetapi tak “disebut2 ten- 

tang pertemuan dengan Thakin Nu' 
itu. 5 : 

ga isteri Mr. Kustomo, seorang 
wanita Belanda totok. Ketua me- 
nerangkan, sungguhpun saksi jg. 
harus didengar ialah bekas: Ma- 
joor CPM, Sachrie, tidak datang 
tetapi pemeriksaan akan diterus- 
kan. Dimedja hidjau tampak be- 
berapa barang bukti perampokan 
berupa 4 pestol jang digunakan 
menodong, uang logam, vulpen, 
embicem PRP, mas intan, sebuah 
radio, dua lembar karet sheet dan 
lain2nja. - Jang didengar ketera- 
ngannja pada sidang itu .ialah 
Tjoa Sing Hoat umur 27 tahun, 
bekas djurutulis perkebunan Tji- 
tajam. Menurut keterangan Tjoa 
jang dirampok pada: perkebunan 
Tjitajam ada 25 baal sheet A4 113. 
kilo. Pun didengar pula kuasa per 
kebunan- Tan Hwat Liong, dan 
De Jong Swemer' -administratur 
perkebunan Bodjonggede jang ke 
hilangan 15 baal karet dan karet 

Kemudian didengar Tan Ho 
Liem dan isterinja jang tinggal di 
Sawodjadjar. (kota . Bogor) dan 
menurut pengakuannja benar pa- 
da kira2 bulan Nopember 1950 te 
lah dirampok - barang nja berupa 

Mr. Kustomo dan: kontjo2nja de- 
ngan djalan mengaku polisi kemu 
dian nodong minta kuntii. 

Menggunakan 
gen tentara. : 

Mr. Kustomo mebenarkan ke- 
terangan saksi2 tersebut diatas 
dan' tentang perampokan. pada 
keluarga Djalan Sawodjadjar itu 
dilakukan untuk membalas  den- 
dam, karena keluarga “ Sawodja- 
diar itu pernah menghina keluar- 
ga Kustomo, katanja:i Dapat di- 
terangkan, bahwa keluarga: jang 
'dimaksudkan itu sudah pindah 
rumah, sedang 'jarig ada disitu 

Powerwa-     mungkin akan merugikan kebangu- 
nan didalam negeri Sovjet Uni. 

PBB Setudjui Pembangunan Korea Kembali 
dua negeri tsb. tidak beralasan un- 
tuk memperpandjang perang, kata 
Eden. 

Sementara itu wakil - Indonesia, 
L.N, Palar, menjarankan bahwa si- 
tuasi dunia mungkin ditolong deng- 
an diadakanja pertemuan antara 
presiden Eisenhower dan P,M. Ma- 
lenkov dari Sovjet Uni. 

Setelah Eden, berbitjara — wakil 
Sovjet Uni, Andrei Gromyko, jang 
katakan, bahwa Amerika tidak hen- 
dak mengachiri perang di Korea   

waktu itu ialah adiknja.  Kusto- 
mo mengakui akan kekeliruannja 

Ia dalam pada itu menjatakan ten- 
tang adanja pemerintah intimidasi 
dan terror terhadap para. tawanan 
perang Korea Utara serta Tionghoa 
dan kekedjaman2 jang dilakukan 
oleh tentara Amerika. 

Setelah minta lagi: supaja permu- 
suhan di Korea segera dihentikan 
dan mengembalikan semua tawanan 
perang, 'Gromyko mengemukakan 
naskah resolusi baru jang minta su- 
paja Komisi untuk Mempersatukan 
serta Membangun Kemba'i Korea 

Mr. Kustomo: Rampok Bogor 
Barang2 Bukti Emas Intan Dihadapkan 
(3 Dimedja Pengadilan 

Bi... Waktu. Merampok. Gunakan Power Tentara 

MULAI DJAM 9.20 Rebo pagi dibawah pimpinan hakim Suri- 
janandika dilakukan lagi pemeriksaan perkara" 4 
wan2nja, Supradja bin  Natawidjaja 
Suratman, Abdurachman bin - Mashu 
Umar bin Kasim, Oton bin Sarkim da Yasmin. Sebagai diketahui, 
mereka pada sidang tanggal 4 Maret jang lalu telah mengakui de- 
ngan terus..terang melakukan peraimpokan2 diperkebunan Titajam 
dan Gunungputri antara bulan Oktober dan Nopember 1950 dan 
membawa kerugian kurang lebih ' 
berupa perhiasan dirumah Tan Ho Sin di Djalan Sawodjadjar (ko- 
ta Bogor) seharga kurang lebih Rp. 15.400,—. 

. Perhatian. umum.pada sidang itu, sebab katanja, dia baru bebe- 
itu besar, antara lain tampak dju- rapa saat lamanja 

Setelah penjelidikan itu selesai, ma- 
ka kami akan merentjanakan un- 
dang-undang apa jang perlu didja- 
lankan untuk menjembuhkan keada- 
an-keadaan “jang tidak sehat. itu. 
Sungguh sangat ' menggembirakan! 
bahwa pemimpin2 American Fede- | 
ration of Labour sendiri telah meng- | 
ambil inisiatip untuk membantras | 
elemen2 pendjahat itu: dan saja sa-| 

ara Mr. Kustomo dan ka 
kas fjamat PRP), Margono 
Njio.Soe Hin alias Tjiong, 

          

Rp. 31.844,— dan perampokan 

keluar dari 
sinterniran” tentara. Adapun pe- 
tampokan diperkebunan Tjitajam 
“diterangkan dengan menggunakan 
dua. Power wagon tentara dan 
'satu jeep. 

Kemudian didengar A. Sastra- 
-diredja, Pembantu Inspektur Po- 
lisi, Imam pendjaga stasiun Tji- 
tajam, jang semuanja. membenar- 
kan adanja perampokan ditem- 
pat. tersebut. Hakim ' menerang- 
kan pada djam- 11:30 siang, bah- 
wa pemeriksaan sebenarnja su- 
idah selesai, tetapi oleh “karena 
'bekas Majoor Sachrie (waktu itu 
'komandan CPM Bn. X) - tidak 
hadir, maka “putusan pengadilan 
akan disampaikan tgl. 23 “Maret 
"jang akan datang. 

Majoor Sachrie perlu didengar 
keterangannja oleh karena menu- 
rut Kustomo, 'perampokan2 itu 
atas perintah ' Majoor  Sachrie 
(anak Dr. Sukiman) tersebut jang 
dizaman peralihan itu boleh di- 
katakan merupakan '',.chefnja” 
'Kustomo. Kustomo - waktu - itu 
didjadikan pembantu CPM' jang 
dipimpin bekas Majoor Sachrie 
'tersebut. '' Menurut keterangan, 
Sachrie masih ada bertalian sau- 
dara (pernah keponakan Mr. Kus- 
tomo) dan akan diusahakan supa- 
ja pada tgl. 23 Maret jang akan 
datang bisa didengar keterangan- 
nja. 

Riwajat Mr. Kustomo da 
Supradja. 

Menurut keterangan2 jang da- 
pat dikumpulkan oleh ,,Antara” 
dari orang jang berdekatan de- 
ngan jang bersangkutan, Kustomo 
dan Supradja (bekas.tjamat PRP) 
sudah pernah dirawat di Rumah 
Sakit Ingatan Bogor. Pada masa 
Djepang Kustomo . pernah mem- 
peladjari ilmu. astrologie. dari se- 
orang Tionghoa bernama Poa, te- 
tapi tak diteruskan : oleh karena 
terganggu kesehatannja. Supradja 
dalam masa  Dijepang pernah di- 
angkat pula djadi tjamat. Dimasa 
Belanda (Nica), dengan mendjadi 
salah satu pimpinan P.R.P. (Par 
tai Rakjat Pasundan) ' Kustomo 
bertjita-tjita - mendjadi Perdana 
Menteri Negara Pasundan. Tang- 
gal 4 bulan $ tahun 1947 di. Ge- 
dung AMVJ Bogor diproklamir- 
kan adanja Partai Rakjat. Pasun- 
dan dan pada tanggal 23/5-47 
PRP mengeluarkan maklumat jg. 
menjatakan pemerintah R.I. su- 
dah dilumpuhkan dan dengan 
menggunakan rakjat kampung jg. 
dipaksa dan tentara KNIT, jang 
berpakaian rakjat dibawah pimpi- 
nan  Kustomo. dilakukan  coup 
Vetat pemerintahan, menduduki 

Razzia Thd. Gangster? 
Di Amerika 

Djutaan Dollar Musnah Akibat:Mera' 
djalelanja Korupsi & Kedjahatan 

(Oleh: Senator Charles W. Tobey-Chusus #4 
Suara Merdeka”) 

PENIPUAN, KEDJAHATAN DAN KORUPSI di-dok2 pe- 
labuhan New York telah menimbulkan kerugian djutaan dolar atas 
rakjat Amerika berupa bea2 pengangkutan. Sebagai ketua Panitya 
perdagangan antara negara bagian dan luar negeri dari Senat, saja 
telah membentuk sebuah sub-panitya untuk menjelidiki ini di New 
York serta ditempat lain dimana sadja kedjahatan itu dilakukan. 

perbuatan2 djahat itu. Dari New 
York kami akan pindah ke pelabuhan2 dibagian Timur, Barat dan 
Pantai Teluk Mexico untuk mengetahui 
korupsi itu sudah mendjadi suatu penjakit umum. 

apakah kedjahatan atau 

ngat menghargai kerdja-sama jang 
mereka berikan. Kami tidak ada 
maksud untuk melakukan penjelidi- 
kan jang intensip mengenai kedjaha- 
tan dalam masing2 “negara bagian 
pada umumnja. Tugas itu lebih baik 
diserahkan - ketangan djaksa agung 
Amerika jang lebih ahli, jaitu djak- 
sa agung Herbert Brownell. Tudjuan 
kami ialah untuk mengambil tinda- 
kan dalam batas kekuasaan kami 
untuk menjapu bersih semua rinta- 
ngan-rintangan jg. mengganggu Ian 
tjarnja usaha pertahanan nasional 
kita dan kemerdekaan' perdagangan 

| diseluruh pelabuhan Amerika. 

Tuduhan keras. 
Djaksa “Agung Brownell telah 

mendjandjikan kepada kami untuk 
memberikan segala bantuannja. Se- 
mentara penjelidikan kami - tidak 
meliputi segala matjam kedjahatan 
pada umumnja, namun langkah itu 
merupakan sebagian dari usaha ka- 
mi untuk mengawasi kedjahatan dan 
"mengambil tindakan? keras bija ada 
terdjadi  kedjahatan — “seperti “hal: 
nja dengan kedjahatan? pada" dok? 
New York baru ini. Pembesar2 dae- 
rah bagian New York tidak ber- 
daja membantras kedjahatan itu 
joleh karena pendjahat2 itu mempu- 
injai organisasi jang: bersifat inter- 
state. Sub-panitya. kami akan mem- 
batasi tugasnja sampai pada hal2 ig. 
mengenai ,.security kota2 pelabuhan : 
dan keadaan pelabuhan2, serta fasi- 
litet2 dok jang mungkin memberi 
akibat kepada keadaan kesehatan, 
keselamatan serta kepentingan na- 
sional”. 

Tugas ini telah disetudjui dalam 
resolusi Senat nomor 41, jang mem- 
beri kekuasaan kepada kami untuk 
melakukan penjelidikan, dan menge- 
mukakan bahwa perdagangan luar- 
negeri kita telah terhalang oleh per- 
buatan2 djahat pada pelabuhan? be- 
sar kita. ' Komisi Kedjahatan New 
York telah berhasil membongkar ke 
djahatan2 jang mengerikan pada 
pelabuhan kota itu. ' Tapi sajang 
komisi tersebut mendapat rintangan 
besar karena tidak mempunjai hak 
untuk  menjelidiki kedjahatan2  di- 
luar daerahnja. : 

Tapi sub-panitya kami. mempunjsi 
keleluasaan bergerak dan dengan 

demikian bisa ' memberi gambaran 
jang njata tentang kedjahatan? itu. 

Bagi saja masih gelap apa sebab 
nja kongsi2 perkapalan, serikat2 
buruh setempat serta pembesar2 se- 
tempat serta negara2 bagian mem- 
biarkan keadaan itu  berkembnag 
biak. 

Mereka jang duduk dalam sub- 
panitya jang saja bentuk itu ialah: 
senator2 Capehart (Republikein) dari 
Indiana, Cooper (R) dari Ky., Pot- 
ter (R) dari Michigan,  Magnuson 
(Demokrat) dari Washington, Hunt 
(D) dari Wyoming dan Pastore (D) 
dari Indiana. 

Sebagaimana telah saja njatakan 
dalam sidang Senat baru ini saja 
mempunjai bukti2 jang tjukup untuk 
menimbulkan kegemparan digedung 
Kongres. Kedjahatan2 itu tidak sa- 
dja mempunjai sangkut paut di New 
York, tapi mempunjai tali temalinja 
diseluruh Amerika. 

  

mudian pendjagaan kantor2 itu 
diganti oleh tentara KNIL. Kepa- 
da pegawai2 R.I. ditawari pang- 
kat2 dan diminta supaja bekerdja 
kembali tetapi sebagian besar dari 
pegawai2 tersebut menolaknja, ha 
'nja beberapa orang sadja meme- 
nuhi permintaan PRP itu. Pada 
waktu clash keduayKustomo di 
bawa oleh Belanda, ke Jogjakarta 
dengan maksud supaja bisa men- 
dirikan Negara Djawa disana te- 
tapi usahanja gagal dan Kustomo 
pulang ke Bogor. Serta dipeker- 
djakan dikantor Kebun Raya oleh 
karena dikantor2 lain sudah tak 
ada tempat baginja sebab Negara 
Pasundan sudah terbentuk dan 
berpusat di Bandung dan sebagai 
wali negara diangkat R.A.A. Wi- 
ranatakusumah, dan Kartalegawa 
jang semula direntjanakan  djadi 
Walinegara fjuma ' djadi anggota 
parlemen sadja, sedang sebagai 
.P.M.-nja” ialah Djuwarsa. 

  

Komando PRB pada hari Rabu te 
lah tolak protes pihak Utara di Ko 
rea mengenai, tuduhan bahwa pada 
bulan Djanuari tgl. 21, pesawat?     dibubarkan, karena tak dapat me-   dan bahwa soal tawanan perang ha- 

nja digunakan sebagai kedok belaka. 

   

menuhi tugas jang dipertjajakan ke 
padanja. 

kantor2 R.I. serta menangkap re- 
siden R.I. Mr. Supangkat dan pe- 

mimpin2 R.I. lainnja. Ternjata Ke 

PBB telah menjerang iringdan ken 
daraan Utara jang mengangkut: ahrg 
gauta2 delegasi Utara tersebut «dian 
tara Yongyang dan Kaesong. 

   



    

    

  

    
    

  

' sekali saja mendjawabnja dan ka 

sebut berdjumlah Rp. 1038.—, 

(Sambungan hal 3). 

Sambungan Perkar a| 

  

    
terdakwa tida 
kembali ultimatam  Westerling. 
bab apa saudara tidak berusaha 
narik kembali ulti i 
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hal saudara mempuniai pengaruh be | 
sar terhadap Westerling? 
Terdakwa: ' Saja sendiri “sebagai 

Menteri Negara, tidak berhak »er- 
tindak kearah itu, dan karenanja sa 
ja sampaikan soal itu kepada Per- 
dana Menteri Hatta: 

Djaksa Agung bertanja, apakah 
perintah untuk  menjerbu Dewan 
Menteri hanja diberikan terdakwa 
Kane Na “sendiri ataukah 

juga kepada lain orang. 
Ter wa: Hanj th Wester-        
     
nah me bit rakan lengan Lor 

(wakil mahkota Belanda di Indone- 
sia) tentang gerakan Apra? 
Terdakwa: 

- Djaksa Agung: Apakah 
mengetahui apa ig “dilakukan - oleh 
Perdana Menteri Hatta sesudah men | 
dapat laporan dari saudara tentang 
kelakuan Westerling? : s 
Terdakwa: Setahu saja, Hatta per 

nah memberitahukan kepada - saja 
bahwa Pa 6 ia Su- 
dah membitjarakan soal Westeriing 
dengan. Koewpk 0 uk 
:Djaksa “Agung: Apa saudara de- 

ngar ada usaha2 jg didjalankan oleh 
Lovink sesu terdjadi  pembitjara- 
an dengan P.M. Hatta tentang Wes 
terling? 1 3 3 
Terlokwa: Maja tidak tahu. 

Siapa jang membantu 
terling. 

Apakah saudara 

Djaksa Agung: Siapa jg mem 
bantu Westerling pergi dari Indo 
nesia? 

—.. Terdakwa: Tidak: tahu. 
Djaksa Agung: Apakah sauda 

ra kemudian memerintahkan. Wes 
terling supaya. djangan. . berbuat 
apa-apa lagi sesudah penjerbuan 
Dewan Menteri gagal? : 
Ketua. Mr: Wirjono sesudah 

itu bertanja kepada. terdakwa, ba 
gaimana sikap pemerintah Belan 
da, setudju ataukah tidak pengang 
katan saudara sebagai Komisaris 
ea Indonesia dinegeri Belan 
a? 3 
Terdakwa:- Mungkin - setudju 

dan mungkin djuga tidak, karena 
pada waktu itu pengangkatan 
saja belum ditetapkan dan belum 
dibitjarakan dengan pemerintah 
Belanda. « 

Djaksa Agung: Apakah sauda 
ra menjelidiki tentang hasrat se 
luruh rakjat Indonesia jg meng 
hendaki suatu negara federalisme 
atau unifarisme ketika itu? 

Terdakwa: Dengan sendirinja 
saja tidak bisa mengundjungi .rak | 
jat diseluruh kepulauan Indonesia | 
untuk “mengetahui. kehendaknja 
tu. s : 

Djaksa Agung: Apakah sauda 
ra mengetahui bahwa jg menen 
tang federalisme djuga berarti 
menentang kehendak rakjat? 

Terdakwa: Pertanjaan ini susah 

renanja saja tidak bisa mendja 
wabnja. 5 1 

Djaksa Agung: Apakah “sauda 
ra tahu Apra mempunjai - hubu 
ngan dengan D.I.? 

Terdakwa: Tidak tahu. 
'Djaksa Agung: Apakah sauda 

ra tahu, bahwa D.I. pernah minta 
kepada TNI supaja mengadakan 
cease-fire antara TNI dan D.I.? 

Terdakwa: Tidak tahu 
Djaksa Agung: Apakah sauda 

ra mengadjukan sebagai satu sja 
rat (untuk terima djabatan koman 
do Apra) kepada Westerling utk. 
menarik kembali ultimatumnja 
tentang penjerbuan Bandung? 

Terdakwa: Salah satu sjarat jg 
saja kemukakan, ialah djika saja 
"mendjadi komandan Apra, sega 
la perintah harus datangnja dari 
Saja 3 

2 Ditunda sampai tanggal | 
25 Maret j.a.d. 

. Sesudah pertanjaan2 Djaksa Agung 
ini, ketua Mr. Wirjono kemudian 
menjatakan, bahwa sidang tanja-dja 
wab pemeriksaan Sultan Hamid oleh 
Mahkamah Agung, Ipai sidang 
ke-V ini dianggap sudah selesai. Se 
sudah itu Mr. Wirjono menanjakan 
kepada Djaksa Agung Suprapto, be 
rapa lamakah waktu jang diperlukan 
untuk menjusun reguisitoirnja, jang 
didjawab oleh Djaksa Agung, bah- 
-wa untuk itu ia perlukan waktu 14 
hari. Ketua sidang Mr. Wirjono ke- 
mudian menjatakan, bahwa sidang 
diundurkan sampai tanggal 25. Ma 
ret jad. untuk memberi kesempatan 
kepada Djaksa Agung membatjakan 
reguisitoirnja. Sebelum sidang ditu 
tup, pembela Mr. Surjadi dan ter- 
dakwa Hamid. menanjakan kepada 
ketua sidang, apakah boleh pidato 
pledooi dari pembela diutjapkan pa 
da waktu jang bersamaan (tg 25/3) 
dengan reguisitoir Djaksa Agung, ig 
didjawab oleh ketua: ,,Boleh djika 
masih ada waktu sesudah pembatja | 
an reguisitoir oleh . Djaksa Agung. | 
Dengan demikian apabila reguisitoir 
dan pledooi itu bisa diutjapkan pada 
tg. 25 Maret hari itu djuga, maka 
ada kemungkinan — putusan hakim 

-atas perkara ini akan didjatuhkan 
seminggu kemudian sesudah reguisi 
toir dan pledooi tersebut. 
Pada djam 11.45, “ketua sidang 

Mr. Wirjono menutup sidang ke-V 
Mahkamah Agung tentang pemerik 
saan peristiwa Sultan Hamid II. « 

PMI DAN BENTJANA ALAM. 

  

Dengan bantuannja Pengusaha | 
Bioscoop -Rio di Klaten, maka 
PMI tjabang Klaten telah dapat 
mengumpulkan uang untuk  kor- 
ban bentjana alam sampai tgl. 11 
Maret 1953 Rp. 1751,30. 
“Dari Pengurus Bagian Sosial 

na era aa nan aan 
ndonesia) Tjabang Semarang, di- 

terima kabar: ba hatsil pengum 
pulan sokongan ,,Bentjana Alam” 
jang digerakkan oleh bagian ter 

ja'ni dari Seksi2 N. H. M. (Fac- 
torij) sebesar Rp: 575. Java 
schebank, Semarang sebesar Rp. 
360.50, Escomptobank, Semarang 
sebesar Rp. 102,50. “ 

Hatsil tsb. diatas telah dikirim 
kan ke Djakarta utk diterimakan 
langsung kepada Panitya Bentjana | 
Alam jang chusus mengurusi hal 
tersebut diatas. 

Djumiah sokongon ini tidak sa 
dja diterima dari para anggauta 
SBBI, tetapi djuga banjak dari 
Bank tsb, 

idak berusaha Smenarik | 7 

| mendjual |. untu 

'orang2 Asia, ternjata hal ini tidak 

-bok, 

    
| WASPADALAH ! 
| BM4, kehilangan surat 
penting. 

Dari kalangan jang berdekatan 

Palang Merah Indonesia tjabang 

Semarang telah kehilangan 7 lem 
bar surat2 penting jang dapat di 
gunakan untuk minta sokongan2 
tonds Sanatorium Ngawen di Sa- 
Jatiga.- 

Bradokhin perkara ini dapat di 
tuturkan sbh: : 

1 Telah lama sekali fihaknja 
BMA. tjabang Semarang menem 
ipatkan tjelengan2 dipelbagai tem 
pat dalam "kota Semarang. Pada 
suatu: hari, tiba2 P.M.I. dapat 

|telpon dari Oei Tiong Ham Con 
sern, dalam. mana dinjatakan ber 
edafnja surat perminta'an sokong 
an untuk Sanatorium Ngawen jg 
sudah tidak berlaku lagi. Dengan 
keterangan ini, dengan segera fi: 
haknja PMT lalu mengadakan pe: 
agusutan jang achirnja membuk 
tikan hilangnja 7 lembar. surat 
atk. meminta derma'an. Surat2 
ni menurut tjatatan dari Balai 
Kota bernomer, 93,102, 107,112, 
(115, 122 dan 124 dan  tertjan- 
tum pula kata2, bahwa berlaku- 

|nja sampai pada tanggal 25 Pe- 
Sruari 1953. Tanggal ini harus 
|dr'ingat betul2 oleh. chalajak ra- 
mai apabila berhadapan dengan 
orang jang mengidarkannja dan 
diangan dianggap sjah. Pula apa 
bila mengetahui orang2 -jang 
membawa surat? termaksud ini, 
segera taporkan kedjadian itu ke 
pada Polisi. Kini oleh” fihaknja 
P.M.I, tjabang Semarang telah 
diusahakan. perminta'an sokongan 
dengan djatan lain, jaitu- setiap 
penderma diharuskan memberi 
kan sokongannja jang ' dimasuk- 
kan .kedalam. tjelengan . dengan 
tidak. pakai. tjelengan - djangan 
memberi derma'an. Dengan. dja- 
lan demikian, maka diharap da- 
pat mentjegah hal2 jang tidak di 
inginkan. 

OLEH2 DARI KELILING 
DJAGAD. 

Tari Bali menurut kesan dari be- 
berapa seniman di Eropa jang lebih 
memperhatikan kesenian dari pada 
orang Amerika dikatakan tidak ka- 
lah dengan Ballet Rusia jang terso- 
hor di Eropa, demikian al. sdr. Soe 
tarjo dari Djawatan - Penerangan 
Prop. Djawa Tengah menerangkan 
dihadapannja para rekan wartawan 
kemaren malam di Balai Wartawan 

emarang dalam suatu pertemuan 
wis suwe ora djamu”. 
ketahui sdr. Soetarjo, Kepala  Dja- 
pen Prop. Djateng mulai tg. 21-8- 
52 sampai pada tg. 28-2-53 telah 
memimpin rombongan Tari Bali, ke 
Amerika Serikat dan Eropa dan 
kini telah tiba kembali di Sema- 

rang. 
Selandjutnja sdr. Soetarjo menu- 

turakn tentang perhatian besar - di 
Amerika Serikat mengenai pertun- 

mengadakan pertundjukan di New 
York, 2- bulan sebelum rombongan-: 
aja tiba, kartjis sudah terdjual . ha- 
bis. Rombongan “penari Bali «ini 
djuga mengadakan pertundjukan-“jg. 
istimewa untuk para delegasi PBB 
jang diselenggarakan oleh Kedutaan 
kita. Sehabis di New York, kemu- 
dian diadakan pertundjukan2 dipel- 
bagai kota diseluruh Amerika Sere- 
kat sampai di Miami... Kemudian 

rombongan menudju ke Eropa Ba- 
rat dan mengadakan pertundjukan2 
dikota-kota besar. Semua pertundju- 
kan tsb. merupakan suatu succes 

besar. : 
Soal makanan. 

Dalam pada itu sdr. Soetarjo me- 
njatakan kesulitan2 jang telah diha- 

dapi 
soal makanan. Di New Yotk um- 

pamanja. telah mengundjungi China 
Town jang makanan lebih mende- 

kati rasa orang Asia. Di tempat ini 

didjual taotjoo, -gereh, trasi dan 

lombok. Kalau di Amerika Sarekat 

masih terdapat Chinese Cafe jang 
barang makanan untuk 

mudah didapatkan di Eropa, hing- 

ga ketika rombongannja. sampai di 

Eropa menghadapi ' pelbagai kesuli- 

tan mengenai soal makanan. Da- 

lam pada itu para pegawai dari Ke 

dutaan kita membantu banjak  da- 

lam soal makanan ini, terutama 

waktu di Paris. Ditengah2 kota 'ini 

terdapat satu toko Hydiart, dimana 

segala barang hidangan seperti lom- 

ketjap dan sambel didjual 
1 botol Malah toko ini mendjual on 

'ketjil sambel dengan harga 
franc. : 
Kesan selandjutnja dari sdr. Soe: 

tarjo adalah mengenai barang? 

made in Indonesia. Barang ini di 

Amerika dan Eropa tidak didjual 

oleh bangsa kita sendiri tetapi oleh 

orang India dan sudah djatuh pada 

|tiga atau empat tangan hingga har- 

ganja tinggi. 
“Lebih djauh mengenai rasdiskri- 

minasi di Amerika dikatakan . mie- 

mang ada, Tetapi hal ini, terutama 

ditudjukan “ kepada kaum Negro. 

Pernah ditjobanja untuk 'mengun- 

djungi suatu tempat, dimana ada 

tertulis ,,for white only”, tetapi ter- 

njata tempat ini terbuka bagi orang. 

Asia. ' f 5 

Demikian al. kesan2 dari sdr. 

Soetarjo. 

  

Roy Rogers 43 | 
.g G3 ngan 2 s na ea . 

DG LP KTeR 2OMETLING 
HN THIS ROOM, TOO/ 

& 

S
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Ma
m 

  

1032, KING, KEATURES SUNDICATI 

Sementara itu Roy dan: Willie 

kir Rogers.   Siapa menjusul lagi?    

didapat kabar, bahwa baru? ini | Purwodadi. 

Seperti- di-f 

di 

djukan tari Bali, hingga ketika akan' 

oleh rombongannja mengenail 

r 

  

5 / 

— Crystal Keene, djuga ia mentij 

.SIDANG DPR DJAWA TE- 
AN 

  

       

  

iarin jang dipimpin oleh | 
Muljadi Djojomartono 

IK A1 MAgPAUta, 3 

   nindjauan2 ke Ngawen, 
dan Kotagede pada tgl. 17 Pel 

ari jbl. Dalam pada itu diterangk 
pula oleh Panitya Enclave, supaja 

clave. Selandjutnja Panitya Er 

tjaraan2: tertutup . dengan resi 
memesatkan pekerdjaan Panitya   

Panitya tsb. akan ditambah dari 4| 
mendjadi :7 orang. Seterusnia ke 

porkan hasil kundjungan 
perutusan DPR jang menghadap 

si, guna minta ketegasan mengenai!| 
nasib beberapa anggauta DPR Dae 
rah2 jang hingga kini masih ..d | 
lindungi” oleh jang berwadjib. Oleh! 
perutusan tadi telah diminta berka! 
tian bapak. Panglima, agar pemerik 
saan terhadap mereka jang dilindu 
ngi tadi dapat dipertjepat sedang 
jang tak terang kesalahannja dapat 
segera dibebaskan kembali. Oleh ba 
pak Panglima :telah diberi ketegasan, 
bahwa tindakan jang berwadi'b ter 
hadap mereka itu tidak dengan me 
mandang aliran, golongan, kebang 
saan, anggauta DPR atau bukan, te 
tapi didasarkan kepada siapa jang 
berbuat salah. 

sak 
ta tk Sena $ 

. Djumahat pagi dimulai djam 9.15 
| dipendopo kabupaten telah diada- 
kan peringatan “hari ulang tahun 

  

   

  

         

   

  

    

  

    

  

   

    

dalam pembitjaraan soal tsb. man! | 
ti, djuga mengundang Kepala Dae| | 1 
rah Istimewa Jogja dan Panitya Enf |,    

    

   

ve masih akan mengadakan pembi | Haa 

clave ini, maka djumlah anggauta| 

pak Gubernur dan Panglima Divil 

  | ke-IL-DPRDS - Propinsi Djawa-Te- 
ngah jang dihadliri oleh para ang- 
gauta DPRDS Kota Besar dan Ka-' 
bupaten, Residen, Panglima Divisi 
IV dan Pembesar2 lainnja. - Kata 
pembukaan diutarakan. “oleh Ketua 
DPRDS Prop. Djateng sdr. Muljadi 
Djojomartono jang kemudian Ji- 
sambut oleh sdr. Subekti Pusponoto 
selaku wakil Gupernur jang kini se- 
dang dalam “ perdjalanan dinas. 
Achirnja para tamu disilahkan me- 
ngundjungi “eksposisi traktor - dan 
mesin diesel penggiling tebu. Sebe- 
lam peringatan ditutup, wakil ketua 
DPRD daerah Djokja: sdr. Karkono 
mengutjapkan kata2 sambutannja. 

Setelah itu para angauta mengur- 
diungi eksposisi Pembangunan di 
Tawang. “dan - didapurnja Suara 
Merdeka”... Para pengundjung mem 
perhatikan, benar tjara?  meng-zet, 

djadi surat-kabar. 
Selandjutnja “dapat ditambahkan 

bahwa pada peringatan ulang tahun 
jini diresmikan djuga pembukaan 
kolam Perternakan di Sukoredjo, 
Sukolilo kab. Pati dan penjebaran 
benih2 ikan di Rawa Pening, Sega- 
ra Anakan, Waduk Gunung Rowo 
Pati dan. di Rowo Lambangan kab. 
Kudus. : g 

SEKRETARIAAT PSII 
SEMARANG. “ 

Sekretariaat PSII -tijb. Semarang 
dikabarkan di Kauman-wetan 105 
dan “untuk pergerakan wanita di 
djalan Perbalan 43, Semarang. Ha-: 
rap jang berkepentingan maklum 
adanja. : 3 

PENTJURIAN DI DJURNA- 
4 : : TAN. £ : 
Pada hari Senen jbl., - ditokonja 

L.H.Tj. di Djurnatan (Kong Ping) 
telah dibongkar oleh pendjahat jg. 
berhasil masuk kedalam ruangan de- 
ngan djalan merusak genteng. Da- 
lam perkara ini setelah diselidiki 
ternjata L.H.Tj. telah kehilangan 41 
bidji arlodji tangan dan barang ke- 
lontong seharga Ik. Rp. 8878,—, 

Pengusutan?2 kini didjalankan oleh 
fihak jang berwadjib.” 

    
SIARAN R.R.I. SEMARANG 

Djum'at tgl. 13 Maret 1953. 
Djam 17.00 Pembukaan: 17.05 Ta 

man Peladjar: 17.30 Pengumuman 
dan Berita Daerah: 17.45 Merdu Me 
raju, 18.00 Hjahja Kemala, 18.15 
Orkes Joe Loss: 18.30 Adzan, 
18.33 Irama Seriosa, 19.00 Tanda 
waktu — Warta Berita, 19.10 Ibu 
kota hari ini, 19.15 Tindjauan Ta 
bah Air, 19.30 Lagu2 “Tionghoa, 
20.00 Sari Warta Berita: 20.05 Sia 

| ran Pemerintah, 20.30 Lagu2 ta' ber 
sjair, 21.00 Berita Bahasa Djawa: 
21115 Dendang malam hid. Den- 
dang Remadja: 22.00 Warta Berita, 
Berita Olah Raga: 22.15 Tindjauan 
atjara esok hari: 22.20 Konsert Ma 
lam, -23.00 Tutup. " " 

SIARAN R.R.I. SOLO 
Djumahat tgl. 13 Maret 1953.. 
Djam 17.00. pembukaan, 17.05 

Gending2 dolanan: 17.30 'Maklumat 
Warta Berita: 17.45 Klenengan se 
derhana: 18.15 Ruangan tehnik: 
18.30 Klenengan sederhana, - 19.00 
Tanda waktu — Warta Berita, 19.10 
Ibu kota hari-ini: 19.15 Tindjauan 

20.00 Sari Warta Berita: 20.05 Sia- 
ran Pemerintah: 20.30 Merdu mera 
jt: 21.00 Berita bahasa Djawa, 21.15 
Atjara esok hari: 21.20 Lagu2 Indo 
nesia oleh ISMS: 22.00 Warta Beri 

opmaak hingga selesai 'ditjetak men- ! 

Tanan Air: 19.30 Pilihan pendengar       tas 22.15 »Sakuntala”, 23.00 “Futup. 

mengintip dibelakang pintu kamar 

Crystal Keene, dan memperhatikan gerak-geriknja. 
ari barang sesuatu dikamar ini, fi- 

, IM Rona ahem 

   

maa SEA 

4 

DJL. TJITARUM 21 - TELP. 1808 — SEMARANG "- 
Sesama nona 

Bau 

| Pada tgl. 17 MARET 1953 akan dibuka tjabang di KUDUS“ 
(0 Pendaftaran (sementara) TIAP HARI kerdja di Semarang “ - 

Io Mulai HARI MINGGU di Pekodjan 85 K UD US 
“ 

.   

         21717 “aa: 

  

  

ASA INGGRIS Syegruh 

  

Bahasa pengantar: Bah. Indonesia/Belanda 
| Kursus A bagi orang2 jang baru beladjar. 
| Kursus B. bagi orang2 laudjutan. ka 

: Rp. 12.50 sebulan. Keterangan dan prospectus kepada: 
S'" Gondangdia Ketjil 9 Djakarta.          

  

  

gurunja jang beridjazah M.O. dengan tjara modern . 1 
hh Untuk menempuh bermatjam-matjam udjian. $/' 

  
da sidang kemarin pun telah dilaf 

# 

Ban-ban truck  GOODYEAR »ALL- 
WEATHER"” istimewa kuat konstruksinja : 
mempunjai daja-penahan jang ta' "terhingga 
serta lebih awet dipakainja ! 
Hal ini telah “dibuktikannja oleh pentjata- 
tan2 pada tiap2 tahun, 

V (CERR pooner muda berat diangkut dengan 

:3 n-ban GOODYEAR daripada aa 

  

   

    

     

   
     

' 

Untuk SEMARANG: 
TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, 
TOKO SELECTA, TOKO KAUW dan - 
semua 

  

IMPORTIR2 AUTOMOBIEL. 
Selandjutnja agen2 diseluruh Indonesia. 

IBGY 205 3 
Soma mana a Sa 

2 nine ni 
RAMBUT PUTIH MENDJADI ITAM 
ba amdia jang Dika bikin lebih baik dari 
TANG AMPAT. TanGGunG 

AL Aan BOLEH DITUKAR. Har 

sama Ong k. kirim vrij. Masih tjari Agen2. 
ARU »AMIRO POMADA" 

can rambut. Kalau pake selamanja 
ini Pomada tanggur sa. putih. Kalau putih, kembali hi- 
tam dengan pelahan2. M didjual Bulan Dianuari 1953. 

HARGA 1 POT Rp. 50-— 3 
“ZONDER OPERATIE 

Tanggung bisa bikin baik. Sakit Aambeien (wasir) orang laki 
pelu (impotensi), kurang shahwat dan lain-lain. Kalau minta baik 
dengan Garansi, boleh datang di /kami punja rumah, ongkos2 
boleh. berdamai. Pu 

DJUGA ADA OBAT-OBAT: 
Amiro Sol. Obat kuat lelaki jg lemah Rp. 100.- Rp. 50.- Rp.25.- 

ga 5 gram Rp.25.-—, 
Tempat Agen2 arga' 

PENDAPA 
Ini Pomada bisa bikin hita 

Amiro Dol. Wanita jg tidak tjotj ok bulan - 
: ' Rp. 100.- Rp. 50.- Rp. 25.- 

Rp. 50.- Rp. 25.- 
Rp- 20.- Rp. 10.- 

Rp. 50.- 
Rp. 10- 

Amiro Nol Yanita jg sakit keputihan 
Amiro Oli. Obat lelaki. buat plesir 
Amiro Salep. Sakit Aambeien ko mplit : 

Tjatjap rambut, bikin rambut. gemuk dan pandjang 

Paling sedikit pesan Rp. 25.-— Ongkos kirim Vrij. 
.. Kurang dari itu tambah Rp 2,50. 

Agen: Ngupasan 12 JOGJAK ARTA. 
Kasim Dada Kp. Melaju 36 SEMARANG 
Gulam Ali, Muka Pasar KLATEN. 
Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101 Semarang. 
Toko Obat Hok An, Petjinan MAGELANG. 
Tabib. Amirodin, Depan Kusumojudan 95A SOLO. 

knp 

  

TTS HERE! Just: 
AS FATHER SAID/ 

De 

       

  

  
— “Ja, ada disini. Tepat, apa 

jang dikatakan oleh ajah”, fikir 
Keene. | 

"knop — Dia sedang mengambil 
tempat tidur. 4 , 
— Sstt, djangan keras2, Willie, 
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N S. Rahat | 

  

     

  

  

  
Lifebuoy, sabun kesehatan istimewa, 

sekarang mengandung parfum jang harum 
baunja. Puralin jang dirjampurkan dalam Lifebuoy 
Ban adalahybahan mudjarab buat perawatan 

palit. Puralin membersihkan lobang? roma dan me- 
'ajeba daniterap.sehatdan segar, awet muda. 

O xokkaan esersegan Cugor kerena Feralla aib P3 

LIFE BUOY cengan parfam baru hai 

  

  

     

      

      

     

  

           

        

   
   
   

    

   

        

        

          

    

  

   

      

     

  

        

  
  

    
  

  

    
  

  

  

  

TN 5 TABIB 
Seteran 109 ' — Semarang 

Specialist untuk. WASIR (Ambeien) 
ASTHMA, KEPUTIAN, IMPOTEN- 
TIE dan lain2 Penjakit. 

Djam bitjara 9 —12 pagi 
: 5 — 7 sore 

  

  

Pee an PIN AAA 

MAN TA LAN NA METERAN TAN ESA RI 

INI MALAM PREMIERE 

Metropole 5.-7.-9.- (17 th.) 

  

Pelarian dari pendjara jang meng: 

hidup 

. sebagai orang jg. 

gemparkan. Dia “mempunjai 

seribu matjam .. 

dikedjar. 

  

“INI MALAMD D.M. B. 
REX 5—7-—0— 47th) 

Louis Hayward — Patricia Medina 

Golor by NATURAL COLOR 
  

ORION 5.00-7.00-9.00 (13 th.) 

Esther Williams-Gene Kelly -Frank 
Sinatra—Beity Garrett 

stake Me Out To 
The Ball Game” 

M-G-M's in Technicolor 

Djagalan  7.00-9.00 (17 th.) 
WU CHING FUNG dalam 

  

l.Yung Pu Fun Li” 
(Selama tidak terpisah) 

film Tiongkok paling baru 
  

    

MEMASANG ADPERTENSI DALAM 

SUARA MERDEKA 
berarti : 

MENGUNTUNGKAN USAHA TUAN 

  

    

      

  ?ertjetakan Smg. No. 584/111/A/T1t 

  

,Lady in the Iron Mask" 

  
  

MESIN TJETAK -« | 
  

Inginkah Tuan mendirikan pertjetakan ? 

Djanganlah memikirkan kapital besar. Tak fisah repot hal deviezen. 
Mesin TJETAK model ,WAHONO” Nasional productie jang 

handig, practies, kuat, bagus, mungil, Rp. 1.500. 
memuaskan, harga sangat murah,hanjae 

UKURAN VORM 2 x 22 
Pesanlah kepada: 

—es Kantor MAHABHARATA. KAWEDAR 

  

  

BESKALAN 76 —SOLO 

  

  

DIDJUAL 
.. TIANG? LAMPU 

Berlengan- satu dan dua: Tingginja: J- 9m. 

Untuk Taman, Lapangan, Halaman Pabrik 

DJALAN TUNTANG 905-— SALATIGA 

An
na

 
A
n
n
a
s
    
  

      
  

"ee CIIY CONCERN .CINEMAS. ——“ 
  

Ke Aoa Ini malam d. m. Hb. (3.13 th) 

Frankie Lane — Billy Daniels — Charlotte Austin 

Rainbow Round My: Shoulder” 
Color by technicolor! dgn. Gadis jg. molek dan lagu2 jg. tersuhur ! 

LUX 

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

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

  

GRAND. “Ini malam premiere (u. 17 th,) 

"SA Farley Granger — Shelley Winters 

»BEHAVE YOURSELE” 
(DJAGALAH KELAKUANMU) . 

Gelombang kedjahatan bertukar dengan gelombang 
ketawa! Kegirangan dan pembunuhan — Kegilaan 

dan Kesenangan! 

Full of Hilarityand Thrills! 
  

INDRA Ini malam premiere (u. 17 th.) 
4.45-6-45-8.45.- film Malaya paling baru dari SHAW BROS 

berbareng dgn. ROKIAH-—-D. HARRIS SITI TG. PERAK 

ROYAL 
5.15-9.15-9.15- 

Tjerita bermanfaat serta bernilai tinggi — dengan lagu2 merdu serta 

mmerawankan hati diseling dengan penggeli hatil 

3 

JATIM PIATU" 

  

Ini malam d.m.b. (untuk 13 th.) 

Larry Buster Crabhe — Jean Ragers. 

ROXY 

1.9. — 

FLASH GORDON” "wkt 
Penuh Sensatie ! -—- Heibat Gempar! 

  

  Tete Tea 
  

“Ta. 12 sid'16 Maret 1953 
DANCE — SONG - Music 

dalam film "TEECHNICOLOR 

»GOLDEN GIRL” 
» " g dengan M ITZI-GAYNOR 2011. Century Fox. 

NANTIKANLAH !!! 

  

  

THEATER Anthony , VALENTINO" Dexter 
Phone: 245 Akan segera Mengajunkan Pedangnja 
SOLO “ dalam film Technicolor : The ,BRIGAND” 

| 

       


