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Menurut pendapat 

           

kangan, 
dak mi 
dasat | 

tuan berapa kali pesawat itu me- 

    

   

Penerbit: 
Penjelenggara: 
Alamat : 
Tilpon 

           

jatas 

              

k sebuah pelempar 
HKI Keadaan hawa 

a. Menurut pengumum: 
Minggu pukul 02.00 wa u GN 
menembak jesdwat pelempar bo 

   

        

    

ARA 

ni tiga kali 4s pesawat Inggris 

Pengumun un “paling  achir dari 
angkatan udara Amerika jg bersa- 
maan dikeluarkan di Washington 
dan Ekmensdorf, pangkalan udara 
Amerika di Alaska menjatakan, ba- 
hwa ,,sebuah pesawat angkatan uda 
ra RB-50 jg bertugas menjelidiki ke 
adaan hawa udara dari pangkalan 
di Alaska, beberapa saat sesudah 
pukul sembilan pagi ,,Eastern Stan- 
dard Time” pada tanggal 14 Maret 
telah diserang oleh dua - pesawat 
pantjargas MIG-15 buatan Rusia. 
Dikatakan bahwa jg melepaskan 
tembakan hanja sebuah pesawat 
MIG sadja. Keterangan Jebih djauh 
belum diterima, demikian pengumu 
man angkatan udara itu'jg Selan- 
djutnja menambahkan, bahwa sera- 
ngan 
kira2 40 kilometer di selatan seme- 
nandjung Kamschatka, jg membu- 
djur dari Siberia Rusia kedjurusan 
selatan sampai ke Kuri. 

Diwilajah jang tak dikenal 
RB-50 adalah pesawat dari ben- 

tuk pelempar bom B-SP, akan tetapi 
mempunjai perlengkapan istimewa 
untuk melakukan penindjauan. Pesa 
wat itu bukanlah pesawat pantjargas 
tapi digerakkan dengan motor bia- 
sa. Serangan itu dilakukan, diatas 
daerah, jang menurut sebagian besar 
orang2 Amerika merupakan ,:wila- 
jah jang belum dikenal”. 

Pulau Kuril pada mulenja milik 
Diepang setelah perang dunia kedum 
diserahkan. kepada Rusia. Amerika 
memiliki barisan pulau? Aleut, jang 
membudjur melintasi bagian sela: 
an lautan Bering, mulai diri Kam- 
rhatka sampai kedaratan Alaska. Ada 
kepastian bahwa Rusia telah memi- 
bangun pangkalan terbang besar di 
semenandjung " Kamchatka,- sedjak 
diperltasnja anSkatan udara Rusia. 

Seorang. djurubitjara angkatan 
udara Amerika mengumumkan, bah 

pesawat penindjiau Amerika itu 
tidak dapat Gisangsikan lagi terbang 
diatas daerah pera 

menerangkan 
dari mana kedua 

      

etat 

   

pesawat Amerik 
mendekati pantai Rusia. Pesawat pe 
nindjau itu sedang dalam penerbang 
n- ,,monstop” 4600 mil mulai dari 

pangkalan di Alaska untuk kemudi 
an kembali lagi kesana. Setelah insi 
den itu pesawat Amerika tersebut 
mendarat dipangkalan Aleut. Pesa: 
wat itu mempunjai aksi radius lebit, 
6.000 mil dan dapat terbang lebih 
tinggi dari 13.000 meter ddn mempu 
njai ketjepatan lebih dari 490 mil se 
djam. Selaku pelempar bom pesa- 
wat. tersebut dapat mengangkut 1( 
ton bom diruangan tempat penjimp: 
nan bom dan 4 ton lagi tambahari 
dibawah sajapnja. Beberapa .tahun 
jang lalu sebuah pelempar bom RB- 
50, bernama ,.Lucky Lady II” meng 
adakan penerbangan non stop me 
ngelilingi dunia, dalam “penerbangan 
mana pesawat itu empat kali 'meng 
isi bahan bakar baru diudara. 

  

Insiden pertama. 

Kamchatka “kira2 terletak 2.506 
“mil dibarat daja » Anchorage dar 
pangkalan udara Elmendorf di Ala: 

Pelempar2 bom Amerika, jang 
diperlengkapkan sebagai ,laborato- 
rium terbang”, langsung terbang di 
atas laut didaerah kutub utara un: 

   

mengetahui benar tidaknja ra: | 
malan2 tjuatja di Alaska dan d 
Amerika dan untuk memperbaiki. 
nja. Djuruterbang2 Amerika jang ter 
atur mengadakan patroli dengan pc 
sawat2 pemburu disepandjang per- 

san Rusia Amerika di Siberia, 
telah beberapa kali melaporkan mc 
lihat pesawat2. MIG. Ini adalah in 
siden pertama didaerah itu, dalam 
mana diberitakan adanja penembak 
an dan insiden pertama jang terdjz 
di dekat perbatasan daerah Ameri 
k alor Joe Jeffers, opsir penera 
ngan dari komando angkatan udare 
di Alaska, menerangkan bhw mung 
kin tidak ada jang mendapat keru- 
kan dalam tembakan menembak di 
u 
d 
R 

  

   

dara itu. Ia menerangkan lebih lan 
bahwa biasanja dalam pesawat | 

B-50 jang mengadakan patroli ter 
dapat 12 orang anak buah. “ 

Jut, 

Dgn. maksud2 tertentu. 

United Press berhasil mengada 
intervinu “dengan radio tele- 

foni dengan djuruterbang penin- 
djau tjuatja ud ini, tetnan ko- 
lonel Robert Ri Tetapi djuru- 
terbang itu telah dipe intahkan 
supaja djangan memberi ketera- 
ngan2 lebih landjut kepada pers, 
Ja hanja menerangkan sebagai 
berikut: ..Pesawat2 MIG itu pasti 
mempunjai maksud tertentu keti- 
ka mereka menghampiri kami. 

ja orang: ti- 

  

     

    

        

       

  

begitu. . sad 
nat jang besi 

Saja beranggap: 
berita insiden itu da- 

at memberi 
ndjut kepada tuan bela- 

pi pada waktu ini ti- 
n. Saja djuga tidak 

memberitahukan kepada 

    

baki 

dua buah pesawat pantjargas 

Legara Barat. Empat kali terd 

itu dilakukan disuatu tempat, 

                        ' »Daera 
1” Dekat Kutub Utara 

  

IKA 

  ita 
udin 

Japoran 
siden a dalam 

at dalam insiden de- 
jadi di Djerman, jak 

dan sekali atas pesawat Amerika. 

nembak kami. Tetapi sebegitu 
djauh diketahui pesawat? MIG 
itu tidak mengenai kami. Kami 
pulang dengan - selamat, bahkan 
mendarat setjara “biasa. Seluruh 
anak buah selamat dan mereka 
mengalami penjerargan itu seba- 
gaimana lajaknja pedjuang? ang- 
katan udara. sibuk sekali 
memperhatikan pesawat saja sen- 
diri, sehingga tidak berkesempa- 
tan untuk ' memperhatikan, apa- 
kah tembakan Kami ' mengenai 
pesawat2 MIG itu. Tetapi saja 
duga ada jang mengenai mere- 
ka, karena dengan tj 
wat2 MIG itu m 
Irusan lain. Semu 
mendapat pendjek lebih lan- 
djut dari pembes angkatan 
udara jang berhak mtbmberitahu- 
kannja kepada demikian 
keterangan letnan el Robert 
Rich kepada de- 
ngan perantaraan Ni telefoni. 
(UP). EA 

Pesawat2 Amerika ter- 
bang 10 mil dari tapalba- 

tas. Mu 

                          

entu akan 

    

& 

“ “ 

Sementara itufdjenderal-m 
Truman H. Landon, wakil ko- 
mandan tertinggi angkatan udara 
Amerika di Eropa, pada hari Se- 
lasa mengrangka 1 .Landstuhl, 
bahwa pesawat2 Amerika jang di 
tugaskan berpatrol batas 
Tjekoslowakia Ti- 
mur tidak. dibo! tuk ter- 
sang kurang da dari ta- 
paibatas itu bahwa 
penerbang? A boleh 
menggunakan 8 Untuk 
mempertahanka 
serang diatas “da 
atau didalam lingku 
sorider udara Berlin 

ajor 

                      

  

  ngan daerah 
oleh sesua- 

c Meski- 
di insiden udara 

— ketika se- 
emburu Amerika 

V 

    

oleh sebuah pe- 
sawat Tjekoslowakia — tetapi 
angkatan wara Amerika tetap 
ikan menghiadarkan sesuatu ak- 
H jang dapat dianggap ' sebagai 

P 
n 

Oo 

Ti- katan perang blok 
mur”. (Reuter). 

negeri2 
uatu aksi bermusuhan oleh ang-' 

  

                                
Sebagaimana pernah kita kabarkan, waktu ada 
ibukota Iran pada tanggal 28" Pebruari jbL., 
jang pro Mossadegh mula2 terpaksa menjelamatkan diri bersembun 
lam gedung Parlemen, untuk mengindari serbuan 1 
pro Sjah Iran. Djuga perdana menteri Mosadegh sendiri terpaksa mela 
kan diri dari rumahnja untuk bersembunji dalam gedung parlemen 
Tampak 28 orang anggauta parlemen jang pro 

sedang dalam tempat »persembunjiannja”. 

  

                            

Pertimbangan Seksi Keuangan da- 
lam hal ini ialah sbb.: tidak dapat 
disembunjikan lagi pemerintah se- 
karang ini berada dalam kebingung- 
an, terbukti dengan Peraturan Pe- 
merintah sekeliling keuangan dan 
perekonomian — tidaklah membawa 
'akibat jang membawa terang - dia- 
lan jang ditempuh, bahkan sebalik- 
nja. Jang dimaksudkan dalam hal 

huru-hara di 
anggauta2 front Nasi 

kaum demonstran ja 

Mossadegh tadi waki 

  

untuk memusatkan 

dihindarkan dan sebaiknja 

slavia. Demikianlah pendapat 
ber2 Yugoslavia tersebut 

sekal Tito akan mentjoba mendapat 
kan dari PM Churchill suatu rentja 
na negara2 Barat guna - pemberian 
sendjata dan bantuan lainnja kepada 
Yugoslavia sesudah sekarang Yugo 
Slavia ikut dalam suatu perdjandji 
an bersama antara 3 regara, jaitu 
dengan Junani dan Turki. Tito, dju 
ga ingin mendapatkan saran2 menge 
nai soal Trieste jg pertentangan me- 
ngenai hal.ini baru2 telah berkobar 
lagi antara Yugoslavia dan Itali. Se 
baliknya Churchill ingin sekali me- 
ngetahui pendapat? Tito mengenai 
nilai2 jang sesungsuhnja dari kabar2 
jang terus menerus tentang adanja 
sapa2” di negara2 blok Komunis. 
Menurut sumber2 Yugoslavia itu pu 
la, maka Tito telah katakan, sebagai 
pendapatnja bahwa memang rasa ti 
dak enak dinegara2 Komunis, ter- 
utama di Bulgaria dan -Albania. Te 
tapi Tito tegaskan pula djangan sam 
pai orang berpendapat bahwa penga 
ruh Soviet adalah ketjil. Lagipula 
oleh negara2 Komunis dapat dengan 
lekas diadakan pembentukan kekua 
tan2 bersendjata. Taksiran ter-   'achir dari pembesar2 Yugoslavia me 

  

mistiek didaerah 

dan ' daerah sepandjang 

Offensief 
Besar'an 

Akan 'Terdjadi Di 
China ? 

SUMBER2 militer 
Selasa malam katakan 
mando Vietnam sedang me 
njiapkan pertempuran besar utk. 
memperlihatkan kekuatannja di 
Indo-China Utara. Menurut ,,op 
sir2 tinggi” pihak Perantjis, Viet 
nam Ho memusatkan 4 dipisi in 
fantri dan 1 dipisi artileri serta 
kesatuan2 tidak tetap sepandjang 
batas2 Hanoi. Selandjutnja mere 
|ka katakan bahwa Djendral Viet 
nam Ho, Mo Nguyen Giap mem 
punjai kekuatan jang tjukup un 
tuk mengadakan serangan di 
»tiap2 tempat antara delta Sungai 
Merah dan Lai Chau. 

Indo 

pada hari 
bahwa Ko 

Dari djurubitjara resmi Komando 
Perantjis didapat - keterangan2 bhw 
prahoto2 Vietnam Ho jg dulu ha- 
nja berani berdjalan malam hari se 
karang dengan berani telah berge- 

192. Beribu2 pekerdja telah 
ahkan untuk mengangkut pcr 

inan ke tempat2 pe- 
Vietnam Ho. Lapo 

i rahasia menjatakan 
hwa ada tanda2 RRT telah mem 

perbesar bantuan militernja kepada 
Vietnam Ho selama 100 ig ter 

achir ini, dan sekarang tentara Ho 

mmempunjai persediaan2 amunisi jg 

besar, jig memungkinkan mereka 

             

  

  

     

   
     

    

   

| mengadakan kampanje jg lama. 
Antara—UP).     

# 

Naik Hadji' Diatas 
Gn. Lompobatang 
Suatu Gerakan Mistik Di 

Djeneponto-Sulawesi 
BEBERAPA HARI j.l. di D jeneponto (Sulawesi Selatan) oleh 

jang berwadjib telah ditangkap « r 
diri Kara Eng Badji jang telah diketahui memimpin suatu gerakan 

itu. Ia menganggap artinja sakti dan mengetahui 
segala apa jang akan terdjadi sebejumnja. Dibantu oleh beberapa 
orang ..chalifahnja”. (wakilnja) dalam waktu singkat ia telah men 
dapat penganut beratus2 orang dikampung2 Empong, 

| pesisir Djeneponto. 
diwadjibkan membajar sedjumlah | 
tidak sedia menerangkan besar djuml: 

5 . 
Gas wanita jang menamakan 

Udjungloe 
Kepada pengikutnja 

etapi para pengikutnja 
a. 

- 

    

Menurut keterangan pengikutnja 
wanita itu dapat meramalkan nasib 

|tiap2 orang dan malapetaka jang 
bakal menimpanja. Dikampung Em- 
poang beberapa penduduk telah 
mendjual rumahnja serta tanahnja 
karena Kara Eng Badji memastikan 
kampung itu akan dilanda bandjir 
deras. Puntjak pengakuan atas ke- 
saktian Kara Eng Badji ialah deng- 
an melakukan ibadah hadji. Tetapi 
tidak melalui Panitia Hadji Indone- 
sia. Mereka mendaki gunung Lom- 
pobatang. Karena menurut kepertja- 
jaannja tanah sutji bukannja - di 
Mekkah, melainkan dipuntjak gu- 
nung itu. 

Setiap orang dapat dianggap men- 
djadi pengikut jang sah, kalau ia 
sudah menelan ludah sang Kara 
Eng Badji. 

Selama dua tahun 'ini 
Djeneponto sudah dua orang ja 
ditangkap karena gerakan2  mistiek 
sematjam itu. Penjelidikan — jang 
berwadjib masih terus dilakukan. 
(Antara). 

didaerah 

jang 

. 

MENTERI perhubungan ir. 
Djuanda, jang disertai oleh . se- 
kretaris djenderal kementerian 
perhubungan ir. Sutoto dan ang 
gota2 staf kementerian tsb. lain 
nja, pada hari Rabu pagi telah me 
ngadakan rapat kerdja dengan 
seksi perhubungan parlemen. Da 
lam rapat itu ir. Djuanda antara 
lain telah memberikan laporan   tentang perundingan dengan Dr. 
Plesman mengenai soal GIA. Se 

Untuk Petjahkan Persa 
tuan Blok Russia 

Maksud Perundingan2 Tito DiLondon 

MENURUT KABAR? jang berasal dari sumber2 Yugosla 
Marsekal Tito dan PM Churchill pada hari Selasa malam telah 
lai dengan pembitjaraan2 mengenai keadaan jang timbul di 
ra2 Komunis sesudah meninggalnja Stalin. S landjutnja oleh 
ber2 tersebut dikatakan bahwa Tito ikan mendesak nebara 

nu n usaha2nja guna i 
ra2 pengikutnja. Kampanje propaganda jarig kasar dan ditudju 
kepada seluruh blok Kominform adalah suatu hal jang lebih 

dipakai sidja perang urat s 
biasa, ditudjukan untuk menggerakkan negara2 pengil 0 
untuk memisahkan diri dari Kremilih seperti halnja dengan Yu 

jang 
diatas. 

Seterusnja dikira2kan bahwa Mar 

| gris, Puteri 

                                                                               

ini ialah terhadap kemakmuran rak- 
Hjat pada umumnja dan - pengusaha 
Jatau pedagang pada chususnja. Di- 
tengah suasana bingung ini, rakjat 
lebih tak berdaja. Lebih2 belakang- 

ini dikedjutkan lagi dengan ter- 
garnja pula berita bahwa peme- 

akan mengundang ' kapita! 
'asing dinegeri kita. “Tak dapat di- 
indarkan anggapan, bahwa -peme- 
ntah dengan tidak disadarinja te- 

lah ong orang kesuatu ling- 
ungan jang akibatnja akan berat 

sekali dalam hubungan dan nilai 
arti kemerdekaan. Seksi Keuangan 
djuga berharap, kiranja pada seksi2 
lain D.P.R.. akan timbul pula ha- 
srat untuk mengundang pemerintah 
mengenai soal2 disekitar jang ber- 
hubungan dengan lapangan tugas 
seksi masing2, sehingga dengan be- 

(gitu keterangan pemerintah itu akan 
merupakan suatu laporan umum ke- 
pada DPR tentang politik beleidnja 
selama beberapa bulan ini sesudah 
KT votum kesempatan beker- 

»3 

   

emisihkan Rusia dari 

diadjukan Tito menurut « 

ngenai kekuatan negara2 Kom 13 
pengikut Rusia berdjumlah 1.122 
0C0 serdadu belum terhitung k 5 
sedjumlah 500:000 orang  pendj 
keamanan dan pendjaga2 perbat 

Tito diterima di Bucl 
ham palace, " 

Pada hari Selasa siang, Mar 
Tito telah diterima oleh Ratu 
beth dan suaminja serta beberapa f4 
mu. lasi untuk makan si Hadi 
pada djamuan tsb Ibu Suri Ratu, K 

ret,.PM Ch : 
dengan isteri, Ata egeri 
Eden dengan - isteri dan pemimpin ta 
oposisi Clement Attlee djuga dengan : Bea Sa 5 
isteri. Marsekal Tito NA oleh | s€per Sem: : Surabaja dsb. 
Duta Besar Yugoslavia di Inggrx | nja — dari Polisi Ekonomi Dja 
dan Menteri Luar Negeri Yugosia- | Karta Raya lebih djauh » Antara” via dan wakilnja. Pada waktu Tito | mendapat keterangan, bahwa ber 
sampai di Buckingham Palace telah | dasarkan bahan2 an keterangan 
terdjadi lagi sebuah insiden, dimana | dari Kementerian Perekonomian, 
seorang penonton jang berdiri diping | diketahui bahwa sedikitnja 15.000 
gir djalan dekat pintu masuk telah | ton tepung terigu jang mestinja 
berteriak ,,Tito pulanglah” dan .,han | ada sampai dengan achir Maret 
tjuglah Tito”. Orang tersebut dengan | ini dikota Djakarta, telah hilang segera ditangkap polisi dan dibawa - si Sitaan ipad ja 5 
ke pengadilan, Nama orang tsb ja- sebaggak. Bapa Tg perban Kan tan kulasi. fah Charles Nicol. Thompson, dar. 1 NE 
dia didjatuhi hukuman £ 5 oleh ka 

rena telah Ina da en Pa selandjutnja, dewasa ini terdapat pe 
hinaan jang mungkin ' membahaja- tundjuk2 jg menandakan, bahwa te- kan perdamaian. Marsekal Tito ting oung terigu sebanjak 15.000 ton js 
zal selama 2 djam di Buckingham mestinja ada dikota Djakarta itu 
Palace. (Antara — AE . Itelah dibawa oleh sementara oranc 

Marsekal “Tito mungkin /pedagang keluar kota Djakarta un 
kundjungi Amerika. tuk-kemudian  didjual disana, dan 

Dalam pada itu sumber2 jang ber mungkin hal ini dilakukan karenz 
kuasa di Washington pada huri Re- sangat kerasnja pengawasan jg di- 
bo tidak bersedia memberi kamen- 'djalankan polisi dikota Djakarta ter 
tar terhadap kabar2 jang menjata- hadap soal tepung terigu.  Usahz 
kan bahwa marsekal Tito dari Yu- |dan kegiatan penjelidikan terhadap 
goslayia mungkin akan mengadakan -patjeklik terigu bikinan” ini terus 
kundjungan: resmi ke Amerika Se: didjalankan oleh pihak polisi, ig & 
rikat. ' Dikatakan bahwa rertjana |lam bal ini mengharapkan pula ban demikian itu, sekalipun andaikata tuan dari pihak masjarakat. 
sedang dipertimbangkan oleh -perne- : AE Hu LA 
rintah, masih djuga “harus dipelx | Teri Rp. 6,- djari “oleh para -abli kementerian | Bahwa keulitan dam DAN luar negeri Amerika Serikat.  Dler »ung terigu benar? sudah terasa di 
karenanja kabar2 tentang kemune- | kalangan masjarakat umum, dapat 
kinan kundjungan Tito ke Amerika diketahui dari tingginja harga te- 
itu menurut pendapat sumber2 ter- | sung terigu sekarang ini, ialah Rp 
sebut dianggap sebagai duga?an sa- 6,— per kg, begitupun kalau ada 
dja. (Antara-UP). - 5 terigunja. Harga tepung terigu di 

S1 5 waktu2 tidak patjeklik dahulu, ia- . lah Rp 3,— per kg. untuk terigu 
Tjari Rahasia kwalitet nomor: I. Dalam pada itu E , B : t : diketahui, bahwa disebagian besar 

# Iberusahaan,  toko2 sampai kewa- Tr opa ara 8 Jrung2 dikampung, dewasa ini sudak 
Russia Sering Memotret tidak ada atau sangat sukar sekal 

Eropa Barat Dari Udara? 
didapatkan tepung2 terigu. 

UP MEWARTAKAN bahwa pe- | 
sawat2 pengintai Rusia dalam ke 
.adaan tjuatja, jang djelek, pada 
waktu malam mengadakan sela- 
lu penerbangan2, jang tinggi, gu 
na mempotret dengan memakai | 
film infra-merah tempat2 strate- 
gis di Eropah Barat. Kalangan2 
angkatan udara A.S. di Djerman 
Barat membenarkan baiwa pener 
bangan2 tsb. dilakukan oleh pesa 
wat2 Sovjet tetapi mengingat ke | 
pentingan pertahanan maka tidak | 
diperbolehkan mengadakan per- 
bintjangan terhadap soal ini dan 
bahkan djuga tidak diperkenan- penerbangan .mereka. Tetapi banjak 
kan memberikan perkiraan  ten- | djuga pelanggaran? 
tang djumlah pesawat Sovjet, ig jini dilakukan dengan sengadja. 
telah dapat dilihat terbang diatas | Daerah Baltik dan Austria ialah 
Eropah Barat dengan alat2 pe-| daerah2 dimana terlihat kegiatan 
ngawasan radar. 

  

Yrigu Djakarta 
Ada Tanda2 Diselundup- 

kan “Keluar, Kota? 
  

      

  

     

    

Menurut keterangan pihak polisi 

  

  

(Antara). 

  

berita, jang tersiar baru? ini, telah 
djuga terlihat pesawat2 terbang So- 
viet, jang berpangkalan didaerah 
kutub Utara, mengadakan penerba- 
ngan diatas wilajah A.S. Penerbang? 
pesawat2 Sovjet diatas daerah2, js. 
bukan lagi termasuk wilajah2 nega- 
ra-negara blok Sovjet, ternjata  di- 
lakukan pada siang hari dan seba- 
gian besar dari kedjadian2 ini  di- 
sebabkan karena ketjepatan sampai 
lebih dari 600 mil sedjam dari .pe- 
sawat2 terbang, menjusahkan pe- 
ngawasan penerbang2 atas arah     

' Tarief Ticket GIA 
Dikatakan bahwa menurut berita- vjet. Demikian UP. (Antara). 

djui kehendak pemerintah untuk 
membeli seluruh saham GIA. Jg 
nasih belum disetudjui menurut 

sudah selesai rapat kerdja itu 
menteri perhubungan atas per 
njaan2 menerangkan, bahwa da beli 
lam perundingan dengan direk- || menteri ialah . soal . kekuasaan. 
tur KLM Dr. Plesman itu, penfl KLM masih menghendaki ..zeg- 
dapat kedua belah fihak masih | genschap” untuk beberapa tahun 
belum dapat. dipertemukan. Jang amanja sesudahnja saham2-nja 
belum ditjapai  persesuaian itu/ didjual kepada pemerintah. 
adalah mengenai soal pokok, del  Selandjutnja menteri perhubu- 
mikian ir. Djuanda. Atas perta (| ngan atas pertanjaan menerang- 
njaan pula, ” menteri menerang-'| kan, bahwa ia sendiri berpenda- 
kan, bahwa KLM telah menjetu'lpat, bahwa tarif GIA seperti 

  

    

  

  

   

  

  na 

Lembaga Kebudajean Indonesia 

Kon. Betavisasch Gencorchap 

kenKunstan en Watenschappan 
2   

— Kebingungan? 
“ Seksi Keuangan: Akan Minta Supaja 

Pemerintah Djelaskan Politik $ 
makmuran Dan Keuangannja 

GAN jang didapat ,,Antara”, Seksi 

   

  Ke- 

telah memutuskan untuk me- 
pat Panitya Permusjawaratan jg. 
5 atjara rapat2 

intah diminta 
DPR untuk 

iakan satu hari untuk rapat ple- 
memberikan kete- 

sekitar kebidjaksanaannja 
muran pada umumnja jg. ja pemerintah mengemuka- 

  

Inggris Ameri- 
ka Tjari Teman 
Untuk Ikut Lakukan 
Embargo Thd RRT 

MENTERI luar negeri Ingoris 
Anthony Eden hari Selasa ini ia 
nerangkan dalam Madjelis Ren 
dah Inggris, bahwa ketika ja ber 
sama menteri keuangan R. A. 
Butler berkundjung ke Amerika 

Serikat, maka mereka telah mem beritahukan menteri luar negeri 
Amerika John. Foster Dulles ten 
tang renfjana2 Inggris, untuk 
memperkeras sistim embargo atas 
bahan2 strategis jang sekarang ini 
berlaku. Eden menerangkan, bah 
wa Inggris dan Amerika akan ber 
usaha, supaja negara2 lainnja jg 
besar perdagangannja dan perka 
palannja bekerdja bersama untuk 
memperkeras pengawasan atas 
export bahan2 strategis ke RRT. 

  

Dalam perdebatan jg diadakan se 
sudah Eden membatjakan state- 
mentnja tadi, bekas perdana 'ments 
ri Buruh Clement Attlee menanja- 
kan apakah Eden di Amerika telah 
membitjarakan . soal Taiwan i 
'duduknja seorang wakil pemerintah 
'Kuomintang dalam Dewan Keama- 
nan. 

Eden mendjawab, walaupun pe- 
merintah Inggris. sudah tidak meng 
akui lagi pemerintah Chiang Kai 
Shek, akan tetapi bukan demik 
lah sikap sebagian besar daripada 
anggota2 PBB lainnja. 

»Tidak mungkin untuk mendesak 
negara2 lain supaja mereka meng- 
akui pemerintah RRT, pada saat pe 
smerintahtsb. “ini mendjadi @gressor 
di Korea”, kata Eden 

(Antara 

   

AFP).   

  

Palar Tjalon 
Sekdjen PBB 
BEBERAPA arang Asia dewa 

sa ini disebut-sebut namania da 
lam hubungan pemilihan sekreta- 
ris djenderal baru PBB dan da- 
lam hubungan ini pula utusan 
tetap Indonesia pada PBB, L. N. 
Palar dianggap sebagai tjalon ter 
kuat jang kedua diantara mere- 
ka, demikian kabar jang diperoleh 
koresponden PI Aneta dikalangan 
diplomatik di New York pada 
hari Selasa. Kalangan ini menja- 
takan, bahwa semua tjalon2 nega 
ra Barat akan diveto oleh Rusia 
sedang tjalon2 negara2 komunis 
akan ditolak oleh Barat, sehing- 
ga dengan demikian hanja se- 
orang tjalon dari Asia akan men 
dapat sokongan jang tjukup be- 
sar. 

Kalangan diplomat jang Iajak 
mengetahui telah membanding- 
sandingkan kemungkinan2 dari 
tjalon2 Asia ini dan berkesimpul- 
an Sbb.: pertama India dengan 
njonja Vijaya Lakshmi Pandit 
atau Sir Benegal Rau, kedua 1. 
N. Palar dari Indonesia, ketiga 
Romulo dari Pilipina, 
Ahmed Bokhari dari Pakistan. 

  

                                          

  

    

  

  

  

Lagi sebuah gambar djenazah almarhum marsekal Jozef Stalin. Dalam 
sebuah peti majat jang bertutup katja, djenazah diangkut dalam kereta 
ditarik oleh 6 kuda hitam untuk dibawa ke Lapangan Merah. Djenazah 
Stalin ini akan disimpan dalam mausoleum disamping djenazah Lenin. 
Tempat sandaran peti majat Stalin ini dibuat dari batu graniet merah,   

Pe NE 
BEN 

An 
ata   tapi dengan adanja tutup katia itu, orang masih dapat melihat djuga 

dienazah Stalin jang sudah di-balsem. Y 

Sebab? Insiden . 
Tandjongmorawa 

Menurut Fihak Resmi Mula2 
Petani Mengedjek Polisi 
BERHUBUNG DENGAN insiden tanah 

25 ditepi djalan raja antara Medan- Tebing 

    

di Tandjongmorawa km 
Tinggi, jang terdjadi pada tanggal 16 Maret djam 8.30 pagi dan telah membawa korban kematian 

2 petani tewas dan banjak jang luka2, pihak resmi di Medan mengu- 
mumkan, lebih landjut, bahwa sedjak tahun. 1948 didjaman ,,Negara Sumatra Timur”, telah ditempati oleh 220 kelamin Tionghoa 120 ha 
tanah jang kemudian mendjadi tanah kepunjaan pemerintah, setjara iliegaal. Tionghoa2 jang mendiami tanah ini sebagian besar adalah 
tidak mempunjai surat imigrasi. Mereka ini adalah warga-negara RRT, 
terbukti djika 'ada hari2 besar mereka mengibarkan bendera RRT di- samping Merah Putih. demikian menurut pihak resmi. 

: petani tolak dengan | mentjoba mentjari djalan damai 
i untuk pindah. untuk menjelesaikan keruwetan 

memerlukan | ini. Perundingan2 diadakan ahta- 
uk diolah mendjadi ke-|r2 polisi dengan 10 petani Tiong- aan, maka pada tang- | hoa. Tetapi dalam rundingan2 ini 
sember tahun 1952, pe-| Tionghoa2 itu bukan sadja tetap 
dengan  perantaraan| menolak untuk dipindahkan, se- 

ten wedana Tandjongmorawa | baliknja djuga telah mengedjek 
ah memanggil wakil2 dari 220/ pihak polisi. 

5 Demonstrasi petani, petani 
sekitarnja solider. 

Semula tanah2 itu akan mulai 
ditraktor pada 14 Maret, tetapi 
sebelum -. dimulai pentraktoran- 
nja terdjadilah demonstrasi. kaum 
tani-jang -menghalangi- pentrak- 
toran itu. Demonstrasi pada 
tanggal 14 Maret dapat dibubar- 
kan oleh polisi. Tetapi waktu 
pembubaran itu, dalam suasana 
hangat, ada «seorang Tionghoa 
mengeluarkan antjaman kepada 
polisi jang mengatakan ,,serbu 
sadja”“ ,,Hidup Stalin — Mati 
Stalin”. Sedjak terdjadinja de- 
monstrasi jang pertama ini, terus 
menerus kaum demonstran da- 
tang kembali berkumpul diping- 
gir djalan ditempat tanah jang 
akan ditraktor untuk berdjaga2 
pada malam hari. 

Polisi perkuat pendjagaan 
Pada tanggal 16 pagi, polisi mem- 

berkuat pendjagaannja sampai 60 
orang, karena chawatir akan terdja- 
(li sesuatu insiden, disebabkan orang 
jang datang berkumpul disekeliling 
traktor - bertambah banjak. “Kira? 
diam 8.15 pagi ita (hari Senen) 
traktor itu dihidupkan. Segera sete- 
lah traktor itu “hidup orang makin 
rapat berkumpul  kedekat traktor, 
untuk menghalangi  supaja traktor 
tu djangan sempat bergerak. Da- 
lam “keadaan begini, datang se- 
orang polisi untuk mengusir seorang 
petani Tionghoa dan seorang petani 
Indoneisa, karena mereka ini sudah 
terlalu rapat pada traktor itu. Ber- 
hubung adanja perintah polisi itu, 
bukannja kedua orang tani pergi, 
tetapi  sebaliknja petani2 Tionghoa 
Itu memanggil kawan2nja sehingga 
dalam sekedjap waktu datanglah 
berdujun-dujun 150 Tionghoa ke- 

muka. 

      

supaja mereka mengo- 
tanah tersebut untuk 
PPN ini, Dalam pe- 
itu oleh pemerintah 
n, bahwa pemerintah 

5 "tamah? perta- 
untuk mereka. 

itu pemerintah ber- 
a untuk mengganti 
anam2an mereka di- 

2 ganti kerugian 
00.-— sebagai ongkos pindah 
selandjutnja ' menjediakan 
oto2 gerobak untuk ma- 

1 barang2 petani2 Tiong- 
n0a tersebut. Tetapi petani2 
Tionghca ini semuanja dengan 

r zan telah menolak usul dari 
pemerintah itu. Dikatakan oleh 
mereka, bahwa mereka tidak 
mau hu dengan instruksi pe- 

i 1 dan hanja patuh pada 
ua Chit Kong Hui (Per- 
Buruh “Tani Tionghoa). 

      
    

  

          

pemerintah mendesak 

    

pemerintah ber- 
bahwa rentjana PPN: 
Ia dan sebagai! 

8 pertama akan dibuat 
dulu pro dan kolam ikan 
kepunjaan PPN seluas 6 ha, ma- 
ka pada tanggal 2 Pebruari j.li 
oleh “pemerintah dipanggii 19: 
orang Tionghoa jang menempati: 
tanah 6 ha jang “diperlukan itu 
jang terletak ditepi djalan raja. 
Walaupun sudah melihat tanah 

pertanian jang baru ini, namun! 
10 kelamin Tionghoa itu 'menja- 

keberatannja sekali lagi 
tuk pindah. Demikian menurut 

nengumuman pihak "resmi itu. 
Oleh karena mereka tetap ber-: 
keras untuk tidak 'mau pindah,! 
maka oleh pamongpradja jang 

          

takan 

   

- Pertengkaran dgn.   
keempat 

hersangkutan petani2 . Tionghoa 
tu.diadukan kepada polisi supa- 
ia dituntut. Tetapi-pihak polisi 

terdjadi. 
Lalu terdjadilah pertengkaran an- 

tara polisi jang hendak mengusir itu 
  

komunis Berlin Barat. 
sumber2 Djerman Timur, jang 

  

Gerakan anti komunis di “Ber 
Barat itu jang mengumpulkan lapo   

wilajah udara ' 

besar dari pesawat2 pengintai So-! 

ran2 dari Djerman Timur menerang 
kan, bahwa  penjakitnja  Wilhelm 

| Pieck serupa dengan sakitnja presi 
den Tjekoslowakia, Clement Got- 
wald jang baru2 ini meninggal « 

a itu. Presiden Djerman Tin 

    

    

| 
| 

terla- 
umum 
mem- 

jang berlaku "sekarang ini 
lu mahal Masjarakat pada 
nja kurang mampu untuk 

yjar tarif “itu, Berhubung 
an. itu . menteri  berpen 
bahwa tarif itu perlu di 
Tetapi sebelumnja di 
dakan itu “harus diselidiki 

      

dahu- 
lu sampai kemana kemungkinan 
penurunan itu dan kemungkinan 
pemerintah dapat memberikan 
subsidi. 

Pieck Sakit 
Djuga Pemimpin Komunis Al- 

bania Dikabarkan Sakit 
PRESIDEN DJERMAN TIMUR, Wilhelm Pieck mendapat 

radang paru2 keras dan 'pleuritis, demikian menurut gerakan anti 
Berita iri 

kini mulai sembuh dari penjakit influenza 
pada hari Senen untuk pertama kalinja sudah 
djalan dikebun dimuka tempat ke diamannja di Berlin Timur. 

jang telah berusia landjut itu tidak 

Akan Diturunkan? 

  

dengan petani Tionghoa itu. Da- 
lam pertengkaran ini Tionghoa ini 
telah mengeluarkan perkataan jang 
lantjang sambil menundjuk2 polisi 
itu pada mukanja. Sedang berteng- 
kar ini,  tiba2 datang seorang pe- 
mimpin tani, bernama Amat. Ia 
rampas dari belakang sendjata jang 
dibawa polisi 'itu. Terdjadi pergulet- 
an antara dia dengan polisi  terse- 
but. Orang2 Tionghoa jang banjak 
datang berkerumun ini, demi me- 
lihat perguletan tersebut, “beramai- 
ramai 'mengerojok polisi itu jang 
telah terdjatuh ketanah. Ia habis 
Ui-indjak2. Berhubung banjaknya 

3 5 orang jang berkerubutan itu, tiba2 Ba Tea tersentuh trekker sendjata api dari p 3 polisi tersebut.  Sendjata itu ialah 
sendjata otomatis dg terletus se- 
luruh pelor2nja. Dalam perkelahi- 
an itu, seorang Tionghoa dapat me- 

Keras? 

berlawanan dengan keterangan 
mengatakan bhw. Wilhelm Pieck 

hadir pada pemakaman  djenazak 
mendiang Stalin, begitu pula tidal 
pernah kelihatan dimuka umum sc rebut sendjata polisi jang dibawa- 
djak beb minggu ini. Pers d Inja 'lari, bersama reserye pelor jang 
Djerman Timur tidak pernah mem Lada. Rupanja ini tjoba untuk me- 

1 tentang sakitnja itu. masang . dan  meletuskan Sendjata 
Djuga pemimpin  komu- api kepada polisi tersebut. T. etapi 
his Albania sakit. ' karena tidak biasa mempergunakan 

Seterusnja dari Bari. di Italia Uni | sendjata, senapan otomatis itu tidak 
ted Press mewar in, bahwa me Limeletus.. Demikian kisah menurut 
nurut kaum n Albania, is pihak resmi itu, 

berhub 1 dengan gerakan? Polisi2 jang Jain melihat peristi- 
komun Albania, menteri Iwa tersebut segera datang menolong 

n negeri dan kepala kepol temannja sambil melepaskan — teri: 
Mehmet  Shehu jg menda- Ibagen-tembakan keatas. Mendengar 

dikan di Moskow, menurut ftembakan2 ini perkelahian bersehir. 
j malam kini men Sesudah keadaan. mendjadi  ten- 

sudah tiga ming |teram, baru diketahui, hwa aki- 
dimuka bat terletusnja s ata po tu 

orang 21 orang mendjadi korban, jaitu S 
orang tewas dan 16 orang luka2 be- 
rat dan ringan. 

Kini pentrakteran itu berdialan 
Demikian kisah pandjang jg. 

Umkan oleh pihak rssmi di 
Medan mengenai peristiwa tanah 
Tandjongmorawa. (Antara). 
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sa 

       
     

    

ment 
k. sekian "lama ' meri 

pakan jan politik Shehu untuk 
merebut tampuk kekuasaan di Al- 
bania, kini memegang seluruh 
pinan pemerintahan. (Reuter). 

    

    

  

    

   

   

      

polisi : 
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SMG., KEMIS 19 MARET 1953 

Kota 

: Kartjis Pellakop 'kan Na - 
Dapatkah Harga Kartjis Sekaran 

Ini Dipertahankan 

  

BELUM LAMA berselang telah dikabarkan, bahwa sidang 
DPRDS Kota Besar Semarang telah memutuskan untuk menaik- 

kan padjak tontonan bioskoop dari 30Yo mendjadi 4070. Keputu- 
san ini sampai sekarang ini belum didjalankan dan Menana pe- 
ugesahan lebih Ta dari fihak atasan. 

E Berkena'an dengan itu, wartawan 
S , Ikita telah mentjoba mentjari ketera 

emarangan 
ngan2, bagaimana pendapatn nja para 

UANG KAKI. 

  

pengusaha bioskoop “di Semarang 
mengenai soal tersebut. Pada umum 
nja dapat dikata, bahwa mereka 
mengambil sikap ,.wait and see” dan 
menanti akan kenaikan tadi mendia 
di suatu #kenjata'an. "Kenaikan pa- 
djak itu dikatakan- memang dapat 
didjalankan. Tetapi apakah dengan 
kenaikan tadi, tarip biskoop jg. seka 
rang berlaku dapat. "dipertahankan 
ataupun boleh dikasih naik, ini men 
djadi suatu pertanjaan besar. Ta- 
rip2 jang sekarang ini dipasangnja, 
adalah penetapan dari bata Kantor 
Pengendalian. Harga Pusat di Dja- 
karta jang didasarkan atas bukti2 jg 
njata. Keada'an di Semarang kalau 
dibandingkan dengan Djakarta mau 
pun Bandung ada berlainan. Hal ini 
dapat dibuktikan dengan adanja per 
tundjukan? jang telah diadakan di 
kota2 tersebut. Dikota2 tadi pertun 
djiukan bioskceop sampai 5S kali da 
lam tempo 24 djam sedangkan di 
Semarang paling banjak hanja 3 ka 
li, kalau buruhnja tidak bersikap 
anti kerdja lembur. 

Sement ini, dari 

    

Pebatidan dalam negara merde- 
ka. Republik Indonesia jang Sir- 

pong amat tjintai ini, kadang2 amat 
djanggal kedengarannja. 

Misalnja sudah pernah dikabarkan | 
adanja .,Uang Pidjet” bagi pegawai2 
jang tjapai bepergian. 

Kini untuk anggauta2 DPR Dia- 
wa Tengah telah diadakan djuga 
apa gang disebut: .,Uang Kaki”, 
lah- honorarium sebanjak Rp. 5,— 
untuk ongkos djalan dalam kota 

Semarang, dari tempat penginapan 

ketempat sidang DPR. tak perduli 
andaikata penginapannja 

Aa 

  

itu ang 

gauta tjuma berdiauhan 100 metcr 
dari gedung persidangan. 

Sir-pong .setudju2 sadja “adanja 
uang ini. uang itu, asal nanti saking 
hanjaknja inisiatif, tidak ada jang 
bikin mosi mengusulkan  adanja 

Uang Grajang”. 

“Tapi ja terserah “lhooo, — kalau 
mau menggrajang badan dan dom- 
petnja sendiri... 

              

kiin kalangan 
kota Se- 
bahv wa 

       

  

   

untuk 
kokoh 

ngusgha 

iha 
ka 

soo un 
rtir. 

Sir-pong. 
  

Ter 

SOAL HONORARIUM ANGG. 
DPD DAN DPR JG DILIN- 

DUNGI. 
Batak 
diadakan persatuan 
sematjam itu. tetapi 
tidak membawa akibat 

  

data 
sebegit ai a uh 

Karena 

   

  

Kini dipelbagai 
pinsi Djawa Tengah 
soal2 jang sulit dan kelihatannia 
tidak dapat diatasi. Hal ini berke- 
naan dengan terdjadinja peristiwa 
dimana beberapa anggauta DPD 
dan DPR Kabupaten telah dilindu- 
ngi oleh fihak jang berwadjib - 2 
kemudian dibebaskan lagi. demi 
an a.l. keterangan dari Dr. Mar. 
djuki, angg. DPD Propinsi kepada 
pers kemaren siang  digedong Pa- 
pak Semarang. Ditambahkan selan 
djutnja, bahwa soal itu berkisar me 
ngenai honorarium. “Sesudah didie 
faskan “adanja peraturan? - Pemerin- 
tah: jang berlaku dan undang?nia. 
kemudian disinggung tentang sikar 
DPR Propinsi jang tidak menjetu- 
djui tjara?nja soal pemberian hono- 
rarium kepada anggauta jang dilin 
dungi. Ada anggauta jang sampa' 
3 bulan lamania ditahan terus men- 
dapat honorarium penuh dan seli- 
watnja ini mendapat uang separc 
dari djumlah tsb. Pendapat DPR 

t Prop. supaja anggauta jang dilin- 
dungi sampai perkaranja diputus 
oleh Pengadilan mendapat honora- 
rium penuh dapat disetudjui oleh 
DPD. Dalam pada itu ditambahkan 
pula tentang soal pemeriksaan per- 
kara ditangan Polisi dan Djaksa. 

Kabupaten Pro- apa? 
telah timbu! pada umumnja pilem importir, sela 

mempu 
Ka 

innja berkapitaal kuat, 
njai pasar luas diseluruh. dunia. 
langan importir berpendapat, kala 
Indonesia tidak suka mengimport pi 
lem2 Amerika umpamanja, lain? -ne 

geri di Asia tentu mau. 

Mungkin aksi terhadap importir 

ini akan tertjapai maksudnya, bilama 

ana produksi pilem Indonesia. makin 
lama makin madju. Tetapi sebegitu 
lama keada'an di Indonesia pembi 

kinan pilem belum mentjapai ting- 
kat jang sesuai, selanya itu orang ti 

dak perlu tergesargesa untuk meng 

ambil initiatief untuk maksud terse 

Yut, sekalipun dalam usaha ini um 

pamanja mendapat bantuan dari. p! 

hak pemerintah. Tetapi ,kejakinan 
ida, bahwa suatu. tempo, akan gja 

tuh pada sa'atnja, dimana persaing- 
in dengan pilem Amerika dapat di 

verhebat. 

Sementara ini mengenai  kenaik- 

an tarip bioskoop- itu dari fihaknta 
D.P.D. Kota Besar Semarang didie 

laskan, bahwa kenaikan tadi  ma- 
sih ditunggu pengesahan dari fihak 
nja Propinsi. Pun masih mendjadi 
suatu - pertanjaan, dimana  djawa- 

bannnja tergantung dari 

tor Pengendalian Harga 
Djakarta. Dalam pada itu 

askan, bahwa 

pun 

   

      

C 

pada Kan 
UESE 

   

KI 

  

    

  

Lebih djauh dikemukakan tentang 

    

  

:kian Presiden. 

Beberapa 
lenggara P 

DALAM 
ngenai R.U.U. Pemi 
terbuka hari 'Selas 
tapy, Tadjuddin N 
tojo serta usul am 
ketentuan2 tentang” 
Usul Engel cs. 
Asraruddin Mean 
suara itu terlebih ye tm 

ian 

a dengan 
uara bulat. Sel 

endaki oleh 
suara pro 

tan sebagai jg 
“ataukah tidak. Dengan 
tolak oleh sidang g. 

  

. 4Dasar 
Perdjoangan 
Dim Merebut Kemerde- 

kaan ta 

DJAM 11.15 hari Pre- 
siden dan rombongan La di Ta- 
rutung. Sepandjang an mulai 
batas masuk kota dip an rak: 
jat jang menjamb ut. "Pe kik mer- 
deka dan .,horas” menggegap 
tidak putusnja si Presiden 
tiba dilapangan Singamangara- 
dja. Rapat umum segera di 
mulai dilapangan tersebut, dibuka 
oleh ketua Tana, Tapanuli 
Utara dengan mengutjapkan teri 
ma kasih rakjat a' ka ndjungan 
Presiden di Tarutung dalam per- 
djalanannja ke Sumatera kali ini. 
Presiden dalam pidatonja ingat- 
kan kembali pada kundjungan- 
aja.kekota ini 5 tahun jang lalu. 
Presiden berpidato sesudah lebih 
dulu De Ouelju Ruslan Ab- 
dulgani berbitjara. Diantara pos- 
ter2 jang banjak dibawa rakjat 
antaranja tampak j berbunji 
«kami tidak ingin negara Repu- 
blik Indonesia jinak agama”, 
kami hanja dapat mendjundjung 
Pantjasila”. 

- 

Bung Karno menguraikan, bah 
wa pada tahun 1945 ada 4 sja 
rat jang telah diada Hn n, jaitu ben 
dera Merah-Putih j usianja su 
dah lebih -1.000 t un, kedua: 
lagu Indonesia Ra 2 ketiga: ' se 
tjarik kertas proklamasi dan ke- 
cmpat: U.U.D. Pantjasila. Tapi, 
kata Presiden, sjarat kelima ada 
lah. jg terpenting semangat 
nasional.  Selandjutnja Presiden 
kembali menguraikan, bahwa mes 
sipun telah 7 tahun merdeka, tapi 
5. tahun  lamanja menerus 
kita berperang mempertahankan 
Republik dari aksi militer Belan 
da dan 2 tahun ngan ini 
hadapi pula persoalan2 kekatjau 
an jang ditimbulkan oleh berba 
gai sebab jang maksudnja hen 
dak hantjurkan kita. Namun se 
lama kita bersatu an bersema- 
ngat merdeka tei akan 
ilapat atasi kesukar itu, demi 

Dai 
itu Presiden tidak pula lupa me 
ngingatkan pada Na se 
iuruh rakjat jang dipimpin oleh 
pemimpin2 besar dimasa silam, 
baik di Atjeh, Sumatra Barat dan 
di Tapanuli Utara sendiri jang di 

pimpin Singamangaradja - jang 
hampir 64 tahun lamanja dan 
baru danat ditundukkan Belanda 
karena kekurangan uru . dan 
alat2 perang lainnja. (Antara) 

  

KES. Nan — 
JGGIA 3 

Pertandingan sepakbola di Krido- 
sono Jogja pada hari kedua kema- 

ren antara Kes. Makassar dan PSIM 
Jogja berachir 3—3.. Dalam pertan- 

KES.   penaoka na anggauta DPD: jang 
ditinggalkan. Soal mengganti ang- 
gauta baru, hal ini tidak  disebu: 
didalam Undang2, hingga selamz 
5S tb. tempat jang lowong itu tidak 
dapat di-isi. Pula- djikalau anggaut: 
jang bersangkutan itu tidak menja- 
takan, tidak mampu bekerdja terus. 
“Ada kedjadian, dimana  anggauta 
DPR jang dilindungi kemudian di- 

2 hentikan dan tempatnja  teiah di- 
ganti oleh lainsorang. Kalau ke- 
adaan memaksa, Pemerintah dapat 
bertindak berdasarkan “atas Un- 
dang-Undang no. 22, Sikap DPD 
Propinsi memgenai ini jang disetu- 

:. djui oleh DPR, jalah memilih, ang- 
ep gauta lagi atau mengganti baru. un- 

tuk mengisi lowongan itu. Baik 
anggauta jang dilindungi maupun 
jang baru, ia harus menerima ho- 
norarium penuh, uang mana dapat 
diambilkannja -dari pos pengluaran 
jang tidak tersangka  (onvoorziene 
uitgaven). - Tindakan demikian di- 

“ambil untuk mentjapai maksud dari 
pada Undang? no. 22 dan djaltan- 
nja Pemerintahan jang demokratis. 

  Bagi 140 kali 300 sen (tarip) men 

Ijadi naik Ik. 16 sen untuk tarip ta 
li jang dipasangkan Rp. 3—. Se-i 

hingga dengan adanja perobahan #sb 

harus diperhitungkan pula harga ke 

naikan kartjis. - Djikalau. nanti. an- 

lai kata Pa persetudi ta fihak 

i Harga Pusat, 

Mungkin dapat 
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an ini tidal 

inja pen 
ingan tadi 

     

abi aan an 

menjulitkan — dja 

kartjis diloket2. 
mendjelas 

Demikianlah a.l. keterangan? jg 

didapat berkena'an dengan keputu- 

san sidang DPRDS KBS belum lama 

berselang. 

n
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  naji lu 

tidak 

    

   

  

  

  

MUTASI PADA BPM. 

Didapat kabar. bahwa mulai dng. 

te: 20 Maret 1953, Agent BPM Se: 

marang sdr. C.L. Belle telah mele- 

takkan « atannia dan diganti oleh: 

sdr. Wap. 

KETEMUKAN REVOKYER. 

Seorang perempuan” telah mene- | 

mukan sebuah revolver colt. tiap, 

Kuda no. 7947783 berikut pelurunja 

6 butir dipantai Kalibaru barat pa- 

da hari" Selasa"j.l. ta.tsb. ma: 

sih dalami keada: n dise- 

rahkan pada jang berwadjib. 

Sa S
a
k
s
i
 

l
a
m
a
 

  

Atas pertanjaan - mengenai 
Temanggung didjelaskan oleh sdr. 
Hadikartono, bahwa kesulitan itu | 
timbul karena adanja SOB. Seka! 
pun kesulitan2 ini ada, tetapi pada 
hakekatnja para anggauta mengun-. 
djukkan keinginannja bekerdja  sz- 
ma-sama. 

Atas pertanjaan mengenai  mosi 
tidak pertjaja, seperti terdjadi di 
Kudus dikatakan, kalau betul mosi 
itu diterima baik, seluruh anggauta 
DPD harus dilikwideer. dan kemu- 
dian diadakan pemilihan lagi. 

Achirnja dapat ditambahkan, 

soai 

  

   

  

   

KEPUTUSAN2 DEWAN PLE- 
IARA 
b 

NG. 

aru2 “1m. di 

Pleno Sobsi 

memutuskan 
jang terdiri 

to. Soe- 

NO SOBSI S 
Dalam sidangnja 

G.R.I. Gedong Dc 

Itjb. Semarang —. teki 

bah Susunan Dewan Harian 

wa sampai kini ada 34 orang jangj dari saudara2 Anwar, So R3. 

dilindungi, antaranja 28 anggautallasto, — Soeprijanto. — Sri Widjaya. 

Moelj c 

3 Sanjoto, Sri Moeljohar- 

PERSETUDJUAN 

   

    

   
   

  

    

  

Soepardj r 

Itono jang  mendjabat sekretaris 
Pa (Umum, wakilnj organisasi, 

Didalam perundingan antara S.B. ' sosial ekonomi, ikan/ penera- 
Sabun Semarang dengan pengusaha ngan, Keuangan an | kebudajaan 
Paberik sabun jang diwakili PPPS Olahraga. Dewan diberi kuasa pe- 
ranting Sabun dan dipimnin oleh nuh untuk menjempurnakan  kepu- 

kantor Penjuluh Perburtkin  Se- tusan2 kongres. program ke Sa 
marang pada tg. 18 Pebruari s/d ganisasi dll.-nja jang mendja 

4 Maret 1953 telah tertjapai perse- nja. 
tudjuan sbb.: 2 5 : 

Terhitung mulai dengan tg. 1 Pe- Pada tgl. 5 s/d 20 Desember 

“bruari 1953, pengusaha2  paberik 1952 di Salatiga telah diselengga: 

Sabun memberikan kenaikan upan kan udjian penghabisan SMP 8g. 
kepada buruhnja rata2 “Rp. 0,50 A, B dan SMA Bg. A. B, C oieh 
dan semua buruh mendapat tundja- L.P.P.U. Terr. IV (dulu DPPK) ig. 
ngan kemahalan “rata? Rp. 0.50. i oleh anggota? dari Angkatan | 
Upah terendah buruh  mendjadi, 
Rp. 3,75 berikut tundjangan kema- Adapun hatsilnja sbb,: 
halan sehari. Pemberian gratificatie | A jang lulus 1 orang, dan S 
th. 1952 dan hadiah lebaran tahun B jang lulus 15 orang: SMA Rg. 
1953 digabungkan mendjadi - satu Hang lulus 7 orang: B jang lul 

dihitung menurut masa kerdjanja': orang: C Sosial Ekonomi jang 

masing2. Demikianlah S.B. Sabun, 5 orang: C Juridis ekonomi 
mengabarkan. | tutus 8 orang, 

, 
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UDJIAN S. M. P.   

   

   

SMP" Bg. 

SMP 
A 

      

(lam ,PERBEPBS!”. 

ris, sdr. 

tertjatat oleh: Dunlop 

dingan ini Jogja telah Icading lebih 
dahulu sampai 3—0. Tetapi berkat 
perlawanannja Makassar jang baik, 

achirnja voorsprong ini dapat disu- 
sul sampai angka adi draw. 

PANTJA SILA AKAN 
LAGI. 

Seperti diketahui rapa waktu 
jang lampau, - Harian Pantja Sila 
telah terbit di Semarang, tetapi 
pada waktu belakangan. ini sterhen- 
ti. Kini didapat kabar,. bahwa ha- 
rian tsb. tidak lama lagi akan di- 

terbitkan pula dan ditjetak di. per- 
tjetakan ,,Semarang” nerbitan jg. 
akan datang -ini kabarnja diseleng- 
garakan oleh Pantjasila jang lama 

dan penerbit ,.Penghela Rakjat” jg. 
dulu pernah terbit di Magelang. 

TERBIT 

MELEBURKAN I I PADA 
»PERBE dai” 

Menurut DPT ,,PERBEPBSI” Se- 
marang: mulai tg. 17 Maret 1953, 

' Persatuan Olahraga Bulu” telah di 
kan diri da- bubarkan dan melebu 
Kemudian di- 

bentuk ranting ,,PERBEPBSI”  Ke- 
tjamatan Semarang jang pe- 
ngurusnja terdiri dari: sdr. Moelja- 
di, ketua, sdr. Soewardhi, sekreta- 

Sjakban, bendahara, 

KONSUL DJENDRAL 
KEMBALI. 

Pada tg. 20 Maret (besok), Kon- 
sul Djendra! Chou akan: meningga!- 
kan Semarang, setelah mengadakan 

penindjauan dibeberapa daerah di 
Djawa Tengah, a.l. Ambarawa, 

Magelang, Borebudur. Beliau akan 

bertolak ke Djakarta ngan plane 

pada djam 16.00 sore. Kepada 

Kiauw Pao jang ingin turut meng- 

hantarkan beliau sampai ' di Kali- 

banteng, diharap belum  djam 
2.45 sore sudah bersedia di. Hotel 
Grand, Plampitan arang. 

PASAR HASIL BUMI SMG. 
Pasar hasil bumi marang jang 

& Kolff pada 
Kapok €C 

pok pembeli 
Oveip: Kopi 

endju aa Ke- 
al 160 

edjad 1 157,50 

CHOU 

tg. 18 Maret 1953 
pendjual 1050: — 

72,50 .pendjual 74 z 
Rob. Ond. WIB 
dele pi  Djember 
0.0.: pmi Djember 

no. 0 Aug./Sept.: idfah pendiual 
170 dan hitam pendjual 140: Dja- 
gung putih kedjadian 82,50 Sema- 

tang: Katjang glondong terpilih 
pendjual 235:  Osee tidak 
pendjual 270: Osee terpilih pendjual 
300:  Osee, terpilih sedikit pendjual 

290: Katjang merah ndjual 135 

n.o. 125 o.0.: Beras Kretek TC Tje- 
ree pendjual 140 April/Mei,  Ku- 
rung HC Green pendjual 5,10, 

      

      

etentuan. 

milihan 

DJUTAN pembitii 
Umum dalam sidang: Parlemen pleno 

telah disetudjui us 
, St. Makmur, Sui urjaningprodjo dan Sumar 

ge ipa Asraruddin 
hedan penjelenggara 

di Ka 
milihan umum itu di bawah keku wan P 1 

Jitu ada 

| PSH, 

m pidatonja | 

terpilih 

Badan? Penje- 
mum Nanti 

fatsal demi fatsal me 

usul2 amendemen dari Sahe 

G 

Pa sa 3g 

.B.) cs. jang memberi 
pemilihan umum nanti. 
pro dan 29 kontra, usul 
| diadakan pemungutan | 

nsip, apakah Teu pe 
BAL dengan status djawa 
amendemen Melissa 

      

       

  

usul “amende-f 
» Stimbuk: pulas 

Bendiria n idang, bahwa jg. 

bertanggung djawab atas badan pe-j 
Aetengp art pemilihan itu Seharus. 

nja hanja satu menteri sadja. Pen- 
dapat ini dipelopori oleh Z. Baha- 
ruddin jang berpendapat, bahwa 
usul amendemen S. Engel es. tidak 
tegas ra ationja, karena menurut usu! 

badan penjelenggara jang | 
ditundjuk oleh Menteri Kehakiman, 
ada jang ditundjuk oleh Menteri 

Dalam Negeri, sehingga dapat di- 
artikan, bahwa badan? penjeleng- 
gara pemilihan itu akan dipertang- | 
gung wabka oleh dua menteri, 
jaitu N enteri Kehakiman dan Men- 
teri Dalam Negeri. “Menteri Roem 
menerangkan, - bahwa Pemerintah 
dapat menjetudjui dan - mengoper 

usul amendemen Sahetapy Engel cs. 
karena menurut: Menteri dapat di- 
djalankan, sedang perlainan  pe- 
nundjukan “ badan2  penjelenggara 
pemilihan (dipropinsi oleh Menteri 

Kehakiman, dikabupaten oleh Men- 
teri Dalam Negeri) itu tidaklah me- 
rintangi adanja satu sadja aparatuur 
pemilihan umum itu.. 

Z. Baharuddin - (tidak berfraksi) 

tidak puas dengan keterangan Pe- 
merintah dan mengusulkan supaja 
badan2 penjelenggara pemilihan jtu 

dipertanggung djawabkan kepada 
seorang menteri sadja, jakni Men- 

teri Dalam Negeri. ! 

Mr. Burhanuddin Harahap (Ketua 

fraksi Masjumi) menolak usul in: 
atas pendirian, bahwa pada prinsip- 
nja pertanggungan djawab terhadap 

pemilihan DPR? daerah adalah: pa- 
da Menteri Dalam Negeri, sedang 

pada prinsipnja pertanggungan dja 
wab' pemilihan Konstituante dan 
Parlemen pada Menteri Kehakiman, 
tetapi Menteri Dalam Negeri dz 
membantu dalam hal ini. Kemudi- 
an diadakan pemungutan suara, 
dan dengan suara 50 pro dan 71 

kontra, usul Baharuddin cs. ditolak. 

(Jang pro PNI, Progresip, Murba. 
jang kontra PSI, Masjumi. 
PKI, Katholik, Demokrat, 

Parkindo). Sehabis itu diadakan pe- 

mungutan suara atas usul amende-)| 
men Abidin (P.B.) jang minta su 

paja kapten? kapal jang berlajar dil 

perairan Indonesia membentuk pa- 
nitia administrasi pemilihan.  Usu! 
ini ditolak dengan suara & lawan 

97: 

    

N.U., 

Ketentuan2 tentang Ba- 
dan2 Senjelenggara Pe 
railihan, 

Dengan anna 
inen Sahetapy Engel dan Asrarud- 
din, maka ketentuan tentang badan? 
ba, nggara pemilihan itu sebagai 
berikut: 

Untuk. pemilihan anggota Konsti- 
tuante dan DPR diadakan sebuah 
badan penjelenggaraan — pemilihan: 
1. di-ibu kota Indonesia- atau - di- 
tempat lain jang ditundjuk oleh Pre- 
siden, dengan nama Panitia Pemili- 
han Indonesia: 2. dalam tiap2 dae- 
rah pemilihan ditempat jang ditun- 
djuk oleh Menteri Kehakiman, dc- 
ngan nama Panitia Pemilihan: 3. 
dalam tiap2 kabupaten, ditempat jg. 

ditundjuk oleh Menteri Dalam Ne- 

geri dengan nama Panitia Pemilihan 
Kabupaten, 4. dalam tiap2 daerah 
pemungutan suara, ditempat kediu- 

dukan tjamat, dengan nama Panitia 
Pemungutan Suara dan, 5. dalam 
tiap2 desa ditempat kedudukan  ke- 
pala desa dengan nama Panitia Pen 

daftaran Pemilih. 
Fatsal 18: 

Kantor Pemilihan Indonesia. di- 
ganti nama ,.Pantia Pemilihan  In- 
donesia”. Panitia ini mempersiap- 
kan, memimpin dan, menjelenggara 
Min pemilihan anggota Konstituante 
dan anggota DPR. Panitia Pemilih- 
an membantu persiapan dan  me- 

njelenggarakan pemilihan anggota 

'konstituante dan anggota DPR da- 
lam daerah' pemilihannja. “ Panitia 
Pemilihan kabupaten membantu Pa- 
nitia Pemilihan dalam mempersiap- 
kan dan menjelenggarakan pemilih- 
an anggota Konstituante dan 'ang- 
gota DPR. Panitia ' Pemungutar 

Suara mensahkan daftar pemilih, 
membantu persiapan pemilihan 
anggota Konstituante dan , anggota 
DPR dan menjelenggarakan pemu- 
ngutan suara. Panitia Pendaftaran 
Pemilih melakukan pendaftaran pe- 
milih, menjusun daftar pemilih dan 
membantu: mempersiapkan pemilih- 
an anggota Konstituante dan arng- 

gota DPR. 
Fatsal 19: 

Kepala Perwakilan Republik In- 
donesia membentuk sebuah: panitia 
ditempat “ kedudukan perwakilannja 
jang disebut panitia pemilihan. 

Dengan  ditutupnja “sidang hari 

ini, Parlemen telah mengadakan si- 
dang 11 kali membitjarakan fatsal 

demi fatsal R.U.U. pemilihan umum 

Lg dan menjelesaikan 19 fat- 
sal jang mengandung 4 bab," “jaitu 

Ihak pilih, daftar pemilih, daerah 
pemungutan suara dan badan? pe- 
njelenggara pemilihan. 
Sebagaimana diketahui R.U.U. p2 

milihan umum itu terdiri dari 132 
fatsal dan berisi 16 bab. (Antara). 

STUDIE KRING. 
Pengurus Studie Kring Semarang 

Timur telah dibentuk dengan. susu- 
nan pengurusnja terdiri dari: Pelin- 
dung Bapak Tjamat Semarang -Ti- 
mur: ketua I, II sdr. Tjipto Djuadi. 
L. Sayoto dengan. dibantu oleh 4 

orang lagi. Tudjuan dari Studies 
Kring ini ialah melaksanakan kur- 
sus2/ discu kepada mereka jang 
masih buta huruf maupun tidak. 
pengetahuan | tentang kemasjarakat- 
an dan mendorong masjarakat  ke- 

arah autoactiviteit. Mulai tg. I Apri 
akan dibuka kursus pengetahn 

umum bag. A, bertempat di Seko- 

lah Rakjat VI, Djomblang kulon, 
sedang susunan Dewan Guru #ter- 
diri dari saudara2 E. Hendroasmo- 
ro, J. Tjipto Djuadi, L. Sayoto, Su- 

   

  

   

  

Sega 

   

telah mengadakan: p 
lan wakil Residen 2) bupati So- 
'srobusono dan: 

Inomi, 19.30 Tepatka 

                  

MELESET DARI RAIL. 
Pada tgl, 12 Maart 1953 K.a. ba- 

Goederan-trein) jang berang: 
i Solo Ik. djam 5.30 pagi, de 

mpai di-sebelah timur setasiun 
locomotief sebelah muka 

| meleset dari rail. Untung korban ji 

dan kerugian ada. 
Dengan adanja kedjadian ini st 

| mentara djalannja ja reta-api djuru- 

san. Solo — Madiun terhalang, se- 
h g penumpang dari djurusan Ma 

diun- “dioper oleh kereta jang dari 
begitu pufa sebaliknja, 

jar “13,00 locomotief baru 
aik ke rail lagi. 

ANG R. 22.000 TERBANG. 
PE eangan jang kami dapat 
dari pihak jang berwadjib,  me- 
nerangkan bahwa setelah: diada- 
kan pemeriksaan, ternjata keu- 
angan Daerah Kabupaten Suka- 
-hardjo terdapat kabur sedjumlah 
'Rp: 22.000”. Kabarnja “ada. 2 
orang pemangku  djabatan jang 
terpenting jang tersangkut pema- 
kaian uang tersebut. 
“Perkara ini telah 

Polisi, dan masih diusut 

          

da 

ada ditangan 
lebih 

Jandjut. 

MAGELANG 

  

:GUNUNG MERAPI MASIH 
GIAT 

— Dari kalangan pembantatah dae- 
rah Kedu, diperoleh keterangan 
bahwa penduduk disekitar gunung 
Merapi nampak tetap tenang da 
lam. menghadapi kemungkinan ' 
meletusnja gunung tsb. Tetapi 
persiapan2 terus diadakan « oleh 
pemerintah kabupaten Magelang 
bersama2 dinas Gunung Berapi 
al. memperkuat pendjagaan pos- 
Da dan kelengkapan perhubung- 

di 5 tempat pos2 tadi terma- 
(kota Magelang. Perlengkapan 

Naa dengan radio akan di- 
berikan oleh pemerintah pusat 
Djakarta. Sementara itu pihak 
djawatan jang bersangkutan te- 
tah mengadakan perluasan  dja- 
lan-djalan dan pembikinan djem- 
batan2 darurat diatas kali Pabe- 
ian,  Gataksantren, Ketunggeng | 
dan Kadiredjo. Djembatan2 jang 
dibutuhkan itu pandjangnja 20 
sampai 60 meter. 

: Menurut an 2 gunung 
Nee ketika hari Minggu jl. 

tan Pi kan asap hi- 
tam jang mengepul dari lubang 
Aan turun kebawah, menandakan 

wa gunung tersebut bekerdja 
ih giat dari pada kebiasaan- 

1 
- KURSUS MENINGKATKAN 

: ... MUTU PEGAWAI. 

-Surjosutisno “dari Seksi Pendidik- 
an Pegawai dari Kementerian Dz- 

lam Negeri, selama-4 hari-di Kedi 
ertemuan deng. 

  

Pegawai jang diadakan oleh Kan- 
tor Karesidenan Kedu di Magelang. 
Menurut keterangan, kedatangannja 
bermaksud untuk mengumpulkan 
bahan2 bagi Kementerian Dalam 
Negeri untuk mengadakan — kursus 
aplikasi pegawai? dinas aktif se- 
luruh Indonesia, jang akan di-ikuti 

oleh para tjamat jang belum mem- 
punjai dasar pengetahuan jang se- 
suai dengan  kedudukannja seka- 
rang. Diterangkan, bahwa untuk 

  

  

SIARAN R.RJ. SEMARANG 

Kemis, tg. 19 Maret 1953. 
Djam 17.00 Pembukaan: 

Gending dolanan: 
anak2, 17.30 Pengumuman berita 
daerah: 17.45 O.K. Xavier Cugat: 
18.00 Langgam oleh O.K. Panora- 
ma, 18.15  Pengadjian dan adzan: 
18.30 Langgam, 19.00 Tanda waktu: 
19.10 Selingan: 19.15 Tindjauan cko 

h? 20:00 Sari 
Warta, 20.05 Siaran Pemerintah, 
20.30 Mimbar Islam: 20.45 Suara 
Ping Astono, 21.00 Beritas bahasa 
Djawa, 21.15 Santiswaran oleh kara 
witan: 22.00 Warta berita “olah ra- 
ga: 22.15. Tindjauan atjara: 22.20 
Hiburan malah oleh Tossema, 23.00 
Tutup. 

17.05 
17.10 dongengan 

locomotief No. D 52016, setel 

IP KNGAH 
huan . para pe- 

oleh Kemen- 

kini telah di- 
pegawai tamat- 

gah, selama satu 

menambah pengeta 
gawai pamongpradja 
|terian Dalarn Nege 
adakan kursus bagi 
an Sekolah Menen 
tahun di ban Surabaja, Me- 
dan dan Makasar. Didaerah Djawa 
Tengah belum dibuka 

Atas usaha Residen Kedu di Ma- 
gelang sudah diada 2g an kursus chu- 
sus buat pegawainja, babak pertama 
selama 6 bulan, di-ikuti oleh 74 
orang. Ba djuga diada- 
kan kursus tertulis buat para tia- 
mat diluar kota dengan melalui 
organisasi S.S.K.D.N. tjabang Ma- 
gelang. 
20 TAHUN Ta RKUMPULAN 

AN Lap 

Pada hari Mingg 

bertempat di Bulu 
WARNA Magelang t 
kan perajaan Te 
tahun ke: 20 perk 
to”. Dalam peraja xi tersebut jang 
dikundjungi oleh I.k. 500 orang te- 
'Tah dipertundjukkan berbagai tari2- 
an serta dagelan. 

Perlu diketahui, 
lan ,,Wanito” jang 
dari singkatan ,,Wose 
dija Ichtiar Oetomo 
djak tahun 1933 

diketuai pertama2 
Adapun tudjuannja 
kan suatu organisas 
berazaskan sosial 

.ISALATIGA 
gama 

LURAH TLUMPAKAN Di- 

. TEMBAK PENGATJAU. 
Pada hari Rebo tg. 18 Maret kira- 

kira djam S pagi rumah lurah desa 
Tlumpakan ketjamatan Bringin te- 

lah didatangi gerombolan pengatjau 
bersendjata jang tidak diketahui ba- 
njaknja.“ Terbawa oleh rasa takut 

kepala desa" itu mentjoba hendak 

melarikan diri, tetapi segera 
diketahui oleh gerombolan lalu di- 
lepaskan tembakan jang mengenai 
paha sebelah kanan. Dalam keada- 
an luka parah ia diangkut ke 
rumah sakit. Keadaannja mengcha- 
watirkan. Berapa kerugian barang2 

jang diderita belum dapat diketahui. 
Sedjak dahulu desa Tlumpakan se- 
ring dikundjungi gerombolan. 

tg. 15 Maret jl. 
Piptadtirit DWIL- 

telah dilangsung 

eringati ulang 

bahwa perkumpu 
namanja diambil 

Anggajuh Ne 
didirikan se- 

Magelang dan 
oleh Sardjono. 
hanja  merupa- 

persaudaraan 

ekonomi. 

  

  

BAJI DALAM KAKUS. 
Dikakus asrama tentara didjalan   

ssikan Kursus | 

Kunir Djakarta, Djum'at telah 

: diketemukan baji baru lahir jg. 
segera dibawa ke Rumah Sakit 
Umum Pusat Djakarta. Kedjadian ini 
sudah dilaporkan kepada polisi. Be 

lakangan ternjata bahwa jang me- 
lahirkan anak itu 
puan nama S. sauda 
seorang anggota 
gal diasrama tersebut, 
mempunjai suami. 

ra dari 

jang belum 

mpulan ,,Wani- 

seorang perem- ! 
salah | 

ntara jang ting- | 

  

Dalam pemeriksaan perkara Affandi Ridhwan, ang 

Barat jang didakwa membantu gerakan D.I. oleh p 
terdekwa jai& selama 

tahanan berkesempatan bertemu dengan dnak ister 

Affandi Ridhwan sedang memeluk anaknja dengan pe 

dung pada hari Sabtu jbl., 

gauta 
ngadila 
ini me 

erinja. 

DPD Djawa 
an negeri Ban- 
eringkuk dalam 

Tampak sdr. 
nuh kasih. 

  

Laku Di 

kata Boes Effendi, pegawai 

nja bangsa asing. 
000.— ongkosnja, 

dalam Fair ini. . 

Setengah harian Manila mengata: 

kan, bahwa ,.Indonesia mengambil 
bagian dengan segala  kepantasan- 

nja.” Diapit Paviljun Vietnam dan 

Spanjol, bagian luar Paviljun Indo- 
nesia hampir sama - dengan jg dj 

buat pada pertundjukan  Kolombo, 
tetapi bagian dalamnja berlainan. 

| Didalamnja terdapat ruangan  tem- 

  
| 

  

Usaha? . 

Kata 

di-import, sedan 
Indonesia, arang 
“pun jang berada 
asing. Dena 
Sumanang. Ia t 
harus dimobilis 
merintah bemnlat 

. berbagai perusahaa: 
pembangunan 
manja untuk 

ditangan asing 

60 Peladjar 
Demobilisan 

Dipersiapkan ' Berangka 
“Ke Djepang ' 4 

(Korr. S 

DARI FIHAK 
kutan diperoleh k 
wa oleh Pemerin 
tjanakan untuk merana be- 
berapa pemuda Demobilisan Pe 
ladjar ke Djepang dalam waktu 
jang tidak lama lagi. Pada umum 
aja jang akan dikirim itu jalah 
peladjar pedjoang jang telah lulus 
dari S.M.A. dan beberapa maha- 
siswa. Banjaknja pelamar ada —— 

   

endiri) 

jang bersang- 
NN bah- 

telah diren-   SIARAN R.R.I. SOLO 
Kemis, tg. 19 Maret 1953, 
Diam 17.00 Pembukaan: 17.05 

'Dunia kanak-kanak 17.30 Warta 
berita daerah: 17.40 Kamus: ha- 
rian: 17.45 Instrumental  lagu- 
lagu Arab: 18.00 'Pengadjian Al 
Our'an, 18. 15. Mimbar Islam: 19.09 
Tanda waktu, " 19.10 Ibukota hari 
ini: 19.15 Tindjauan 
nomi, 19.30 Lagu2 Hhorahon: 20.00 | 
Sari warta berita, 20.05 Siaran Pe' 
:merintah: 20.30 The Moon Islanders 
Band, “21.00 Berita bahasa Djawa ' 
2115 Atjara esok hari: 21.20 Gema 
malam oleh O:K. Irama baru: 22.00) 
Warta berita: 22.15 Santiswaran oleh ' 
PWS: 23.09 “Tutup. 

Djunrat 20 Maret, pagi dan 
malam hari. 

gu2 Arab: 06.15 Ratna dan pemuda 
Maluku: 06.30 Warta berita 
06.45 Pengadjian Ouran: 
Tanda waktu: 07.15 Aneka warna 
langgam krontjong: 07.39 Berita ba 
hasa Djawa: 0745 Conga, Mambo 
dan Samba, 08.00 Warta — berita: 
08.15 Tutup. 
“12.00 Pembukaan 
Sutinah, Aisah dan 
Chotbah dan 

07.00 

12.03 Rajuan 
Aa ang 

sembahjang: 13.15 

Penghantar makan siang, 14.30 War 
ta berita, 14.45 Tutup. 
Djam 17.00 Pembukaan: 17. 05 Ta 

man kanak2: 17.30 Warta daerah: 
17.45 Permainan cello diiringi piano 
18.00 . Pendidikan untuk pemuda 
oleh Prodjosuto: 18.15 Seni karawi 
tan oleh A.SLA.S.: 19.00 Tanda war 
ta berita: 19.10 Ibukota hari ini: 
19.15 Tindjauan Tanah Air: 19.30 
Pilihan pendengar: 20.00 Sari warta 
berita: 20.05 Siaran Pemerintah: 
20.30 Irama lagu2 Maluku: 21.00 
Berita bahasa apa 21.00 Mana- 
suka gembira oleh R.O.S.: 22.00 War 
ta berita: 22.15 Manasuka gembira,         nadi, Sutanto dan Sumitro. 

  

  123.00 Tutup. 
Ha 

  

mingguan eko obat-obatan 3 ora 

Djam '05.57 Pembukaan: 06.00 La' 

daerah: 

Maklumat, 13.30 Warta berita: 13,45: 

350 dan setelah dit test akan diam 
dil Lk. 60 pemuda. Mereka akan 
beladjar selama “3 sampai 2 
tahun dalam 

keachlian, mitsain 
5 orangs.. pembiki 
orang, dangan 
aan 7 orang, e 
orang: ba 

nja: urusan Bank 
nan kapal 14 

orang, perika 
ro-techniek 7 
ani 2 erang: 

ng: pembikinan 
amiek 3 orang: 

orang, pertje 
ahli rami 1 

| kertas 5 orang, ker 
Maan 
takan 1 orang 

| orang. 

| Maret sampai 
1953 pemuda2 
ng di Bogor. 
banitya peneri- 
ari residen, wa 

Darsono, seorang 
Bogor, pemu: 

ramakan pada 
a disana. 

sambil me- 
nja kapal dan 
aa lainnja, me- 
Celak papai “dan 

betinayah untuk 
Na masjara- 

i duta” Indo 

Mulai tanggal 29 
achir bulan April 
itu akan ditampu 
|Dengan bantuan 
maan js. terdiri 
li-kota dan «dr. 
bemuka rakiat 
da2 itu akan dias 
beberapa keluarg 

Selama di Bog 
nunggu berangkat 
penyelesaian 
reka akan diberi 
tjeramah2 jang b 
menghadapi perg 
kat Djepang Ti 
nesia. 

erangkan, bah- 
Djepang akan 
ani mereka di 

di pabrik/pe- 
dengan ,,cour- 
setiap hari. 

Selandjutnja 
wa peladjaran 
dibikin practisch 
suruh ,,meelopen 
rusahaan ditambah 
ses” beberapa djam 

Mengingat bahwa tahun pela- 
djaran di Djepang itu dimulai 
pada bulan April, maka pengirim 
an pemuda2 itu akan diatur se- 
demikian rupa sehingga djangan 
sampai terlampau kasip, 

| Segala sesuatu jang bertalian 

antara lain keterangan 
Pan selandjutnja, bahwa domestic c-capital ini 

Dalam memobilisir modal jang ada disini pe 
memberikan faci litet2nja. Umpamanja modal dari 
aan asuransi bisa dikumpulkan dan dipakai untuk 
- onomi dengan djalan investasi2 jang safe, 
usahaan pembangunan rumah (woningbouw). 

Ibagai djurusan | 

Ali-Baba' 
Supa aja Dilakukan pan 

“ Terang?an ' 
Menteri Sumanang 

Na FOREIGN-CA PITAL dimaksudkan modal jang 
domestic-capi tal adalah modal jang berada di 

eliputi baik jg dinamakan modal nasional, mau 
Warga-negara keturunan 
Menteri Perekonomian 

atau 

umpa 

Mengenai pertanjaan apakah 
domestic-capitat - jang ada disini 
tjukup untukspembangunan jang 
di-inginkan, Menteri mendjawab, 
bahwa soalnja sekarang bukan 
soal tjukup “atau tidak  tjukup. 
Tidak boleh ditaruhkan titik be 
rat kepada masalah foreign-capi- 
tal sadja. Ditanjakan apa peme 
rintah menghendaki, bahwa ' in- 
Gustri di-entamir setjara besar2- 
an, hingga dapat lebih efficient, 
atau hendak diutamakan industri 
-ketjil, Menteri mendjawab bah 
wa dalam soal ini harus ada syn 
chronatie, dua2 harus didjalan- 
kan bersamaan. Jang: masih meru 
(pakan pertanjaan ialah apa pihak 
jg bersangkutan mau bergabung 
dan mengumpulkan banjak modal 
untuk mendirikan industri jang 
besar. Industri ketjil bisa didiri 
kan ditempat jang ketjil atau ter 
pentjil, dimana persaingan j besar 
tidak begitu terasa, hingga masih 
ada kemungkinan berkembang. 

Menteri . menundjukkan kepada 
kenjataan, bahwa kebanjakan orang 
sekarang berkerumun dikota besar 
sadja. Ini harus disalurkan. 

Mengenai. kerdja-sama antara 
warga-negara , asli dengan  keturu- 

nan asing atau. dengan orang asing 

(perusahaan2 Alibaba), pemerintah 
mengandjurkan ' supaja “ini dilaku- 
kan dengan terang2an. Tentang tja 
ra bagaimana pemerintah hendak 

membikin “ terang dikatakan ' bhw 
idee “untuk” ini sudah ada, hanja ter 
wudjudnja ialah apabila  foreign- 
investment policy sudah- ditentukan. 

Penjaluran order peme 
rintahi. 

Mengenai pesanan2 “ pemerintan, 
Menteri Sumanang menerangkan, 
bahwa soal tsb, baru2 ini telah di 
bitjarakan diantara 7 Menteri di ka 
mar-kerdjanja. 

Pemerintah memperhatikan soal 
tsb. dan sedang di-ichtiarkan supa- 
ja penjaluran berdjalan dengan le- 
bih baik. Memang  kesulitan2 ma- 
sih ada dalam soal tsb. jg harus di 
tindjau dari berbagai2 sudut. 

Perihal .,hasil” peraturan import 
ig didjalankan mulai Agustus tahun 
jig lalu itu, Menteri belum hendak 
membitjarakan, demikian K.P. 

    

  

dengan persiapan pengiriman ini 
diselenggarakan oleh K:U.D.P. 
ditempat-tempat jang besar dise- 
luruh Indonesia. 

Adapun nama2 "mereka jang 
terpilih sedikit hari lagi akan di 
umumkan di surat kabar.     

Sate Indonesia 
Pilipina 

6 Tusuk 35 Rupiah—Paviljun 
Indonesia Paling Tag 
HAMPIR SERIBU ORANG 

dujun kepaviljun Indonesia didalam Philipines 
Kementerian 

wartawan UP di Manila. Effendi mengatakan 

hari pembukaannja, hampir 3 butan jang lalu, 1 
bar pamflet jang dibagi-bagikan kepada publik 

Meskipun Pavil jun Indonesia 
tetapi djumlah ini tidaklah 

karena Paviljun Indonesia diakui umum seba Lg 

setiap har Pan berdujun- 
national Fair”, 

Pene serah “sa kepada 
agi, bahwa pada 

lebih dari 1000 lem 
, jang kebanjakan 

La dari Rp 500. 
rarti pemborosan, 
jang terbagus di 

pat  mempertundjukkan — pelbagai 
kain batik, pelbagai matjam ba- 
rang perak, 2. berukir dari Dje- 

para, dan jg ti ketinggalan ba- 

rang2 kesenia an Bali. Menurut Ff- 

fendi, ukiran2 pintu dan dinding 
ig sangat menarik - hati penonton. 
Banjak jg ditanjakan oleh penon- 
ton, mulai dari pendidikan samp 
kepada bahasa. Ada jg bertz 

Mengapa Indonesia sampai 80 d 

ta penduduknja?” Pertanjaan begini 

sukar didjawab, kata Effendi. 
Untuk mengurus paviljun ini Ff- 

fendi dibantu orang kawan- 
nja, studen pada Eastern dan 
Manila University, jg membantu- 
nja diwaktu ggang. Bantuan In- 
donesia ini, kata Effendi, menam- 
bah pengetahuan Orang? ' Filipina 
tentang Telan dan sedjarah Ix- 
donesia dilukisk idinding jg 15 
meter pandjang dengan 5S tong- 
gak, sebagai ng Pantjasila. 
Tonggak Pantjas ditjat dengan 
air mas, dan di beranda pa- 
viljun. 
Dengan tidak” resmi Indonesia 

djuga diwakili di Manila oleh ,,Wa- 
rung Indonesia” di Dewey  Boule- 
vard, sebuah djalan besar ditengah 
kota itu. Warung atau restoran ini 
dipimpin oleh Peter Alfonso — ke 
lahiran Surabaja dan telah mendja- 
di warga negara Disini didjual 
kepada tamu2nja, kebanjakan bang 
sa Amerika, sate, nasi lengkap dgn. 
sambal, kerupuk udang, sajur dan 
lain2. Didalam restoran ini - oleh 
Chris Broekhuyzen. sebuah sudutnja 
diubah mendjadi ,,Sudut Bali” jg di 
hiasi dengan lukisan dan ukiran Ba 
li ig impressionistis, dan menurut 
Alfonso, sudut ini banjak - menarik 
tamu Amerika. Restoran Indonesia 
adalah kepunjaa Djamaluddin Ma 
lik, Presiden Per sari di Polonia, Dja 
tinegara. Tetapi makanan jg didjual 
disana Bkentan untuk kantong In- 

donesia, karena satu porsi sate jg 
terdjadi dari tusuk, harganja 5 

pesos atau 35 Tetapi tamu2 
asing tidak eratan membajar se 
kian, asal dapat mengetjapi maka- 
nan Indonesia asli. (Antara). 

Gadji Pega- 
wai Negeri 

Supaja Dibajar Dimuka — 

     

Far 

, 
lamban 
sila 
diri 

  
ruh Postel baru2 ini telah me 
njampaikan seputjuk surat per 
mohonan kepada menteri urusan 
pegawai, supaja merubah sistim 
»achteruitbetaling” daripada ga 
dji2 pegawai negeri dengan sis- 
tim AN aan Dalam su- 
rat ita diterangkan, bahwa pega 
wai negeri s arya za man Djepang 
sampai se mendapat gadji 
nja setjara teruitbetaling. Ini 
menurut rb besar S.B. Pos 
tel adalah akiba . daripada ,,uit- 
buiting dan armingspolitiek” 
dari pemerinta tete “Djepang dahulu 
jang mentjoba agar supaja pega 
wai2 lebih lemah perekonomian- 
nja dan tundul sepenuhnja kepa 
da pemerint Tik cpang. # 
Dengan sistim  achteruitbetaling 

itu, pegawai2 negeri harus memin- 
djam lebih dahulu untuk makan se 
hari-hari dan waktu habis bu- 
lan barulah dapat membajarnja, jg 
berarti hanja bekerdja untuk mem 
bajar pindjaman apa jg telah di ma 
kan, Sistim ini sudah tidak sesuai 
lagi dengan keadaan dewasa 'ini, 
demikian antara lain isi surat ke- 
pada menteri urusan pegawai itu. 

  

SIDIK DJOJOSUKARTO DJU- 
RUBITJARA RESMI PNI. 
Putusan sidang DPP-PNI pada 

tg. 11 Maret jang 1 baru lalu me- 
netapkan se Fa Mera biaaaA res 
mi PNI Sidik Pn (ke- 
tua umum PND mengangkat 
Gatot Mang ng rad ja sebagai se-   kretaris kant E'PNI (kepala kan- 
tor), ai 
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LANGIT disebelah barat-laut 
Las Vegas mendadak bersinar 
terang benderang pada djam 
17.20 waktu ie 4 ira 
djam 20.50 waktu Djawa) pada 
hari Selasa kemaren dulu ketika 
sendjata atom 1 ak. 

. 

  

     
    

  

Las Vegas. Djaring stasiun2 tele 
visi dan radio Amerika memberi 
pandangan mata tentang peleda- 
kan bom atom jang pertama ..di 

t dalam tahun 1953 

       

  

, guna membuktikan 
orang2 jang tjukup diper 

lindungi dapat hidup dibawah ba. 
jangan bom atom jang meledak 
dan sesudah itu dapat bertempur 

dan hidup sebagai biasa. 
Menurut wartawan U.P. jang 

menjaksikan pertjobaan . ledakan 
atom ini, pada saat ledakan ia 
melihat ,.sinar putih jang memba | 
kar dan memutar naik keatas 
serupa dengan puntjak api minjak 
atau benzin jang terbakar. Kira2 
15 detik sesudah sinar pertama 
itu tampak gumpalan asap bagai 
tjendawan jang terkenal itu jang 
makin lama bertambah besar dan 
tinggi. hingga “setinggi 40.000 
kaki. Gumpalan asap ini seakan2 
hidup berkisar dan berputar. 13 
menit sesudah ledakan awan te- 

   

lah mendjadi demikian. besarnja | 
hingga menutupi seluruh bagian 
“padang /pasir jang digunakan se 
bagai tempat pertjobaan.” Penjiar 
penjiar radio jg berdiri diparit2 
bersama? dengan serdadu2 Ame 
rika hanja 2 mil dari tempat leda 
kan menjatakan bahwa reaksi le 
dakan terasa ,,sangat hebat”. di 
parit? mereka. “Menurut kata2 
mereka, ledakan itu ,.memukul 
kepala, memulul gigi dan meng 
gontjangkan badan mereka.” Le 
dakan atom pada hari Selasa itu 
ialah ledakan sendjata atom -Ame | 

      
20000 (Oleh: Pembantu 

njah sepciong roti dengan menge 
ialah roti jang dihinggapi virus 
di California, seorang sardjana 

dan kuman2 penjakit biasa. Pada 

| Alpijn, seorang pengembara 

Pemuda berbadan ' sehat taci 
-— siapa tetap tinggal sehat —— mie- 

madjukan  dirinja setjara . sukarela 
untuk membantu mendapatkan se- 
matjam vaccine jg bisa. membran- 

tas penjakit polio (lumpuh kanak?) 
Sardjana jg melakukan  pertjobaan 
itu, Dr. ALP. Krueger dari Balai 
Perguruan Tinggi California, hen- 
dak membuktikan. bahwa  strains 
viruse bisa tumbuh mendjadi besar 
setjara tiba2 sadja berobah mendja 
di berbagai strains. dalam tempoh 
beberapa menit dengan mendapat 
tenaga untuk membangkitkan ber- 
bagai matjam. penjakit. - Pengemba- 
ra jg disebutkan tadi adalah me- 

: S3 

” TE s 
' . 

.TJATATAN REDAKSI: 
Influenza ddn ,Grippe” 

cataw' Flu” adalah dua dje- 
h nis “penjakit” ig didapati di 

mana-mana didunia ini. Ti- 
dak ada pelosok diatas bu- 
mi ini jg bisa tersingkir dari 

| serangannja. Dalam bentuk 

penjakit .pilek” biasa ia 
menghinggapi . manusia  se- 
djiak - berabad-abad lamania 
setjara tiba2 sadja, kemudian 
hilang dan timbul: kembali. 
Walaupun hama ,,FLU” itu 
masih merupakan momok jg 
tak dapat dilihat, namun i- 
mu pengetahuan sudah ham   rika jang ke-35 kalinia jg terdja 

di di Amerika atau di Pasifik se 
djak achir perang dunia kedua. 

Emoh Bahasa 
Inggris 

Sidang' DPR Pesawar 
Bubar 

PEMAKAIAN bahasa Inggris 
pada waktu pembukaan debat- 
anggaran belandja di perwakilan 
rakjat propinsi Barat-laut di Pes 
sawar pada hari Selasa, telah me 
njebabkan semua anggauta per 
wakilan keluar dari ruangan si- 

  

pir berhasil “memberantasnja. 
Dalam tulisan dibawah ini di 
uraikan ' bagaimana  datang- 
nja virus (hama) itu, bagai- 
mana ia menimbulkan epide- 
mi, dimana virus itu bersem 
bunji, dimana “ia memulai 
peranannja, dan bagaimana 
pula ilmu pengetahuan da- 
pat menolong orang2 jg di 

  

PADA SEBUAH RUMAH sakit 

  

    serangnja. 

ngumpulkan matjam? tanah untvk 

keperluan laboratorium  pharmacie. 
dimana para sardjana  mengharap- 
kan akan dapat. membikin obat? 
antibiotic, sematjam obat jg bisa 
menjerang dan, memusnahkan vi- 

ruse. 
Dan serdadu jg berbaris tadi di   dang ketjuali pembitjara jaitu Ke 

tua Menteri Propinsi dan 2 orang | 
anggaufta oposisi. Arbab Shah se | 
orang anggauta oposisi mulai | 
membatja pidatonja dalam, baha , 
sa Inggris meskipun sebelumnja | 
oleh perwakilan telah diputuskan | 
bahwa debat akan dilangsungkan | 
dalam bahasa Urdu. 

Sheltered 
Tempat Pendidikan9Vak Bagi Para Pen. 

| memberikan djawaban2 

beri injeksi". terhadap ..Flu” dan 
.Grippe” dengan mendapat hasil 
jg memuaskan: : 
Penjelidikan?2 virus seperti jg di 

lakukan diatas, baik jg bertalian de 
ngan influenza, atau polio, atau pe 
njakit tidur, atau penjakit kaki- 
dan-mulut jg didapati pada 

atas virus2 

Workshop 

derita Tjatjad/Akan Dibuka Di Solo 

Centrum Surakarta — beberapa orang bouwaannemer di Solo jg 

(Oleh: Pembantu Kita) 

ATAS ANDJURAN Dr. Su harso — Supervisor Rehabilitatie 

bersympathie terhadap usaha yehabilitatie penderita tjatjad kini se 

dang berusaha untuk mendirikan 
tu perusahaan dimana disamping 
rikan kesempatan pula 

sebuah Sheltered Workshop, sua 
tenaga2 buruh biasa akan dibe 

kepada para penderita tjatjad jang telah me 

hewan, 

jelesai idikan-vaknja dalam R.C. Surakarta, untuk beker 

ak ANA mereka kemndias memenuhi kebutuhan hidupnja 

sehari-hari. Dengan berdirinja Sheltered Workshop tsb., maka sua 
tu bagian dari program rehabilitatie penderita tjatjad — jalah 

mengembalikan para penderita tjatjad jang telah selesai dalam pen 

didikan vaknja — dapat dilaksanakan sebaik-baiknja. 

Seperti diketahui, program re- 

habilitatie penderita tjatjad jang 
diselenggarakan oleh R.C. Sura- 
karta terdiri atas 3 bagian, jalah: 
1. bagian medisch jang berupa 
perawatan  medisch, pemberian 
obat-obatan, operasi, pemberian 
alat2 prothese dsb.. 2. bagian 
educatief jang berupa pemberian 
didikan vak dii. dan 3. mengem 
balikan para penderita: tjatjad 

  

ketengah-tengah masjarakat, sesu 
dah. mereka menjelesaikan pendi 
dikannja dalam R.C. Surakarta. 

Kedua bagian jang pertama ja 
lah bagian medisch dan bagian 
educatief kini telah dapat disele 
saikan dengan sebaik2-nja oleh 
R.C. Surakarta, hanja bagian ke 
tigalah jang menemui kesukaran2 
dalam prakteknja. i 4 

“ Banjak diantara penderita tja 
tjad' jang telah menjelesaikan pen 

  

" didikannja dalam R.C: telah pula 
: mendapat pekerdjaan didalam ma 

sih belum mendapat pekerdjaan, 
hal mana terutama disebabkan ka 
rena masih adanja vooroordeel 
dari masjarakat — terhadap para 
penderita tjatjad, Sa 

i 3 undang jang dapat mengharuskan 
sa Pandai ayakan In Pre kenada perusahaan2 untuk mene 

pengusutan — kedjahatan) meng: |Yima para penderita tjatjad seba 

umumkan pada hari Selasa bah- |”) Pekerdjanja. HA AA 
wa dalam tahun 1952 telah tertja sn Pn Tana ng Setan Ke 
pai djumlah rekord lebih dari 2 | 10P Bb Pn Gang Da at derita 4 
djuta kedjahatan2 besar telah di- | One Pa Pena kat 
lakukan di A. S. Hoover mene- | ad ditengah-tengah — masjarakat, 
rangkan bahwa dalam tahun 1952 | Sapat dipetjahkan dengan semes 
telah terdjadi 2.036.510 kedjaha 
tan, jang berarti 154.350 kedja 
hatan lebih banjak daripada da 
lam tahun 1951. Menurut Hoo- 
ver djumlah kedjahatan2 besar 
dalam setiap kategori telah me 

tinja, dan lengkaplah sudah pelak 

'angka2 statistik  menundjukkan 

sanaan dari program rehabilitatie 
penderita tjatjad jang kini dise 
lenggarakan di Solo. 

bahwa dalam tahun 1952 di A.S. 

dalam setiap 15'2 detik terdjadi | telah diterima bantuan dari B.R.N. 
satu kedjahatan besar, dan bah- ' berupa mesin2  djahit- dan mesin? 
wa dalam tahun tsb. terdapat | pertukangan kaju seharga Rp 100. 
satu kedjahatan besar bagi tiap 000. dan dari Jajasan Dana Bantu- 
76 orang penduduk A.S. an berupa uang sebanjak Rp 175. 

, 1000. untuk pembelian tanah dan 

'pembuatan bangunan2 bagi gan 
15 : . hop tsb. Diadi modal jg kini tela 

maka dalam tahun 1952 telah ter | ebay ada sebanjak Rp 275.000. djadi 12.860 pembunuhan,  se- » at" 
dangkan dalam tahun 1951 telah ' ci Pn Mena ye 
terdapat 12.330 pembunuhan, da | ' Sheltered Workshop tsb. akan di lam tahun 1952 terdapat 17.240 i yrus suatu jajasan, jg pengurusnja 
pentjulikan sedangkan dalam ta | terdiri dari para bouwaannerer 
hun 1951 hanja 16.800, dan ' csh. Bagaimana nama jajasan tsb. 
djumlah perampokan dalam - ta- ' masih akan ditentukan — “kemudian. 

jajasan tsb. te- 
lah didirikan suatu “Panitya Pendiri 

an Jajasan jg diketuai oleh Surardjo. 

Bantuan modal dari 
B. R. N. dan Jajasan 
Dana Bantuan. 

rian Sheltered Workshop tsb., kini   
Menurut angka2 statistik itu 

      

hun 1952 ialah 87.930 dibanding Untuk penjusunan 

hanja dengan dalam tahun 1951 
78.640. 

  

  

Untuk modal pertama bagi pendi: 

Kedokteran Kita) 

dibagian Timur Amerika 
Serikat seorang pemuda jang berbadan sehat menelan dan mengu- 

tahui, bahwa jg dimakannja itu 
polio. Pada sebuah laboratorium 
mulai melakukan perang” jang 

aneh dengan mempergunakan microscope antara berdjenis virus 
sebuah perkemahan tentera, para 

serdadu disuruh andre dengan lengan terbuka untuk diinjeksi de- 
ngan sematjam vaccine baru. Dekat sebuah glacier si pegunungan 

menjodok debu biasa dan kemudian 
| membungkusnja dalam sebuah kotak. Semuanja ini dan banjak la 
gi jang lain2 adalah usaha jang tidak berhenti-hentinja kedjurusan 
penaklukan infjuenza serta penjakit2 lain jang disebabkan virus. 

jg sering betul menjerang kita: dje- 
nis virus jg menjebabkan pilek bia- 
sa dan flu” : 

Apakah virus ,,flu” ita? 
Dari. mana datangnja virus 

»flu” itu?  Dimana-mana sadja 
| didunia ini. Berapa besarnja? Se- 
| demikian ketjilnja sehingga tidak 
bisa dilihat dengan microscope 
electron sekalipun jang mempu- 
njai tenaga pembesaran sampai 
50,000 X ' hanja akan “dapat 
memperlihatkan bajangannja sa- 
dja. Apakah virus itu? Sematjam 
kimiah jang bernjawa, sematjam 
parasite jang hidup, atau antara 
setengah benda jang hidup dan 
jang tak hidup: ilmu pengetahu- 
anpun tak dapat memastikannja. 
Dari apa virus itu dibuat? Ter- 
utama dari protein, dengan -mem 
punjai tjampuran gemuk dan car 
bihydrate jang tak seberapa ba- 
njaknja. Apakah - keistimewaan- 
nja jang terutama menarik perha 
tian? Ia hanja bisa hidup dalam 
cel manusia jang hidup. Ketera- 
ngan2 diatas mengenai virus, mes 
kipun belum  tjukup seperti da- 
pat dilihat, memberikan bahan? 
pegangan” jang tjukup kepada 
para sardjana untuk memberan- 
tas kuman2 penjakit ,.flu”. 

Tersebar dimana2. 
Marilah, misalnja, kita — akui 

bahwa epidemi 'flu' baru sadja 
berachir. Kemana" virus itu per- 
ginja? Bagaimana epidemi : ber 
ikutnja mungkin datang berta- 
hun-tahun belakangan? 

Suatu sifat dari virus bahwa 
ia tak dapat hidup lama . diluar 
ceils manusia memberikan seba- 
gian dari djawaban atas pertanja 
an tersebut.” Dr. Frank L. Hor- 
sfall Jr. dari Rockerfeller Insti- 
tute For Medical Research, mem 
berikan pendjelasan bahwa virus 
'flu' senantiasa hidup dalam tu- 
buh manusia walaupun dalam 
waktu ,,mengaso” antara masa 
epidemi. 

Dalam tubuh seorang. 
disini, didalam tubuh seorang 
lannja disana, “dalam tubuh 
anak2 ditempat lain pula, virus 
fla” itu akan didapati dalam tu 
buh manusia antara masa epide- 
mi. itu. “Suatu penjelidikan jang 
teliti akan menundjukkan, bahwa 
serangan2 setempat, dari waktu 
kewaktu akan terdjadi dalam, se 
suatu negara. Orang? jang dapat 
serangan ini adalah ibarat tem- 
pat resevoire dari penjakit itu. 

Tapi virus itu tidak dapat ber 
kembang tjepat dan djauh. Da 
lam masa2 epidemi jang telah 
lalu kita dapati ribuan - dari 
orang2 jang mendapat "exposed” 
(tidak dilindungi) kepada virus 
itu tumbuh dalam tubuhnja sub 
stance (benda) jang bisa menolak 
serangan virus jang mengalir da 
lam darahnja, sehingga dapat 
menghindarkan serangan2 baru. 

Keistimewaan virus. 

lelaki 

rus itu bisa mengadakan pilihan. 
la bisa menunggu dulu, sebab 
substance jang dapat menolak vi- 
rus itu akan hilang lenjap dalam 
masa 12 bulan, dan habis itu im- 
muniteitnja terhadap ,,flu” da- 

'lam badannja hilang. Atau ia bi- 
sa bertumbuh dan berobah keda- 
lam strain lain, seperti penjakit 
jang bahjak membawa maut da- 
lam tahun 1918, atau variant da- 
ri Inggris jang menjerang ke 
Amerika dalam tahun 1950: Ada 
lagi kemungkinan2 lain. ' Dr. 

Horsfall mengatakan, bahwa 
,ada bukti”, bahwa ada ,.manu- 
sia jang membawa virus flu”, ta- 

|pi dia sendiri tetap tinggal sehat, 
hanja ia dapat menjebarkan ' ku- 
man penjakit tersebut. Tidak pu- 
la dibantah bahwa virus  ,,flu” 
dapat pula menjerang benda2 ber 
njawa  lainnja,  misalnja hewan 

dan bersembunji disana dalam 
masa2 antara epidemi. Dr. Ken- 
neth Maxcy dari Balai Perguruan 
Tinggi John  Hopkin mengurai- 
kan sebuah tjerita. Disuatu tem- 
pat, katanja, dalam kota atau de- 
sa, virus menemui kesempatan 
baik. Antibodies dan immuniteit 

'sudah hilang, atau strains virus 
itu telah berobah. Beberapa orang 

penduduk djatuh sakit, kemudian 
djumlah korban ini semakin ber- 
ambah besar. 

Tjara membrantasnja. 
'Satu2nja langkah jg. dapat di dja- 

'ankan pada saat itu untuk mem: 
santras timbulnja epidemi ditempat 
tsb. ialah dengan memberikan in- 

| eksi kepada penduduknia, biasanja 
lengan antibodies jg diambil “dari 
orang2 jg sudah mendapat ,,expo- 

sed” kepada kuman penjakit itu, 

atau jg telah sembuh dari serangan 

flu”. 'Kadang2 sardjana — dapat 

..” 

| Kumannja Mudah Mendjalar — Apa 
| Arti Virus Flu Dan 'Tjara Mem- 
Pa berantasnja 

Dalam keadaan seperti ini, vi- 

   

maan Bra 6 1 
: Ta KI (6 

Menteri luar negeri Inggris, Anthony 

sks. Sebelah kiri Waleryah Zarin, 

   

“ 
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Eden (kanan) waktu disambut oleh 
duta Russia di 'Tuggris, Andrei Gromyko (tengah), pada saat Eden me- 
ngundjungi persidangan PRB di New York. Pada waktu itu Gromyko 
sedang mewakili kedudukan ketua-delegasi Russia di PBB, Andrei Kishin- 
sky jang .kembali “ke Moskow. berhubung | dengan wafatnja Stalin. 

wakil tetap Russia di PBB. 

|! kan. Dengan 

Usaha? Menarabah Hasil Bumi 
Hasil Bahan Makanan Th. '52 Mentjapai Top-Produksi 

tig oleh Djawatan Pertanian 
jat Indonesia ditjukupi oleh 

kanan itu dapat diketahui oleh 
dan angka2 jang diberikan oleh 

Penambahan produksi hatsil ba- 
han makanan . mendapat prioriteit 
pertama - dari program Pemerintah 
sekarang, walaupun sjarat2nja ka- 

dang-kadang tidak dapat selalu di- 
tjukupi, terutama mengingat  pro- 
gram penghematan setjara besar-be- 
saran jang kini dilakukan oleh Pe- 
merintah. Anggaran R.K.I. 1953 
hanja 32,5 pCt. dari anggaran 1951, 
djumlah mana menurut Suwardjo 
sudah tidak mungkin ditawar lagi. 
Berhubung - dengan — pengurangan 
beaja jang sedemikian besarnja itu, 
maka rentjana pekerdjaan harus di-   

dukan “karet dalam seluruh exg 
ting sekali, banjak politisi disin 

bila Indonesia mendjual karetnja 
lalui barter. "RSI 

Menurut  koresponden itu, kala! 
ngan ahli urusan karet di Djakarta 
sangsi- akan kemungkinan “terwu- 
djudnja perdjandjian barter jg dian 
djurkan Moskow. dan Peking, meng 
ingat akibat buruk bagi kedudukan 
ekonomi Indonesia.  Koresponden 
»Singapure. Standard”  selandjutnja 
mengatakan, bahwa hasil produksi: 
karet perkebunan dalam tahun 1952 
lebih besar daripada 1951, dan 
hampir lipat dua djumlah tahun 
1949. Produksi karet  onderneming 
pada tahun 1952 berdjumlah 305. 
000 ton dibanding dengan hanja 
162.000 ton dalam tahun 1949. Har: 
ga semua karet perkebunan 3 
sedjak devaluasi rupiah dalam bulan: 
Pebruari 1952 ditaksir sebanjak Rp 
2.257.000.000: 

beras. 2 ng 

Dalam pada itu, Keterangan 
“lari sumber jang berkuasa di Kc 
nenterian Perekonomian , kepada 
Antara” mengatakan, bahwa.pa 

la awal 1952 benar oleh pihak 
semerintah telah dipeladjari ' ke 
nungkinan membuka perdaga- 
'gan barter dengan RRT dengan 
penukaran karet. dengan beras 
lari negeri tsb. Usaha. pemerin 
ah Indonesia kearah tudjuan itu 
lisebabkan, karena keadaan ba 
han makanan Indonesia diwaktu 
itu agak genting. sehingga kepen 
fingan rakjat dilapangan maka 
nan dianggap lebih mendesak da 
ripada pertimbangan? politik. Te 
tapi. pembitjaraan 'informil “jang 
diadakan: oleh kalangan jang ber 
wadiib dengan wakil2 pemerintah 
RRT disini tidak menghasilkan 
ana2. karena ternjata pihak RRT 
tidak sanggup mendjual beras ke 
pada Indonesia, dengan “alasan 
persediaan befas negeri tsb. da 
I-m tahun 1952 tidak tiukip un 
ink keperluan export. Oleh ka 
langan perwakilan RRT lebih Ian 
diut dikatakan, negerinia hanja 
sanggup menawarkan 'katjang .ke 
dele (soyabeans). Demikian kete- 
rangan: pihak Kementerian  Pere 
konomian kepada ,,Antara”. 

5 
» 3 

membuat 'atau mendapatkan sema- 
tjam virus jg tidak berbahaja jg bi- 
la di-injeksikan memberikan tenaga 
immuniteit: kepada - saudara2nja 'jg 
lain jg mendatangkan penjakit. Vac: 
cine influenza jg baik haris meng- 
andung virus atau anti-bodies jg te- 
lah mati dari setidak2nja lima 
strains “biasa dari: virus 'itu. Komisi 
angkatan perang” Amerika telah ber 
hasil membuat vaccine2 sedemikian 
dalam masa perang dunia II dan 
pemakaiannja "telah dapat 'memban- 
tras berdjangkitnja  penjakit |..flu” 
dikalangan “anggota2 angkatan pe: 
rang kadang2 sampai 70 atau 8096. 
Tapi. ini. belum lagi merupakan  dja 
waban jg memuaskan, “kata ' Dr. 
Lawrence Sophian: dari 'Laborato- 
rium Lederi, jg turuti ambil bagian 
dalam membuat - vaccine baru situ, 
Dia menerangkan, bahwa  vaccine 
itu memberikan hasil jg sedemikian 
memuaskan terutama “oleh karena 
serdadu2 itu ditempatkan pada tem 
pat2 jg terbatas, djadi 'dengan de- 
mikian mereka 'hanja «dapat serai 
ngan2 pada. tempat2. jg tertentu sa- 
dja. Tapi pemakaian vaccine terha- 
dap penduduk “biasa tidak begitu 
memuaskan, mungkin lantaran pen: 
duduk. . pukul rata . mendapat ,.cx- 
posed”. kepada berbagai strains pa-' 
da waktu ig sama. Djawaban ig se 
benarnja, kata para sardjana, terle-     

ft 

19s2 |jang 

Karet Indonesia 
Selama Th. 1952 Tak Ada Jg. Masuk 

K Negara? Blok! Sovjet 
TIDAK ADA karet Indonesia sebanjak satu pon djuga jang 

masuk negara2 blok Sovjet semasa tahun 
kan oleh koresponden istimewa s.k. 
karta baru2 'ini. Dikatakannja lebih landjut, 
pihak Sovjet terus-menerus mem budjuk Indonesia untuk mengada 
kan perdjandjian barter berdasarkan pertukaran bahan karet dan 
beras seperti dilakukan oleh Sailan dengan RRT. Se 

1952, demikian dikabar 
»Singapore Standard” di Dja 

meskipun demikian, 

  

dina. Leda 

rt bahan mentah Indonesia pen 
ni tidak menjangkal tentang besarnja 

kemungkinan timbul tantangan hebat dari pihak blok Barat, apa 
kepada negara2 blok Sovjet me 

  

Pengobatan 
— Kanker 
| Lagi" Suatu Pendapatan: 
Baru'|Seorang Sardjana 

| Djepang 
. SEORANG dokter ahli bedah 
Djepang, jang masih muda, te 

- 

'Tokio ,,Mainichi” mewartakan 

wa dr. Keijiro 
umur 31 tahun dan bekerdja 
ramah sakit umum Tokio, akan 
'mendjelaskan fjara baru, jang te 
lah an olehnja itu, da 
lam koi ensi dokter2, jg akan 
diadakan "di 'universiteit Tokio 
dalam bulan depan. Menurut 
,»Mainichi” tjara baru ini dilaku 
kan dengan menggunakan suatu 
alat istimewa untuk menghilang 
ikan, rasa sakit di ' kerongkongan 
dan pembedahan tidak 
biasa dilakukan dengan  memin 
dah tulang2 rusuk, tjara jang se 

ring "kali membahajakan djiwa si 
sakit. 

Dr. Suruga telah mengadakan 
pertjobaan2 sedjak bulan Februa 
ri tahun jl. pada lebih dari 100 
ekor andjing, jang berwarna me 
rah, kelintji dan hewan2 lain. Di 
katakan bahwa ia telah menda 
pat hasil hampir 100955. Setelah 
melakukan pertjobaan2 itu dr. Su 
rugu telah memberanikan diri 
untuk melakukan tjara operasi 
tsb. terhadap 2 orang, jang men 
derita penjakit kanker di oesopha 

  

      

  

lah menemukan tjara baru untuk 
mengambil pertumbuhan kanker, 

terdapat dalam oesophagus 
(usus penelan). Demikian harian 

pada hari Selasa. Dikatakan bah 
Suruga, jang ber 

seperti 

robah demikian rupa, sehingga de- 
.ngan perubahan itu pekerdjaan2 da- 
pat dibeajai. 

Tahun 1953 import be- 
ras diharap dapat diku- 

: rangi 200.000 ton. 
. Sekalipun keluarnja uang 
tidak dapat lantjar, tetapi  hatsil 
produksi bahan makanan mulai 
1950 terus meningkat, terutama be- 
ras, karena tindakan? positief jg. 
didjalankan oleh Djawatan Pertani 
an Rakjat bersama dengan Rakjat 
dan Instansi2 jang bersangkutan ter- 
utama Pamongpradja: 
Tindakan? penting jang memung- 

kinkan meningkatnja produksi  ba- 
han makanan itu diantaranja jalah: 
penjiaran bibit unggul, pemupukan. 
perbaikan pengairan desa, pembe- 
rantasan hama dan penjakit, peme- 
liharaan tanaman dsb. 
Kenaikan produksi padi di Diawa 

sadja menundjukkan angka2  sbb.: 
Tahun 1950 produksi padi kering 
ada sebanjak 6.800.000 ton. Angka 
produksi tersebut dalam tahun 195? 
meningkat mendjadi 7.400.000 ton 
dan dalam tahun 1953 meningkat 
lagi mendjadi 7.900.000 ton. Da 
lam djumlah tersebut tidak terhi 
tung hatsil padi gogo. 

Djuga produksi padi di Luar Dja 
sedjak tahun 1950 itu mengala 
garis jang naik, tetapi hingg: 

sekarang masih belum ada angka: 
'jang pasti. Hanja sebagai tjontot 
dikemukakan, bahwa daerah. Pro 
pinsi Sumatra Selatan jang dalan 
tahun 1950 masih merupakan dae 
rah minus, dalam' tahun 1952 in 
telah mendjadi daerah-surplus. 

|  Djika produksi beras th. 1951 
telah menjamai produksi rata2 
sebelum perang jalah tahun 1937, 
maka produksi tahun 1952 telah 
mentjapai angka topproduksi ta 
hun 1940/1941. Dan dalam ta 
bun 1953 ini diharapkan akan 
meningkat lagi, dan kemungkinan 
besar kenaikan produksi di luar 
Djawa lebih daripada bertambah 
nja hasii di Djawa. 

Berhubung dengan itu, maka 
import beras jang dalam th. 1952 
berdjumlah 600.000 ton, dalam 
tahun 1953 ini diharapkan dapat 
dikurangi dengan 260.090 ton. 
Pengurangan djamlah import be 
ras itu akan sangat penting arti 
nja, terutama dilaparng penghana 
tan devisen. 

sering 

Hal-hal penting jg ter- 
djadi dalam 1952 diluar 
R.K.I. 1952 

Dalam rangkaian usaha me- 
nambah produksi bahan maka 

Inan itu, selain tindakan2 jg tim 
dari pelaksanaan R.K.I. ta 
1952, telah terdjadi pula hal 

hal diluarnja jang sangat penting 
artinja dalam usaha menambah 

bahan makanan,  dianta produksi 
ranja jalah: 

1. Konperensi dengan para In- 

gus, dan kini orang2 tadi telah 
sembuh dari penjakit itu. Di Die 
pang angka kematian tiap tahun 
karena penjakit kanker di oeso- 
phagus'ialah 3.400 sampai 3.500. 
Seorang djuru bitjara ' “Lembaga 
Penjelidikan Penjakit Kanker di 
'Djepang sementara itu mengata 
kan bahwa mengingat tjara pem 
bedahan, jang baru itu, belum 
lagi banjak dilakukan terhadap 
manusia, maka djuga belum lagi 
dapat ditarik kesimpulan menge 
nai tjara baru,itu. Tetapi melihat 
hasil2.jang telah tertjapai dalam 
pertjobaan2 dengan hewan, maka 
agaknja tertjapai suatu: kemadju 
an besar dalam perdjoangan ine 

Spekiur mengenai tanaman perda 
gangan di Lembang pada pengha 
bisan Djanuari 1952, 2. terben 
ftuknja Panitya Rami, 3. diada- 
kannja Panitya Tebu Rakiat, 4. 
terbentuknja Panitya Menambah 
Hatsil Bumi (PMHB), 5. diada- 
kannja Panitya Karangkitri, 6. 
Plan ketela-rambat, dan 7. Hubu 
ngan dengan luar negeri. 

  
Konperensi mengenai ta- 
naman perdagangan di 
Lembang. 

"Dalam Konperensi dengan para 
Inspektur mengenai tanaman perda- lawan penjakit kanker. Demikian : : djuru bitjara tadi. (UP) |gangan di Lembang pada penghabi: ta ' , san Djanuari 1952, antara lain te- 

: lah dinjatakan betapa pentingnja re- 
habilitasi dari tanaman perdagang- 
an, bahkan perluasan didaerah2 jg. 
.geschikt” untuk penanaman 'itu 
agi rakjat dan negara. 
Selain itu dipandang perlu untuk 

menggiatkan pembibitan dan penjeli- 
dikan benih2 tanaman jang pada 
suatu saat sangat dibutuhkan oleh 
egara dan masjaraakt,  mitsalnja 

kapas, rami, tanaman obat-obatan 

  

Keliling Dunia 
Dgn. Bersepeda 
PADA. ACHIR bulan ini akan ti 

ba di. Djakarta dari: Singapura, Ah- 
mad Sayeg seorang. Inggris beraga- 
ma jan berserta isterinja jg me- 
ngadakan: perdjalanan ' keliling du: 8 : sadiD “dr 
nia dengan. speda. Ahmad Sayeg Ba en NN  n 
akan berdiam di Indonesia kurang | 1959 tetah dataran enakan Lab 
lebih setengah bulan lamanja dan nudju Kuna « Pet enak id? per- 
selama. itu ia akan mengadakan hu luasan tanaman perdagangan jg me 
bungan dengan . pemimpin2 Islam liputi seluruh - Indonesia. - Penana- 
disini, Dari Djakarta, ia akan me- man ketela pohon Haa dinerhuas 
neruskan - perdjalanannja ke. Aus- hingga Baper Nan “produksi “3 
tralia. Sebelum mengundjungi Indo pung tapioka. 

nesia, Ahmad Sayeg telah mengem |" Dalam mendjalankan tugas untuk   tak pada penjelidikan2 seterusnja.   ke di Turki, Mesir “dan negara2| rehabilitasi dan perluasan tanaman 
Arab lainnja. perdagangan itu selalu diperhatikan 8 

  

UNTUK MENTJUKUPI rentja- 
na2 Djawatan Pertanian Djawa Te- 

ingah sangat dibutuhkan tenaga2 ah 
li jang meliputi masing2 djenis pe- 
kerdjaan pertanian, jang bersifat ke 
tjerdasan theori maupun praktek. Ke 
butuhan2 tenaga itu sangat terasa pa 
da waktu mengadakan rentjana2 ge 
rakan pertanian,  misalnja seki 

  

memperhebat produksi pertanian. De 
mikian keterangan Inspektur Perta 
nian Rakjat Djawa Tengah, Usaha 
untuk 'mengatasainja diantaranja te 
lah membuka Sekolah Kader Guru 
Pertanian di Pati: dalam angkatan   

  

jang pertama telah lulus 30 peng- 
ikut dan pada achir tahun ini akan 
menjusul hasil jang kedua jang di 
ikuti oleh 28 orang. Kursus kilat di 
Salatiga jang telah berdjalan dalam 
7 angkatan terhitung — penutupan 
kursus tanggal 17-3 jang terdiri 30 
orang, telah menamatkan 210 orang. 
Sekolah Kader Guru Pertanian dan 

kursus kilat di Salatiga tersebut ma 
sing2 chusus untuk pegawai2 perta 
nian jang telah lama dinasnja jang 
lamanja masing2 2 tahun dan 3. bu 
lan. 

Lebih djauh diterangkan, bahwa 
Sa 

  

  

  

  

Usaha Mengatasi Kekurangan Tenaga Ahli 
mulai pertengahan bulan Mei jang | Meskipun jang diperlukan lebih dari 
akan datang, akan dibuka Sekolah itu, akan tetapi berhubung di Dja- 
Utaha Tani di Tegalgondo Solo jg|l wa baru ada S.P,M.A, 3 buah, ialah 
akan diikuti oleh 30. orang dari luar|di Jogja, Bogor dan Malang, jang 
djawatan, jang sedikitnja tamatan Se | belum mentjukupi kebutuhan, maka 
kolah Rakjat untuk lamanja 2 tahun. (hanja mendapat bagian 15 tenaga 
Setelah tamat, sebagian, bilamana | tersebut. 
diperlukan, dapat diterima sebagai ” 
pegawai Djawatan Pertanian. Untuk Seterusnja waktu ditanjakan ,,An 
“menambah pegawai2 ahli jang terten | tara” tentang adanja tenaga akade- 
tu, Djawatan Pertanian propinsi Dja (misi, diterangkan, bahwa dalam" In- 
wa Tengah telah mendapat kesang- | speksi  Djawa Tengah hanja ada 

|gupan dari Djawatan Pertanian pul orang Insinjur tenaga asing, jang di 
|sat 15 pemuda tamatan Sekolah Per | serahi pekerdjaan menjelidiki pelba 
| taniin Menengah Atas (S.P.M,A.) | gai pupuk,   

    

  

   

dang Pemerintahpun berpendapat, bahwa mulai 
tuk memperbaiki kehidupan rakjat. Salah suatu segi dalam usaha menudju ke-kesedjahteraan 
jat jalah usaha meningkat produksi bahan makanan jang kini diusahakan dengan setjara plan-ma- 

Rakjat, hingga dapatlah nantinja kebutuhan bahan makanan bagi rak- 

hat hatsil2 jang setjara diam-diam telah da 
tahun 1950, 1951 dan 1952 jl. maka bolehlah kita berbesar hati dan melihat 
donesia dengan penuh optimisme, Agar u 

(Oleh: Djuruwarta Kita) 

SEKALIPUN menghadapi k esukaran2 jg hebat, terutama dilapang keamanan, namun usaha 
Pemerintah untuk mempertinggi kesedjahteraan rakjat dengan sefjara “diam-diam 

alat dan keuangan jang serba kurang, dan dengan tenaga ahli jang serba kurang pu 
la, usaha2 itu toch diantameer pula, karena keadaan dan kebutuhan sangat mendesak dirasa, se- 

sekarang djuga harus dimulai dengan usaha2 un- 

terus dikerdja 

rak- 

.. hatsil produksi bahan makanan dari dalam negeri sendiri. Djika meli- 
pat ditjapai oleh Djawatan Pertanian Rakjat dalam 

hari kemudian In- 
saha2 dilapang mempertinggi hatsil produksi bahan ma- 

masjarakat, dibawah ini kami kemukakan beberapa keterangan 
Suwardjo, Kepala Pusat Djawatan Pertanian Rakjat. 

imbangan antara kebutuhan bahan 
makanan dan produksi tanaman per 
dagangan dalarn arti kata, supaja 
penanaman itu tidak mendesak kc- 
pentingan bahan makanan. 

2. Panitya Rami. 
Atasvandjuran Menteri Pertani 

an dalam bulan Djuni '52 diben 
tuk Panitya Rami. Dalam lang 
kah pertama dalam bulan Nopem 
ber dan Desember jl. telah dapat 
diadakan pembibitan rami ditiap 
iap Propinsi dari 5 sampai 10 
Ha. Dalam hal ini di Sumatra 
Utara terdapat kerdjasama jang 
erat antara. Djawatan Pertanian 
Rakjat dengan Perusahaan -Rami 
di Sungai Agul seluas 20 Ha. 

- 
3. Panitya Tebu Rakjat. 

Untuk. memadjukan  penana- 
man tebu rakjat, maka telah di 
bentuk “Panitya '' Tebu - Rakjat. 
Hingga: kini tanaman tebu rakjat 
makin bertambah-tambah meluas. 
Djika sebelum perang luasnja pe 
nanaman tebu rakjat ada 30.000 
ha., maka pada achir 1952 luas 
nja telah bertambah  mendjadi 
35.000 Ha., 

Dalam usahanja  memadjukan 
penanaman tebu. rakjat itu, da 
lam tahun 1953 di. Watu. (Sura 
baja) telah didirikan Balai Penje 
lidikan Gula Tebu Rakjat,  de- 
ngan maksud menjelidiki tjara2- 
aja membikin gula tebu rakjat di 
pandang dari sudut technis “dan 
ekonomis, dan disamping itu di 
Surakarta didirikan Balai Penjeli 
dikan 'alat2 untuk membuat gula 
tebu rakjat. 

4. Panitya Menambah 
Hasil Bumi (PMHB) 

Untuk melantjarkan pekerdja- 
an2 dari djawatan2 jang bertugas 
menambah hasil bahan makanan, 
maka telah dibentuk Panitya Me 
nambah Hasil Bumi, jang 'ang- 
gauta2-nja terdiri dari wakil2 Ke 
menterian2 Pertanian, Pekerdja 
an Umum dan Tenaga, Keuangan 
dan Dalam Negeri. Sebagai ketua 
duduk Ir. Gunung Iskandar (se 
kretaris djendral Kementerian Per 
tanian). Tudjuan dari Panitya 
tsb. jalah untuk melantjarkan pe 
kerdjaan2 di Djawatan2 Pertani 
an Rakjat dan Pengairan, teruta 
ma kesulitan2 jang terdapat di 
daerah-daerah, PMHB mempu: 
njai penghubung2 didaerah2 teru 
tama diluar Djawa, jang peker 
djaannja mengumpulkan gegevens 
dari daerah2 dan membawa gege- 
vens tadi ke Pusat, supaja dapat 
segera dipetjahkan. 

Pada waktu inn PMHB mem 
punjai overall-plan mengenai ob- 
ieci2 pertanian dan irigari jang 
dapat dikerdjakan dalam djangka 
pendek dan pandjang. Jang me 
ngenai Sumatra, Kalimantan dan 
Sulawesi plan tsb. kini sedang di 
kerdjakan. 

  

5 Panitya Karang Kitri. 
Pemerintah: merasa . bertang- 

zung djawab, untuk menjuburkan 
kembali tanah2 jang telah gundul 
akibat erosi, jang terutama terda 
sat di. Djawa Tengah dan Dja- 
wa. “Timur, karena hal itu ' me- 
ajangkut nasib djutaan  rakjat, 
tidak sadja jang berdiam “ dita- 
nah2 jang” telah ”geerodeerd”, 
tapi djuga jang berdiam didaerah 
stroomgebieden. 

Adanja sumber2 air dan debiet 
kali2 jang pada musim kemarau 
makin berkurang, dan adanja 
bandjir dari kali2 Bengawan So 
lo dan Brantas pada musim hu- 
djan, mendorong Pemerintah un 
tuk bertindak dengan tjepat, ja- 
'tu menanami tanah2 gundul de- 
ngan, kemlandingan, kaju-kajuan 
dan pohon buah-buahan, jang 
dapat tumbuh dengan tjepat dan 
tahan hidup ditanah jang kurang 
subur. 

Untuk. 'itu, oleh., Menteri - Perta 
oian telah dibentuk Panitya Ka- 

Ara 

rangkitri, diketuai oleh Djawatan 
Pertanian, sedang  anggauta2nja 
terdiri dari Kepala2  Djawatan? 
Kehutanan, Balai Besar Penjeli- 
dikan  Pertanian,'  Penjelidikan 
|Alam dan Kehewanan. - Sebagai 
Wakil Ketua duduk Kepala Kan 
tor Urusan Tatabumi. Selandjut- 
nja ditiap2 Propinsi dibentuk pu 
la Panitya Karangkitri Propinsi. 

Dengan bantuan rakjat, maka 
benanaman tanah gundul dapat 
dimulai pada bulan Nopember, 
tidak sadja di Djawa Timur dan 
Djawa Tengah, tetapi djuga “di 
Djawa Barat. Bagi Luar Djawa 
usaha tsb. merupakan usaha 
djangka pandjang. 

Pekerdjaan selandjutnja untuk 
erosie-beteugeling - meliputi:  a) 
memelihara tanaman2 jang telah 
ditanam, dan b) melandjutkan pe 
nanaman tanah miring dan tanah 
gundul. 

Selandjutnja djuga  dihadjad- 
kan untuk membikin pemotretan 
udara dari stroomgebieden « Be- 
ngawan Solo dan Brantas dan 
daerah Sumatera Utara. 

6. Plan ketela rambat. 
Seperti diketahui, bulan Desem- 

ber jl. terutama di Djawa terdapat 
suatu patjeklik, jaitu waktu kekura 
ngan makan. Pada waktu itu-harga 
bahan makanan meningkat disebab 
kan karena: 1. kekurangan bahan 
makanan terutama beras, dan 2. 
faktor spekulasi jg sering dilakukan 
oleh pedagang? beras. 

Untuk mengatasi itu, disamping 
tindakan2 baik jg telah didjalankan 
oleh Pemerintah, jaitu dengan dja- 
lan mendatangkan beras dari luar 
negeri dan membeli padi untuk ke- 
perluan - dalam negeri,  Djawatan 
Pertanian Rakjat telah mengambil 
inisiatief meringankan patjeklik dgn 
memperluas penanaman ketela ram 
bat di Djawa seluas 10.000 Ha, dgn 
maksud supaja 10.000 Ha tsb. da- 
pat dipungut hasilnja pada waktu 
patjeklik jad. Untuk penanaman itu 
bagi tiap2 Ha-nja disediakan uang 
Rp 150,— sebagai bantuan penana- 
man ketela rambat kepada para pe 
tani.. Uang sebanjak Rp 1.500.000 
jg telah dikeluarkan untuk itu pada 
permulaan bulan Nopember seka: 
rang telah nampak hatsilnia. Pada 
bulan Djanuari, Pebruari dan Ma- 
ret jad. diharapkan tambahan ba: 
han makanan. pada waktu patjek!i 
berupa ketela rambat ig tidak sedi- 
kit. diumlahnja. Suwardio berpenda- 
pat, bahwa stabielnja harga barang 
dan lain bahan makanan sampai 
kini, sebagian disebabkan oleh: :n- 
ieksi ketela rambat itu. Barangkali 
"Ialam waktu 10 tahun ig terachir 
belum pernah terdjadi bahwa “harga 
bahan makanan dalam bulan De- 
sember dan Djanuari tidak naik, se 
perti tahun ini. 

  

7. Hubungan dengan 
luar negeri. 

Tambahnja hubungan dgn. luar 
negeri, menambah besar pula perha 
tian luar negeri terhadap Djawatan 
Pertanian Rakjat. Beberapa konpe- 
rensi diluar negeri telah dikundju- 
ngi oleh wakil2 Djawatan Pertani- 
an Rakjat, all. di Amerika menge- 
nai krediet kepada rakjat, di Bang- 
kok mengenai beras, dan djuga pa- 
meran Colombo. Pada konperensi 
FAO di Bandung bulan Djuli djuga 
mengirimkan wakilnja. Atas beaja 
ECA kini bertolak ke Hawaii, Ame 
rika dan Eropa, Suparno dan Mah- 
fudi untuk mempeladjari soal2 per 
kebunan, sedangkan “pada bulan 
Djuni sebanjak 13 orang dikirim ke 
Amerika selama 8 bulan untuk me 
ngikuti peladjaran mekanisasi per- 
tanian. 

Dalam bulan Djuli jad. Indonesia 
dipilih oleh FAO untuk “menerima 
wakil2 dari Negeri2 di Asia dalam 
.Extention Centre? jg diadakan di 
Bandung selama 3 minggu, jg diba- 
Si mendjadi: 1 minggu bagian tu- 
kar-menukar pikiran mengenai ,.ex- 
tention centre”, dan 2 minggu utk. 
darmawisata. : 
Demikian antara lain keterangan 

Suwardjo, Kepala Pusat Djawatan 
Pertanian Rakjat.   

  

Kompromi - Mossad 

djaksanaan pemerintahnja. 

menerangkan, 

| akan keadaan itu. 

»Kami telah memerintahkan penje 
baran satuan2 militer jang berpusat 
di Teheran keseluruh pelosok dan 
dengan demikian dapat  menghala- 
ngi perebutan kekuasaan dari fihak 
militer”, demikian perdana menteri 
Mossadeg.  Bertalian dengan per- 
sengketaan minjak antara Inggris 
dan. Iran, Mossadeg menjatakan pu 
djian atas keputusan “pengadilan di 
Venesia, jang menolak permintaan 
AIOC untuk membeslah muatan ka 
kal .Miriella” jang membawa  mi- 
njak dari Abadan. Ia menerangkan 
bahwa keputusan pengadilan itu te 
lah mematahkan rantai blokade 
Inggris dan memungkinkan kemena 
ngan 'bagi Iran. .,,Apabila kita da- 
pat mendjual minjak 5 “djuta ton 
dja setiap tahun, maka 'penghas 
kita itu adalah sama banjak 
penghasilan AIOC dahulu” 
an Mossadeg. 

    
   

demiki   Sementara itu kapal minjak ,MI- 

Tekad M ossadegh — Tak Akan Letakkan Djabatan—/Ada Tanda? 
egh Dgn Sjah Iran 

PERDANA MENTERI Iran, dr. Mossadeg hari Selasa berte- 
kad, bahwa ia tidak akan meletakkan djabatan ketjuali apabila ia 
kalah dim pemungutan suara atas mosi kepertjajaan terhadap kebi 

Mossadeg menerangkan kepada blok 
jang pro pemerintah dalam madjelis, bahwa ia menuntut kursi men 
teri peperangan, karena ia jakin, bahwa di Iran ada 
dak merebut kekuasaan sebagaimana terdjadi di Mesir. 

persiapan hen 
Mossadeg 

bahwa perebutan kekuasaan itu termasuk djuga 
maksud untuk menggulingkan mahkota dan Sjah kini telah insjaf 

rielle” hari Selasa pagi telah me- 
ninggalkan pelabuhan Abadan de- 
ngan muatan baru 5.000 ton mi- 
njak. (UP). 

Sementara itu Djenderal Zahedi, 
seorang pembesar militer Iran jg di 
anggap sebagai pemimpin golo- 
ngan dikalangan ketentaraan jg me 
nentang. perdana menteri Mossa- 
deg, pada hari Selasa telah di bos 
baskan dari pendjara, Ia ditangkap 
tidak. lama sebelum terdjadi keribu- 
tan2 jg dimaksudkan untuk mendja 
tuhkan. pemerintah Mossadeg baru2 
ini. Pagi harinja 3 orang anggota 
parlemen mengundjungi Shah dan 
kemudian ' Mossadeg dalam usaha 
mereka untuk meredakan ketega- 
ngan jg selama ini meliputi perhu- 

Ibungan antara pemerintah dan is: 
tana. Pembebasan Zahedi ini diduga 
adalah hasil jg langsung dari ustiha 
perutusan parlemen itu. 

(AFP—Antara).   
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| Tarian bersepeda pulang 
pergi ke kantor.... ruksak ba- 

| danku: Aduh, —essn 
letih benar 

Apa jang mesti ku- 
buat? Suamiku kalau 
makan enggan?an: 
ia selalu mengeluh 
badannja lemas.. 

  N Barangkali makanan- 

nja dikantor kurang 

tjukup. Tjoba, taruk 

Palmboom dirotinja: 

pertjajalah, kalau naf- 

su. makannja akan 
. melebih-lebihi. — 

     

(G KETJIL 
: 23 MARET 1953, akan diadakan lelang 

1 10 pagi dan bertempat di : 

terletak dipe- 

       
   
           

  

    

   

           

    

“ 
  

Lelang dimulai pada H 

3 ang dilelangkan 
ial ah : 

s nimbunan2 : Ya 8 

    

  

    

  

          

            

       

Gigi bagus, gigi jang 

putih seperti mutiara, 

dan ketawa berseri?.. : 

berkat PRODENT 

tapal gigi jang 

paling baik! 

  

   

Larang kukasih' bekal" roti dengan | 
tuk dikantor. Kata Marni, bukan | 
lagipulakadan 4 

   

Aduh Bu, alangkah njamannis 
bersepeda. Rasa. Palmbeo 

Dari Daerah Hutan: PATI,” | 
Pada hari SELASA, tanggal 24 MARET 1953 dimulai pada djam 
9 pagi dan bertempat Ne an : 

              

tanku kembali lagi 

   

jang dilelangkan ialah Kaju2 Djati pertukangan jang terletak dipe- 
nimbusan2: TAJU dan GABUS. , 

Dari Daerah Hutan: BLORA, Te 
Pada hari SABTU, tanggal 28 MARET 1953 dimulai pada djam 
9,30 pagi dan bertempat di: : | 

Gedung RAKJAT, BLORA (Aloon2) 
Jang dilelangkan ialah Keine Djati pertukangan jang terletak di- 
penimbunan2: KUNDURAN dan BANDJARWARU. 
Daftar kapling dapat diperoleh dikantor2 Daerah Hutan jang ber- 
sangkutan. 4 53 

1 

  

   

K3       

    

Lezat nikmat dan sehat 
Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan iss 

   

    

    - 3 & "3 

  

“timewa,",Margarine itulen berwarna" kunfng-emas ini 
  

" 2 1 

  

meninggikan:rasa sasli dari tiap makanan dan mem» 

buat hidangan'mendjadi hidangan /pesta - ...., --. . . 

ketjuali “dari-itu faisungguh” menjehatkan oleh karena 

      

   

Ne “S 

naa ana NAN a NAN E UN Naam eerannyemepang   

2 2 Bisa dapat beli: 
KERTUPOS- Umum — Harga 109 helai Rp. 5,50, 
1000 helai Rp. 47,50, 5000 hefai Rp. 225,— dan 
10.000 helai Rp. 425,— 
SURAT PERMINTAAN MEMASUKAN BARANG2 (In- 
voerpas) Harga 50 helai Rp. 7,50 100 helai Rp. 14,—, 
500 helai Rp. 65,— dan 1000 helai Rp. 115,—. 

Pertjetakan ,, THIE ENG LIAN” 
KALIKOPING 13—15 — TELP. No. 1546 

SEMARANG. 

  

    

    
- U SE RADIO 

modelisedang dari 5 lampu | 

type EBS. 31 hanja untuk listrik —— 
type EU-31 untuk LISTRIK dan ACCU & 

Persediaan tidak banjak, onderdeel | 

Pig 

|   
sedia. 

PASANGLAH ia Mag | | 

" ADPERTENSI dalam Pe PERHATIAN ! 
Harian PARA PELADJAR S- M. P. jang sedang menghadapi udjian 

' : 22 Inilah buku untuk Saudara? : 

» Suara Merdeka | »Persiapan Udjian 'Terdjemahan 
5 — INGGERIS — INDONESIA” 

KESEHATAN lebih berharga dari pada HARTA BENDA untuk .S.M.P. 
Ilmu Falakiah disusun oleh T. D. SITUMORANG, 

Jaitu buat mengetahui symbool2 per- Dir. SAM. A. A/C ,Pegangsaan Timur", Djakarta. 

bintjangan terhadap pada keadaan (tebalnja 120 halaman). 

dalam dunia, ta pasibia Aan Sebuah buku jang memuat Lk. 25 tahun Bahan2 Udjian M.U.L.O. 

Nasar. kaatbaan Tmu pulak dsb-, disertai Tjatatan pendjelasan dan Anotasi. 

Manan Haha Diitka'iah. Untikanja adalahnilihan dari berbagai? CURU 3 

» — PENGUSUL sehingga dalam tiap2 “udjian selalu terkandung 
. dapat meramalkan jang belum, serta 

dapat pu gkan dan me- 
Bana PAN bermatjam-matjam kesulitan jang setiap peladjar harus mengetahui ila matjam penjakit 

“penjakit Rahasia, dengah 
skan serta sedjelas-djelasnja. 

  

   

ee EN 
Super 'Radi 

Tjabang Semar      

    
   
  

         

  

an en an PP Aam 

Mengenai keuanganmu, tjita?-mu dikemudian hari, pilihanmu atas 
kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan -pendjelasan  berdasar- 
kan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat memperbaiki 
kedudukan dan peribadimu. 

                      

  

OCCULTIST 
Seteran 109 — Semarang. 

  

  Pengusaha?/ P enjelenggara2 : | 
Sekolah? Rakjat Partikulir 

Hi . dalam Daerah Propinsi Djawa-Pengah, jang 
Mengundjungilah kepada 5 2 | ae 

2» telah menerima Bantuan/Subsidil : muka: 
bagi Pamong Pradja, Pamong Desa: A Wahid Astroloo : Pe Ra Bee RN 
dan siapa sadja jg. berhasrat meng- | “A- 3 2 dalam tahun adjaran 1951/1952 dan 195211953, 
adakan gerakan tabungan sebagai | Njang sudah sepuluh tahun berprak- : 2 € 5 

pendidikan guna memperkuat lapa-|tek di Indonesia. Hal bisa MENE- untuk kepentingan sekolah-sekolahnja, diha- 

ngan perekonomian, mengingat beta-| RANGKAN soal Penghidupan, Per- : : 5 2 aa 3 
pa penting lapangan ini bagi pem-l tjintaan. Perkawinan, Kesehatan dsb. rap mengadakan hubungan dengan Djawatan 

bangunan. Consukt Rp. 10.— dia : : 
Atas kiriman itu kami utjapkan GRAND HOTEL PP dan IK. Propinsi Djawa-Tengah di Se- 

terima kasih. : F 5 i Plampitan 39, — Semarang. | | 'marang, selambat-lambatnja tanggal 15 April 
. IZIN DITJABUT. Pagi, djam 9 — 12 1953 Fs Dari kalangan Dewan Perwakilan | Sore, djam 5 — 7 AE uh 

Rakjat Kota Besar Semarang dida 
pat kabar, bahwa belum lama berse 2 
lang izin dari rumah jang dinjata- TURUT BERKABUNG. 
kan ,.onbewoonbaar” diudjung Peda| Berhubung dengan wafatnja 
maran (Chia Tung) telah ditjabut Bapak Dr. Darmasetiawan, ma- 
kembali dan kini menunggu sa'at k Di Keseh i Ga , 2 ar. ssehat 5 untuk memerintahkan dibongkarnja PE UP. te aon Nah “ telah menjam m (3 . 3 : Dak : Mu a 
gedong tersebut. Soal bongkar- |... sn 3 , Ti - asa ini sangat berat sakit lepra dalam 3 bulan kalau ongkos vol sakit 4 DN MP “ maba 
T Hg Aa ia Tai - Han aa Lennon jenaka jang 0s £ : an 3 : perut biar berapa lama bisa baik.  Mester Sajid Mohamad Hoesin »Angel:0 HB - My Shoulder" 
an Bag an Aa, aa Maman Oni 2 AA an M E M A N G c 1 L : 3 bitjara 8 — 12 siang Pa aa Esa Too Mean to liver, ag Fan oneh to Diet, Sa . With an Ia a on his 

tindakan untuk bata de “Beliau almarhum adalah salah Para pemegang saham N. V. Trading & Shipping Jafartalib P3— T s0r€- SEMARANG. Shoulder Sa and the Devil in his heart! MENGGEMPERKAN ! 
nngan beaja seluruhnja dipikul oleh|seorang Dokter jang erat hubu- & Co., untuk datang menghadliri RAPAT ISTIMEWA PEME- || , EXTRA : Bintjana Alam (Stormramp) di Negeri Blanda (Bag. ke III) 
pemilik rumah itu. ea ana 3 Na an jang akan An pada: | J SURAT KETERANGAN. - : Pa 

: ru kesehatan, semendjak beker- a. Hari - Os Menerangkan dengan sesun ja bahwa sajapunja istri sakit : Ini mala 
ena SEMARANG : dja di Semarang. Tjuo Byoin pa | b. Tanggal 11 20 aret 1953, sudah 3 tahun lamanja Baja a sada Aan Pakan Tan G RAND 2 s8 F Ti Ps tas aa sa 

Perta Benang Pa sa Pat Es are, tata an Cc. Djam : 14.30 sore, | P.K.O. Karanganom dan lain-orang tua di mana sadja, belum ada d1 9.x Jeff Chandler — Alex Nicol — Judith, Braun 

sungkan pada pertengahan “tahun kabinet Sjakuir. Terutarun beliau d. Bertempat "5 Bolapena Arema Denah Perabal kena Mn ea dana Merdeka oa She Red Ball Express” su G 2 P2 a 3 € . & - 5: 2 2 ae H4 F1 5 2 i $ i UI 6 . 

an Aan diadakan sedikit perobah- ksangat berdjasa pada waktu2 per |: e. Dengan atjara: 1 Mengangkat Directeur, (INI di kampling Politie No. 658 di'Semarang selama (Sepuluh hari) dan| "ho Never belore told Story of the Army's Devil Driver! 
us Tang tahun Jang itempuran 5 hari dengan Dje- Ar 2 Menarik kembali surat2 (B| Tab Tuhan Allah beri sembuh sama sekali maka atas pertolongan Tuan| They drove the most dangerous road in the World! Na 

pang, jang “al. telah berhasil, kuasa jarig “diberikan oleh Said Mochammad Husein tersebut saja membilang trima kasih dengan| Riwajat2 dari pengemudi2 pengandaraan di medan paperanyan.. 

16/ 1 lombaan pendahuluan. Djika ia ke- : : istri sa ga 1. PNS 2 i 3 : Ni Juar sebagai runner-up (no. 2), ma- menghindarkan penderita2 serta rapat tg. Ta R3 18 n naa He an pa” ini ongkos besar tetapi tida apa saja| Penuh dengan kebranian — MatiZan — Melaluin hadjan peluru dan pem- 
ka ia diperbolehkan 6'kali bertan- laparan. pa E nd ding melawan no. 1. Karena pera PERHATIAN: Djika pada hari, tanggal dan waktu jang telah 

  

      

    

f TABUNGAN,2 

Telah kita terima 2 buah buku 
»s TABUNGAN” karangan Residen 
Milono. -Buku tsb. sangat berguna 

untuk mempersiapkan dirinja menghadapi udjian j.a.d. 

HARGANJA HANJA Rp. 8.50 

Pesanan luar kota selalu dengan poswesel dan harus tambah Porto 
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Djangan Putus Pengharapan 

  

  

Sakit Ambeien #9 ban Tan So 
Jang sudah 50 tahun lamanja, dapat » 10 pCt. sedjilidnja. 
disembuhkan dalam tempo 15 hari - Pedagang dan Toko Buku dapat rabat memuaskan. 

buat selamanja. 4 
Tidak dapat anak selamanja kita sedia obatnja sampai beranak. Penerbit nGUNUNG AGUNG", 

KITA BISA KASIH OBAT d/hThay San Kongsie 
Sakit Kentjing Manis Sakit Badan mati sebelah Kwitang 13—Kotakpos 135 

Perempuan. 1 Batin tidak kuat. DJAKARTA ds 

Dan djuga sedia obat-obat untuk segala matjam penjakit. — Ramalan2 al 25 Pt 
saja berani GARANTIE (tanggung 10075) tentu tjotjok tentang obat2 Eni sa Es 

tuan dan saudara2 dapat menjaksikan sendiri bagaimana buktinja. Dan 
sudah banjak orang berobat disini semua sembuh. 
Kan surat pertanjaan jang tidak disertai pranko tjukup tidak dapat Hn 
balasan. Kalau bajar vol Sakit Kentjing Manis atau sakit Lepra saja , 3 Na 
tanggung 3 bulan sembuh seperti dahulu, dan sakit Ambeien jang sudah CITY CONCERN CINEMAS Papa aa 
50 tahun dalam 15 hari saja tanggung baik dan tidak berasa dan tidak : aa 
kembali lagi itu penjakit, sampai hidup. - LUX P5. 7 —9.— Ini malam d. m. b. (u. 17 th) 

SAKIT LEPRA, SAKIT KENTJING MANIS, SAKIT BATUK Paul Muni — Anne Baxter — Olaude Rains 

  

    
  

  

  

  

    

Kepala Djawatan P. P. dan K. 
Propinsi Djawa-Tengah. 

        

  

  

    

    

  

  

. lalu diharuskan ikut dalam per- 

boman dan lain2 rintangan meneruskan perdjalanannja sampai tudjuannja ! 
. L , Na ak | | Saja jang sakit k satie ! i 

tandingan "pendahuluan itu iikerfipa DbiGiGdiT ANDJING. Man Saga aa Maan: Njorj Ih yen Ge Karanganom, 29/8-51. Penuh sensatie Heibat dan Gempar ! 

kan halve kompetitie, maka ia su-| Belum lama berselang, ketika Nj kt ana ata” Naa an Edap Je aan kampung Karanganom KI. Karanganom Saja 
: dah dianggap kalah kalau tidak da-|J.M.C. Fransen minta sokongan di aan Tah Ha Aina" 8 | A. W. Karanganom Klaten. SISWOHUTOMO 5 Bra 
5: pat mentjapai tingkatan runner-up. | Karangasem 17, ia telah digigit oleh yak : L Ta | J INDRA Ini malam penghabisan (a. 17 th) 
y —. Pengurus Pertjas 1953, |andjingnja tuan rumah, hingga per N. V. Trading & Shipping f SURAT KETERANGAN £ i ingnj | | TR GL film Malaya paling baru dari SHAW BROS 

Susunan pengurus ,,Pertjas” (Per-|lu diperiksa oleh dokter, sedangkan | Jafartalib & Co. . Jang bertanda tangan “dibawah'ini, menerangkan dengan sesungguhnja dgu. PIATU" TI TG: Dak 
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satuan ' Tjatur Semarang) adalahfandjing itu kemudian dikirim ke Ka 6 bahwa saja ada sakit berat jaitu di bagian badan terdapat bunder-bun- T I 2 1 “Norita Tara : 
sbb.: Ketua The King Hoey, Pe-lbluk untuk diselidiki lebih djauh.. : masa maan sa ren | der (seperti kadas sakit rnana sudah 13 tahun Hanana Pat berobar J A , M I A "5 ea berasa" An : 

: : 2 ra 0 ja, " : Ka gg 
nulis: Moeroso, Bendahara: Ma- $ Ditjari: ” BABOE2 dan KOKKI2 : kepada Dokter kulit, Sin She “dan-obat-obat  Djawa lainnja .tetapi : : 
dran,  Kommissaris2:  Soedarno, GANTI NAMA. 1 Buat kerdja di Semarang, — Bandung, — Djakarta, — sembuwanja tidak memberi sembuh, bahkan sakit lepra itu bertambah, : , : 7 
Darmadi, Siem Tiong Hoo,  dan| Mulai tg. 17 Djanuari 1953, na- Padang, — Medan, — Bandjarmasin dan laen2 tempat. Dengan djalan diberi tahu oleh satu sudara jang pernah berobat kepada Besok malam f 
Koesman, sedang sebagai Kompeti-| ma Inspeksi Djawatan Perdagangan Pelamar2 harus datang sendiri. di : i . 3 Tuan Said Mochammad Husein Tabib Magribi di kampung Politie Ha Bud Abhott & Lou. Costell tieleiders: , : 4 « : 5 : & remiere | » 5 0OST@110 jeleiders: 'Auw Jang Tong Hwat.| Djawa Tengah di Semarang telah : Jan Con tant” DJALAN MATARAM 715 . 658 di Semarang, saja berobat kepadanja selama satu bulan, dan p : in Tk na 
Ngusman, dan Siem Tiong Hoo. diganti — Inspeksi Djawatan Perda- 99 SEMARANG oleh Tuhan Allah diberi bisa sembuh. INORA n. he 

gangan Rayon. IV”, pergantian ma- Saben orang harus bawak surat keterangan dari aka atas pertolongan Tuan Said Mochammad Husein tersebut, saja EF O RE I ta N L E ta I O N”   

na menurut keputusan Menteri, Per- Lurah desanja — dgn tjap Assistenan serta Politie. membilan diperbanjak trima kasih. 29 
1 - Ro y Rog vers 48| NN Ana nana aa PA 3 $ : 2 Blora 4 Nov. 1950 Te Pe an Njonjah Abdulkamid Luar biasa ! Kotjak dan dasi Ka   

           

7 YOU TAKE ROSERSIV4, YOU SEE, MY FATHER "9 IT GOOD WORK THE 

aa Ne SP : Z HEN TH AA . :| 

ne terggha” WITH WILL PUT THEM 
3, N TO SLEEP NA 

PEW SECONPS/ 

GEMA. dagang "DLL TELL' 
| MS3 KEENE, Nou Tie 

WHAT YOU 
HODEN IN Ti 

Iko BEDPOST IN-£ 
ma THE HOTEL! 
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? “Ini Malam Pretniere 2 Ini malam d. m. b. ROYAL Ini malam premiere (u. 17 th.) 
REK mena 
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S Djagalan 7.—9.— (13 th)| 545—115—915-  R. Endan - Erna Pipih - Jose Lantua' 

Waie Pa 

   
   

IL CAN TRUST: 
YOU - 

       

i we Tom Tyler—Frank Cogh!an, Jr. Eny R.R. Su ati - Rd, Ismail - Anwar 
NE- PETERS- MarLowe /- a11 66 Gt KAK TU RK 

Hez.o07 AN WarTrueSun / »Captain Marvel 6:45 —8-45 »SAJANG dibuang SAJANG” 
| : Suines Met re tI Besok Malam Premiere| S5 Film Sr SraA baru Ka tjerita jang menarik hati dan meresep 

5 P0 AN kea MN A1 4 alam sanubari para penonton! . 

|a7 th) Tan Ga “ IMetropole 5.-7.-9.- (17th.) 

| 5 : 
Djaman beraneka warna! Tjinta me- 

(Isra...- kelakar hangat..... Tari2an 
| Ibergelora dan permaenan jang me- 

- ngagumkan. 
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  | ng Aa Ba aa aa an an rn - MATAN mana 

Tg. 19 «/d 28 Maret 1953 
Anthony , VALENTINO" Dexter 

mendjalankan dua peranan : | 
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COPR 1078, KING FEATURES SYNDICATE, WORLO RIOnT3 KESERVED.     

  

  

   

-— Nona Keene, saja ingin me- Dalam. pada itu didalam. ruang- Sementara itu. Roy. dengan — Bagus,  Legs. Saputangan jang p La 
ngerti barang apa jg. tersembunji an, dalam mana Professor | dan enaknja mendengarkan tjeriteradibasahi dengan obat tidur itu 1 ORION 5 "ni (17 th3 ESTHER WTNIAMS 2 Na Ba aan Penjamun jang 

IL ab ja Uma TI $ N je , DAN angsas mengajunkan pedangnja. 

dihotel itu dan jg: telah kau kete- nangkap Roy dan Keene. Disini ti, bahwa mereka di-ikuti olehdalam beberapa. menit. . (Merek Ann Sheridan — Humphrey Bogart Se— RPP SKELTON $ "era 3 Kedua sebagai seorang Radja jang mabir 
mukan itu. tampak Professor sedang memba- Prafesosr dan Legs. sambil menjergap Roy dan Keene)| f 29 IUCARDO MONTALBAN BETTY GARRETT menari , TANGO”, s 

-— Saja akan mentjeriterakan sahi sapu-tangan dengan sematjam — Sebagaimana engkau 'keta-  — Hee. Ada Apar. | st All Game True san ENAN WINN -NAYIER CUGAT : dlm. film TECHNICOLOR 
engkau semua kedjadian2, Roy. obat tidur, sambil berkata: hui, Roy. Ajah saja dahulu ber- : j AE an Maan . THEATER 

Phone : 245 I he B R IG A N Dp” engkau dapat dipertjaja, Legs. Dan saja akan memegang tu gerombolan Karp.......... | | malang. Karangan dari Louis Brom- Ini malam “pengh. '5.-7.-9 SOLO 79 MD ' 
, gadis itu. fields jang kesohor. sk saka batas Gsm Tiap hari main djam 10 | »RED BADGE'OF/COURAGE" misa obeibu Men | 

Lis aa “ Pa an ai 1 

7 j merrjerakun Sing. Nu. Joajltuj Aji he) 

  

  

              

  

        

    

    

   


