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“DENGAN BERI 

Dan Ingeris 

Tito Makin 
rapat Ke Barat 
Hubungan Pertahanan Yugoslavia 

TA2 TERACHIR 

       

    

Diperkokoh 
MARSEKAL TITO dari Yugoslavia pada hari Kemis kemaren 

  

- 

kanan: Molotov (menteri: luar   
Kruschev. 

  
Tertera pada gambar ini sewaktu mereka mengiringi djenazah 
mendiang Stalin menudju ke tempat pemakamannjay dari kiri ke 

teri Pertahanan), Lazar Kaganowitsj, Marsekal Klementi Voroshi- 
lov, Georgi Malenkov, Chou En Lai, Lavrenti Beria dan N. S. 

  

negeri,) Marsekal Bulganin (men 

a bersedia 
ers 

  

iasa menjkmbut tawaran per- dantaian Sovjet Uni. Dalam konperensi p Meta ahwa ta- waran itu akan disambut dengan kegembiraan sama besarnja seperti kedjudjuran Sovjet Uni dulam mengadjukan vara ama 
Setiap kali ,,orang” mengusulkan supaja me 1 
telah lampau dan memulai lagi dari baru, Ameri | 
ngerdjakan usul itu, demikian Eisenhower. Sementara ini. Amerika tak 
2 melakukan sesuatu jang dapat diartikan provokasi terhadap Sovjet 

         

mengachiri pembitjaraan2nja dengan pembesar2 Inggeris di London de- 
ngan persetudjuan mengenai peranan politik dan militer Yugoslavia da- 
lam pertahanan Eropah. Kalangan resmi di London menjatakan pada 
hari Kemis, bahwa dalam pembitjaraan2nja jang sangat dirahasiakan 
dengan perdana menteri Churchili, menteri luar negeri Anthony Eden 
dan menteri pertahanan Lord Alexander, Tito telah berbitjara tentang 
makin eratnja hubungan antara pertahanan Yugoslavia dan pertahanan 
Inggeris serta negara2 Barat lainnja. 

Dukun Ketjil 
Anak Adjaib Umur 4 Th.     

Meine Pot 
kan Lari Ke Amer 
Katanja Disediani Mobil Kedutaan 

Djaksa Agung Mintakan Hukuman 2 Tahun 
DJAKSA AGUNG dari Mahkamah den Haag kemarin dutu 

menuntut supaja Meine Pot dihukum dua tahun dengan dipotong 
selama dalam tahanan. (Djaksa Arrendissement 
ris, tahun jang Ialu meminta 9 tahun, tapi oleh 
bulan Desember jang lalu didjatuhi hukuman setahun. Sebagai di- 
ketahui, Djaksa tersebut appel). Djaksa Agung, Mr. Gilse, meng- 
anggap berbukti pertjobaan Meine Pot hendak memeras dan mem- 
bunuh: pertjobaannja hendak merampas kemerdekaan orang lain 
tidak berbukti. Mengenai Frans 
bahwa pertjobaan hendak membunuh tidak berbukti. Jang berbuk- 
ti ialah, ia melanggar undang2 sendjata api. I 
ia menuntut supaja Colson didjatuhi hukuman 10 
dipotong selama dalam tahanan. 

Keterangan Meine Pot. 
Terdakwa Meine Pot, jang ber- 

ulang2 mengadakan kontak dengan 
Westerling mengakui, bahwa pertjc 
baan hendak membunuh itu ada'ap | 
timbul dari hatinja sendiri, karenz 
ia hendak merampas dokumen? da 
ri tangan Harjono jang berhubungan 
dengan permintaan penjerahan We 
terling kepada Pemerintah Indone- 
sia. Setelah ia berunding dengan k: 
wannja, terdakwa Colson tentang 
niat ini, mereka lalu sepakat akan 
menjerahkan dokumen itu kepad: 
Westerling setelah dapat dirampasni: 
Sebelum mereka melakukan niatnia numpang 

Di nasehat- 

   

I 
| 

den Haag, Mr. Ma 
Hakim Meine Pot 

Colson, Mr, Gilse berpendapat, 

Dalam reguisitoirnja 
bulan dengan 

Disamber Petir 
2 Orang Meninggal 

& Luka? 
Seorang dari 2 nelajan je sedang 

ada dalam sebuah perahu ditempat 
pengasinan ikan, Te. Priok, 
diam 0400. Rebo pagi telah n 
disambar petir pada waktu  ditem- 
pat tsb. sedang turun “hudjan. Se- 
mentara itu, sedjam “kemudian ki- 
ra2 djam 05.00, seorang dari 4 pe- 

perahu dibagian i Sungat 

     

  mereka pergi mengambil pistol? dar 
pelurunja dirumah Van Delden. Ke 
mudian dengan sepeda .mereka per 
gi menudju Laan Van Meerdervoort | 
sesudah ditelpannja Harjono lebih 
dula utk mengatakan, bhw dng per- 
antara Radio Scheveningen' telah da 
tang satu telegram untuk atase mi 
liter Indonesia, dan tidak lama akan 
datang orang jang mengantarkannia 

Sesudah ditelpon ternjata Harjonc 
sedang menerima tamu dikamarnja' 
dan dua terdakwa itu kuatir niatniz 
telah diketahui orang. Karena iw 
dengan antjaman pistol Harjono d 

Tawar, Tg. Priok, djuga telah me- 
ninggal dunia akibat disambar pe- 
tir. 3 Orang Iainnja jg diduga ada- 
lah -nelajan2 dari- perahu kedua 
itu, mendapat luka2 berat dan ri- 
ngan, sedangkan dari perahu pertas 
ma, djuga seorang nelajan lain 
mendapat luka2 berat. Semua. kor- 
ban kemudian diangkut kerumah sa 
kit umum negeri. Jg mati disambar 
petir, ialah Mazidjah “dan  Tiong 
J.K., sedangkan jg mendapat luka2 
berat dan ringan ialah Hasan, Sa'- 
irin, Tairan, Kasim dan. Hasim, se 
muanja bertempat tinggal didaerah 

    

suruh datang kebawah, tetapi karen: | pelabuhan Sg. Priok. (Antara). 
dibawah banjak orahg, maka sukar 

Bisa Sembuhkan Pelba- 
gai Penjakat 

(Oleh: Korr, sendiri) 

DIDESA Mranggen (Mage- 
lang) belum lama ini telah dida- 
patkan seorang anak laki2 jang. 
mengaku dirinja bernama Goes 
Mechamad Santen jang telah da- 
pat menjembuhkan beberapa pe- 
njakit. Goes Moch. Santen jang 
baru berumur 4 tahun itu adalah 
seorang jatim jang sudah tak ber- 
ajah lagi. Sedjak 6 bulan jl. dia 
mempunjai keistimewaan karena 
dapat menjembuhkan penjakit ig 
diderita oleh orang2. Mula2 ke- 
pandaiannja itu munfjul ketika 
seekor kerbau kepunjaan orang 
tuanja sakit. Moch. Santen bilang 
kepada. ibunja bahwa ja akan me 
njembuhkan kerbau itu. Ibunja 
jang menganggap utjapan anak- 
nja itu untuk berfjanda “sadja 
finggal menturutkan — kehendak- 
nja. Oleh Much. Santen ditjari- 
kan beberapa daun2an serta air 
jang kemudian. diobatkan pada 
kerbau jang sakit itu. Ternjata 
keesokan harinja kerbau itu sem 
buh kembali seperti keadaannja 
semula. 

Selandjutnja untuk kedua kalinja 
Much. Santen mempraktekkan ke- 
pandaiannja ketika ibunja menderita 
sakit. mata,  olehnja hanja diambil- 
kan air dan daun2an, setelah dige- 
rus daun2an itu kemudian ditjam- 
pur dengan air lalu disaring dan di 
teteskan pada mata ibunja.  Pengo- 
batan itupun ternjata mudjarab. pu- 
la,. karena ke-esokan harinja mata 
jang sakit itu kemudian sembuh 
Perbuatan. jagn mengherankan itu 
kemudian 'tersiar2 disekitar desa 
tempat kediamannja hingga ama2 
sampai djauh.- Terbukti dengan da- 
tangnja orang dari Parakan, Te- 
manggung dil. jang bermaksud un- 
tuk berobat. Menurut tjatatan jang 
diambil oleh Pamongdesa ditempat 
tsb. diantara 250 orang jang telah 
berobat kepada dukun ketjil selama 
itu, telah ada 197 orang jang telah 
memberikan tahu bahwa sakitnja te- 
lah sembuh sehari sesudah mereka 

  

    berobat. 
  lah bagi mereka untuk melangsuns 

kan niatnja. Sekonjong2, Harjono mz 
njerobot Colson jang memegang pis 
tol ditangannja, dan terdjadilah psi 
kelahian, dan dalam perkelahian in 

meletuslah pistol Colson. Meine Po! 
lalu memukuli Harjono dengan pi 
tol, sampai ia djatuh. Selandjutnj: 
terdakwa Meine Pot menerangkan 
bahwa pertjobaannja itu adalah ur 
tuk menarik umum kembali kepadi 
soal Indonesia, dan dengan tidak 
langsung, ia ingin menolong Weste: 
ling. Menurut Meine Pot, Colson me 
minta surat2 kepada Harjono, kare 
na di-surat2 kabar dibatjanja, bah: 
wa mentua Harjono datang dari Ir 
donesia dengan surat2. Meine Pot 
menjangkal telah mentjoba mener 
bak Harjono dan mengakui bahw: 
ta hanja mengantjam. Setelah pertjc 
baan ini gagal, Miene Pot dan Co 
son dalam kebingungan lari dan d 
Drente mereka ditahan oleh polisi. 

Keterangan  Westerling. 
« Saksi Westerling berpendapat, kz 

hwa pertjobaan membunuh tidak 
bertanggung djawab dan perbuatan 
kanak2. Saksi sangsi, apakah surat? 
jg ditjari itu betul ada. Saksi Elder: 
mans, pegawai. Reclassering mene- 
rangkan, bahwa Meine Pot datang 
kepadanja mengatakan, bhw. orang 
memberinja nasihat supaja lari, dan 
untuk ini telah disediakan auto da- 
ri kedutaan Amerika Serikat. | 

Keterangan djaksa Agung. 
Djaksa Agung Belanda menerang 

kan, bahwa pembandingan perkarz 
tidak terpengaruh oleh reaksi jg d' 
timbulkan oleh putusan  rechtbank 
(ig lalu Red.). Ja mengatakan, bhw' 
Untunglah di negeri Belanda pertic 
baan membunuh itu djarang terdje 
di. Para diplomat asing dinegeri Be 
landa dapat hidup dan bekerdiz 
bebas dengan tidak mengalami ha- 
langan dan pembatasan. Pembitja: 
ra berpendapat, bahwa  pertjobaan 
membunuh itu satu peristiwa je 
menggelisahkan. Dokumen jg dimak 
sud memang ada dan sedang dalam 
perdjalanan ke Kementerian Djus- 
tisi Belanda. Djaksa Agung meng: 
anggap, bahwa putusan “ rechtbank 
terlalu rendah, dan kemudian  me- 
minta 2 tahun, serta meminta supa 
ja Meine Pot segera ditangkap. - 

Meine Pot ,,pentjinta - ta- 
nah air”. 

Pembela Meine Pot menamakar 
terdakwa itu seorang ..pentjinta ta- 
nah air jg baik” (gocde  vaderlan- 
der), terbukti dari kegiatan illegali- 
teitnja dan ,,djasa2nja” (Bagi Belan 
da — Red) di Indonesia. Dan 
meminta supaja Meine Pot diberi 
ampun. Terdakwa Colsen mengat: 
kan, bahwa “ia tidak tahu-mer 
maksudnja semula." Kedjaksaan 
nganggap, bahwa 

  

km barat daja Istambul 

  

Hongkong 
Chawatir 

Makanan 

HARIAN Tionghoa 

menulis bahwa dikalangan 
duduk Hongkong umumnja 
dapat kechawatiran, bahwa 
publik Rakjat Tiongkok 
mengambil sematjam 

masuknja bahan strategis 

kong itu chawatir, kalau 
|akan menghentikan 

karan2. (Reuter). 

  

PROTES 3 BESAR BARAT. 

vjet di Djerman,     

      

   

rat di Dje 
dung djaw: 

   

5 . Ine- 

? : .tidak tahu-mena 
hu” itu tidak dapat diterima, kare- 

Amerika, Inggris 
bertalian dengan 
djatuh pesawat 

na terdakwa meminta supaja di se- 
kan dokumen2 kepadanja. Pem- 
1 Colson minta supaja diperkuat 

yonnis rechtbank (Colson PDesem- 
ber jg lalu didjatuhi hukuman satu 
stinggu). — Antara. 

  

terbang 

coln” Inggris dan serangan 
hadap 2 buah 
lainnja, 

pesawat 

  

500 Orang Tewas 
' Gempa Bumi Dahsjat Mengamuk - 

: Turki Barat 

BAGIAN BARAT Turki Rebo malam telah diserang gempa 
bumi hebat, jang menurut taksiran paling belakang pada hari Ke- 
mis telah minta korban 500 djiwa. Bentjana itu terdjadi kira2 100 

dekat Dardanella, sedang pusat getar- 
annja diketemukan di daerah Etarma. 
Barat dan sebagian dari Anatoia Tengah telah terserang gempa. 
Kota2 jang terutama menderita ialah Gonen dan Yonidge. Ben- 
tjana gempa bumi di Turki lebih2 terasa akibat2nja karena din- 
ding2 jang mudah retak dan atap2 rumah  didusun-dusun 
berat. Ketempat bentjana segera dikirim regu2 penolong jang be 
kerdja terus semalam-malaman. 

RRT Akan -Balas Henti- 
kan Pengiriman Bahan2 

»Hong- 
kong Times” hari Kemis kemaren 

pen- 
ter- 
Re- 

akan 
tindakan 

pembalasan berhubung dengan ke 
putusan Inggris untuk Maa 

e 
RRT. Harian tersebut menerang-: 
kan bahwa kalangan2 di Hong- 

RRT 
pengiriman 

bahan2 makanan dan kebutuhan 
sehari-hari dari RRT ke Hong- 
kong, sehingga dikalangan pendu 
duk Hongkong jang berdjumlah 
dua djuta ita akan timbul kesu- 

SOYVJET MENDJAWAB NOTA 

Ketua komisi pengawasan So- 
Djenderal Vas- 

sily Chuikov, hari Rabu menjam- 

paikan seputjuk surat kepada ke- 
tiga komisaris agung negara2 Ba 

1 j jang mengan- 
Sovjet terhadap 

nota2 protes jang diadjukan oleh 
dan Perantjis, 
penembakan 

»Lin- 
ter- 

Inggris 

  

Selaruh daerah Anatolia 

jang 

United Press mengabarkan lebih 
landjut bahwa di Istambul sedikitnja 
dua orang telah tewas dan seorang 
lagi di Bursa, jang letaknja 65 mil 

dari kota tersebut. Semua perhubu- 
ngan djalan dengan daerah bentjana 
telah musnah. Djurubitjara observa- 
torium . di Istambul . menerangkan 
bahwa getaran2 akan terus berlang- 
sung hingga hari Kemisnja dan di 
'chawatirkan akan timbul kerugian2 
lebih besar lagi. 

Dari Paramaribo dikabarkan bah- 
wa kota tersebut pada Kemis pagi2 
telah bangun terkedjut oleh getaran2 
bumi jang berlangsung beberapa de- 
tik. Akan tetapi korban tidak ter- 
djadi. 

Lembaga physika di - Strasbourg 
jang djuga  mentjatat gempa bumi 

di Turki itu menerangkan dalam se- 

buah komunike bahwa gempa itu 

adalah jang terhebat jang menimpa 
daerah tersebut selama 50 tahun 
terachir ini. 

Getaran jang tertjatat di Den 

Haag sedemikian kuatnja hingga sa- 

lah sebuah seismograf dari biro me- 

tereologi keradjaan Belanda men- 

Selandjutnja dinjatakan, bah- 
wa pemerintah . Amerika tidak 
menganggap sangat penting in- | 
siden penerbangan baru2 ini ten- 
tang diserangnja sebuah - pe- 
sawat terbang Amerika oleh 
MIG-15. Dikatakan, bahwa pe- 
merintah Amerika tidak meng- 
hubungkan serangan tersebut 
dengan perobahan pemerintahan 
di Sovjet Uni. Mengenai Korea 

    

  
Berdjuta-djuta rakjat Russia dengan penuh chidmat memberi hor 
mat terachir kepada djenazah mendiang Stalin, waktu dilangsung 

.kan pemakamannja disebuah mausoleum baru di Lapangan Me” 
trah, Moskow, pada tg 8 Maret jl. 

  

Polisi Lawan 

Demonstran 
Gedung Parlemen Djer- 

man Barat Diserbu 
SEDJUMLAH orang “ mendapat 

luka2 dan beberapa orang lainnja 
  

                   

diterangkannja, - bahwa perang 

Korea tak boleh dipersamakan 

dengan peperangan jang mengu- 

sahakan kemenangan atau keka- 

lahan total (Antara-UP). 
Pesawat2 pemburu Ameri 
ika akan menjergap pesa- 
wat2 jg melanggar wilajah 
pendukan Amerika. 

Tapi dalam pada itu angkatan z 
udara Amerika Serikat pada hari & 
Kemis memperingatkan bahwa j 
semua pesawat jang tak diketa- 
hut kebangsaannja jang terbang 
diatas wilajah pendudukan Ame- 
ka di Djerman “akan disergap | 
oleh. pesawat2 Amerika. Selan- 
djutnja diumumkan pula bahwa 
lebih dulu angkatan udara Ame- 
rika telah mengadakan peraturan | 
peraturan untuk pesawat2 militer |. 
jg: mengadakan penerbangan dij . 
dekat perbatasan2 - ,,Tirai Besi”.| # 
diantaranja larangan terbang da- : 
lam daerah jang luasnja 30 mil “pe 
disepandjang perbatasan antara 
Djerman Barat 

Pa 

Setminh Hendak 

membawakan penghasilan2 

pat dipakai sebagai obat bius, 
. bahan obat2an. 

mber2 jang lajak dapat di 
aja menjatakan, bahwa  pi- 

: hak, Perantjis telah mengungsi- 
1 dan Djerman|kan orang2 preman dari kota 

Timur. : Sam Neua, kota jang kelima ter 
Semua pelanggaran: wilajah (besar dinegara Laos. Komando 

udara didekat perbatasan segera'| Perantjis mengchawatirkan, bah 
akan dilaporkan kepada markas: |wavkota -jang berpenduduk 4000 
»esar angkatan udara Amerika di Fdjiwa itu akan mendjadi sasaran 
Eropa di Wiesbaden, dan dalam La offensif. Vietminh dalam 
xead insiden2 jang besar Sta- |waktu beberapa minggu jg akan 
2 Department di Washington se- | datang ini. Untuk kepentingan ke 
3zera akan diberitahu pula.  Di- jaranan komando Perantjis tidak 
amumkan. selandjutnja bahwa | mau memberikan keterangan ten 
jaring radar dari angkatan uda- | tang kekugtannja di Sam Neua. 
ra Amerika disepandjang perba- tetapi menurut para penin 
iosan antara Djerman Barat dan Lewa#" jang telah mengundjungi | 
Djerman Timur akan melaporkan | daerah itu baru? ini, maka pasu 
iap pelanggaran jang terdjadi |kan2 Perantjis dengan pasukan2 
»leh pesawat2 jang tidak diketa- |sekutunja di Laos tidak seban 
Yui dalam kedjadian2 mana pe | ding djumlahnja dengan pasukan2 
undjuk2 akan diberikan kepada 
sesawat2 pemburu Amerika guna |nja itu. Akan tetapi sebafiknja 
menjergap pesawat? tadi. Djuru- pihak Perantjis dapat memper 
bitjara “angkatan udara Amerika |oleh perlengkapan? dengan mela 
mengatakan bahwa dengan adania lui udara. 1 
daerah larangan seluas 30 mil Disebelah - Timur-Laut 
tu pesawat2 Amerika tidak mung 

   

     

  

Sam 
Neua di Tonkin pasukan2 Peran 

Laos Terantjam 
siefnja Kedaerah ,,Tjandu” 

.  PASUKAN2 VIETMINH dibagian Utara Indo-Tjina sedang 
mengadakan persiapan2 untuk melantjarkan suatu serangan keda- 
am daerah negara Laos jang akan membawakan mereka itu tidak 

uh dari perbatasan Birma, demikian keterangan para penindjau 
Saigon pada hari Rebo malam. Suatu gerakan kedalam daerah 

aos djuga akan menjebabkan pasukan2 Vietminh kedalam salah 
tu daerah penghasil Tjandu jang terkaja didunia. Hal ini akan 

1 an2 jang berharga bagi kas negara fihak 
ietminh jang menghadapi kesulitan2 dilapangan keuangan. Selain 

  

ditangkap sewaktu ratusan orang 
kaum demonstran kiri ' pada Kemis 
sore kemaren  mentjoba menerobos 
pendjagaan polisi ' jang kuat sekali 
disekitar gedung parlemen Djerman 
Barat, jang waktu itu sedang mem- 
bitjarakan soal ratifikasi perdjandji- 
an Masjarakat Pertahanan Eropa 
dan perdjandjian  Sekutu/Djerman 
Barat dalam babak jang terachir. 
Sebelum itu. pembesar2 setempat 
telah mengambil tindakan2 keama- 
nan jang istimewa disekitar gedung 
parlemen, — diantaranja dengan me- 
masang rintangan2 kawat berduri 
serta menempatkan pasukan2  pen- 
djaga jang kuat. Sementara itu 
orang masih menanti kemungkinan 
terdjadinja insiden2 lebih landiut, 
karena dari berbagai-bagai daerah 
diluar Bonn masih terus mengalir 
iring-iringan kendaraan jang meng- 
angkut kaum demonstran kiri, se- 
muanja menudju ke ibu-kota. (An- 
tara-UP). 

Panti 

Pemuda 
Mempunjai 200 Tjabang 

Seluruh Indonesia 
DALAM pertjakapannja dgn 

wartawan ,,Antara” Purwokerto, 
pada hari Selasa Soejono Atmo 
Kepala Djawatan Pendidikan Ma 
sjarakat Bagian Pemuda Pusat me 
nerangkan, ' bahwa kini diseluruh 
Indonesia telah berdiri Lk. 200 
tjabang Panti Pemuda. Dan akti 
pitet dari Panti Pemudi tjabang2” 
tsb. sampai saat ini boleh dikata 
kan belum memuaskan. Atas per 
tanjaan Soejono Atmo selandjut 
nja menerangkan, bahwa memang 
dikalangan masjarakat ada ten- 
dens menuduh pemerintah senga 
dja dirikan Panti Pemuda untuk 
digunakan sebagai ,,verlengstuk” 
dari pemerintah. 

Lantjarkan Offen- 

tjandu pun dapat digunakan seba- 

Australia, New Zealand dan Ame- 
rika Serikat) hingga ke Asia Teng- 
gara. 

Bantuan militer Amerika. 
United Press sementara itu me- 

wartakan dari Washington bahwa 
bantuan militer Amerika ke Indo 
China jang berupa sendjata2 dan 
mesiu pada waktu ini dianggap jang 
terpenting sesudah Korea. “Seluruh 
program bantuan militer Amerika 
untuk pasukan2 Perantjis di Indo 
China telah ditaksir sebanjak kira2 
1000 djuta dollar, dari djumlah ma- 
na 400 djuta dollar hingga sekarang 
telah. dikirim berupa tank2,  bull- 
dozer2, dan alat2 sendjata. Selain 

erdapat-pula “program ekonomi: 
jang kini hampir selesai dan jang 
akan memakan biaja kira2 100 dju- 
ta dollar. Para ahli strategi dike- 
menterian pertahanan Amerika ka- 
barnja berpendapat bahwa ..pihak 
komunis harus dikalahkan di Indo 
China guna mentjegah penjerbuan 
mereka keseluruh Asia Tenggara.” 
Demikian menurut U.P. di Washing 
ton. (Antara). 

  
  

  

kin mendekati perbatasan2 Tjeko 
lowakia atau daerah2 penduduk- 
mn Sovjet Rusia di Djerman dan 
Austria kurang dari djarak ter- 
sebut. Dikatakan bahwa peratur- 
im-peraturan ini pada hakekatnja 
telah berlaku “sedjak lebih dari 
satu tahun. : 

LULUS INSINJUR PERTA- 
NIAN. 

Pada Fakuliet Pertanian dari 
Universitet Indonesia Bogor, Tb. 
Bachtiar Rifai, telah lulus udjian 
insinjur pertanian djurusan Per- 
tanian. : 

  

. 
  

Instruksi2 Pem. 
Russia Baru? 

Van Zeeland Tentang 
Penembakan? Pesawai 

Inggris-Amerika 

MENTERI luar negeri Belgia, 
Paui van Zeeland, pada hari 
Rebo menjatakan sebagai dugaan 
nja di Washington, bahwa penem 
bakan2 atas pesawat2 terbang 
Inggris dan Amerika diatas Djer 
man itu mungkin diakibatkan 
oleh instruksi2 jang diberikan 
oleh pemerintah baru di Rusia ke 
pada penerbang2 jang muda dan 
jang terlalu giat dalam merturuti 
instruksi2 itu, 

jan Zeeland menerangkan: di 
hadapan para anggoia perkumpu 
lan pers nasional di Washington, 
bahwa pemimpin2 pemerintah Ru 
sia jang baru ingin sekali mem 
pertahankan persatuan diantara 
rakjatnja sendiri dan karena itu 
mungkin telah memberikan ih- 
struksinja kepada semua angka. 
tan perangnja untuk bersikap 
waspada. ,,Anak2 muda jg gatal 
tangannja untuk menembsk dan 
tidak begitu bidjaksana dapat me 

nimbulkan insiden2 dengan terla 

| jang letaknja disebelah Barat Ha 

ijis dan pasukan? sekutunja telah 
mengadakan serangan dgn meng 
gunakan kendaraan? bermotor 
didaerah sungai Hitam, demikian 
kabar jang diumumkan oleh ko 
mando tertinggi tentara  Peran- 
tjiis pada hari Rebo malam. Me 
reka itu telah . menghantjurkan 
garis2 perhubungan Vietminh, te 
tapi tidak menemu . perlawanan 
besar.. Serangan pasukan2 Peran 
tjis itu dilantjarkan sampai mela 
lai sungai Hitam disuatu tempat 
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noi.. Meskipun pengumuman itu 
tidak menghubungkan serangan 
itu dengan antjaman” thd. Laos. 
ikan tetapi diduga, bahwa aksi 
sembalasan pihak Perantjis akan 
ditudjukan untuk menghantjur- 
kan perhubungan2 pihak  Viet- 
minh. Sampai sekarang ini per 
tempuran2 besar disebelah utara 
Indo-China terbatas didaerah lem 
sah Tonkin dan daerah Thai di 
Tonkin Utara. Karena itu suatu 
kampanje Vietminh ke daerah 
Laos akan membuka suatu ting 
katan baru dalam peperangan di 

(katjamatan Tjipatat). 

  

Sakit Politik? 
Komentar Barat Tentang 

Indo-China, (Reutep,” . —.. j|Keadaan Wilhelm Pieck 

Dalam pada itu panglima terting 
gi pasukan2 PBB. djenderal Mart 
Clark pada hari Kemis telah  tibz 
di Saigon dalam kundjungamnja. res 
mi ke “Indo China. Kundjungan 
dienderal Mark Clark ke Indo Chi- 
na sementara itu - telah menimbul- 
kan banjak spekulasi2 di Saigon. 
Maksud kundjungan panglima ter- 
tinggi pasukan2 PBB jang pertama 
kalinja keluar daerah Diepang dan 
Korea itu tidak diumumkan ' oleh 
pihak resmi, tetapi kepergian djen- 
deral Clark telah dihubungkan de- 
jngan kiindjungan inspektur djende- 
ral-pasukan2 Perantjis marsekal Al- 
phonse Juin ke Timur Djauh baru? 
ini serta kuridjungan menteri nega- 
ra-negara bagian Perantiis Jean Le- 
tourneau ke Australia. Beberapa pe- 
nindjau di Saigon dalam pada itu 
sudah mulai menduga2. tentang ada- 
nja suatu rentjana pertahanan  Ti- 

  

“KARENA tidak adanja' penju 
muman dari fihak Djerman “Ti- 
mur tentang keadaan kesehatan 
ian tempat tinggalnja presiden 
Djerman Timur, Wilhelm Pieck 
maka kajangan2 diplomatik di 
Berlin Barat kari Rebo berangga 
pan, bahwa pemimpin komunis 
Djerman Timur itu kini menderi 

ta sakit politik”. Wilhelm Pieck 
sudah debih dari sebulan tidak 
tampak. dimuka umum. Ia tidak 
turut dengan pesawat terbang ke 
Moskow: untuk menghadiri pema 
"Kaman djenazah. Stalin sebagaima 
na pemimpin2 komunis lainnja, 
Bahkan ia' kabarnja tidak hadir 
dalam upatjara peringatan di Ber 
"in berkenaan dengan meninggal 
nja Stalin itu. Pers Djerman Ti- 
mur maupun pembesar2 disana 
tidak pernah memberikan ketera   lu giat menuruti instruksi2 itu,”     djadi rusak karenanja. (AFP-UP). 

Dj Jepang 
PEMERITAH Djepang telah 

memadjukan usul kepada peme- 

rintah Indonesia mengadakan 

perdagarigan diantara kedua ne- 
geri dengan pound sterling  se- 
djumlah 10 djuta pound sterling 
sebagai tambahan sementara di 
|samping perdagangan dalam U.S. 
(Dollar Open Account jang telah 
lada. Demikian menurut berita 
wartawan “Antara” di. Tokio, 
djawab Menteri Luar Negeri 

  demikian Van Zeeland. 

parlemen beberapa hari jang la- 
lu -atas pertanjaan seorang ang- 

gota dari partai Progresip. 

Selandjutnja diterangkan oleh 
Okazaki, bahwa perdagangan de 
ngan pound sterlmg ' sedjumlah 
£10.000.000.— jang diusulkan 
kepada Indonesia itu tidak dapat 
digunakan dalam perdagangan 
kain dan benang kapas,  staple 
fibre dan besi/wadja (ketjuali ba 
rang2. jang pembuatannja meng-   |Okazaki dalam seksi luar negeri 

ngan mengapa Pieck tidak hadir mur Djauh jang akan meliputi psng . 
di Moskow atau di Berlin itu. luasan perdjandjian Anzus (antara     

Usulkan Perdagangan Dengan Pound 
Ditambahkannja, bahwa perundi- | Sebagai diketahui, 

ngan perdagangan dengan Indonesia | lah kembali 
jang direntjanakan akan berlangsung | lu.). 
diy Tokio tidak mungkin dilaksana- 
kan dalam bulan Maret ini, dan sal Demikian Okazaki. Patut 
ngat mungkin akan ditunda sampai (kan, bahwa pemerintah Indonesia 
bulan Mei jang akan datang. Berhu (sudah berkati2 mengusulkan untuk 
bung dengan kepergian kepala Di- memakai pound sterling sebagai pem 
rektorat ' Hubungan Ekonomi Luar | bajaran pembelian — Indonesia 1 
Negeri pemerintah Indonesia (Mr. Diepang, tetapi setiap 
Asmaun) keluar negeri, maka djawa | ditolak oleh pihak Djepang. Tetapi 
ban Indonesia — terhadap usul Dje- (kini Djepang mulai berubah sikap- 
pang tsb belum ada. Djepang sedang | nja berhubung dengan kekurangan 
menunggu kembalinja kepala Direk | pound Sterling ditangan Djepang. — 

Mr. 
beberapa wak 

Asmaun te 
la 

  

  

dikabar 

  

     

  

itu 
  

  gunakan besi/ wadja.)   torat itu ke Djakarta, (Noot Red: | (Antara), 

  

  

Lembaga Kebudajaer Indonesia 

«Kon. Bataviassck Genootsdhap 

yan Kunstanen Wetonschapgen 
l     

    

| 

| 
“ 

"AMA RTAN 

Rakjat Bertindak 
8000 Orang Penduduk Batudjadjar 

Ambil Tindakan 
65 Orang Jang Ditjurigai Ditangkap 

GERAKAN RAKJAT untuk membersihkan desa2 jang ter- 
masuk katjamatan2 Batudjadjar dan Tjipatat (daerah Bandung) 
dari anasir gerombolan kemarin dulu siang kira2 pukul. 15,00 te- 
lah berachir dengan berhasil menahan 65 orang jang ternjata ti- 
dak mempunjai surat2 keterangan jang beres dan bukan pendu- 
duk daerah2 tsb. Orang2 jang ditahan itu sekarang diperiksa dan 
sudah ada 6 lagi jang dibolehkan pulang karena 
hai2 jang mentjurigakan. Dalam gerakan itu serta Ik. 8000 orang 
jaitu dari desa Tjikande dan desa Djati 
djar), dari desa Radjamandala, desa Tjitatah dan desa 

tiada terdapat 

(katjamatan Batudja 
"Tjipatat 

Dapat dikabarkan sekarang bah- 
wa rakjat itu telah mengadakan 

'persiapan2 sedjak tgl. 16 j.l. dengan 
mengadakan pendjagaan ditepi sebe- 
lah: timur dari kali Tjitarum sepan- 
djang I.k. 5 kilometer dan terbagi 
dalam 3 pos. Perlu diketahui, bah- 
wa pada waktu itu pihak tentara 
dari daerah kabupaten Tjiandjur se- 
dang mengadakan djuga pembersih- 
an dan banjak kemungkinan para 
anggauta gerombolan itu lari  me- 
njeberang kali Tjitarum dan masuk 
kecaerah kabupaten Bandung. 

Dalam dua hari belakangan 
ternjata air Tjitarum 
dan kemudian “orang2 itu bergerak 
masuk keluar hutan sampai kema- 
ren dulu berkumpul di Tjipeuredeuj. 
dekat Radjamandala. Dalam perte- 
muan jang kemudian diadakan di 
Tjipeureudeuj itu Bupati Bandung 
menjatakan terima kasih kepada 
rakjat jang telah ikut serta itu dan 
mengandjurkan supaja terus ke-dja- 
sama dengan alat2 negara untuk 
mendjaga keamanan. Djuga dite- 
rangkannja, bahwa Bupati itu sen- 
diri, .sedjak adanja pembersihan? di 
Tjililin telah menerima surat an- 
tjaman dari gerombolan  ,,Tentara 
Islam Indonesia”.  Djuga Wedana 
Tjililin telah mendapat antjaman de- 
mikian. Gerakan rakjat itu setjara 
tehnis ada dibawah komando Let- 
nan Simatupang dari Bataljon 104. 
Dalam pertemuan itu djuga Kapten 
Ukon memperingatkan masih ada- 
nja anasir2 pendjadjah jang turut 
serta. dalam gerombolan seperti 
Smith dan Bosch jang sekarang ma- 
sing2 menamai diri ,,Aom Solihin” 
dan ,,Aom Kamal”. (Aom adalati 
gelar untuk anak2 bupati dulu). 
(Antara). 

ini 

  

Menteri Luar Negeri Belanda, 
Mr. Luns, atas nama rakjat Be- 
landa mengutjapkan terima ka- 
sih banjak atas kiriman gula, teh, 
kopi dan kapuk jang diberikan 
oleh Indonesia untuk daerah2 di   negeri Belanda jang baru2 ini di- 
timpa bentjana alam. Demikian 
Antara” dari, Amsterdam. 

Dalam pembitjaraan2 ini per- 
hatian kabarnja berpusat kepada. 
pertahanan di Eropah Tenggara 
berkenaan dengan ' masih adanja 
lobang2 didalam pertahanan dae- 
rah Laut Tengah bagian timur 
dan usaha untuk memperkuat 
sajap selatan dari pertahanan 
Nato. 

Seperti diketahui, marsekal 
Tito telah mengadakan kundju- 
ngan selama 5 hari di. Inggeris 
dan berkenaan dengan pembitja- 
raan2 padahari Kemis kemaren 
diduga akan dikeluarkan komi- 
nike bersama mengenai persaha- 

batan dan solidariteit antafa ke- 
dua negeri tersebut. (Antara- 
UP 

Deadicek 

Snegs 
Inggris Masih Berusaha 

Menembusnja 
INGGRIS dalam minggu ini 

setjara formil akan mentjoba lagi 
menembus djalan buntu, jang di 
djumpainja dalam perundingan 
pendahuluan mengenai daerah Te 
rusan Suez dengan Mesir. Demiki 
anlah menurut keterangan jang 
malam Kemis diperoleh dari pem 
besar2 Inggris di London, jang 
seterusnja menjatakan bahwa dja 
lan buntu tsb. tadi ' merupakan 
rintangan bagi tertjapainja penje 
lesaian masalah pertahanan Ti- 
mur Tengah. Sementara itu telah 
disampaikan instruksi2 baru kepa 
da dutabesar Inggris di Kairo, Sir 
Ralph Stevenson, untuk mulai 
lagi berunding dengan perdana 
menteri Mesir djenderal Nadjib 
dan menteri luar negeri Mah- 
moud Fawzi, diduga sebelum hari 
Sabtu besuk. 
Apa jang sedang diusahakan seka- 

rang oleh Inggris, ialah mendapat- 
Kat UU, rumus untuk menjeglamat 
kan "prestise, agar' supaja perunding 
an sepenuhnja mengenai nasalah 
Suez dapat dilandjutkan, sesudah 
pembitjaraan pendahuluan 'mendi 
pai djalan buntu itu. Jang mendjadi 
pokok terutama dalam pertentangan 
pendirian antara Mesir dan Inggris 
ini ialah bahwa Mesir menghendaki 
supaja pasukan? Inggris dengan sege 
ra dan dng. tiada bersjarat ditarik 
kembali “dari daerah  erusan Suez, 
dan dalam pada itu Mesir tak hen 
dak berdjandji akan ikut serta dalam 
sistim pertahanan daerah Timur Te 
ngah. Oleh sebab inilah maka Me 
sir tidak setudju - apabila Amerika 
setjara langsung ikut merundingkan 
masalah Suez. 

Sebaliknja, Inggris jang disokong 
oleh Amerika mendesak, supaja de 
ngan ditariknja kembali pasukan? 
Inggris daeri daerah Terusan tadi 
Ijangan sampai timbul kekosongan 
(vacuum) pertahanan didaerah Teri 
san. - 

Inggris ingin ..tjukup mendapat dja 
minan”, sebelum berdjandji akan 
menarik kembali pasukan2dnja, ban 
wa akan diadakan peraturan2 jang 
akan mentjegah timbulnja kekosong 
an tadi. Demikianlah kata pembe- 
sar2 Inggris tadi. 

Sovjet .Unie tidak tinggal 
dingin. 

Sementara itu diterima berita2 da 
ri Kairo, bahwa Sovjet Uni telah 
memperingatkan lagi terhadap ke- 
mungkinan bahwa Mesir ikut serta 
dalam organisasi pertahanan Timur 
Tengah. Diperoleh keterangan bah- 
wa duta Sovjet di Mesir, Josef Ko- 
zyrev, telah mengemukakan lagi per 
ingatan Sovjet jang dinjatakan se- 
tjara formil ketika tahun jl., jaitu 
ketika Kozyrev mengadakan pembi- 
tjaraan dengan menteri luar negeri 
Mesir. 

Berita AFP dari Kairo sementara 
itu mengatakan, bahwa kedutaasnbe 

    

      

  
sar Amerika disana hari Rabu mc- 

sedang besar ngeluarkan komunike, dalam mana 
|dinjatakan bahwa dutabesar Ameri 
ka anggap sangat perlu tertjapainja 
penjelesaian jg. adil daripada masa- 
lah Suez. Dikatakannja bahwa Ame 

rika .,tidak ingin ikut serta dalam 
rundingan Mesir — Inggris tenteng 
Suez, ketjuali apabila diminta oleh 
Inggris dan Mesir.” : 

Tetapi Amerika telah minta kepa 
da Inggris dan Mesir, apakah mie 
ka akan anggap berguna ap a 
Amerika ikut serta: dan djika demi 
kian, maka dengan sjarat2 apa”. -—— 
(Antara). 

   

  

Tjuma Mirip 
Kumisnj Aa 

Picasso Ditjela Kurang 
Pintar Melukis Stalin 
PELUKIS  Sepanjol Pablo. Picas 

80 hari Rebo mendapat dampratan 
hebat dari sekretariat Partai Komu 
nis Perantjis, karena. sang pelukis 
tadi. membuat lukisan jg katanis 
adalah wudjud Stalin, akan tet 

  

ig agak mirip hanja kumisnja sadja. 
sekretariat partai jg di- 

IT 

Maklumat 
muat dalam harian Komunis 
'Humanite” tadi menjatakan, 
sekretariat ,,sama sekali tidak 

   

bli 
Set 

   

dju” dengan lukisan tsb, tadi. Luki: 
madjalah 

Frangaise” 
pemim- 
Aragan, 

san tadi termuat dalam 
Komunis Les Lettres 
tanggal 12 Maret jl. dan 
pin madjalah tadi, Louis   tak luput pula dari 
sekretariat partai. 

keras tjelaan 

  
"Net 

ad 
   



        

  

SUARA 
MERDEKA   

  

  
mann 

SMG, DIUMAT 20 MARET 1953. 

Pandai | Mentjela 
  . 

PE NAN MEN 

dan disidang-sidang dewan perwakilan rakjat daerah seolah-olah . kits 
mendapat kesan, bahwa para anggauta biasanja hanja pandai mentiein 
segala tindakan pemerintah. Suara jang kita dengar biasanja hanja me- 
rupakan kritik jang tidak disertai ichtiar dan saran-saran penting unt 
memetjahkan segala sesuatu jong dihadapi oleh. pemerintah. Padahal 

   

kritik jang dilengkapi dengan usul itu merupakan djalan keluar untuk 
menerobos. kesulitan jang harus dipetjahkan. Begitulah keterangan 
Safrudin Prawiranegara mengenui persediaan 2 miliar deviezen rupish 
untuk import dalam. triwulan ini membikin bingungnja Seendjoto, salah 

seorang anggauta seksi. keuangan dari parlemen. Menurut Soendjoto 
litik ekonomi-keuangan sekarang ini jang tidak disusul dengan tindakan- 
tindakan mempertinggi produksi didalam negeri mendjadi makin pin- 
tiangnja imbangan antara kebutuhan dan persediaan barang jang deng 1 
sendirinia berpengaruh djelek terhadap harga barang-barang. Keterangan 
Soendjoto tsb. hanja menjalurkan gambaran sehari-hari jang kita 
sedang mengenai bertambahnja produksi tidak diberikan gambaran 
gaimana seharusnja, ugar supaja keadaan “djelek tadi dengan segera da- 

pat disingkirkan. Demikianlah salah satu tjontoh dari sekian banjak 
tjontoh jang memperdensarkan suara, tapi kurang dilengkapi dengan 
saran jang lengkap. Dan sajangnja keadaan didaerah-daerah tidak 
beda djauh dengan dirusat. 3g IN 

-.— Sebagaimana telah ' kita ketahui dan malah kerapkali 

kita tulis disini, maka pemerintah sekarang ini mengalami bertumpuk- 
tumpuk kesulitan jang barus diatasi. Dan kesulitan itu sendirinia tida 
mungkin disingkirkan begitu sadja tanpa memutar otak dan bekerdja 
keras. Oleh karena itu tidak tjukup dengan suara njaring sadia. Dalam 

hubungan ini, maka sudah seharusnja para pemimpin jang duduk sebagai 
wakil rakjat diparlemen atau didewan-dewan daerah lebih melihat 
njataan daripada mengeluarkan suara jang .tidak. karuan pangkal- 
udjungnja. Mengenai produksi dalam megeri umpamanja jang dapat di- 
kirim keluar negeri untuk menambah deviezen perlu digerakkan dengan 

tjara tertib dan teratur. Dalam hal ini djanganlah kaum buruh sadja jang 

mendjadi sasaran, karena Kurang giat bekerdianja. Pihak pemim djuga 

- haruse menginsjafi, bahwa mereka sendiri tidak luput dari kekurangan. 

Dengan demikian, maka pifak buruh sendiri akan insjaf dan sendirinja 
dapat diadjak menggiatkan produksi jang sekarang ini masih sangat ku- 

tv — —— Kembali kita Fepada tjara-tjara wakil rakjat jang biasa- 

nja hanja pandai mentjela. 'Tjara ini, rasanja tidak dapat diteruskan. 

Keadaan menghendaki, supaja mereka merobah haluan tiara bekerdja 

Tjara ini kiranja dapat diketemukan, djika para wakil rekjat itu sering 

mengadakan kontak dengan para menteri jang bersangkutan. Djadi 

pat kerdja sudah sewadjarnia kerapkapi diax 1 untuk mengetahui 

seluk-beluk jang dihadapi oleh pemerintah. Demikianlah para wakil itu 

dapat menjaring segala sesuatu jang didengar dan kemudian disajurkan 

pada saran-dan usul jang berm: afaat. Djika kita tidak mau memungkiri 

diri sendiri, maka sudah lama kita rasakan, bahwa para wakil rakjat 

jang tadinia banjak suara ini dan itu, setelah menduduki kursi menteri 

atau D.P.D. didaerah biasanja kurang galak. Itu dapat dimengerti, karena 

setelah mendjadi menteri atau anggauta D.P.D. mengerti benar-benar 

apa jang harus dihadapi. Berhubung dengan itu kita harapkan, supaja 

wakil rakfat insjaf akan kewadiiban merekg sebagai wakil diparlemen 

dan dewan-dewan daerah. Harapan ini kita dasarkan atas pengalaman 

kita mengikuti suara-suara, seperti jang kita kiaskan diatas. 

  

  

      

   

  

  

  

TJERAMAH DR. 
  

Djawa 
ahli 

Pertanian Kabupaten 

ngah, Dr. Ecimovic, 

kan tjeramah digedeng Papak 

  

an Rakjat mengenai sampling 

lam pertanian. Dr. 

disertai oleh dr. Jackson dari 
pengusutan tanam2an di Bogor. 

GEROMBOLAN MENJERANG 
PAKEM 

Yadi malam tgl. 19 -3-'53 djam 
2400 gerombolan pengatjau seba 
njak k.l. 60 orang jang datang- 
nja dori arah Turi, telah menje- 
rang Kantor Ketjamatan serta , 
Kantor Polisi Nega AP akein | 
Jogjakarta. Ten AN 
“Kerugian jang kita derita: 3 

orang angg. Polisi negara gugur, 
dan 3orang angg. Polisi negara 
luka2. Dari pegawai Ketjamatan 
jg mendapat luka2 ada 2 orang. 

Berapa djumlah kerugian dari 
fihak gerombolan pengatjau be- 
lum dapat kita ketahui. Demiki- 
an Djurubitjara Terr IV/Div. Di 
ponegoro. 

  

hari Senen j.a:d. akan menudju 

sebut diatas. 

PEMBETULAN. 
Untuk menghindari salah 

maka kepala berita: kemaren 

agenai . Sheltered Workshop leb 

djauh dapat « barkan, bahwa 
rusahaan “tsb. bukannja tempat 

tihan vak, tetapi sebuah 

jg disamping tenaga2 biasa, 
ga diterima para invaliden jang 

      

sah 

di R.C. Solo. 

RAPAT UMUM ANGG. 

KIAUW SONG SOE KIOK 
Tgl. 22 Maret 1953, djam 9 

bertempat  disedung i 

Karangsaru 20. Hwa Kiauw 

Soe. Kiok akan mengadakan rap 

umum anggauta. 

Gi GCRANG GROMBOLAN 
MERAAP O 

Gerakan operasi dari ,,Banteng 
Raiders” kita beserta pasukan2 
dari Bataljon lainnja didaerah 
Operasi Gerakan Banteng, ternja- 
ta terus-menrus dapat memper- 
oieh hatsil jang bagus sekali. 

Periempuran sengit jang ter- 
djadi disekitar Kaliloka sebelah 
Timur-Laut Bumiaju pada hari 
Kemis kemarin tgl. 19-3-53, ig 
oleh pasukan2 kita sendiri diakui 
nja sebagai pertempuran jang se 
rem, telah berachir dengan mem-. 
bawa hatsi jang fjukup besar, 

Pertempuran serem ini, jang 
dimulai dari djam 07,20 pagi 
baru berhenti pada sorenja djam 
18,30. - 

Kerugian kita didalam pertem 
puran tersebut: seorang gugur 
dan 6 orang luka2. £ 

Adapun hatsil kita: 61 orang 
dari gerombolan mati, dan terli- 
hat pula banjak diantara merekz 
jang luka2 digendong untuk diba- 
wa lari. 5 

Dapat kita rampas: 1 bren, 2 
sten dan 1 L.E. x 

Ketjuali ita dapat kita ketemu 
kan pula beberapa dokumen2 ser 
ta pakaian mereka, demikian ke- 
terangan Biro Penerangan Terr. 
Yv. : P3 Pertandingan2 ini di: 
RAMPOK DI MRANGGEN 'pangan Lung Hua, 
Pada tanggal 18 Maret antara Semarang. 

diam 1.30 di “dukuh Nareh, - Ka- Kartu 
rangawen Mranggen telah didatangi dan Wasit2 tidak berlaku. 
gerombolan jang “tak diketahui 
diumlahnja, berpakaian tielana pen- 
dek dan kaos sport dan bersendjata 
tadiam. Gerombolan tsb. berturut? | 
masuk dan merampas barang? jang | 
berada dalam remahnja 24 pendu-! 
duk disiti. Diumlah kerugian atas | 
perampokan itu belum dketahui dan ! 
sedang diselidiki. Korban manusia : 

tak ada ti : | Djumat 20 Maret 11953. 
KONPERENSI C.P.R.A.D.- | Djam 16.30 pembukaan: 

Dengan disaksikan — oleh Majoor pandangan mata pertan 
Sugijarto. Djapen. Kota dan dinas? bola. 17.00 Taman peladjar: 
Urusan Agama diwilajah K.M.K.B. Rai Ella Fitzgerald: 18.00 
Semarang pada tg. 18-3-53 di. Ba- 
lai Pradjurit Bodjong telah diadakan 
pertemuan oleh C.P.RLA.D. setem- 
pat Ung. maksud utk. memperkenal- 
dielaskan tusasnia dilapang Keten- 
taraan jeng sesuai dengan namanja 
untuk memelihara kerochanian me 
reka dalam bentuk witunggal jaitu 
Islam. Roma Katholik, Protestan. 

Konperensi diteruskin sampai si 
ang hari dengan mempersoalkan ma 
saatah perkawiwan dikalangan keten 
taraan jang mulai tb. '53 ini untuk 
keperluan: nikah, talak dan rudjuk 
diharuskan ' mendapat persetudjuan 
bagi mereka samppi tingkat Ltn- 1: 
oleh Kdt. setempat, Lin, IL keatas 
oleh Panglima dan tingkat diatasnia 
oleh K.S.A.D.. masing? diperkuat 
oleh C.P.R.A.D. setempat dan hal 
ini diharap bantuannja dari fihak jg 
bersangkutan. 

  

dan memerlukan datang. 

AMIRO POMADE 
Dari Tabib Amirodin Solo 

ni terima 
(obat menghitamkan rambut) 

"uk ditjobakan 
Lehih djelas silahkan melihat 
vertensinja jang dimuat hari 

kannia 
  

DATANG 

Chung: Hua Lan Chiu Tsunz 
Semarang telah berh: 
kan Basketball team Chun 
dari Bandung jang terkenal 
Atjara pertandingan? jang akan 

adakan. untuk melajani Chun 

sbb.: 

& 
Lung 
Jjam 19.00 
—— Chun Sing 
Basketba 
Shing. (aki2). 

Tg. 24-3: djam 

   

m 138.30 

Sin - Chx 

Baskeib 

(wanita): 

  

Volley 

    

19.00 Basketb 

  

djam 20.00 Sin Yoe Sze 

Sing (laki2). 

   

  
SEMARANG. SIARAN 'R.R.I. 

    

in Se 

  

ini 

edi: 18:30 Dua 5 
Selingan: 20.30 W 
Ngesti Pandowo: 

Orang: Wajang Orang. 
SIARAN R.R.L. SOLO. 

Saptu 21 Maret 1953. 

Diam 17.00 Pembukaan: 17.05 

juan putri SKP: 17 
“warta berita: 17.45 Petang gemb 
18.15 Pengetausn tentang 

umum: 18.30 Ruang pemuda pemu 

19.00 Tanda waktu: 19.10 Ibu 

ini: 19.15 kontak dengu 
19.30 Bin 

          

     

  

rintah: 20.15 

Wajang kulit: 

bahasa Djawa: 21.15 Atjara esok 

berita: 22.15 Wajang kulit: 05.00 T 

i tup, 

Djika kita radiin mengikuti pembitjaraan diparlemen 

alami, 

ECIMOVIC 
Hari ini dihadapannja Pemimpin2 

statistisk 

pertanian dari PBB telah mengada 

Surabaja dengan maksud seperti ter 

ih 

lah menjelesaikan pendidikan vakn 

perkumpula 

at 

Harap para anggauta memperhat 

pot Amuro Pomade 

kemandjurannja 

CHUN SING. BANDUNG | 

  

mendatar: 

Pheng You Hui — Chut 

  

Badan Pengurus/Pemain2 

      

diselenggarakan oleh Pusat Pertani- 

Ecimovic telah 
ai 

liau tinggal 4 hari di Semarang dan 

paham, 

Ia 

an 

ai 

n 

t 

: 

3 

ni. 

   

  

16.35 
pak 

17.45 

ja kemala: 18.15 Selingan: 13.28 Al 
$ 19.39 

Ra, Sonesia (P.M.L) di 
15 eta ta Maklumat ngan diketuai oleh sdr. 

   

pilihan 

dalam 

ri: 21.20 Wajang kulit: 22.00 Warta 

Polandia 

dalam perundingan perdagangan 

negeri2 di Asia pada umumnja 

Pertama? 
dakan perdjandjian perdagangan ie 
ngan R.R.T. Dikatakan. bahwa se- 
mendjak  ditjapainja 
perdagangan dengan Tiongkok. itu. 
perdagangan Polandia dengan nege 
ri tsb. menundjukkan 
diuan2.' Disamping itu pemerintah- 
nja mengadakan pula perdjandiian 
perdagangan dengan India, Pakis- 

tsb. merupakan dasar bagi perkem: 
bangan saling pertukaran antara 
Polandia dan masing? negeri itu. 
Jurkiewicz berkata, bahwa Polan- 
dia mengadakan hubungan perda- 
gangan dengan perusahaan2 perda- 
gangan di Syria, Irak, Transjorda- 
nia, Yemen dan Saudi Arabia. 

Polandia. 
Dinjatakan, bahwa hingga seka- 

rang Polandia mendatangkan ba- 
han2 jg dihasilkan oleh negeri2 di 
Asia Tenggara dengan perantaraan 
negara2 Eropa. Dengan  tertjapai- 
nja persetudjuan? perdagangan dgn 
negeri2 Asia Tenggara itu, maka 
dapat diadakan hubungan langsung 
antara kedua belah pihak dan jg 
dapat menguntungkan kedua pihak 
ita. Jg dapat diexport Polandia ke 
negeri2 di Asia Tenggara ialah an- 
tara lain: tekstil dan mesin2 perta- 
nian, matjam2 tertentu dari mesin2, 
mesin2 untuk mengerdjakan kaju. 
alat2 berroda, pipa? /besi. pompa? 
paku, alat2 meteran air, bahan? 
chemis, bahan? untuk pewarna tek- 
stil, semen, batu-bara, gelas, kertas, 
alat2 optiek, mikroskop dil. Jg di 
perlukan Polandia untuk di-import 
dari Indonesia ialah bahan2 men- 
tah dan bahan2 untuk keperluan 
industri dan keperluan konsumen 
di Polandia. 

Perhubungan dagang Po- 
landia dengan Rusia. 

Dikatakan oleh ketua delegasi per 
dagangan Polandia itu, bahwa be- 
sarnja perdagangan luar negeri Po- 
landia pada tahun 1952 adalah 21096 
daripada angka sebelum perang du 
nia, jaitu tahun 1938. Hubungan per 
dagangan dengan Sovjet dan nega- 
ra2 demokrasi rakjat lainnja dida- 
sarkan atas hubungan persahabatan 
dan saling kepentingan dan djumlah 
aja pada waktu ini-adalah lima kali 
daripada djumlah sebelum perang. 
Dalam pada itu “dengan negeri2 

Swedia, keradjaan Inggris, Perantjis, 
Italia dan Swiss, Polandia mengada 
kan persetudjuan? perdagangan da 
lam djangka pandjang. Dengan nege 
ri2 Eropa Barat lainnja misalnja Bei 
sia, Denmark, Norwegia, Nederkwul 
Finlandia, Djerman  Barat,. Austria, 
lisiand, Polandia mengadakan perse 
tudjuan perdagangan biasa dan daf 
tar barang2 dalam. persetudjuan tsb 
tiap tahunnia diganti. 

Dari negeri pertanian dja 
di negeri industri 

Sebelum perang dunia jg lalu Po- 

  
tC- Jandia adalah negeri pertanian dan 
IR SSP 

idalam lapangan pertanian itu. Ber- 
adanja perkemba-' 

d 

  

penduduknja  bekerdja 

hubung dengan 
ngan perekonomian, maka negeri 
tsb. sekarang merubah. dirinja- dari 
negeri pertanian djadi negeri jg in- 
dustrinja lebih luas daripada usaha 
pertaniannja. . Dalam: tahun “1932 
maka hanja 4546 dari penduduk- 
nja bekerdja dilapangan pertanian. 

Tiap tahunnja industrialisasi Po- 
landia terus meningkat dan -proces 
inilah jg merupakan dasar dari “usa 
ha memperkembangkan lebih Iuas 
perdagangan — antara 
negeri2 di Asia Tenggara. 

Industri2 dinasionalisir. 
Atas pertanjaan, bagaimana diusa- 

hakan industri di ' Polandia, Jurkie- 
wicz mendjawab, bahwa industri di 
Polandia teiah dinasionalisasi den 
itulah jang memungkinkan psmerin 
tah Polandia untuk memperkembang 
kan industri dinegeri tsb dalam uku 
ran jang tidak pernah ditjapai oleh 
negeri tsb sebelumnja. Rentjana Eko 
nomi Polandia jang pertama sesudah 
perang dunia jang lalu,, jaitu Rentia 3—2 untuk P.S.I.M. 
na Tiga Tahun, adalah rentjana pem 
bangunan. Rentjana tsb telah dissie 

“LS. JURKIEWICZ, direktur 
landis jang kini ada di Djakarta 

  

dan. 

   

pemerintah Indonesia, dalam intes 
kan, bahwa sebelum perang dunia 
Indonesia praktis tidak ada per 
Polandia mengimport bahan2 jang 
nja karet, kopi, tek, rempah2 dil 
pertanjaan, bagaimana hubungan 

hubungan perdagangan. Biasanja 
Tb an Dah Indonesia, misal 
. dengan m 

Polandia mempunjai hubungan perdagangan langsur 
njak negeri2 Asia, dengan beberapa diantara negeri tersebut Po- 
landia mengadakan hubungan perdagangan jang tetap. 

Polandia telah meng: | 

persetudjuan Juntuk mentjapar hasil Industri 

pula kema- 

11953 maka hasil produksi 

tan, Iran dan Turki. Perdjandjian2 2 wa tiap | 
|landia adalah. lebin «wussi 

Apa jang dapat di-export 

  
Polandia dan: 

  

  

 
 
 
 
 
 

   

  

   

  

jang akan diadakan dengan pihak 
w dengan ,,Antara” menjata- 
jang lalu antara Polandia dan 

  

i Nederland. Atas 
ra Poland'z dan 

     

perdagangan 
dikatakan, bahwa pada waktu ini 

1g langsung dengan ba- 

    

can dalam tahun. 1949. Rentiann 
onomi jang kedua, jang meliputi 
eka waktu 6 tahum beri '£ 

   

  " dari hasil industri sebelum ner 
(tahun 1938). Dalam tehun kes 
dari rentjana jang kedua itu h 
Justri dari Polandia berdjum! 
kali dari hasil 19384 Dalan: 

  

   

rata? tiap diiwa tiap tahun 

angka tsb. di Italia dan ongk 
mendekati angka jang ditjapai o 

Perantjis. Dinjatakan, bahwa hasil 
|usaha industrialisasi Polandia sesudah | 
perang dunia ialah dapat didirikan- 

nja antara lain pabrik2 truck dan 
mobil, pabrik traktor, galangan? ka 

pal, pabrik? bahan kemie jang hesar. 
Hubungan perkapalan 

Hubungan perdagangan antara Po 

'andia dengan negeri? luar sesudah 

perang dunia jang lalu ini dapat di 
djalankan dengan baik. berkat hasil 
usaha Djawatan Perkapalan Sipil ne 
geri tsb jang kini mengadakan, hubu 
ngan kapal ke-17 djurusan antars 
pelabuhan? Polandia dan negeri? Iu 
di Eropa, benua Amerika. Afrika 
Utara, negeri Asia jang disebut Ti 
mur Dekat dan Asia Timur. 

Pada waktu ini Polandia mempu- 
njai | dua pelabuhan besar jalah 
Gdansk-Gdynia dan Szczecin. 
Ditambahkan, bahwa sebagian be 

sar persetudjuan perdagangan anta 
ra Polandia dengan negeri? lain di 

dasarkan atas ,.clearing arrangement” 

jang berarti, bahwa import dan ex- 
port dibikin berimbang dengan  de- 

mikian tidak memerlukan transfer 
dari mata uang matjam apa sadja. 

Demikian Jurkiewicz. (Antara). 
  

Keharusan Ba- 
hasa Inggris 
Bagi Para Mahasiswa 
BERKENAAN dengan keputu 

san menteri PPK, bahwa mulai 
tahun -peladjaran jang sedang ber 
djalan ini, kuliah pada universi- 
tet2 Indonesia harus diberikan da 
lam bahasa Indonesia atau baha 
sa Inggris, maka untuk mengura 
ngi kesulitan2 jang dihadapi oleh 
para mahasiswa tahun pertama 
dalam mengikuti kuljah2 jang di 
berikan dalam bahasa Inggris, pe 
merintah telah mengadakan ya 
sus2 aplikasi i mereka. agi 
fakuiter bea Bandung, kur 
sus ini akan dimulai tak : 
lagi dibawah pimpinan njonja 
5. Panggabean, guru pada SMA 
di Bandung dalam bahasa  Ing- 
gris, jang belum lama berselang 
telah mengundjungi Amerika, Ing: 

gris “dan negara2 Barat. Kepada 
nja akan diperbantukan 5 orang 
guru lainnja jang beridjazah. pe 
nuh, diantaranja beberapa orang 
dari British Council. SN 

D maksudkan oleh  kemente- 
rian PPK, bahwa dalam tahun 
depan, mahasiswa2 tahun perta- 
ma jang akan turut dalam suatu 
udjian, terlebih dahulu harus me 
ngalami  sematjam testimonium 
dalam bahasa Inggeris. Hal' ini di 
anggap perlu supaja memberi do 
rongan kepada para mahasiswa 
tsb. untuk mengikuti setjara tera 
tur kursus? aplikasi jang ditetap- 
kan fakultatif itu. - 

- 

SOLO — DJOGIA 33. 
Sebagai pertandingan penghabisan 

dari pertandingan Segi-Tiga. maka 
kemaren di lapangan Kridoseno 
Jogja dilangsungkan pertondincan 
antara P.S.LM. lawan PERSIS (So- 
lo). Ae 

Sebagai biasa, maka pertandingan 
kedua kesebelasan itu mesti penarik 
penonton jang luar biasa banjaknja. 
Begitulah pertandingan kemaren so- 
re sampai waktu beristirahat stand 

Sampai. per- 
stand  berabah 

  

tandingan selesai 
.mendjadi 3—53. 

Sekarang| 
(Dari Negeri Pertanian Djadi 

rindustrian 
Perdagangan Luar Negeri Po- ' 

             

rapat 

  

   

Bertempat dikediaman Keluarga R. W. Firlonger di Djakarta, pada hari 
ebo malam kemaren dulu telah dilangsungkan resepsi perkenalan de- 

ngan duta Australia jang baru, Charles Kevin. Tampak duta Australia 
jang baru itu sedang bertjakap2 dengan kepala protokol Kem. Luar Ne- 

geri, mur. Kusumo Utojo. 5 

Screening Bekas 
Angg. Knil & KL 

Utk Selidiki Apakah Orang? Belanda 
' Bekas Serdadu? ItugMasih Diperlukan 

Keahliannja Bagi Negara Kita 
(Oleh: Djuruwarta Kita) 

PEMINDAHAN, PENOLAKAN ataupun pemetjatan atas 
tenaga ahli bangsa asing jang bekerdja di Indonesia-sebagai pega 
wai negeri, bukanlah terletak pada Djawatan Imigrasi Pusat, ke 
fjuali djika ia bekas militer, demikian dikatakan oleh Mr. Alwi S. 
Osman kepala muda Djawatan Imigrasi dalam suatu pertjakapan 
dengan ,,Suara Merdeka”. Ada satu Undang2 imigrasi lama jang 
sekarang masih berlaku jang mengatakan bahwa terhadap diplo- 
mat2 asing, orang2 asing jg mempunjai status consulair dan pe 
gawai2 negeri bangsa asing, bukanlah tugas Djawt. Imigrasi untuk 

| memeriksa dan kemudian menentukan apakah mereka seterusnja 
boleh tinggal di Indonesia. 

Jang mendjadi urusan  Djawatan 
Imigrasi hanjalah — tenaga2 asing 
jang bekerdja dilapangan - partike- 
lir dan disamping itu mungkin pula 
'pegawai2 negeri bangsa asing kalau 
ia bekas militer Belanda. Terhadap 
(mereka tersebut belakangan ini Dja- 
| watan tersebut mempunjai kompe- 
tensi untuk menetapkan berdasarkan 
'penjelidikan dan pemeriksaan apa- 
kah mereka diizinkan tetap tinggal 
di Indonesia dan melandjutkan pe- | 
kerdjaannja. Berhubung dengan itu, 
meskipun ternjata bhw tenaga2 asing 
jg bekerdja sebagai pegawai negeri ! 
di Indonesia, berbuat tjarang 'atau- 
pun merugikan negara kita, sebagai 
jg dewasa ini sering dilihat, diawa- 
tan Imigrasi tidak "bisa  berbua: 
“apa2. Dalam pada itu menurut ke 
terangan- jg kita" dapat, pemeriksa- 
an serta pengambilan tindakan dlm 
kedjadian sematjam itu, bukan pu- 
la terletak pada “Panitya Urusan 
Ahli Tenaga Asing seperti jg dikira 

ikan oleh kebanjakan orang, Seba- 
| gai diketahui panitya tadi baru2 ini 
telah dihapuskan - dan - pekerdjaan 
diserahkan kepada satu. staf chusus 
pada kementerian Urusan Pegawai. 
Pun pada staf ehusus tsb. tidak ada 
kompetensi. untuk mejelesaikan “dji- 
ka pada suatu waktu ternjata sese- 
orang tenaga asing berbuat ta” se- 
mestinja. 

  

Sa asing itu hanjalah menetapkan 
tenaga asing pada suatu kedudu 
kan atau djabatan mengingat be- 
sarnja kebutuhan negara dan dili 
hat dari kenjataan dari tenaga 
asing tsb. Dus dengan mendasar- 
kan kepertjajaan kepada screen- 
ing jang didjalankan kepada me- 
reka dinegerinja sendiri sebelum 

.berangkat. Seterusnja pula menge 
nai besarnja tundjangan kepada 
mereka terletak pada panitya tsb 
kini dibegang oleh Kementerian 
Urusan Pegawai — berdasarkan 
laporan dari kementerian jang 
akan memakai tenaga asing tadi. 

“4 

Delam. pertiakapan seterusnja. de- 
ngan Mr. Alwi S. Osman, “ didapat 
keteranoan hehwa panitya. screening 
Ig belan lama berselang ini diben- 
tuk. di Diakart? terrs melakukap 
tugasni?. Sebagai diketahui " panitva 
tsb. chusus dibentuk untuk menga- 
dakan screening atas beribu2 bekas 
militer. Belanda je masih ada “di In- 

menterian, diketuai oleh Mr. Adi- 
winata kepala Djwt. Imigrasi Pu- 
sat. Sedjiak pendiriannja beberapa 
hatsil telah bisa ditjapai oleh pani- 
tya. Sedjumlah orang asing jg di- 
anggap membahajakan negara telah 
dipulangkan kenegara asalnja.   Pemeriksaan" didjalankan sangat 
teliti. Untuk lebih lama tinggal di 
Indonesia para bekas Knil dan KL 
itu harus mempunjai keterangan ig 
memuaskan atas pertanjaan2. Apa- 
kah “ia membahajakan — keamanan, 
keahliannja, pendidikan, riwajat hi 
dup serta pekerdjaannja, pada mas- 
kapai apa ia sekarang bekerdja san: 
pai seberapa djauh keahliannja bisa 
dipakai di Indonesia . dan apakah 
keahliannja itu dipakai dengan ber- 
sifat mendidik di Indonesia. 

Hanja terletak pada 
Menteri. 

Ketentuan sematjam itu sebe- 
narnja semafa2 terserah “kepada 

. menter: masing2 jang bersangku 
tan. Misalnja Menteri Perekono- 

| man dalam hal tenaga asing jang 
bekerdja dalam lapangan pereko 

.ngmian, menteri Keuangan pada 
orang2 asing jang bekerdja dlm 
ilingkungan keuangan dan demiki 
an seterusnja. Dus hanja tergan 

.tung pada beleid menteri2 sadja 
juntuk - mem ndahkan  memetjat 
“atau memulangkan kembali sese- 
orang tenaga asing jing ternjata 
berbuat 'merugikan. 
“Jang mendjadi tugas dari pada 

panitya urusan tenaga ahli bang- 
f 

  
Mr. Alwi mengachiri keterangan- 

nja kepada kita dengan mengatakan 
bahwa adalah untuk kepentingan 

serta keuntungan tenaga2 asing itu 
sendiri utk. selekas mungkin mem 
berikan keterangan tentang dirinja 
selengkap2nja. 

  

.. 

DiAa KnaAH 

  

SOAL CAMBRICS DAN 
ah TJENGKEH. 
Kabar tentang kesukaran cam- 

br.cs di Surakarta telah menarik 
perhatan Seksi. 
Parlemen, sehingga Rebo 
mendjadi pembitjaraan. 
Paricmen bermaksud utk. men- 
dapatkan bahan2 tentang soal 
cambrics itu guna diperbintjang- 
kan pada rapatnja jang akan aa 
tang. Selain bahan2 tentang cam 
brics seksipun akan mengumpul- 
kan bahan2 tentang soal2 tjeng- 
keh. 

WUNOGIRI 
PM4 MELEBARKAN 

Tk SAJAPNJA. 
Baru-baru ini bertempat di- 

ruangan Pendopo Kabupaten Wo 
nogiri oleh Pengurus P.M.I. Tja- 
bang Surakarta, diresmikan ber- 

siang 
Seksi 

  

  Girinja Ranting. Palang Merah In 
Wonogiri de- 

g Sardjito. 
Pelindung adalah: Bupati Wo- 

Logiri, Dr. Kabupaten Wonogiri, 
t Polisi Kabupaten Wono- 
in kommandan P.D.M. Ka- 

n“tem Wonogiri, 
DALAM TAHUN 1952, 5054 
DJIWA JANG KE SUMATRA. 

Dalam keterangannja Kantor pe- 
nempatan Tenaga, bahwa djuralah 
penduduk Wenogiri dalam tutup ta 
hun | 
Wonogiri untuk pergi ke Sumatera, 

        

      

ada sedjumlah 5054 djiwa terdiri da da 

Perekonomian : 

oleh tergangguni: 

mannja, 

pula oleh pamongpradja 
tsb 

ri 1671 Kepala keluarga. 
Meskipun sudah sekian banjaknja, 

toch masih tak sedikit djumblahnja 
jang datang mendaftarkan untuk 
ikut pergi, disebabkan karena tek: 
nan keadaan, dan kebanjakkan orang 

'ini memang tidak. mempunjai tegal. 

sawah "maupun . pekarangan, sehing 
ga penghidupannja kurang baik. 

PANITYA PEMBELIAN PADI 
Sesuai dengan kehendak Pemerin 

tah untuk mengadakan pembelian 
padi pada tahun ini, bagi Ketjama 
tan Wonogiri jang mendapat keten 
tuan membeli padi sebanjak 240 ton 
dengan harga untuk tjempoa Rp. 
85.— per Kwintal dan “bula- Ro. 
95.— telah dibentuknja' suatu spani 

'an7. Akan melaksanakan mak- 
sud tersebut. 

KL. 20.000 ORANG TERPAK: 
SA MENGUNGSI. j 

Dari pihak Djawatan Sosial Dja- 
wa Tengah diperoleh keterangan. 
bahwa baru2 ini untuk ketiga kali 
nja djawatan : minta 

  

tersebut telah 
perhatian sepenuhnja dari 
tah pusat, agar supaja penduduk 
lesa sekitar daerah Brebes sebanjak 
KI. 20.000 orang jang disebabkan 

keamanan terpak- 
meninggalkan kampung  hala- 

dipindahkan keluar Djawa. 
mpamanja ke Sumatera Sela 
Pemindahan mereka keluar D'.wa 
tu, telah mendapat persetuljuan 

didaerah2 

  

- ! 
Penduduk jang berasal dari kewe-: 
nan Bantarkawung dan Salem, 

pemerin. 

kini telah berdiam dan montok di jono Atmo dari Kem. P.P. dan rumah? penduduk desa? Siswi dan K. Bagian Pemuda, Soeranto da Brebes. Oleh diawatan sosia! Diawa ri Ipm. Prop. Djateng. Tengah telah diberi bantuan baik . Pembagian piala kepada para Peran Ban aan JMUPIN pemenang olahraga — dilakukan uang Hy Pn an COM oleh Bupati, sedang Soejono At- 
Pe RA Menaha an9 memberikan tjeramah menge peketdjaan, umpamanja sebagai bu: | 2 4 : ruh Basi Lawu babiaheia Fa soui2 Pemuda di luar nege- 

1 Selandjutnja diterangkan, bahawa | 3 

An 

    

untuk meringankan beban para kar : dime- 
bani! pengatjau itu telah diks'nartan" an dengan musik dan tari2 
uang sebanjak Ik. Rp. 2.009.000. —:an dibawah Pimpinan Martojoe- 
untuk daerah Brebes “ dan - ung:k Wono. 
daerah “ Banjumas Ik. Rp3 11230. 

KUDUS Brebes ditaksir I.k. Rp. 14.000.000. 

MOSI DAN MOSI DI- 
DJOKJA 
B#RANG2 UTK MUSEUM. 

£ iDijawatan Penerinsan 
baja. menjeruken supsia 
ret2 selebaran, alat 
runtjing dan barang? 

uiam penutupan tsb. 

  

  

bertempat dipendapa kabupaten Ku 
CUS, atas initiatiep Ketua 

Kot:» Sura Kudus, telah diadakan: pertemuan 
nester? ar dengan anggauta2” penanda tanga- 

hamhn nan Mosi S. Scekantar cs. dan pe- 
1 2 & jang nanda tenganan Mosi Seenadi es. 

dipergunakan untok revetisi dah m Jang hadiir S: Seekendar (ketua frak 
mentiapai kemerdekaan #adonesia, si. Masjumi). Katam (PBI), Arti Yoe 
diserahkan (dikumpulkan) di Diawa wono (P.R.I,) dari mosi Soekandar, 
tan Penerangan Kota Surabaja 
seterusnja dikirimkan pada T 
Pendiran Museum di 

PURBOLINEGO 
PENUTUPAN ACTIVERING 

PANTI PEMUDA, 1 
'ada tanggal 15-3-1953, Acti- 

vering Panti Pemuda jang ber- 
djalan selama 10 'hari berturut? 
telah ditutup. dengan mengambil 
tempat di Pendopo  Kawedanan 
Kota Purbolinggo. Hadlir dari 
Organisasi2 Pemuda, Olahraga 

  

   

  Ce 
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n
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pada Panitya (Sidharto PKI, Soenadi PGRI, Soe 
Jogjakarta. gijesiswomartono PGRI). Dalam per 

temuan tersebut dikupas maksud 
-dan tudjuan Mosi Soenadi cs. Fihak 

  

lasan, sedang 
Soekandar cs. 

. mosinja. 
Kesimpulannja, Ketua  DPRDS 

akan mengadakan sidang Jagi dgn 
semua anggauta DPRDS. Bentukan 
DPD baru jang telah ditetapken pa 
da tanggal 19-3-1953  diundurkan, 
Perju ditegaskan, bahwa dalam mo 
si kedua belah fihak itu, sama sekali 

: 1 tak ada pertentangan idiologie. Me 
dan Kepanduan, pun pula dari mang keadaannja tegang, tetapi te 
|instansi2 Pemerintah setempat. tap soepel dan zakelijk dari kedua 
| Tampak hadlir djuga Bupati, Soe ' belah fihak. 

oleh fihak Soepardi 
memberi pendjelasan 

  

gai machluk? 

1 

Mimbar 

Hikm 
Manusia 

Djum'at : 
La aa rere 

  

(Oleh : 

atas 
Injithar ajat 6 — 8). 

mendatangkannja. 

: 
tap manusi 

  

tergangou karenanja. k 

Kemewahan hidup ! 
Si suka dan si senang mudah se-| 

kali dimabokkan oleh kesukaan dan j 
kesenangamnja, seperti djuga si ' du- 

ka dan si susah gampang sekali 

dimabokkan oleh kedukakan dan 
kesusahannja, Bagaimana tekanan 
kesukaan” mengganggu kebersihan 

berfikir dan kesutjian djiwa manu- 
sia, dapat kita bajangkan sendiri de- 
ngan adat kebiasaan hidup sehari- 

hari. $ 
Bila tertambat hati seseorang ma- 

nusia kepada kesukaan dan kesena- 
ngan hidupnja, entah karena men- 
dapat pangkat” dan entah - karena 
"mendapat kekajaan, mudah sangat 

ia tidak memperdulikan kesusahan 
dan kedukaan orang lain. Bahkan 
kerapkali orang jang telah mabok 
dalam kesukaan , dan kesenangan 

itu, ia" tidak ada keberatan — untuk 
mendjerumuskan orang lain kedalam 
djurang kedukaan dan kesusahan, 

dengan tudjuan guna mempertahan- 

kan kesenangan jang sedang meli- 
puti atas dirinja. Bahkan tidak ku- 
rang-kurang orang jang telah ter- 

libat dalam alam kesenangan " dan 
kesukaan, karena telah mendapat 

pangkat tinggi dan kekajaan besar, 

jang lupa kepada orang lain - jang 

mendjadi perantara dan djembatan 
jang menjebabkan ia mendapat ke- 

senangan itu. 

Adapun beratnja si duka dan si 
susah jang mendjadi imbangan si 
suka dan si senang, orang biasa ten- 
tu dapat djuga merasakan. Karena 
tidak ada seorangpun dari antara 
manusia jang hidup dimuka bumi 
jang terlepas dari sifat kedukaan 
dan kesusahan. Kalau kedukaan 
dan kesusahan sudah menembus ke 
dalam hati seorang manusia, ia 
merasa lemah sefali hendak men- 
dajungkan bahtera  kehidupannja, 
seakan-akan ia sudah tidak ada te- 
naga guna melepaskan dirinja dari 
kedukaan jang tengah menimpa itu. 
Oleh karena itu, tidak kurang2 
orang jang ditimpa oleh sifat kedu- 
kaan dan kesusahan itu lalu putus 
asa. Putus asa jang membawa diri- 
nja kelembah kesengsaraan dan ke- 
tjelakaan, karena  dirasanja kesusah- 
an jang tengah dihadapinja itu su- 
dah. memuntjak, jang tidak mung- 
kin dilepaskan olehnja. Amat dja- 
rang sekali orang jang sedang m:en- 
derita kedukaan dan kesusahan itu 
lalu insjaf, bahwa dirinja itu seba- 

jang “ditjiprakan “oleh 
Dzat jang Maha Pentiipta. 

Kemewahan hidup. 
Manusia jang terlibat dalam alam 

kesukaan dan kesenangan sehingga 
berbuat durhaka kepada TUHAN 
sebagai jang diterangkan diatas 2   

donesia. Panitva ini terdiri dari ang | 
gautanja wakil2 “dari berbagar ke-i 

Selasa malam (17-3 djam 21.—) 

DPRDS 

utk. sedang dari Soenadi cs. jang datang 

jang berkepentingan memberi pendje 

di, disebabkan ia mempertahankan 
kemewahan hidupnja: dan sebalik- 
nja manusia jang selalu dirundung 
kedukaan dan kesusahan - sehingga 
berputus asa jang akibatnja — diuge 
berdurhaka kepada TUHAN seba: 
gai jang tertera diatas tadi, disebab- 
kan ia ingin mentjapai kemewahan 
hidup djuga. Maka dapatiah dika- 
takan, bahwa kesukaan din kedu- 
kaan atau kesenangan dan kesusa- 
han itu berat dipikul oleh tiap-tiap 
djiwa manusia. Berhubung dengan 
itu, TUHAN, Jang Mentiiptakan ss 
genap machlik dengan ilmu dan 
kebidjaksanaanNja, telah menurun- 
kan FirmanNja jang mengandung 
peringatan disamping beberapa  pe- 
ringatan jang tertampak dialam la- 
hir dan njata. Dari antara peringat- 
an tadi, jalah bunji ajat jang arti- 
nja sebagai jang tertera diatas, jang 
maksudnja: ,,Hai manusia, apa jang 
memperdajakan kamu hingga kamu 
tidak ingat kepada TUHAN-mu ig. 
Maha Mulia: bahkan kamu berbust 
durhaka kepadaNja jang telah men- 
djadikan kamu dan menjempurna- 
kan kedjadian kamu serta menegak- 
kan pendirian tubuhmu, padahal Ia 
berkuasa membuat apa sadja rupa 
dan bentuk serta tjorak jang Ia ke- 
hendaki?”? Oleh sebab itu, sepatut- 
nja djanganlah manusia terpedaja 
oleh kemewahan hidup jang menje- 
babkan lupa kepada TUHAN, lupa 
akan perintah2Nja jang harus di- 
kerdjakan dan lupa akan larangan2- 
Nja 'iang harus ditinggalkan! 

Pimpinan Agama. 
Manusia mengedjar dan menuntut 

kemewahan hidup didunia ini, oieh 
agama, baik Islam maupun Kristen 
dan Tain-lainnja jg memang berda- 
sar dan berpedoman Kitab Sutji, 
itu boleh sadja, tidak akan di la- 
rang, asal ketika menuntut dan men 
tjapainja, pula sesudah ' dalam ke- 
mewahan hidupnja itu senantiasa 
ingat kepada TUHAN, ingat akan 
perintah2Nja. dan larang2Nja, dan 
ingat pula akan kewadjibannja di 
dalam masjarakat hidup. Guna apa 
manusia bermegah hidup mewah, 
djika dalam lingkungan masjarakat- 
nja masih banjak para hamba AL- 
LAH jg hidup menderita? Demi- 
kianlah kalau' orang suka memper- 
hatikan pimpinan agama jg sebenar 
nja. Oleh sebab itu, kepada kaum 
muslimin dan para pemimpinnja jg 
kini kebetulan dan sedang didalam 
alam kehidupan jg serba mewah, 
djanganlah terpedaja oleh kemewa- 
han hidupnja, karena disekeliling 
masjarakatnia masih banjak para 
bamba ALLAH jg tengah didalam 
pagar-alam kehidupan menderita! 

PATI 
TELUR IKAN MEMANG 

Mengandung raijun2. 
Baru2 ini Sagijo, — penduduk 

Kauman Djuana, Pati, ketika 

  

tika seluruh badannja  mendjadi 
kaku dan mati separo. Ia segera 
mendapat pertolongan dari kese- 
hatan setempat dan hingga saat   ini masih sakit tapi tak memba- 

. 

Iopori oleh sdr. The Sien 

ah Suka & Duka 
Wadjib Menjadari Kewa- 

djibannja ) 

H. Munawar Chalil)   

Hai Manusia, apa jang memperdajakanmu buar durhaka kepada 

TUHAN-mu Jang Maha Mulia: jang telah mendjadikan kamu, lalu 

menjempurnakan kamu, lalu mengatur pendirian tubuhmu, paduhal 

apa rupa jang Ia kehendaki kamu disusunnja! (0. Surat Al 

| DUA PERKARA jang selalu silih berganti datangnja kepada 
setiap diri manusia jang hidup dimuka bumi ini, jalah suka dan 
duka atau senang dan susah. Keduanja datang setiap sa'at atau 
sewaktu-wakte, jang manusia tidak akan dapat £ 

Kedua perkara Kar Pa 
. dari segi ke-Tuhanan — adalah bera | 

Pa ng an kami katakan: karena kesehatan menimbang 
dan kewarasan memikir bagi manusia mudah kabur dan gampang 

      

olaknja atau 
2 — kalau di- 
ulnja oleh tiap 

25 Tahun Perk. 
Kuo Yu Hui Smg. 

(Korr. Sendiri) ) 

PADA TANGGAL 3 April 
1953, perkumpulan Kuo Yu Hui 
Semarang akan memperingati ber 
dirinja 25 tahun dengan meng- 
adakan pelbagai pertandingan 
Olahraga. Sedikit riwajat perkum 
pulan ini dapat dituturkan sbb: 
Dalam tahun 1928 dengan dipe- 

Tjo, 
telah didirikan perkumpulan Kuo 
Yu Hui. Mula2 perkumpulan ini 
hanja mempunjai ranting kursus 
bahasa Kuo Yu jang dipimpin 
oleh sdr. Kwee Gik Tjoe dan di 
adakan diruangan Sekolah Tiong 
Hoa Hwee Koan di Kebonda- 
lam. Kemudian kursus ini telah 
dipindah disalah satu ruangan da 
ri gedung Kuo Min Tang di Gg. 
Tengah. Badan Pengurusnja a.l. 
terdiri dari sdr2.: Yoe Ping Chu 
an, Tioe Djing Khee. Beberapa 
bulan kemudian telah didirikan 
ranting wanita dibawah pimpin- 
annja nj. Oei Siauw Soen dan 
nj. Tioe Djing Khee. Kemudian 
menjusul pula ranting kebudaja- 
an jang dipimpin oleh sdr. Khoe 
Tik Tjiang. Dalam th. 1935, Kuo 
Yu Hui telah pindah tempat di 
Gg. Pinggir 99. Pada waktu itu, 
banjak perkumpulan2 Basket- 
ball di Semarang telah mengga- 
bungkan diri dengan K.Y.H. 
Achirnja pada th. 1938 telah 
pindah pula di Kebonkarang 24 
sampai sekarang ini dan waktu 
itu diketuai oleh sdr. Ang King 
Lam. Berturut-turut — perkumpu!l 
an K.Y.H. telah dipimpin. oleh 
sdr2. Tioe Djing Khee, Yoe Ping 
Chuan, Oh Hoen Giep, The 
Uwie Hian dan Sekarang ada 
ditangannja sdr2. Khoe Tik Tji- 
ang dan Leim Djing Tjie dengan 
ranting2nja: 

  

Basketball: Jg - didirikan “dal:m 
tahun 1947 sampai. sekarang ini. 
Dalam kompetisi ig diselenggari- 
kan oleh. Chung . Hua, :Lan-.Ch 
Tsung Hui, : Semarang. .— Kuo Yu 
Hui memegang “djuara sampai th. 
1952. Perhah melawat ke keota2, se 
perti Surabaja, Malang, Djakarta, 
Bandung dll.-nja dengin mendapat 
kemenangan? jg  gilang-gemilang. 
Sekarang ini Basketball K.Y.H. ada 
dibawah. pimpinannja Sdr.2 Goei 
Tjang Djiang dan Tan Kong Tioe. 

   

Bulutangkis: Mempunjai salah sa 
tu team jg terkuat. Dalam th. 1941 
s/d 1943 mendjagoi keta Semarane 
dan kini dipimpin oleh Sdr. Soh 
Tjing Iet. 

Ping Pong: Tjabang ini pun mem 
punjai pemain2 'jg kuat. Tahun 
1941 mendjadi djuara ke 1 dari ko- 
ta Semarang. 

  

Health & Strength: Meskipun ran 
ung ini baru berusia 2 th., tetapi 
kemadjuannja — pesat. Dalam” th. 
1951 tjabang ini dapat menjelengga 
rakan Body Contest jg berhasil 
baik. Jg pimpin Sdr.2 Lo Giok 
Tjay, Tan Ping Siang dan Goei 
Kiem Djoen. , 

Wanita: Tiabang ini pun tidak 
mau ketinggalan dan beberapa usa 
ha jg digerakkan telah mendapat 
sambutan baik. Kini tjabang tsb. di 
bawah pimpinannja Sdr.2 Yeh Mey 
Lein dan Oh Fang Mey serta mem- 
punjai Ik. 100 anggauta. Dewan 
Olahraga telah dipegang oleh Sdr.? 
Lin Kuu Thing dan Goei Tjang 
Djiang. 

Berkena'an dengan Ulang Tahun 
ini, maka pada tg 3 April jad. Kuo 
Yu Hui akan mengadakan malam 
peringatan - digedong perkumpulan- 
nja sendiri di Kebonkarang jg di 
mulai pada djam 19.00. 

Untuk meriahkan Hari Ulang Ta 
hun ini, Kuo Yu Hui djuga akan 
imengadakan pertandingan2 Basket- 
ball pada tg. 1 dan 3 April dengan 
teams dari luar kota. Ping. Pong 
Open Tournament untuk segala 
bangsa dengan menggunakan sis- 
teem ,,Openhand service”, Pertandi- 
ngan ini dimulai pada, tg. 29 Maret 
jad. djam 8 pagi, bertempat di rux- 
ngan gedong perkumpulan K.Y.H. 
Para peminat dapat mendaftarkan 
diri kepada Sdr.2: Oci Kong Liat, 
Wotgandul luar 17, dan Kho Hwat 
Yoe Pontjol 167, dengan disertai 
uang pendaftaran untuk single Rp 
2y— dan double Rp 1,50 seorang- 
nja. Pendaftaran 'ini ditutup pada 
tg. 26 Maret jad.. Utk. pemenang? 
disediakan 'piala2 dan  mendali?. 
Bulutangkis akan, mengadakan per- 
tandingan segi Tima diantara per- 
kumpulan2 jg ada di Semarang se- 
lama tg. 25: s/d 31 Maret 1953, 
bertempat di lapangan KYu. 
Health & Strength akan mengada- 
kan Body Contest pada tg. 31 M:- 
ret diantara kalangan anggauta sen 
diri dan dimulai pada djam 190. 
Matjam2 hadiah disediakan, Para 
anggauta jg ingin turut dapat men- 
daftarkan diri pada. Sdr,2 Tan Pina 
Siang, Bandjarsari 95, Lo Giok 
Tiay, Kranggan 77 dengan tidak 
usah membajar apa2, Penutupan da 
ri pada pendaftaran jini tx, 25 Ma:   

makan telur ikan mermang seke ' 

ret 1953, Umum dapat  me'ihatnia 
pertandingan2 tsb. dengan tjuma2. 

ana 

hajakan. Selain Sagijo djuga be- 
berapa orang lainnja dalam desa 
itu terkena serangan penjakit de 
mikian. Menurut penjelidikan, te 
lur ikan tsb mengandung ratjun, 

“ 
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Tatum 

  
K3 bak , j : 

Niat Pemuda 
Indonesia 

Ingin Bekerdjasama . 
Dgn Pemuda Sedui 2 

  

MENURUT 

   

ternasional untal 
: pemuda, telah tiba di 
jang lalu. Sesampainj 

s gasi Indonesia mengeli 
njataan, bahwa mer 

            
emuda2 diselu- 

ikian pernjataan 

ii ganggap,” bahwa -usaha 
untuk mempertahankan/ memper- 
djuangkan hak2 pemuda tidak da- 
pat “dipisahkan - dari  perdjuangan 
umum untuk menghindarkan sega- 
la matjam penindasan, dan hak ba 
gi tiap bangsa untuk " menentukan 
nasibnja sendiri. Pemuda Indonesia | 
berdjandji akan. memberikan sumba 
ngan se-penuh?nja, dan tidak akan 
takut bersusah-pajah untuk memba 
ngun perdamaian bersama-sama de 
ngan pemuda seluruh dunia. Pema 
da nesia mengutjapkan - sela- 
mat kepada konperensi dan menja- 
takan pertjaja, bahwa -konperensi 
ini akan mendjadi langkah  madju 
dalam mentjiptakan kehidupan le- 
bih baik dan memadjukan pemuda 
dunia seluruhnja. Demikian” pernja- 
taan itu. (Antara). 

»KOMPLOTAN KOMUNIS” 
DI EOUADOR. 

Menteri dalam negeri  Egua- 
dor, Camillo Ponce Enriguez, 
pada hari Selasa malam  meng-: 
umumkan bahwa pemerintahnya 
telah menemukan sebuah “kom 
plotan besar2an oleh kaum - ko- 
munis” jang bertudjuan untuk 
menghasut kerusuhan2 di Egua- 
dor. Dikatakan bahwa kaum ko 
munis itu bekerdja bersama da- 
lam komplotan tersebut dengan 
kaum liberal. Sementara itu sum 
ber2 mengatakan bahwa seorang 
pemimpin politik terkemuka di 

                    

'fah mengirimkan 

    

  

   

  

— malahan — 
pindah ketangan Mao Tse Tung, 
jat Tiongkok. Mao adalah satu2- 

(hidup jang mempunjai 
Orang pemimpin repolusioner 
nis jang sudah tidak ada lagi 
Ketjuali djika Sovjet dapat 

— 

radjatnja dengan Mao, 

bertambah jauh dari benua Ero 
bagi perkembangan komunisme, 

  

. Clark Tjemas 
Lihat ,.Bahaja Komunis” 
Makin Meluas Di Timur 

Djauh 
PANGLIMA Tertinggi pasu- 

kan2 PBB djenderal Mark Clark 
pada hari Rebo menjatakan dim 
konperensi pers di Manila bahwa 
ia menganggap keadaan di Timur 
Djauh, dimana pihak komunis se 
dang melakukan agressi di Korea 
dan Indo-China, sebagai ,,sangat 
mengehawatirkan”. Dikatakannja 
bahwa kini terdapat masalah2 jg 
serupa dengar Korea dan Indo 
China, .,dimana pihak jang ber 
maksud djahat itu sedang menge 
djar tudjuan mereka untuk men 
dapatkan kekuasaan komunis di 
dunia.” 
Djenderal "Clark aki#h bertolak ke 

Saigon pada hari Kemis kemaren 
untuk memenuhi undangan menteri 
negara? bagian Perantjis Jean Le- 
tourneau. Clark tidak mau. menga- 
takan apakah pasukan? PBB benar 
sedang mempersiapkan  offensif di 
Korea, demikian pula ia tidak mau 
mengatakan pendapatnja mengenai 
kemungkinan pemakaian pasukan? 
Tiongkok Nasionalis dalam perang 
Korea. (Antara — AFP). 

  

  

UNIFORM UNTUK 
PASUKAN2 HO. 

Menurut harian Wan Kou Pao 
Hongkong hari Rebo, RRT te 

60.000 buah 
uniform bagi pasukan2 Ho Chi 
Minh di. Vietnam. Uniform2 itu 

60.000 

di       Eguador akan ditangkap  dida- 
lam waktu 20 djam ini. diangkut melalui darat: 

  

Putusan? P4- Pusat 
Apakah Kabinet Bertanggung Djawab 

Atas Hal Tersebut? 
Beberapa Pernjataan Seksi Perburuhan Parlemen 

SEKSI URUSAN perburuhan kepegawaian dan sosial dari 
parlemen dalam rapatnja baru2 ini telah memutuskan untuk meng- 
adjukan pertanjaan kepada pemerintah mengenai putusan2 jang di- 
ambil oleh P4 Pusat. Dalam pertanjaan itu antara lain dikatakan, 
bahwa seksi telah menerima banjak surat2 protes, pernjataan2 me- 
njesal, statement2 terhadap keputusan2 P4 Pusat. Setelah mempe- 
ladjari buku risalah pekerdjaan/keputusan P4 Pusat, maka seksi F 
mengadjukan pertanjaan kepada pemerintah, apakah setiap keputu- 
san P4 Pusat itu dapat dipertanggung-djawabkan oleh kabinet. 

Urusan kepegawaian. 
Selandjutnja seksi F telah pula 

menjusun suatu daftar. pertanja 
an2 kepada pemerintah disekitar 
soal kepegawaian. 

Pertanjaan? itu adalah  sbb.: 
Il. Apakah tidak ada maksud dari 
pemerintah untuk menindjau dan 
memperbaiki pensiun dari orang 
orang jang mendapatnja pensiun 
beberapa waktu sebelum herschik 
king? Sebab perbedaan perminta 
an pensiun berapa hari atau 
minggu sebelum dan sesudahnja 
herschikking ini menurut keada 
an sekarang mengakibatkan . per 
bedaan djumlah penerimaan “pen 
siun jang besar artinja untuk jg 
berkepentingan. dan' oleh karena- 
nja dirasakan tidak adil. 2. Sam 
pai dimanakah usaha pemerintah 
untuk memperhatikan kaum pen 
siun bekas pegawai swapradja 
Surakarta? Sampai sekarang pen 
siun jang diterima oleh mereka 
djauh sekali bedanja dari pensiun 
pegawai negeri biasa. 

3. Apakah oleh pemerintah te 
lah disdakan usaha untuk mem 
perhatikan nasib pegawai jang di 
kenakan hukuman djabatan (pe 
metjatan) dalam peristiwa Sebda 
di Djawa Tengah? Menurut kete 
rangan, pegawai jang dikenakan 
hukuman  pemetjatan meliputi 
djumlah jang tidak sedikit. 4. 
Apakah usaha dari pemerintah 
untuk menampung keluh kesah 
pegawai negeri jang merasa diru 
gikan atau diperlakukan” tidak 
adil fihak -atasannja ?- Peraturan 
pemerintah no. 11 th. 1952 dira 
sakannja kurang memuaskan oleh 
karena hanja mengatur soal jang 
berhubungan dengan ' hukuman 
Cjabatan, sedangkan tidak semua 
perlakuan tidak adil - (umpama- 
nja: soal herschikking, kenaikan 
pangkat, penghargaan masa kers 

  

Arek tapi 
KURANG lebih 2.000 orang 

Afrika di Johannesburg telah me | 
luap kemarahannja, karena oto- 

bis2 jang setiap hari mengangkut 
mereka kekota terlambat datang. 

dja dll.) termasuk hukuman dja 
batan. f 

5. Surat edaran menteri uru 
san pegawai tanggal 31-12-1951 
mengenai kepindahan pegawai 
dari suatu djawatan ke djawatan 
lain dirasakan merugikan  pega 
wai jang bersangkutan, oleh “ka 
rena seorang pegawai tidak mer 
deka bebas untuk memilih peker 
djaan jang sesuai dengan bakat 
dan hasratnja, sebagaimana jang 
telah didjamin oleh UUD pasal 
28. Tidakkah pemerintah  berse 
dia untuk menarik kembali surat 
edaran itu? 6. Apakah jang dipa 
kai dasar dari keputusan kabinet 
tgl. 15 Nopember 1952 tentang 
penundaan pengangkatan  pega- 
wai baru dan sampai kapankah 
penundaan ini akan berlaku? 7.: 
Sampai dimanakah usaha  peme 
rintah untuk mengganti PGP th. 
1948 jang telah lama dirasakan 
banjak kekurangan dengan pera 
turan gadji baru? Telah bebera 
pa kali diberikan keterangan oleh 
fihak resmi bahwa pekerdjaan: 
panitya gadji telah hampir sele 
sai, tetapi berita2 itu hanja me 
nambah perasaan djengkel dari 
pada pegawai sadja, oleh karena 
sampai sekarang belum  kedenga 
ran hasil2-nja jang konkrit, se 
dangkan para pegawai telah lama 
sekali menanti-nantikannja. 

Sosial. 
Mengenai masalah sosial di- 

adjukan pertanjaan2 jg berikut: 
I. Berhubung telah dua tahun 

lebih penjerahan uang Romusha 
(Madura sedjumlah I.k. 567.000.- 
rupiah jang meliputi 14.000 ke 
luarga 4 Rp 50.— jang hanja di 
berikan kepada tiap2 orang Rp 5 
dengan maksud sebagian . terbe 
|sar dipergunakan untuk  menju 
sun satu/beberapa usaha jang tu 
diuannja lebih djauh untuk - me 
nolong jang berkepentingan, da 
patkah pemerintah memberikan 
keterangan mengenai hal2 jang 

1 berikut: 
.a. Bentuk badan hukum apa 
jang telah didirikan atas uang 
itu, sedjak kapan, siapa pengurus 

Inja, siapa penanggung djawab- 
nja, berapa modal tiap2 badan 
hukum tsb., siapa pula pengawas 
nja, bagaimana balans dari ba- 
dan2 hukum tsb. tahun 1951— 
1952? 

b. Benarkah bahwa  Jajasan 
Derma Kita di Sumenep serta   Ketika otobis2 tadi achirnja da 

tang, bis2 iu dikudjani dengan 
batu. Supir2 otobis terpaksa me 
jlarikan diri notak menjelamatkan 
dirinja, ketika orang2 jang telah 
meluap-luap tadi menghantjurkan 
djendela katja mobil dengan batu 
dan merusakkan carroseri mobil2. 
Beribu-ribu orang berdajun-dujun 
berdjalan kaki kekota dan  dite- 
ngah djalan menghudjani pula 
otobis2 dan mobil2 preman jang 
lewat dengan batu. AFP mewarta 
kan, bahwa setelah polisi tjampur 
tangan keadaan kini telah kemba 
li seperti biasa. 
.. 

bank2 koperasi jang ada di ka- 
bupaten2  keresidenan ' Madura 
adalah salah satu usaha dari 
sub a diatas? Djika benar harap 
diberi pendjelasan “seperti jang 
dikehendaki dalam sub a. 

2. Minta pendjelasan serta pen 
dirian. pemerintah lebih djauh 
suatu 'jajasan ,.Fonds Sosial” dan 
Darma Siswa” di Madura. 

3. Bagaimanakah pendapat. pe 
merintah tentang planning trans- 
migrasi berhubung dengan  per- 
kembangan ekonomi Indonesia 

“dalam waktu jang akan datang ? 
5: (Pia.) 

akan mengambil sikap jang 
untuk mentjapai tudjuan ini karena 
dia 
kok sendiri mengambil waktu 25 ta- 
hun Jamanja. 

ber- 
ketua pemerintah Republik Rak 

1 nja pemimpin komunis jg masih 
intelek dan prestige pribadi sebagai 

jg setaraf dengan pemimpin? Komu 
se- 

seperti Marx, Lenin dan Stalin. 
melahirkan dalam wakta jang singkat 

seorang ,,pemimpin dan ahli filsafah” jang hampir sama tinggi de 
a maka politik Komunis 

kin dekat djuga berpindah kepusat baru dibenua Asia dan makin 
pa jang sudah tidak subur lagi 

mungkin akan ma 

Dijalan pikiran Mao didasarkan 
atas pertimbangan? “untuk Tiong 
kok dan Timur dan bukan untuk 
seluruh dunia: : , 

Mao 'Tse Tung, seperti djuga hal: 
nja dengan Stalin, adalah seorang 
self made man” — dan seorang 
jang merdeka. 
Walaupun Mao pernah duduk pa- 

da Balai Perguruan Tinggi dan 
anak dari sebrang ,,tani kaja”, rapi 
kehormatan tinggi jang diperolehnya 
sekarang adalah semata-mata  hasi' 
dari ambisi-nja serta kejakinannj: 
jang teguh akan kebenaran tjita2- 
nja, 

Salah satu dari tjita2 Mao jang 
tak dapat dilepaskannja ialah untuk 
memberikan segenap djiwa raganja 
guna" kemerdekaan seluruh golong- 
an tani di Asia. 

Desakan dari Rusia serta petjah- 
nja perang Korea, jang pada mula- 
nja dianggap sebagai sebagian dari 
perdjuangan untuk - kemerdekaan 
Tiongkok ' telah memaksa Mao 
menghentikan usaha2nja bagi keba- 
djikan kaum tani. Tapi tidak ada 
orang akan membuangkan usaha jg. 
telah dipupuk sedjak 30 tahun da- 
lam masa dua tahun sadja. 
Dengan Mao sekarang sebagai to- 

koh jang paling terkemuka dalam 
dewan? komunis internasional ma 
ka sudah selajaknja bila dia men- 
dapat backing tambahan guna  me- 
faksanakan ambisinja jang sudah 
berusia lama itu bagi Asia. 

Dan djika backing ini tidak da- 
pat diperolehnja, maka Mao akan 
mengumpulkan seluruh kekuatannj: 
untuk mendesak kearah selatat de- 
ngan sembojan untuk: memerdeka- 
kan kaum tani Asia Tenggara: 

Mao akam bersabar. 
Lantaran Mao, seperti djuga Sta- 

lin, kurang faham mengetahui ten- 
tang dunia diluar daerahnja, maka 
dia tentu jakin benar bahwa komu- 
nisme akan dan harus menang di 
Asia dan diseluruh dunia. Tapi Mao 

sabar 

masih ingat repolusi di Tiong- 

Mao dapat menguasai seluruh 
Tiongkok hanja dalam tempoh dua 
tahun sesudah ibu kotanja Yenan di 
propinsi 
wannja. e 
masih jakin bahwa dia akan berha- 
sil pula untuk mempergunakan pe- 
ngalaman tersebut 
seluruh i 
tuk “ini dia tidak memperhitungkan 

Shansji djatuh ketangan la- 
Rupa2nja sekarangpun dia 

dalam merebut 
Asia Tenggara — dan un- 

  

— Mao Tse Tung — 

pengorbanan jang harus dihadapi, 
baik pengorbanan harta 
apa sadja. 
Dengan hilangnja Stalin dari 

panggung komunis, maka muntjul- 
lah seorang, tokoh baru untuk meng 
gantikan tempatnja. 

DJUGA MAROKKO PUNJA 
PULAU HARAPAN. 

Pulau ketjil” Alhucemas,- jang 
letaknja dekat pantai Marokko 
Sepanjol,. akan didjadikan ,,pulau 
anak Ilaki2”, ,,La Isla de los 
Muchachos” kata orang Sepanjol. 
Dipulau tadi akan ditempatkan 
anak2 piatu bangsa Marokko 
atau anak2 Marokko 'jang tak 
berumah, dimana mereka akan 
mendapat latihan2. 

INGGRIS TIDAK MENEN- 
'TANG DIPERSATUKAN- 

: NJA DJERMAN. 
Kementerian luar negeri  Ing- 

gris malam Kamis mengeluarkan 
komunike jang menjatakan bah- 
wa pemerintah Inggris dan men- 
teri luar negeri Inggris Anthony 
Eden tidak menentang dipersatu- 

  

maupun ' 

| Satu2nj a Pemim pin Komun is Jang Mem- : 
(punjai Kepandaian Setaraf Dun Stalin| 

. (Oleh : Robert Elegant — Chas. «Suara Merdeka”) 

|. DENGAN MENINGGALNJA Stalin maka lambang ideologi 
pimpinan dunia komunisme mungkin akan 

ada. 

p 
K 
Bupati tsb. terangkan, bahwa apa 

lebih 

kannja bahwa mereka sudah men 
dapat gambaran jang djelas ten 
tang keadaan daerah 
bagi rakjat-jg akan dipindahkan 
kan itu. Sekembalinja- dari penin 
djauan ini barulah akan disusun 
rentjana 
laksanakan pemindahan rakjat di 
daerah mereka sekarang ke Lam 
pung. 
dikatakan tjukup banjak. Menge 
nai angk 
Gibuat itu belum dapat diterang 

migrasi akan 
intensip “sekali. 

djuga melihat bagaimana kemung 

  

  

   
2 

Seorang India penduduk London tapi jang berasal dari Kenya, Guru 
Charan Dass, baru2 ini bersama anak dan isterinja telah mengadakan 
demonstrasi didepan rumah 'kedieman P.M. Churchill, untuk menentang 
tindakan pemerintah Inggris .jang mengurangi tundjangan keluarganja 
sebanjak 16 dallar seminggu. Dalam plakat2 jang dibawa oleh keluarga 

Cnaran Dass' tadi antaranja ditulis: Kembalikan kita ke Kenya. 

Lampung : Lebih Makmur 
Tingkat Kehidupan Rakjat Lebih Tinggi 

Dari Standard Hidup Djawa Tengah 
Kesan? Rombongan Bupati Jg. Menindjau Kesana 

    
DENGAN DIPIMPIN oleh Bupati Purworedjo, sudah tiba 

di Palembang pada hari Rebo pagi dengan kereta-api, rombongan 
pemerintahan dari Djawa Tengah, jang sedjak tgl. 10-3 jg lalu 
sudah mengadakan penindjauan didaerah Lampung. Rombongan 
ini tadinja terdiri dari 12 orang, tetapi jang seorang sudah kembali 
dan tidak terus ke Palembang. Antara lainnja terdapat Bupati2 
Karang Anjar, Wonogiri, Bantul dan Gunung Kidul, seorang ang 
gota DPD Daerah Istimewa Jogja dan 2 orang pegawai Gubernu. 
ran Djawa Tengah. Kn 

3 

Hana di Lampung lebih « aan ——- 
aik. Ne para 

Kepaia rombongan tsb. Ja Kembar Ban- 

ka sudah mengundjungi sebagia 

'Pelbagai Kalangan Tun- 
jukkan Perhatiannja 

  

      

besar daerah transmigrasi dan 
BRN “di Lampung dan merasa 
Duas dengan keadaan jang dilihat 
nja. Standard hidup rakjat didesa 
didaerah Lampung dikatakannja Ff” : 
lebih baik dari standard hidup di“ AHMAD Muhammad, Mah- 
desa di Djawa Tengah, bila dili'fyud - dan Hamid jaita Botak 
hat pada keadaan dewasa 'ini di kembar, jang aikahiritan 2 ming 
mana di Djawa sedang panen gu jbl. dirumah sakit Borromeus, awah dan di Lampung sedang Sem sekarang adalah dalam 

    

panen ladang. Mendjawab pertalcehat waPafiat. Mereka itu kini njaan apakah pada kalangan pens : Tn 
duduk dari Djawa didaerah2 
Saru dikundjunginja ita ada tera 
sa 

masih ada dalam 

panck Fachruddin sudah diboleh 
kan “kerumah. Atas Seruan 
pihak dokter supaja kaum ibu 
ichlas menjumbangkan air susu- 
nja untuk ke-empat anak kembar 
itu, karena air susu njonja Fach 
ruddin tidak tjukup “untuk ke 
empat baji tsb., sekarang telah 
ada beberapa wanita Belanda jg 
menjatakan kesediaannja — untuk 
menjumbang. 

  

jg 

     

   

.heimwee” atau perasaan tidak 
lainnja, “dikatakan : tidak 

Karena dia dalam th. 1935 
pernah djuga berada didaerah be 
as :,kolonisasi” di Lampung itu, 

jang dilihatnja' sekarang  banjak 
madju dan baik dari keada 

an dahulu itu. 

Dengan kundjungan 'ini, dikata 

Selain dari pada itu dari kalangan? 
perusahaan antara lain N.V. Reiss & 
Co. telah menjumbangkan 4 peti Ca- 
melpo (berisi 48 bilik? dan e:witme!k- 
poeder 1 peti (24 blik).- djuga N.V, 
Borsumij menjatakan kesediaannia 
untuk : menjumbang .kunstvoedine” 
nanti djika anak2 itu sudah diboleh- 
Tan mendapat kunstvoeding. 
Perkumpulan Belanda. ,.Roemer 

Vi-ser- Vereniging” selain dari pada 
telah.meniatakan selamat djuga telah 
memberi baby-uitzet Jengkap, djuga 
sementara dermawan telah memberi 
kan .sumbangan2nja. 5 

Dapat dikabarkan pula, bhw uang 
storan. jang “biasa harus dibajarkan 
terlebih dulu djika hendak memasuk- 

jang baru 

jang konkrit untuk me 

Tentang tanah di Lampung 

a2 - rentjana jang akan 

kannja, tetapi djelas usaha trans 
dilakukan dengan 

$ Djuga diterang 
kannja, bahwa  penindjauan ini 

kinan persiapan penerimaan pen 

  

| malam 

| dil. Dalam malam perkenalan 

Anak? 
Wanita Solo Bangkit Utk Meringankan 

Oo 
"3 

Beban Anak? 
(Oleh : 

1 

tuai oleh Nj. G. Padmonegoro, 

mawan, 
wakil2 instansi nampak hadlir Mr. 
sial, Dr. 
teraan Ibu dan Anak, Dr. 

karta Salamun, 

Dr. Suharso berturut-turut ' telah 
njakit Lajuh pada Anak2” 

Dalam  tjeramahnja itu oleh Dr. 
'Kwik Tjie Tiok a.l. dinjatakan bah 
wa diagnose daripada Penjakit La- 
juh pada Anak2 (kinderverlam- 
ming) atau dalam nama  latinnja 
»Poliomyetiris anterior  acuta in- 
fantum” jg kini telah timbul di ber- 
“bagai tempat di Indonesia, bahkan 
telah dinjatakan timbul sebagai 
epidemi di Djakarta, Bandung dan 
Bangka sukar sekali ditentukan, bi- 
la kelajuhan belum terdapat atau 
djika tidak ada epidemie, karena 
tanda2 penjakit lajuh pada - anak2 
itu pada permulaannja mirip sekali 
dengan tanda2 permulaan penjakit2 
lainnja. 1 

Therapie daripada penjakit itupun 
mempunjai sifat istimewa pula, ka- 
rena pengobatan jg dikerdjakan se- 
karang ini masih sama sadja dgn. 
pengobatan jg dipergunakan Ik. 100 
tahun jl. Hal mana berarti bahwa 
didalam pengobatan penjakit tsh. 
dapat dikatakan belum ditjapai ke- 
madjuan sedikitpun. 
Mengenai prognose dari penjakit 

tsb. dinjatakan, bahwa angka kema 
tian diantara anak2 dibawah umur 
12 tahun ig terserang penjakit ini 
ada sebesar 10 pCt., sedang bagi 
anak2 jg usianja lebih dari 12 ta- 
hun angka kematian itu lebih ting- 
gi. Demikian Dr. Kwik Tjie Tiok. 

Pertolongan pada anak 
tjatjad. 

Sesudah itu Dr. Suharso mengu- 
raikan tentang ,.Pertolongan tech- 
nis dan medisch kepada Anak? Tia 
tjad”. Dikatakan,” bahwa pertolo- 
ngan medisch bagi anak2 jg. lajuh 
anggauta badannja jg berupa sunti 
kan, electrische  behandeling, mas- 
sage, operasi dsb. umumnja  hanja 
sedikit hatsilnja. Oleh karena itu 
pertolongan  (behandeling) kepada 
anak2 tjatjad itu tidak boleh hanja 
ditudjukan kepada berbaikan tu- 
buhnja sadja, tetapi terutama. harus 
ditudjukan pula kepada pendidikan 
nja. Pertolongan itu harus merupa- 
kan suatu ,,totale behandeling” jg 
ditudjukan kepada anak itu seluruh 
nja sebagai suatu individu jg tidak 
hanja mempuniai .Jichamelijke 
functies” sadia tetapi djuga mem- 
punjai ,sociale functies”, . 

Djika hanja mementingkan pengo 
batam sadja dengan melupakan pen 
didikan dari anak2 itu fiaka nanti- 

,   
duduk2 baru itu, sehingga bagi 
mereka nanti tidak terlalu 
keadaannja dan tentang ini mere 
ka djuga merasa puas. 

sulit 
kan pasien kepada rumah sakit ter- 
sebut, oleh pengurus rumah saki: itu 
dikembalikan kepada sang ibu dari 

Y Seterusnja rombongan tsb akan 

4 anak kembar itu. 

Rentjana selandjutnja. Peristiwa kelahiran anak kembar 4 
orang itu ternjata telah menarik per- 
hatian luar negeri: antara lain radio 
Mesir dan Amerika telah menjiarkan 
berita tersebut. ' Mengenai perhatian 
dari masjarakat Indonesia terhadap 

berada di Sumatera Selatan sam 
pai tgl. 22-3 jang akan datang. 
Kemana rentjana kundjungan me 
reka pada tgi. 19—20 Maret ini   

  kannja Djerman.       

dari Sekretaris Djenderal. Kemen 

/ris Djenderal Kementerian Sosial 

  

hari belum diketahui. . Tetapi pa 
da tanggal 21-3 besuk mereka | Persit (Persatuan Istri Tentara) jang 
akan bersatu “dengan rombongan 

minatnja. 
Perkumpulan2, organisasi2 wanita 

lainnja, dan djuga pihak pemerintah 
kota besar sampai sekarang belum 

menundjukkan 'perhatiannja. (Antara), 

terian Dalam -Negeri, Gubernur? 
Djawa Tengah dan Timur, untuk 
menindjau daerah pertanian di 
Komering dan Ogan Ilir. Jaitu 
daerah penanaman padi ,.lebak” 
jang merupakan - lumbung padi 
bagi daerah Sumatera Selatan. 

  

Suatu pemandangan 

persidangan PBB, 

anggauta-anggauta mengheningkan 

tjipta' selama satu menit setelah: me- 

nerima pemberi-tghuan tentang wa- 

“' fatnja Stalin. 
$ 

dalam gedung 

Rombongan tsb kini masih ber waktu segenap 
ada disekitar Baturadja. Sebagian 
dari mereka antara Jain Sekreta 

  

sudah pulang dengan : melalui 
Pandjang dan Merak.   

peristiwa itu dapat dikabarkan, bahwa 

telah menjumbang dan menjatakan 

  
  

nja mereka tidak hanja tjatjad pa- 
“da tubuhnja sadja tetapi djuga akan 
tjatjad “pada inteleknja, sehingga 
anak2 itu tidak akan bergura bagi 
masjarakat dan hidupnja akan 
gantung dari orang -lain. Sebali 
djika pendidikan mereka tidak dilu 

:pakan dan diberi kesempatan untuk 
iberkembang dengan seluas?nja, ma 
Ika mereka nantinja sekalipun tja- 
:tjad pada tubuhnja, masih dapat pu 
'la mendjadi anggauta masjarakat jg 
iberguna dan dapat hidup atas kak: 
nja sendiri dengan mempergunakan 
kepandaian jg diperolehnja - dalam 
pendidikan jg dikenjamnja itu. 

Demikian Dr. Suharso. 

Hi 

   

    

Maksud dan tudjuan 
: jajasan. 
Sebeium tjeramah tsb. oleh Nj. 

Gusti Djohan Sekretaris II dari 
jajasan tsb. diperkenalkan kepada 
hadlirin r.wajat serta maksud dan 
tudjuan jajasan tsb. 

Antara lain dinjatakan bahwa 
maksud dan tudjuan jajasan itu 
adalah sbb: 1. memelihara anak2 
jang menderita tjatjad tubuh da- 
Jam arti kata seluas-luasnja, 2. de 
ngan perkataan "Anak2 jang men 
derita tjatjad tubuh” diartikan: 
Anak2 dibawah umur 14 tahun 
jang mender.ta tjatjad pada  tu- 
buhnja, ketjuali tjatjad buta, tja- 
tjad tuli, tjatjad dungu dan tja- 
tjad ingatan, 3. dengan perkataan 
”memelihara” diartikan: memberi 
pertolongan dalam hal kesehatan, 
pendidikan dan sosial, untuk me- 
njiapkan anak2 tjatjad agar ke 
mudian hari dapat hidup sebagai 
anggauta masjarakat jang bergu- 
na (rehabilitatie), dan 4. memban 
tu Pemerintah dalam usahanja ke 
arah tertjapainja  kesedjahteraan 
anak2. 

Balai Pemeliharaan 
Anak2 Tjatjad. 

| Tindakan pertama kearah ter 
tiapainja maksud . dan tudjuan 
itu, oleh jajasan tsb. kini telah di 
adakan Balai Pemeliharaan Anak 
anak Tjatjad, jang untuk semen 
tara waktu bertempat - disalah 
satu zaal dari Rehabilitatie Cen 
trum Surakarta jang oleh Pengu 
rus R.C. telah dipindjamkan ke 
pada. jajasan tsb. 

Hingga kini telah ada 6 orang 
anak tiatiad jang telah diterima 
dalam Balsi Pemeliharaan Anak 
Tjatjad tsb., sedang masih banjak 
permintaan? jang terpaksa belum 
danet diterima berhubung per- 
lengkavan2 dan alat? lainnja be 
lum mentjukupi. 2 

Untuk pendirian Balai Pemeli 
haraan Anak2 Tjatjad itu beserta 
alat2-nja paling sedikit  dibutuh 
kan uang sebanjak Rp 1.500.000, 
sedang jajasan dewasa ini baru 
mempunjai uang sebanjak 6513.- 
rupiah sadja. 

Adalah maksud dari  perkena 
lan ini ,— demikian Nj.» Gusti 
Djohan — selain  memperkenal 
kan diri kepada masjarakat, dju 
ya dimaksudkan agar dengan per 
kenalan itu masjarakat menaruh 
serhatusn dan memberikan bantu 
W pu'a terhadap usaha itu. Dise 
"uk in kepada. instansi2, para der 
mawan dan masjarakat  seluruh- 
nja agar memberikan bantuannja, 
baik dengan  djalan memberikan 

. 

    

  

  

Jajasan Pemeliharaan 

Pembantu Kit) 

JAJASAN PEMELIHARAAN Anak2 Tjatjad di Solo jang di- 
dirikan dengan Akte Notaris tertanggal 17 

Selasa malam jl. telah mengadakan 
perkenalan bertempat digedung Balaikota Surakarta 

mendapat perhatian besar dari para instansi, 
wakil2 organisasi dan para 

Soelijanti dari Kementerian Kesehatan Bagian Kesedjah- 
Saleh Mangundiningrat selaku wakil In: 

speksi Djawatan Kesehatan Propinsi Djawa Tengah, Residen Sura- 
Ketua DPRDS Kota Besar Surakarta Siswopranoto 

itu oleh Dr. Kwik Tiie Tiok dan 

(kinderverlamming) dan 
Technis dan Medisch kepada Anak2 Tjatjad”. 

Tjatjad 

Tjatjad Tubuhnja 

Februari jl. dan dike- 

jang 
para dokter, para der 

pengusaha setempat. Diantara 
Soemantri dari Kementerian So- 

diadakan tjeramah tentang .,Pe- 
»Pertoftongan 

(bantuan jang berupa apapun, 
maupun dengan djalan mendjadi 
donateur-tetap dari jajasan tsb. 

Djuga dimintakan perhatian ke 
pada masjarakat umumnja ' dan 
kepada 'instansi2 jang berwadjib 
untuk memberikan bantuannja da 
lam soal perumahan, karena tem 
pat jang sekarang ini jalah di 
R.C. Surakarta — sudah barang 
tentu bukan tempat jang semesti 

nja. : 
Sesudah diadakan istirahat. se 

bentar, kemudian diadakan sam 
butan2 diantaranja oleh Mr. Su 
mantri, Dr. Soelijanti, Residen 
Salamun, Dr. Saleh Mangundi- 
ningrat, wakil Madjelis Permusja 
waratan Wanita Surakarta, dan 
Ketua DPRDS Kota Besar Sura 
karta. 

  

Pengurus Jajasan. 
Pengurus Jajasan tsb. terdiri 

dari: 
Ketua: Nj. G. Padmonegoro, 

wakil-ketua: Nj. Soetjipto Wiro- 
widjojo, sekertaris I: Nj. Djohar 
Soeharso, sekertaris II: Nj.. Gusti 
Djohan, bendahari I: Nj. Sempoe 
Soendaroe, bendahari II: Nj. D. 
M.  Sahelangi, bagian medisch: 
Dr. Soeharso, bagian pendidikan: 
Nj. Soegondo Notodisoerjo, bagi 
an sosial: Nj. Silicitas Doeriat, 
bagian penerangan:  Nj. Soepar- 
djo, bagian usaha: Nj. Kartono, 
dan komisaris2: Nj. Gondoatmo 
djo, Nj. Dengah, Nj. Hadisoehar 
to,.Nj. Adjidarmo,  Nj. Soerani, 
Nj. Djonoto, Nj. G. Sosrodining 
rat, Nj. Mohd. Saleh, Nj. Sala 
mun, Nj. Sadikun, Nj. Baasir 
Sungkar, Nj. Margohotomo, Nj. 
Tio Biauw Tjwan, Nj. Siem Ing 
Djan, Nj. Kubsan, Nj. Sutjipto 
dan Nj. Sutarjo. 

Sebagai Pelindung diangkat 
Walikota Surakarta dan sebagai 
Juridis Adviseur: Mr. Tjiptonego- 
ro, 

Rp. 100 Palsu 
Tanda?nja Gambaran 

' Kasar. 

  

  

! 
Rumah2 Dan 

Mobi! Ter- 

.. pental 
Akibat Pertjobaan 

, Atoom Nevada 
DALAM PELEDAKAN bom 

di lapangan? pertjobaan atom di 
negara bagian Nevada, Amerika, 
telah ditjatat kekuatan ledakan jg 

kuatan ledakan dari 15.000 ton' 
TNT. Kilat jang memantjar dari 
ledakan tsb. dapat “disaksikan 
sampai pada djarak 300 mil dari 
pusat ledakan. Pertjobaan kali 
ini telah menghasilkan peledakan 
atom jang ke-22 di Amerika Seri 
kat. Akibat ledakan  terachir mi 
sebuah model rumah jang telah 
didirikan pada djarak tiga-perem 
pat mil dimusnahkan seluruhnja. 
Mobil2 jang ditempatkan pada 
djarak setengah mil terhempas 
sampai djauh sekali dan hantjur. 
Sebuah mobil sedan Cadillac type 
1953 jang ditempatkan pada dja 
rak tiga-perempat mil terserak ba 
gian atasnja. 

Para anggota panitya tenaga 
atom dan pendjabat2. pertahanan si 

pil Amerika berpendapat, bahwa: 
andaikata didalam gedung? dari 

model kota” jg chusus didirikan 
untuk pertjobaan bom atom ini ada 
manusia jg tinggal dan bukan sa- 

dja boneka2, maka pasti semua 

orang dengan tidak ada ketjualinja 
telah tewas atau luka2. 

Sekalipun dari kedua model. ge- 
dung tsb. atap2nja telah terhempas 
djauh, tapi tidak satupun jg terba- 
kar. Menara dipuntjak mana di le- 
dakkan bom atom, hantjur sama se 
kali dan ditempatnja hanja tampak 
kawah pasir.  Disekeliling dagrah 
berbahaja timbul 'angin2 pujuh jg 
tidak begitu kuat. 

Kedua rumah jg paling dekat pa 
da pusat ledakan mendjadi sangat 
radio-aktif sehingga selama dua ha 
ri tidak boleh dimasuki orang2 jg 
tidak mengenakan  pakaian2 pelin- 
dung badan. Dari luar rumah per- 
tama tampak seakan-akan tidak 
mendapat banjak kerusakan tapi se 
sudah masuk kedalam  ternjata ke- 
adaan katjau akibat kerusakan2 da- 
ri dalam. Y 

Brantas Hama 
Belalang 

DALAM konperensi jg dilang 
sungkan baru2 ini di ibu-kota 
Jordania, Amman, telah diusul- 
kan supaja dengan segera diada 
kan kampanje bersama melawan 
spenjerbuan” belalang jg dewasa 
ini mengantjam beberapa negeri 
Timur Tengah, demikian kabar 
jang diumumkan di Damaskus 
pada hari Rebo. Wakil menteri 
pertanian, Ahram Aikabi, jang 
mewakili Syria pada konperensi 
tsb. menerangkan, bahwa  bela- 
lang2 itu kini sudah  mentjapai 
tingkatan jang paling  berbahaja,   

Baru2 “ini kantor pos di Bengku- 
lu telah menerima ' selembar uang 

ta Tionghoa jg hendak" mengirim: 
wesel. Oleh djawatan pos setempat 
uang palsu itu lal diserahkan ke- 
pada fihak kepolisian untuk. d 
seperlunja. Diantara tanda2 ig nja- 
ta menjimpang daripada lembaran2 
Rp 100— jg sesungguhnja jalah: 
tjetakan gambaran sebelah muka 
kasar, gambar pemandangan sawah 
serta garis2 bunga (rozetten) sebe- 

lah kanan agak. berlainan berhu- 
bung dikerdjakan setjara kasar. 

  

palsu Rp 100-— -dari seorang wani | 

laut Merah dan telah memasuki 
daerah Jordania sampai pada per 
batasan Irak. 

Menteri mengatakan, bahwa 
daerah2 jg didjangkiti belalang2 
itu merupakan sumber bahaja jg 
sedang. mengantjam Syria, Turki, 
Irak, Libanon, Jordania dan Me 
sir. Dikatakan selandjutnja, bah 

i wa wabah belalang itu berasal 
|dari India dan Pakistan dan” bu 
kannja dari Afrika, dimana tin 
dakan2 untuk memberantas be 

itu sedang dilaksanakan 
hasil2 baik. 

| lalang2 
idengan 

  

Di Hulu 

ta) terhadap Alim-Ulama, 
KEGANASAN GEROMBOLAN di 

kian 

Kitab2 Agama Dibakar 
Alim Ulama Djadi Korban Terror Grombolan 

Sungai 
Hulu Sungai (Kaliman- 

hari kian tampak. Dalam 

atom jang”dilakukan hari Selasa. 

ditaksir sama besarnja dengan ke' 

jakni waktu belalang2 itn berte, 
lor, telah menjebar dari | pantai 

pekan ini dua Alim-Ulama Hulu Sungai, jaitu H. Fadhli dan H. 
Kusan, telah mendjadi korban gerombolan Beberapa lainnja tak 
berani tidur dirumah, karena dimusuhi grombolan. Korban perta 
ma ialah H. Fadhli, seorang Ulama di Kandangan. Empat hari jg. 
lalu ketika ia sedang mengadjar 

Korban kedua ialah H. Kusan, se 
orang Ulama di Rantau, tiga hari jg 
lalu, pada djam 10.00 pagi, rumah 
nja dimasuki oleh gerombolan. Sete 
lah ternjata H. Kusan tidak ada diru 
mah, gerombolan membakar kitab? 
Agama kepunjaan H. Kusan, kemu- 
dian membakar rumah dan barang2 
nja. Seorang Ulama jang terkemuka 
di Barabai, H. Mursjid, sampai ki 
ni masih mendjadi .,buruan” gerom 
bolan. H. 'Mursjid adalah salah se- 
orang jang paling tegas fatwanja ter 
hadap gerombolan: menurut H. Mur 
sjid gerombolan Hulu Sungai hukum 
nja sangat berdosa kepada negara 
dan Tuhan. Dan bagi H. Mursjid, 
bukan hanja fatwa dengan mulut 
sadja, tetapi pada beberapa kali 
operasi kesarang2 gerombolan, “ia 
ikut serta. Kini Ulama H. Mursjid 
tinggal di Barabai Kota: untuk se- 
mentara waktu ia tak dapat tinggal 
dikampungnja, jang djauh dari kota. 
Sementara itu, Persatuan Ulama se 
luruh Hulu Sungai, masih tetap de 
ngan fatwa dan pendapatnja dahu- 
lu, bahwa tindakan gerombelan hu 
kumnja sebagai pengatjau terhadap 
negara, dan sangat berdosa kepada 
Tuhan. Adalah suatu kewadjiban ba 
gi .masjarakat, membasmi gerombec 
lan dengan kekuatan jang ada pada 
nja. $ 

Keterangan Gubernur 
Dalam pada itu gubernur. Mur- 

djani, jg baru datang dari Hulu Su 
ngai, mengenai usaha 
(keamanan Hulu Sungai 

  

  

menerang- 
'kan kepada ,,Antara”, biarpun tin: 
dakan alat negara selalu mendaps 

Ibantuan dari 
masih belum 
Bantusn jg dihadjatkan, 
tuan dan dji 

rakjat, bantuan 14 
memuaskan bener 

buk 

         

  

    

    

daecrahnja — diduduki 
djangan ada hubungan, langsung 
atau tidak langsung dengan geron 
bolan. (Antara). 

     

Agama, didepan puluhan muridnja 
ia digiring oleh gerombolan keluar rumah, dan pada djarak 50 
meter, ditembak mati. Sementara itu seorang muridnja, jang ketika 
itu djuga ditjari oleh gerombolan, sempat melarikan diri. 

  

2 Bose ia 

Hidup 
3600 Orang Paris Mau 

Bunuh Diri 

MUNURUT angka2 res- 
mi Perantjis, selama tahun 
1952 dikota Paris dan seki- 
tarnja ada 3.600 orang lebih 
jang mentjoba membunuh 
diri, Gan sebagian memang 
berhasil. Sedjak achir Pc- 
rang Dunia II, djumlah pem 
bunuhan diri atau pertjoba- 
an bunuh diri didaerah Pa- 
ris terus-menerus  mening- 
kat, ialah: 2.471 dalam ta- 
hun 1949: 2.891 dalam '50 
dan 3.297 dalam 1951. Se- 
bagian besar dari orang2 jg. 
ingin mengachiri njawanja 
ini terdiri dari orang2 sete- 
ngah tua. Ketika tahun '51, 
hanja ada 100 orang beru- 
mur lebih dari 50 tahun dan 
42 orang berumur dibawah 
21 tahun. Pembunuhan diri 
banjak terdjadi dalam  bu- 
lan Desember dan Januari.     
  

BIRMA MAU BELI KAPAL & 
1 MESIN, 

5 t. £ Birma, jang terdi- 
9 orang kini sedang keli- 

(untuk membeli kapal2 serta 
mesin2 industri bagi pembangu- 
nan negerinja. 

Misi tsb. kini di Hongkong se- 

  

Sebuah mi 
ri dari 
ling uni 

  

lama 9 hari dan akan melandjut- 
kan perdjalanannja «ke Djepang, 

' Amerika, Inggris dan Eropa. 

1 
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— (Dahulu 

P.T. Pemsakaan Pelajara an 
Sulawesi Selatan 

M.K.S.8) 
Kapal motor , DJENEBERANG" 

Tiba tanggal 2113-1953. 

  

  

    Menariaa | muatan untuk su RABAIA TN , 
. MAKASSAR. 
Keterangan? pada Agen 

Perusahaan 
ENGNGPAATAN UTARA IL M9, 

»PISOK” 
Tar 372 - SEMARA AANG 

  

Telak Lahir: La 
Anak kami jang pertama 

ARTINI 
pada tanggal 12 Maart 1953. Hari Kemis Kliwon djam 11.45 Atas 
belon Dokter dan para Dararun Panti Wilasa, kami me- 
ngutjapkan Tn terima kasih. 

ti Petempon Tengah 51A — Jaten Besar 

  

Kami 
Bakoenoen 

(Colporteur) 
) Semarang 

  

Sghkan mentjatatkan 

Ad aa 

' Dengan hormat 

Nama : : 

"Alamat : : 

Mulai tgl : 5   

la Tah nnera 

“SUARA MERDEKA” 

9. 23-3-53 Tuan dapat terima tjuma2 hingga achir 

  

Bersama ini saja minta ditjat 
langganan Harian ,SUARA MERDEKA" 

Guntinglah formulier diatas ini tempelkan pada 
kartupos dan kirimlah kepada : Tata Usaha, Djl. 
Purwodinatan Utara 11a, Smg. atau ki 
sung ,kepada agen kita ditempat kediaman Tuan 

Namu Tuan, dan mulai 

at mendjadi 

Tanda tangan 

rimkan lang:     

. Siapa Pengganti — 
Bupati Blora? 

SALAH SATU SOAL jang kini dikantor r Gupernuran Sem: 
rang merupakan ,.rahasia” benar2, adalah pertanjaan2 jang seri ie 
kali t terdengar: «Siapakah pengganti Bupati 
rang ini pertanjaan itu belum me 

Blora? Sampai seka- 
ndapat djawaban sebagaimana di- 

harapkan oleh umum. Namun demikian, bagi ,,kuli tinta” tidak ku 
rang djalan untuk mentfjari sumber2 jang dapat dipergunakan un- 
tuk mengikuti perkembangan mengenai soal tersebut jang menda- 
“pat penuh perhatian dari kalangan penduduk dikota Blora. 

PENIPUAN PADA 
L. PLATON. 

Seorang « Tionghoa ter- 
tangkap. 

Dari kalangan jang berdekatar 
didapat kabar, bahwa kini oleh Po: 
isi Seksi I telah ditahan seorang 
Tionghoa nama Tj.L.G. jang ditu- 

duh belum lama berselang telah 
melakukan penipuan kepada firma 
L. Platon di djl. Purwodinatan, Se- 
marang. Beberapa waktu jang lam- 
pau orang ini dengan suruhan 2 
orang telah menerima dari T.Dj.T.. 

tinggal di Karangtempel sedjumlah 
'pepermint seharga Ik. Rp. 1670,—. 
tetapi ternjata barang2 ini setelah 
didjualnja uangnja diputar begitu 
rupa- sehingga terpaksa perkara itu 
diserahkan kepada tangan Polisi. 
Lama sekali Tj.L.G. telah ditiari, 
tetapi baru pada tg..4 Maret jbl. 
orang tsb. telah diketemukan sen- 
diri oleh T.Dj.T. di Magelang, di- 
mana achirnja dengan bantuannja 
Polisi di Magelang, orang ini lalu 
digiring ke Semarang dan kini di- 
tahan untuk bikin perhitungan le- 
bih djauh 

PADJAK SEPEDA DAN 
BETJAK 

Sedjak disiarkannja berita menge- 
nai pendjualan padjak sepeda dan 
betjak oleh - Kotapradja Semarang, 
ternjata pembelian padjak untuk ta- 
hun 1953 buat 2 matjam kendara- 
an ini belum begitu besar sebagai- 
maria diharapkan. Kabarnja baru 
dapat Lk. Rp. 7000,—,: tetapi ang- 
ka ini diduga akan naik lagi me- 
ngingat perhatian makin hari makin 
besar. Selandjutnja-didapat ketera- 
ngan, bahwa djumlah sepeda dikota 
Semarang ditaksir I.k. 40.000 buah 
dan betjak Lk. 4000 buah. Taksir- 
an pendapatan uang padjak buat 2 
matjam kendaraan ini Ik. Rp. 200. 

000.—. 2 
S. Rahat 

Bateran Ah, —-| 
Specialist untuk WASIR Yam: 
beien) ASTHMA, KEPUTIAN 

  

  

IMPOTENTIE dan latnz Pe. 

Dj. bitjara o—12 Pagi 
ho PET EETOEBES kh Lam 3 Sore ? 

njakit. 

  

  

   

Dalam pertjakapan dengan warta 
wan ,,Suara Merdeka”, pelbagai pe- 
gawai tinggi di Djakarta jg datang 
di Semarang a.l. mengatakan, bhw 
soal tsb. kini diserahkan 
Belsidnja Gupernur Djawa Tengah. 

Berkena'an dengan itu ada desas- 
desus jg mengatakan bahwa ada se 
orang anggauta DPR Kabupaten 
Blora jg ingin menduduki tempat 
tsb. Tetapi 
dipandangnja tidak sesuai untuk 
mendjabat Bupati. Berhubung dgn. 
aliran2 jg ada di Blora, maka tim- 
bullah kekuatiran tentang  adarja 
tjalon2 jg mungkin akan diadjukan 
oleh pihak jg berkepentingan. Utk. 
mentjegah terdjadinja hal2 jg tidak 
diingmkan ini, maka terdjadilah ke 
putusan sidang DPR baru2 ini'jg 
menjatakan dan mendesak kepada 
Pemerintah untuk selekas mungkin 

mengisi lowongan Bupati Blora. Se 
mentara ini, diluaranpun tersiar 
suara2 jg menjatakan, kalau pengi- 
sian lowongan itu tidak dapat dila- 
kukan setjara 
Pak Siswadi jg kini mendjabat Sek- 
retaris DPD. Propinsi akan ditarik 
kembali mendjadi Bupati Blora. 

Hal ini tentu tidak mungkin, demi- 
kian kalangan itu dan selandjutnja 
mengemukakan, bahwa ada kemung 
kinan besar Bupati2 jg dianggap- 

nja kurang mentjotjoki daerahnja 
masing2 akan ditjalonkan mendjadi 
Bupati Blora. Siapa adanja Bupati? 
itu, kalangan. ini belum memberi 
pendjelasan, hanja menjebut bebe- 
rapa Bupati jg dianggapnja tidak 

dapat: mengatasi kesulitan2 jg tim- 
bul didaerah masing2, antaranja 
Bupati 
keterangan2 jg didapat oleh: warta- 
wan kita. 

5 SEPEDA DIKETEMUKAN. 
Beberapa 

dikabarkan tentang 

Demikian dise 

tji palsu jang 
peda2 jang 
dengan kuntji palsu jang sederhana. 

Berkat kegiatannja Polisi Seksi I, 

da, jaitu masing2 merk D.N.B. pa- 

nja jang Aa pakai merk. Antara 

sepeda ini terdapat sebuah sepeda 

perempuan merk ,,Molis” no. 19640 

dengan kettingkas separo. Siapa2 ig 

merasa kehilangan sepeda dan be- 

lum diketemukan, diharap datang di 

Seksi I Purwodinatan untuk menitik 

sepedanja. 

  

    

    

     

  

kepada : 5" 

orang ini (ditjalonkan?) | 

  
  

TENGGOROKAN | 

  
PASANGLAH 

Harian 

“INI MALAM D. M. B. 

David Wayne—Jean Peters 

»WAITTIL THE SUN 
SHINES, NELLIE" 

Color by Technicolor 

lt AM Came True” 

Metropole 5.-7.-9.- (A7 th) 
. Esther Williams —Red Skelton 
Ricardo Montalban - Xavier Cugat 

.Neptune's Daughter" 
M-G-M's Technicolor 

  

  

Tom Tyler—Frank Coghlan, 

Captain Marvels 

  

“ ADPERTENSI dalam || 

“UTJAPAN TERIM EN KASIH. 
Dengan djalan ini ka mengutjapkan terima 

: kasih kata Bapak? aan AN antor Besar 

  

| ng, Pertanian. Ketapradja dan Dia- 
'watan lainnja, IA Sdr2 dan Famili jang berbu- 
TA dengan wafatnja Suami kami: 

Ik A DITOMO 
tanggal 16 Maart 1953, telah menjatakan turut 

tjita, memberikan bantuan moreel da 
ericel, sumbangan karangan bunga dan me- 

, tarkannj: a sampai ke makam. 
pa djuga kami MengUNAp terima 

pinan R. R.I. Semarang atas an- 
kan berita tentang sakitnja dan wafatnja 

    

8
 

SY 

  

                     

    

na baikan budi saudara? dibalas oleh Jang: Is 
. Hisa, 
San Kami jang berduka tjita. 

nh KO RA ADITOMO 
g duka tjita : 

. Adhi Semarang 
R Adhi Bo 

      

an Been Semarang: 
Tn 

  

  papa Merdeka ga 2 

REX 5.00-7.00-9.00- (7 un | 

ORION -5.-—7.--9.— (A7 th) | 
Ann Sheridan — Humphrey Bogart 

  Djagalan 7.—9.— (13 th.) | ——--—-   
   

  

PE NG U MUM A N 
“ Panitya S. M. P. Bekonang menerima 

pendaftaran tjalon2 murid baru, laki2 atau 
perempuan, untuk klas I, TI 2 III bagian 
A atau B, utk. tahun Hi nza djaran 1953/1954. 

Pendaftaran dimulai pada tg. 20 Maret 

1953 mulai djam 8 pagi —12 siang di Ge- 
.dung S. M. P. Bekonang setiap hari sekolah. 

A. n. Panitya S. M. 

1. Rochmat 
2. Suratin 

3. Siswosardjono. 

Mi ea. 

  
ta'lebih mahal. Bekonang. 

Sudjarwo     Bantulah P. 
    

Margarine PUSAKA ini tulen, se 
lebih enak dan lebih banjak vitamin dan bahan 
berguna jang dikandung, sedang harganja pun 

Tiobalah PUSAKA sekarang djuga! 

AKA mena Ni 

  
MARGARINE 

sungguh njaman 
ik arahan "/A 

pula 
menambah kekuatan 

    

PN AT xN | P 

Pen :P3 2 

       

Pasti bagus kuwehnja 
Karena PUSAKA kuwehnja mendja- 
di repui dan empuk, lagi pula baunja 
sedap, dan -agak istimewa, : 

Agar lauk-pauknja 

kering -empuk 
Digoreng dengan PUSAKA artinja kering- 
empuk: pun keraknja mendjadi berwarna 
kuning-emas. Menggoreng dengan PUSAKA 
lantjar segala-galanja. 

       

segar dan gurih. 

       

Dila t FP 

ah ten Bi PUjr 5-2   

  
  

     

punja rambut. k at 
Amiro Pomade tidak 

  
aa 

ai 

bagaimana mestinja, 4: 

Karanganjar. Demikianlah 

hari jang lampau telah 
meradjalelanja 

pentjurian2 sepeda dikota Semarang. |: 
babkan, karena pendja 

hat telah berhasil menggunakan kun 

sederhana, hingga se 
terkuntji dapat. dibuka |. 

kini telah dapat diketemukan 5 sepe 

kai bera national” dng kettingkas 

Best Ona Cycle pakai kettingkas dll. || 

Surat Pudjian Njata 
Saja His Ismoehadinoto pekerdjaan Djaksa 

Kepala Surakarta, dapat menjatakan, bahwa 

AMIRO POMADE 
TJAP POTRET BINTANG AMPAT 

Keluaran Tabib Amirodin Kusumojudan Solo, 

saja sudah pakai mulai dalam satu minggu rambut || | 

putih berobah kelirnja makin lama, makin saja ta pl : . He ta mata 

ra hitam, saja pudji betul || : — 5 : 25 F3 

merusakan kulit. "1 H1 Senlans an 

SOLO, Dji. Slamet Rijadi Ba 

ISMOEHADINOTO 
Sa Kepala Surakarta 

  

HARGA TIDAK NAIK : 

LAND” S SNELWEGER 
Dari persediaan 

tan 10 Ko. sudah di-yk sebuah Rp. 1200, 

Lekaslah pesan sebelum terdjual habis. 

EKNIK UMUM N. V. 
T Purwodinatan 11/8— Semarang 

Telp. 943— 2146 

  

2 ii 

1 

Te 

  

eoman AN MASUK TAMAN DEWASA (S.M-P,) 

TAMAN SISWA 
Tjab. SEMA RA NG 

1 Uian 2 ada tg. 7 dan”8 pril 1 3 dek YEON 
La 2 S. R. VI Dj. 

Atas nama   
  

  

“ AMK AN R
A
M
B
U
T
 

  

na, 

  

PREMI Rp. 
(TJAP 

ini Pomada tanggu 
tam dengan pela 

boleh berdamai. 

DJUGA ADA OBAT-OBAT: 

Toko Obat Eng Tay Ho   

  

    
ORKED 

“THece Dada S WITH PUT 
ROGERS AND TH GIRL 
OUT LIKE A Haa 
PROFESSOR/ 1 

@AJICK, Leesr 
GET THEM INTI 
THE BLACK - 
SMTH SHOP 

  

— Saputangan2 jang. kau ba 

— Lekus Legs. 

#   
sahi dengan sematjam obat tidur itu 

dapat membikin Rogers dan nona itu pingsan, Professor. 

Bawa mereka kerumah pan ndai besi. 

         

P1 BINTANG AMPAT 
Ag A DITANGGUNG 2002 TIDAK LUNTUR 
TERBIKIN OLEH TABIB AMIRODIN 

TUA MENDJADI MUDA RAMBUT PUTIH MENDJADI ITAM 

500.— untuk, siapa sadja jua bisa bikin lebih baik dari 

OTREK BINTANG AMPAT. TanccunNG 
'TIDAK LUNTUR, KALAU LUNTUR BOLEH DITUKAR. Har | 
ga 5 gram Rp.25.—, 3 gram Rp. 15.— Bun 
Tempat Agen2 Harga sama Ongk. kirim vrij. Masih tjari Agen2. 

PENDAPATAN BARU ,AMIRO POMADA" 
Ini Pomada bisa bikin hitamkan rambut. Kalau pake selamanja 

ng tidak bisa putih. Kalau putih, : kembali hi- 
n2. Mulai didjual Bulan Dianuari 1953. 

HARGA 1 POT Rp. 50.— 

ZONDER OPERATIE 
'Tanggung bisa bikin baik. Sakit Aambeien (wasir) orang laki 
pelu (impotensi), kurang shahwat dan lain-lain. Kalau minta baik 
dengan Garansi, boleh datang di kami 

Amiro Sol. Obat kuat lelaki jg lemah Rp. 100.- Rp. 50.- Rp.25.- 
Amiro Dol. Wanita jg tidak tjotjok bulan 

Amiro Nol Wanita jg sakit keputihan 
Amiro Oli. Obat lelaki buat -plesir 
Amiro Salep. Sakit Aambeien ko mplit 
Tjatjap rambut, bikin rambut "gemuk dan pandjang 
Paling sedikit pesan Rp. 25.— Ongkos kirim Vrij. 

"Kurang dari itu tambah Rp' 2,50. 

Agen: Ngupasan 12 JOGJAK ARTA. 
Kasim Dada Kp. Melaju 30 SEMARANG " 
Gulam Ali, Muka Pasar KLATEN. K 

Pekodjan 101 dukuluns. 
Toko Obat Hok An, Petjinan MAGELANG. 
Tabib. Pa, Depan Ku Ba 95A SOLO. 

  Tana - R. VI Lontar 1 #00. Uang 
pendaftaran Rp. 2.50. 

ergnruan 

Sl LS MABIANA. 
  

Kursus Radio Tehnik 

““ MACNETRON” 
9 bin. Mulai tgl. 1 April 1953 djam 7 malam 

Teori dengan diktat jang sudah distensil 
Praktyk dengan praktyk-box 
Uang pangkal Rp. 10.— 

Pendaftaran di Pandanaran 25 Semarang —-—— 

— a————— 

  

Terimakasih 
di Blora pada per- 

Mengutjapka 
atas bantuan/sumbangan sdr2. 
kawinan kami. 
Karna sempitnja waktu, dengan djalan ini pula 
daa mohon diri (pamit) ke Bandune, 

I-N. PRAWIROHADIMIDJOJO (BANDUNG) 
Hn (BLORA.) 
    a

a
 

  

  

  

  

esa GIIY. CONCERN CINEMAS 

LUXz Ps 

  
    

M5 Ini malam d. m. b. (u.17 th) 
Paul Muni — Anne Baxter— Claude Rains 

»Angel"On My Shoulder“ 
Too Mean to live!. - .Too Tough to Die!....With an Angel on his 

Shoulder. ... and the Devil in his heart! MENGGEMPERKAN! 

EXTRA : Bintjana Alam (Stormramp) di Negeri. Blanda (Bag. ke III) 
  
  

SY HP 

  

        

  

BAN LUAR 
GOODYEAR 

TENTU 
MEMBUTUHKAN 

BAN DALAM 

OODYEAR 

    

punja rumah, ongkos2 

Rp:100.: Rp, 30- Rp. 25.- 
Rp. 50.- Rp. 25.- 
Rp. 20.- Rp. 10.- 

3 

R50 

  

WHAT THE GIRL 
FOUND IN THE   

  

     

Dalan pada itu Rogers dan Kee- 
ne jang masih belum sedar itu di- 
dudukkan dirumah pandai besi de- 
ngan terikat. 
— Ini mestinja jang diketemukan 

nona. itu didalam kamar hotel. 

THIS MUST BE $ 

HOTEL ROOM/ 

     

HALF-A- 
THAT WAS IN ) MILLION MN 
TH/ WALLET 2 /GOLP ISN!T 

IN THE HoteL 

  

Ban dalam Sepeda 
WARNA-MERAH 

1 Harga tidak tambah 

      

  

    

sa “Apakah ng tertulis dia 
lam surat jang ada didalam saku 

itu, Professor? | 
— Bahwa emas seharga  sete- j 

ngah djuta dollar itu, tidak “did Dist ributir? p 
lam hotel... tetapi disembunii- | IBAN: HONG LIONG & Co, LINDETEVES N, V. dan N.'V. 
kan ditambang ,,Desert Oucen”, TRIMURTI. 

Legs: (se elandjutnja Agen-Agen diselaruh Indonesia. 

  

        

      

  

Akan datang: Robert Young—Janis Carter — Jack Buetel 

HALF BREED” Seorang” 29 Peranakan) - 
White Man's villainy and Red Man's revenge! 
Kenekatan dengan Asmara jang berkobar2 

GRAND Ini malam d. m. b. (u. 13 th) 
H1 9.- Jeff Chandier — Alex Nicol — Judith,Braun 

sIhe Red Ball Express” 
The Never before told Story of the Army's Devil Drivers! 
They drove the most dangerous road in the World! 
Riwajat2 dari pengemudi2 pengandaraan di medan paperangan. 
Penuh dengan kebranian — Mati2an — Melaluin hudjan pelurn dan 'pem- 
boman dan lain2 rintangan meneruskan perdjalanannja sampai tudjuannja ! 

Penuh sensatie! Heibat dan Gempar! 
  

Ini malam premiere (u. segala umur) 
Bud Abbott & Lou Costello 
dgn. Patrica Medina dalam 

sSFOREIGN LEGION« 
Their Newest and Bakal by Far! 

Luar biasa! Kotjak dan Lutju sekali ! 
Tanggung para penontiai terus terpingkel2 ketawa. 

NDRA 
Th 

1 EA 
o.— 

  

ROYAL 
5.79. 

Ini malam d.m.b. (a. 17 th.) 
R. Endang - Erna Pipih - Jose Lantua 

R. R. Sumiati - Rd. Ismail - Anwar 

»SAJANG. dibuang SAJANGs 
Film Indonesia baru dengan tjerita jang menarik hati dan meresep 

dalam sanubari para penonton! 

ROXY Ini Malam aa (u . segala umyur) 
7.09. — NJOO ta YG AN 

,SEE YU PAN SI TONG” 
(Siluman See Yu) 
    

Te, 19 sid 23 Mirer 1953 
Anthony »VALENTINO" Dexter 

mendjalankan dua peranan : 

    

O. Pertama mendjadi seorang Penjamun jang 
tangkas mengajunkan pedangnja. 

O Kedua sebagai seorang Radja jang mahir 
menati .,TANGO”. 

dlm. film TECEHNICOLOR 

The sB RIGAND” 
Tiap hari : main | djam 10 pagi. : | 

| 
| 
| 

| 

  

THEATER 
Phone: 245 

SALO     
Pertjerakan Smk. No. 58A/ LN AJI 

  

 


