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pemeriksaan Sultan Hamid oleh 
, en, setelah mem kan reguisitoirnja, memintakan hukum 

hukuman pendjara, dengan ketentuan, bahwa waktu dalam tahana 
hukuman tersebut, sedang segala biaja dalam perkara ini harus 
lam uisitoir ini Djaksa Agung memusatkan soalnja pada tuduh 
dapat, bahwa tuduhan2 subsidiair, subsidiair lagi, dan lebih subsi 
tertuduh terbukti, tidak perlu diperbintjangkannja, karena oleh Dj 
sudah ditetapkan pada han sub primair. Perhatian dalam pe 
antara lain tampak Prof. Supomo. Susunan pengadilan seperti bia 

- batjakan reguisitoirnja, sidang ditunda untuk memberi kesempata 
ngan pembelanja. 3 Ua j 

Dalam pembatjaan reguisitoirnja jang lebih kurang 70-menit Panja 
mula2 Djaksa Agung Suprapto terangkan, bahwa berbagai pertiobaan 
telah dialami untuk mempertahankan kemerdekaan negara jang telah di- 
proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Beberapa kali “pertjobaan 
itu demikian hebatnja, sehingga seolah-olah kita tidak kerkuase untuk 
mengatasinja ,djika kita hanja melihat akan bandingan kekuatan2 lahir 
kita dengan musuh kita pada waktu itu, demikian Djaksa Agung. Maka 
menurut pendapatnja, karena ini kemudian ada orang2 jang berkisar, 
membelok karena tidak pertjaja akan kekuatan kita sendiri, karena ke 
mahan djiwa mereka dan membantu musuh kita pada waktu itu, untuk 
menghantjurkan semangat perdjuangan kesatuan kita dengam sadar ctai 
tidak dengan kesadaran. "3 
Perbuatan2 tertuduh oleh Djak Ta 

3 Agung dinamakan tidak ketjil, NS 
aik dalam pelaksanaannja, mau T 3 8g 

pun dalam aarti dan akibatnja. ci. 8 Apri 
Malahan perbuatan2nja itu sa- S 
ngat menusuk hati sebagian besar : 2 2 
dari rakjat kita a eengaa rupa, : man Han sesudah aa 

sehingga sangatlah sukar bagi pe an 2 4 . pemaaa j P : 
meriatah untuk  menenteramkan erdakwa. Sultan: #emid ..dan " 1 : pembelanja Mr. Surjadi - da- 
mereka dan mentjegah mereka jg lam sidan Mahkamah menghendaki tindakan jang radi- (f4 yg Tan Sate? £ de 2 2 4 5 jang masing2 
kal terhadapnja. Mereka berpi- berlangsung hingga 1 djam 
kir: ,,Dia berdosa, dia berchianat 15 menit dan 1 djam 45 me- 
terhadap bangsa Indonesia. Buat nit, dan sesudah Djaksa 
apa diberi ampun”. Karena ke- Agung Suprapto menjatakan, 
marahan rakjat jang demikian bahwa ia tetap pada tuntu- 
besarnja,, maka menurut  Djaksa tan semula, ketua sidang Mr. 
Agung, jang berwadjib terpaksa Wirjono menjatakan, “bahwa 
harus mengadakan pendjagaan jg sidang ' Mahkamah “ Agung 
teliti untuk melindunginja dari akan diadakan lagi pada 
kemungkinan tindakan? "mereka tanggal 8 April jang akan 

a datang untuk mendengarkan 
putusan — jang idjatuhkan 

jang tidak sabar lagi. 

lam soal tersebut. Pembelaan 
Selandjutnja Djaksa Agung te 

bagian politik, dilakukan oleh 
rangkan, bahwa pemeriksaan per | 

diri dan pembelaan- bagian 
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ra V 

“Ex & Eu 

ti Rakjat 
Mah ta 1 Ng. : 5 Kh 

an bagi ami 18 ahun 
n akan dikurangkan dari waktu 
pula dibajar oleh tertuduh. Da- 
an primair, dan menjatakan pen- 
diair lagi, meskipun. kesalahan2 
aksa Agung kesalahan tertuduh 
meriksaan inipun besar - sekali, 
sa. Sesudah Djaksa Agung mem- 
n kepada terdakwa berunding de- 

  

  

  

anggap sebagai suatu tindakan 
pemberontakan terhadap kekuasa 
an. Pemberontakan adalah ber- 
sendjata melawan kekuasaan jang 

man umum dan ketertiban 
umum. Pengertian pemberonta- 
kan mengandung pula 
ngadakan aksi setjara besar2-an. 
Pemberontakan selandjutnja 

rombolan” ataupun/dan mengga 
bungkan diri pada sesuatu ,,ge- 
rombolan” jang dengan memper 
gunakan sendjata menentang ke- 
kuasaan tsb, diatas dengan mak 
sud melawannja. Menurut 'pendje 

nja, maka ada. suatu .,,gerombo- 
lan” seperti jang 
dalam pasal 108 KUHP, djikalau 
ada suatu organisasi serta suatu 
tudjuan politik. Kedua sjarat itu 
dipenuhi APRA/RAPI - sebagai 
mana ternjata . dari  ultimatum 
tadi dan dari apa jang telah di 
pastikan dalam sidang pengadilan 

ini. 5 
Pada waktu itu tertuduh men 

djabat Menteri Negara RIS, se 
orang anggota pemerintah pusat 

jat untuk bersama2 dengan ang 
gota2 pemerintah lainnja mem 
perhatikan serta  menjelenggara 
kan kepentingan? rakjat seluruh 
nja dengan sebaik?-nja. Tetapi 
ia bukan memperhatikan serta mc 
njelenggarakan kepentingan rak   

  

   

            
    

  kara ini mengalami banjak kesu | 
litan, terutama karena hingga | 

$ “ juridis dilakukan oleh -pem- 

  

mc 

  

     

  kini dapat Wes 

  

| dalam surat tuduhan dimuat sub 
primair jang oleh Westerling. di 
sampaikan - kepada pemerintah | 
Negara... Pasundan. 'Ultimatum | 
tsb. menundjukkan dengan  dje ! 
las, bahwa APRA/RAPI adalah | 

    

c a: 10 

ari kedjadian2 di Bandung, 
Djakarta dam sekitarnja. Dalam 
pemeriksaan sidang? Mahkamah 
Agung ternjata, bahwa pada awal 
bulan Djanuari 1950 dibeberapa 
tempat di Djawa Barat (Bandung, 
Tjimahi, Djakarta dan sekitar- 
nja) ada suatu gerakan jang me 
namakan diri Angkatan Perang 
Ratu Adil (APRA) dan Ratu Adil 
Persatuan, Indonesia (RAPI). 
Tidak lama kemudian dapat di 
pastikan, bahwa gerakan ini disu 
sun dan diorganisasikan setjara 
militer serta semula dipimpin oleh 
bekas kapten KNIL R. P. Wes-| 
terling. : Djaksa Agung berpendapat, 

Manifestasi jang pertama dari bahwa sebab menjampaikan ulti- 
gerakan tsb. adalah ultimatum jg matum tadi gerakan itu harus di 

Sa c e s9 

Organisasi.. Win 
Gerakan Dibawah Tanah Jang Di- 
organisir Amerika Di Polandia ? 

   

  

Suatu organisasi. jang tudjuannja 
jalah melawan apa jg dinamakan 
mereka usaha pemerintah pusat 
untuk melikwidir negara2 
an dari RIS, chususnja Negara 
Pasundan:  pertempuran2 kalau 
ultimatum tidak diterima akan 
terdjadi. 

Tindakan pemberontaken   
  

DALAM SIDANG Panitia Politik PBB pada hari Selasa, de- 
legasi Polandia Julius Katzsuchy menuduh, bahwa Amerika Serikat 
berusaha mendapatkan 100.000 orang Polandia dalam suatu tenta- 
ra dibawah tanah, jang akan membantu pasukan2 agressi Amerika 
dalam perang dunia jang baru. Dinjatakan selandjutnja, bahwa 
djenderal Omar Bradley, ketua gabungan kepala2 staf, dan pemban 
tu menteri negara Kenneth Royall telah terlibat dalam suatu kom- 
plotan untuk mendapatkan orang2 Polandia itu dengan melalui or- 
ganisasi Polandia jang dikenal sebagai organisasi ,, Win”. 

Keadaan Irian 

Tidak Bagus lakan dapat mentjiptakan — suatu 
Hegiun pemberontakan.. Mengenai 

comoatn Dea BUNAKONAN |pernjataan delegasi Amerika: Se- 

urusan seberang lautan Belanda | rikat, Henry Cabot Lodge,. bah- 

jang dilangsungkan dalam - Ma- | wa tidak ada sepeserpun dari da- 

djlis Tinggi Belanda pada “hari | na MSA sebesar 100 djuta jang 

dipergunakan untuk " gerakan 

  

| Adalah suatu hal jang. sangat 

| bodoh, kata Kazsuchy, djika Ame- 

rika: Serikat berpendapat, bahwa 

organisasi jang hampir mati itu 

Rabu, anggota Partai Anti-Reve 
lusioner Algera mengatakan bah 

        

suatu kekuasaan bersendjata dan | 

| diair dan subsidiair 

bagi : 

“kepadanja lebih 

jat, sebaliknja ia menentang ke 
pentingan rakjat: ia menentang 

djiwa..yakjat umum, djiwa nasi 
g menghendaki persatuan.   

Pemungkiran & Penga- 
1 kuan Hamid tak dapat 

menolongnja. $ 
Djaksa Agung katakan, bahwa 

Calam sidang jang pertama tgl. 
23-2 jg lalu, “tertuduh mungkir 

| telah melakukan kedjahatan jang 
| dituduh kepadanja primair, subsi 

lagi, tetapi 
mengaku sepenuhnja telah -ber 

i 

“buat kedjahatan jang dituduhkan 
subsidiair lagi 

dan mengatakan, bahwa ia sa 
ngat menjesal telah berbuat. ke 
djahatan itu. Untak mengelakkan 
hukuman ja katakan djuga, bah 
wa perbuatannja itu belam sam 
pai dikerdjakan, karera itu ia 
berfikiran tidak bisa dihukum. 
Kata Djaksa Agung: Pemungki 
ran dan pengakuan tsb. tak da 
pat menolongnja. Dalam bulan 
Desember 1949 Westerling, jane 
dikenainja sedjak bulan Djanuari 
1948 dan jang telah diketahui 
perbuatannja- terkadap. 40.600 
orang2 pedjoang kemerdekaan di 
Sulawesi, datang padanja di Ha- 
tel des Indes dan mempersoalkan 
soal2 politik. Dalam pada itu 
Westerling menanjakan kepada- 
nja, bagaimana pendapatnja dji 
ka ia menjerahkan pasukannya 
ugftuk menjerbu “dan menduduki 
kota Bandung dengan maksud 
untuk mempertahankan Negara 
Pasundan. 

Westerling djuga menawarkan 
opperkommando atas pasukannja 
jang dikatakan terdiri atas 15.000 
orang. Akan, tetapi, kata tertu- 
duh, ia menolaknja. Sebab, seper 
ti ia terangkan pada pemeriksaan 
permulaan, “ia pada waktu itu 
merasakan . kepuasan atas sikap 
Bung Karno.dan Bung Hatta dan 
merasakan kesenangan dalam pe 
milihannja .sebagai .. Kabinetsfor- 
mateur. .. Djadi,. menurut .Djaksa 
Agung, ia menolak. tawaran. Wes 
terling itu bukan. karena ia “tidak 
setudju akan maksud. Westerling, 
'idee . Westerling,. melainkan. oleh 
karena semehtarasitu ia, masih be 

sah, jang mengganggu ketentera' 

arti me-' 

ada ' 
Cjuga kalau mengikut suatu ,.ge 

lasan “atas pasal 108 KUHP, de: 
mikian Djaksa Agung selandjut : 

dimaksudkan | 

jang telah dipertjajakan oleh rak 

  

           

  

Adlai Stevenson, bekas diago. Partai Demokrat dalam pemilihan Presi- 
den Amerika baru2 ini, dalam perdialanannja keliling dunia diantaranja 
ke Indonesia, pekan jang lalu telah mampir di Korea. Pada gambar: 
waktu Stevenson menemui Presiden Synghman Rhee dari Korea Selatan. 
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| Steyenson 
3 di Korea 

   

    Mochtar  Surjaningrat. 

djuga perwira2 dari luar Jogja, 

Setelah Hakim Gandhasubrata 
| membuka sidang, kemudian 
| Djaksa Imam Subardjo memba- 
htjakan surat tuduhan terhadap 

unjatakan -telah melanggar fatsal 
65 jo 108 kitab undang2 hukum 

“ pidana. tentara dan jo 108 dari 
kitab undang2 hukum pidana, ja 
itu mendjalankan pemberontak- 

can militer dan tindakan? insub- 
ordinasi jang mengakibatkan ke 
matian orang. Ketika ketua ber 
tanja kepada terdakwa Azis, apa 
kah Azis mengakui tuduhan Djak 
sa, ia mendjawab: Ja, saja me- 
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munduran teras menerus. Be 
itu, Mr. Wongsonegoro  mengi 
takan sesudah       

    

wa keadaan di Irian Barat tidak 
baik dan dikatakannja bahwa bu 
kan sadja bantuan dari luar ne 
ri sadja jang dibutuhkan, unti 
memperbaiki keadaan disana. De 
mikianlah diwartakan oleh warta 
wan “Antara” dari Amsterdam. 
Dalam perdebatan tadi, anggota 

Katholieke  Volkspartij ' Kropman 
menjatakan, bahwa. apa jang dibi- 
tuhkam untuk memperbaiki keadaan 
di Trian ialah ,.tindakan2”: dengan 

Ri memperhatikan kepentingan pendu- 

“ duk asli disana,  Nederland harus 

- memadjukan Irian, kata Kropman. 

“ “De Dreu, dari Partij van de Arbeid, 
menekankan betapa perlunja ada 
bantuan internasional untuk Irian. 
Anggota2 lain menjatakan, . bahv 
Nederland harus mempunjai al 
kekuasaan dalam menghadapi 
salah Irian. 
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MALAM LUDRUK DIISTANA 
MERDEKA 

Djawatan Penerangan Kota 
pradja Djakarta Raya malam Ke 
mis kemaren ' telah menjelengga- 
rakan pertundjukkan Kudruk Su 
rabaja diistana Merdeka jang di 
hadiri oleh presiden sekeluarga, 

pembesar2 istana, menteri Soe- 

roso para pegawai tinggi kemen- 

lum memandang perlu, masih me 
rasa senang dan puas. 

subvensif dibelakang Tirai Besi, 
delegasi Polandia Katzsuchy me-' 

njatakan, bahwa  pemerintahnja 

telah mensita $160.200 jang di- 

peruntukkan bagi organisasi 

Win”. 

Tidak masuk akal. 
Tertuduh menerangkan, “ bah- 

wa ia sampai sekarang tidak-per 
nah mendapat keterangan dari 
Westerling tentang organisasinja 
itu. Djaksa Agung berpendapat, 
bahwa ia tidak dapat menerima 
keterangan itu. ' Mustahil dji 
tertuduh hanja menc 

Sebelum delegasi Polandia ber- |Sadja tawaran Westerling, jang 
: begitu sadja disodorkan kepada 

Ta ae Hn nan MEA Taja. Tidak masuk akal, bahwa 
eri perourunan Israei jang Peri kertuduh tidak mempersoalkan 
nah mendjabat dutabesar di Mos- Nak P 
kow menjatakan, bahwa ' tudu- 

Delegasi Israci menbantah 
tuduhan2 terhadap kaum 
Zion. 

   

(Disambung dihal. 3).       
ma- Seperti diketahui, Tjekoslowakia 

  terian2 serta mahasiswa2. 

han2 terhadap Zion adalah tak 
masuk akal dan berisi fitnahan. 

telah 
bahwa 

mengeluarkan — tuduhan, 

kaum Zion telah terlibat 
komplotan — internasional 

jang mengadakan. gerakan sub- 

versif serta spionase dibelakang 
negara2 demokrasi rakjat.  Dinja- 
takan oleh Myerson selandjutnja, 

bahwa Israel akan ' memadjukan (taljon baru pasukan? “Vietnam” Bao 
seluruh soal jang bertalian dengari | Dai jang hendak dibentuk. “untuk 
kampanje anti-Jahudi- dinegara2 | mempertjepat: berachirnja peperang- 

dibelakang Tirai Besi dalam Si- fan jang sudah berdjalan 7 tahun Ta- 

dang Umum PBB kelak. manja terhadap pasukan2 Ho Chi 
Minh di Indo China. 

(Ant-UP). . Krisis keuangan Perantjis 

PERDANA " MENTERI Perantjis 
Rene Mayer dan rombongannja pa- 
da hari Rebo bertolak ke Washing- 
ton untuk mengusahakan tambahan 

bantuan Amerika kepas 5 

dan untuk memperlengkapi 

   

     

  

  
seka- 

»Panfadarwa” dan jang Get | 
untuk menjelamatkan negara der 

    

  
Keadaan jang 

" masjarakat. 
Dalam mengupas ke i 

djelek dewasa 'ini, Mr. Wongso- 
negoro menjatakan, bahwa ke- 
amanan dibeberapa daerah mi- 
sainja makin hari makin buruk, 
sehingga dapat dikatakan men- 
diadi penghalang terhadap pem- 
bangunan negara. dan masjara- 
kat, mempengaruhi defisit bud- 
get negara dan mengakibatkan 
bertambahnja kemiskinan. Ke- 
adaan perekonomian “dan ke- 
uangan pun bertambah suram, 
apalagi setelah diadakan peratu- 

ran, import bafang pada permu- 
laan tahun: ini. Semuanja ini 
memberatkan beban hidup ma- 

siarakat umumnja dan para pe- 

gawai, pekerdja dan buruh chu- 

susnja, sehingga perbaikan2 da- 

lam gadji dan upah mereka di- 
tahun jang lalu sudah tidak ber- 

arti lagi. 

  

Korupsi dan birokrasi da- 
lam pemerintahan. 

Menurut Mr. Wongsonegoro se- 

landjutnia, dalam organisasi dan 

administrasi pemerintahan be- 
lum nampat hasil usaha2 kearah 
penjederhanaan dan penjempur- 
naan jang agak bermanfaat, ma- 
lahan dimana? korupsi dan biro- 
krasi terus meradjalela. Tinda- 

kan pemerintah menghadapi ma- 

salah tersebut sering berdjalan 
dalam lingkaran jang tiada ber- 

udjung pangkal dan ' bersifat 

menggali lubang untuk menutup 

lubang jang lain. Sebab2nia ke- 

gagalan itu, menurut Mr. Wone- 

sonegoro, ialah karena tidak di- 

tepatinia prinsip ,.the right man 

in the right place” dalam hampir 
semua lapangan. Ini disebabkan 

pula, karena terlalu besarnja 

pengaruh kepartaian dalam mu- 

tasi kepegawaian jang penting. 

Kearah kemakmuran masjarakat. 
Untuk mengatasi segala kele- 

mahan itu, Mr. Wongsonegoro 

mengandjurkan pembentukan se- 
buah Dewan Perantjang atau 
Planningboard, terdiri dari ahli2 

dan “terlepas “dari pandangan 

partai atau golongan. Tugasnja 

tidak terbatas seperti pada ba- 

dan sematjam ini jang telah di- 

dirikan oleh pemerintah seka- 

rang jang bertindak setjara insi- 

dentil. 

Dewan . Perantjang jang dian- 
Gjurkan jaitu, diwadjibkan mem- 
buat rentjana2 pembangunan 
berdjangka pandjang dan pendex 
disegala lapangan. Rentjana2 da- 
ri Dewan Perantjang 
disahkan dengan undang2 dan 
seterusnja  pelaksanaannja Wwa- 

diib diawasi oleh badan2 peme- 

rintahan. Hanja dengan demikian 

dapat diharapkan, pembangunan   dapat berlangsung . menurut ga- 

ris jang tertentu dan teratur se- 

57. Bataljon Baru Untuk Lawan 
rang terutama disebabkan oleh. be- 

ban persendjataan' kembali 
rasa sangat berat: bagi negeri 

Eropa dani dalam peperangan 
hun di Indo China. Perang di Indo 
China “itu “memakan: b kira? 

1250 djuta- dollar setahumnja,'  « 

djumlah mana sepertiganja telah 
sanggupi akan dipikul oleh Am 

ka. Sudah bukan rahasia lagi b 

wa pemerintah Eisenhowe 

anggap perang Indo China 

pentingnja, djika tidak lebih pen- 

jang. te- 

  

Ft tas 

  

       

  

an 

Kg         
Dasar Dan Sendi Negara Harus Ditin- 

. Wongsonegoro 
DALAM KONPERENSI pers jang diadakan semalam di Balai 

Wartawan Djakarta, Mr. Wongson egoro. ketua DP PIR memberikan 
keterangan tentang keadaan masjarakat dan negara dewasa ini, jang 
menurut katanja, tidak mendapat perbaikan, malahan mengalami ke- 

1S. Be age kenjataan jang demikian 

“Djali 

dip : P asjarakat Na 

jang 

itu harus 

ngakui perbuatan saja itu salah. 
Selandjutnja atas permintaan 

#'ketua, Azis mentjeriterakan seba 
njak ia 'melakukan perbuatan 

Jitu. Dapat dikabarkan selandjut- 
nja bahwa tanja-djawab antara 
ketua dengan terdakwa serta ang 
gota2 Mahkamah telah memakan 
waktu kira-kira 32 djam. Semua 
pertanjaan baik dari ketua mau- 
pun anggota2 didjawab oleh Andi 
Azis dengan tegas sehingga dja- 
lan sidang boleh dikatakan sa- 
hgat lantjar. 

Akibat pendiriannja seba 
gai seorang federalis, 

Dalam keterangannja atas per- 
tanjaan ketua. dan para anggota 
tersebut antara lain . Andi Azis 
mengakui dengan terus terang, 
bahwa perbuatannja itu adalah 
salah. Keterangan Andi Azis ber 
kisar pada pendirian sebagai se- 
urang jang menganut faham fe- 
'deralisme jang disebabkan pener 
vangan jang didapat pada waktu 
itu berat sebelah. Tetapi meskipun 
demikian ia njatakan, bahwa ia 
tetap tjinta pada nusa dan bang- 
sa. Perbuatan jang dilakukan ter 
sebut adalah pula terdorong oleh 
rasa tjinta nusa dan bangsa jaitu 
dengan maksud mentjegah per- 
tumpahan darah antara kita sa- 
ma kita, jang menurut pendapat 
Andi Azis akan. terdjadi disebab- 
kan akan mendaratnja  bataljon 
Worang di Sulawesi. Ja terangkan 
vula, bahwa ia tidak pertjaja 
akan kebidjaksanaan pemerintah 
RIS, karena dengan dikirimnja 
bataljon Worang berarti RIS me 
njalahi perdjandjiannja dengan 
NIT. Ia tidak mengatakan bahwa 
pemerintah RIS. hendak membu 
barkan, NIT, tetapi dinjatakan di 

& | dalam pemerintah RIS ada orang 
jang bermaksud. demikian. Andi 
Azisesendiri mengakui, bahwa. di 
dalam 'kalangan tederalisten ada 
terdapat dua. golongan jaitu go- 
longan jang sengadja membenga- 
ruhi APRIS'iang . berasal. dari 
KNIL dan golongan jang hendak 
mempengaruhi APRIS jang ber- 
asal dari TNI. 

kepada tjita2 PIR jang dinja- 
terkenal sebagai 

i program minimum 

i 1950 jang 

Komisi Tenaga Atom Amerika, 
pada “hari Rebo kemaren telah 
memberi" perintah kepada 250 
orang penduduk dusun Lincoln, jg. 
letaknja 60 kilometer dari tempat 
pertjobaan ledakan “atom Yucca 
Flat, supaja mereka tinggal didalam 
rumah selama awan atom jang ra- 
dio-aktif jang ditimbulkan oleh le- 
dakan atom melalii dusun mereka. 
Penduduk dusun itu tinggal didalam 
rumah2 mereka selama dua djam. 
Sebagai dikabarkan “ ledakan atom 
jang kedua dalam: rangkaian pertie- 
baan-pertjobaan atom untuk tahun 
1953 ini telah terdjadi- di Yucca 
Flat pada hari Selasa kemeren dulu. 

  

tjara-integraal dan jang be- 
bas pula dari pengaruh -dan aki- 
bat perdjuangan politik. 

Dasar dan sendi negara 
harus ditindjau. . 

Mr.. Wongsonegoro  menjata- 
kan keharusan untuk menindjau 
dasar2 dan sendi2 negara. Untuk 
itu, maka PIR menjerukan -di- 
adakannja ,,perdamaian nasional” 
diantara semua partai politik 
dan dibentuk Panitia Negara de- 
ngan persetudjian partai2 terse- 
but. Panitia ditugaskan menin- 
djau dasar2 dan sendi2 negara 
serta menjusun suatu rantjangan 
Undang2 Dasar baru jang dapat 
dipergunakan sebagai bahan oleh. 
konstituante kelak dalim mem- 
bentuk Undang2 Dasar jang de- 
finitif. 

Dalam tjita2 untuk menjeder- 
hanakan . susunan  kepartaian, 
maka didalam kongres PIR jang 
akan berlangsung tanggal 6-il 
Mei j.a.d., akan dibitjarakan soal 
fusiantara PIR, SKI dan PARKI. 
Antara ketiga” partai tersebut 
sekarang ini terdapat kerdja sa- 
ma jang baik dalam lingkungan 
federasi. Selain itu jang penting 
iang akan dibitjarakan, adalah 
konsepsi PIR jang dapat dian- 
diurkan dalam pembentukan Un- 
dang2 Dasar jang akan datang. 

? 

Berkomplot dirumah Sou- 
moki. 

“Menurut Andi Azis, rentjana meng 
adakan perlawanan. terhadap penda 
ratan bataljon Worang dibuat dide- 
lam suatu pertemuan dirumah Sou- 
mokil, dan ketika itu terdakwa di: 
undang “untuk  mengundjunginja. 
Djuga rentjana proklamasi jang di- 
siarkan Tiwat. radio dibuatnja  diru- 
mah Soumokil tersebut. Didalam 
pertemuan tersebut terdakwa mene- 
rima penundjukan ' sebagai pemim- 
pin pasukan jang hendak mengha- 
langi pendaratan Worang. Menurut 
terdakwa, ia menerima tundjukan 
tersebut karena melihat suasana ha- 
ngat pada waktu itu dan ia mene- 
rima dengan maksud agar dapat 
mengurangi bahaja jang akan ter- 
djadi berhubung pendaratan  Wo- 
rang. Dalam pada itu Presiden NIT 
Sukawati jdng datang pula  ditem- 
bat pertemuan itu menasehatkan su- 
paja bertindak bidjaksana dan dja- 
ngan sampai terdjadi hal2: jang ti- 
dak di-ingini.  Sebaliknja Soumokil 

f t menjatakan supaja menggempur be- 
Tentang sistim pemerintahan | taljon Worang apabila mendarat. 

dimasa j.a.d., Mr. Wongsonegoro 
mengatakan, bahwa didalam ben- 
tuk pemerintahan jang berdemo- | 
krasi, bisa diambil hal2 jang baik 
dari luar. Meskipun diadakan 
pemilihan umum dan telah ter- 
hentitk dewan2, tetapi soal2 jang 
formil itu belum bisa membawa 
kita kepada kesempurnaan apa- 
bila kita tidak dapat memenuhi 
tudjuan hidup manusia (mense- 
ljke waarden). 
Demikian 

Wongsonegoro. 

Soumokil 
penting. 

Selandjutnja “atas desakan ' ketua 
terdakwa menjatakan, bahwa benar 
dalam peristiwa Sulawesi itu  Sou- 
mokil pegang peranan jang penting 
sebagai seorang jang mempertahan- 
kan NIT. Achirnja terdakwa: meng- 
akui pula, bahwa pada perneriksaan 
pendahuluan ia tidak meniebut na- 
ma Soumokil karena ia berpenda- 

keterangan Mr. |pat, bahwa ia akan merasa berchia- 

pegang peranan   

  

   

  (Antara). nat terhadap Soumokil ap: 

Vietminh 
untuk nanti digunakan dalam offen- 
sif baru terhadap pasukan? gerilja 
Ho Chin Minh. Djika Amcrika Sc- 
rikat dapat menanggung bagian jang 
lebih besar dari perongkosan mili- 
ter di Indo China itu, Perantjis 
mengharap dikemudian hari akan 

. dapat menarik: kembali banjak pa- 
Pemerintah “ Perantjis sementara | sukan2nja ke Eropa. Pada waktu 

itu telah mengumumkan maksudnja | ini lebih kurang 100.000 orang ser- 
intuk "membentuk “59» bataljon ba-| dadu bangsa Perantjis dan serdadu? 

| pasukan2 penggempur , Vietnam, | dari Legiun Asing bertempur di In- 
jaitu sedjumlah L.k. 40.000 serdadu, do China. (Antara-UP), 

  

ting, daripada perang di Korea. Si- 
kap resmi di Washington ialah bah- 
wa djatuhnja Indo China kepada ta 
ngan pasukan? "Ho Chin Minh 

kan' membuka segala “kekajaan 
Asia Tenggara untuk pihak komu- 
his”. 

  

  

Lambans Kebudajaar Indonesia » 

Kon Bataviaasch Gennofschap 

van Kusstanen Wetenschenpan? 
5» 

    

ng   

'an tersebut Kapten Andi Azis di ' 

  

ldisi SORE 
DENGAN BERITA?   TERACHIR 
  

  

REBO PAGI KEMARIN mulai djam 09.00 telah dimulai pe 
.meriksaan Kapten Andi Azis oleh Pengadilan Tentara Jogjakarta. 
Susunan Mahkamah jalah: Ketua Hakim Overste Gandhasubrata, 
anggota2 Major Sudjono dan Major Slamet dan griffier Kapten 

Djaksatentara ialah Major Imam Subar- 
djo. Perhatian terhadap pemeriksaan sangat besar, tetapi karena 
tempat duduk untuk umum hanja disediakan 200 kursi, 
banjak berdiri diluar mendengarkan melalui pengeras suara. Hadir 

terpaksa 

antara lain Major Worang, Major 
| Lahade, Major Pieters, kesemuanja dari Sulawesi dan banjak lagi 

|| perwira dari markas besar sebagai penindjau. Pendjagaan dilaku- 
|| kan oleh CPM, baik didalam maupun diluar gedung, dengan rapi. 

mentjeriterakan segala sesuatu 'atas 
dirinja. Ia mengakui bahwa perbua- 
tannja tersebut tidak sadja insubor- 
dinasi melainkan djuga sebagai pem 
berontakan tentara. Djam 12.20 si- 
dang ditutup dan akan dilandjutkan 
Kemis pagi ini. (Antara). 

  

Sistim Lisensi 

Di Singgapura 
Utk Tjegah Pengiriman 
Bahan? Strategis Ke RRT 

Pemerintah Singapura hari Sela- 
sa mengumumkan tentang - diada- 
kannja sistim lisensi atas  perlaja- 
ran kapal2 dengan maksud  mentje- 
gah pengiriman bahan2 strategis ke 
RRT dan Korea Utara. Eksport ba 
rang dari Inggris dan djadjahannja 
sudah diawasi, tetapi masih belum 
ada peraturan jg dapat  mentjegah 
kapal2 mengambil muatan di tem- 
pat lain dan membawa muatan itu 
ke segala tempat dengan sesukanja. 
Sistim tadi dimaksudkan untuk 
mentjegah kapal2 “Inggris  melaku- 
kan perbuatan sedemikian itu. Mu- 
lai tanggal 31 Maret, semua kapal 
Inggris dari mana sadja, jg menu- 
dju ke RRT atau Korea Utara di 
haruskan mempunjai lisensi. 

(Antara—AFP). 

1 Ag 

  

IKomplot Dirumah Soumokil 
(Asal Mula Gerakan »Rebo Pagi”... | 

— Andi Azis Dapat Penerangan 
pan 0 Keliru 
Meskipun Demikian Tjinta Nusa Dan Bangsa 

  

Kearah 

Barat Tunggu Bukti 
Njata Dari Russia ! 

MENURUT sumber2 jang pa- 
tut. dipertjaja di London pada ha 
ri Rabu kemaren, Perdana Men- 
teri Inggris Winston Churchill 
dan Presiden Amerika Serikat 
Dwight Eisenhower kini meng- 
adakan kontak jang erat, berhu- 
bung dengan adanja pernjataan2 
dari Sovjet Uni jang bersifat da- 
mai. Kedua negara Barat tadi se' 
mentara ini sedang menanti2kan 
bukti2 jang njata “ dari Sovjet 
Uni, sebelum mereka melepaskan 
sikap skeptis dan ambik keputus- 
an-keputusan mengenai tindakan2 
Gimasa j.a.d, kata sumber2 tadi. 

Sementara itu kundjungan, du- 
tabesar Swedia. di Moskow, Rolf 
Sohlman “ke-ibukota Swedia hari 
Rabu menimbulkan . spekulasi, 
bahwa- Sovjet. Uni mungkin setja 
ra tidak formil hendak .mende-, 
kati negara2 Barat, dengan mela- 
lui saluran2 netral. Sohiman, sa- 
lah seorang diplomat asing jang 
tertua di Moskow,  menjatakan 
tentang perdjalannja ke Stock- 
holm itu, bahwa ia hendak meng 
adakan pembitjaraan dengan pe- 
merintah Swedia dan bahwa per 
djalanannja ini sudah beberapa 
waktu lamanja dirantjangkannja. 

Akan tetapi, karena perdjalan- 
an Sohlman . ini dilakukannja: 
djustru pada saat jang oleh pihak 
Barat disebut ”kampanje Malen 
kov”,. maka timbullah spekulasi 
dikalangan2 Barat, bahwa diplo 
mat Swedia ini mungkin dapat 
memberi keterangan2 ' mengenai 
sebab2 dan maksud pernjataan2 
Sovjet Uni achir2 ini. Jang mena 
rik perhatian ialah bahwa achir2   ini di Moskow sering kali- terde- 
ngar pernjataan, bahwa Komunis 
me dan Kapitalisme dapat hidup 
berdampingan. s 

  

Gunung 
ang 

Kepala daerah Bima meminta 
djuga supaja gunung Sanghiang Api 
itu segera diperiksa oleh pegawai2 
Dinas Gunung Berapi. Menurut ke- 
terangan pihak Dinas Gunung Ber- 
api, hari Rebo kemaren Djatikusu- 
mo dan Sudarmo sudah menjiap- 
kan diri untuk berangkat “dan se- 

dang mengadakan perhubungan  de- 
ngan Auri untuk merhinta pertolo- 

ngan membawa mereka ke Bima 
guna memeriksa gunung Sanghiang 
Api tersebut. Tentang keberangka- 
tan mereka belum didapat kepasti- 

an. 
t 

Pihak Dinas Gunung Berapi . itu 
menerangkan lebih landjut, - bahwa 
sedjak adanja peristiwa2 makin gi- 
atnja gunung2 berapi Raung, Seme- 
ru, Merapi, anak Krakatau dan se- 
karang ditambahkan dengan gunung 
Sanghiang Api, maka dinas tersebut 
kewalahan. Semua pegawai jang 
biasa melakukan pekerdjaan meme- 
riksa gunung sudah mendapat tu- 
gasnja masing2 ditempat2 jang ber- 
bahaja, sehingga sekarang didalam 
Kantor Dinas Gunung Berapi 'ing- 
gal pegawai2 bagian . administrasi 
sadja. 
Demikian Antara dari Bandung. 

2000 orang perlu diungsi- 
kan, 

Dapat ditambahkan, bahwa ke- 
maren dulu petang di Surabaja dan 
Makassar telah ditangkap» siaran 

minta bantuan kepada Alri dsb. un- 
tuk angkut penduduk sekitar gu- 
nung jang meletus itu  kedaerah 
aman. Demikian Antara mengawat- 
kan dari Surabaja dan Makassar. 
Siang kemaren djam 14.00 bertolak 
kapal dari pangkalan Surabaja ke- 
tenipat malapetaka tersebut, djuga 
pemerintah di Makassar sedang 
mengusahakan wuntuk charter kapal! 
K.P.M, untuk maksud itu. Selan- 
djutnja Antara Surabaja mengabar- 
kan, bahwa beberapa instansi di 'Su 

i: dengan segera mengusaha- 
agar dapat dikirimkan  bantu- 

an. Dari pihak PMI telah dikirim- 
kan 4 orang tenaga djururawat un- 
tuk pekerdjaan PPPK, 1 ton beras, 
500 potong pakaian dan sedjumlah 
obat2an.' Segala usaha itu dapat 
bantuan setjukupnja dari Djawatan 
Kesehatan propinsi. Djawa Timur. 
Djawatan Pelajaran  menjediakar 
kapal L.S.T. H jang kabarnja. pes 
tang hari Rebo kemaren bertolak 
dalam konvooi bersama-sama deng- 
an kapal2 Alri ,,Baruna” dan ,Amu 
hai”. Kapal2 itu akan segera men- 
tjari kontak dengan pemerintah di 
Sumbawa. Orang2: jang perlu di- 
ungsikan kira2 ada 20006fang. 
Tentang korban2 dan lain2 ketera- 
ngan belum didapat pendjelasan. 
(Antara), 

      

  S.O.S. dari R.R.I. Den Pasar jang| 

  

Sanghi- 

2000 Orang Nasibnja Belum Tertolong 
— S.O.5. Dari Den Pasar Minta Bantuan 

MENURUT SEBUAH telgram, jang diterima hari Rebo ke- 
maren oleh Dinas Gunung Berapi di Bandung dari kepala daerah 
Bima (P. Sumbawa), gunung Sanghiang Api pada tanggal 21/22 
jib.l. kira2 pukul 01.00 telah meletus. Telgram itu menjatakan le 
bih djauh, bahwa penduduk disekitar gunung itu dengan kedjadi 
an tersebut belum tertolong karena sukarnja perhubungan. 
nung Sanghiang Api itu "adalah sebuah gunung jang berbentuk 
pulau ditengah laut”, jang letak nja 9 a 10 km dari Tandjung Na 
ru, jaitu dari udjung sebelah timur pulau Sumbawa. 

Gu- 

  

Krisis Kabinet 
Prantjis Terhindar 
PARLEMEN Perantjis malam 

Rebo ini telah menerima baik 
usul supaja pemerintah  memin 
djam 80 miljard franc dari Bank 
Perantjis guna mengisi kas negeri 
jang kosong dan hal ini telah 
memungkinkan perdana menteri 
Rene Mayer mengadakan kundju 
ngan ke Washington. Sebelum- 
nja, dalam sidang parlemen itu, 
Mayer telah menjatakan bahwa 
djika parlemen tidak menerima 
baik konvensi antara pemerintah 
dan Bank Perantjis mengenai pin 
djaman sebanjak 80  miljard 
franc, maka pemerintah akan me 
letakkan djabatan. 

Mayer menerangkan, bahwa se- 
perti sudah ditentukan ia akan me- 
ngadakan - kundjungan ke Amerika 
Serikat. Kundjungan ini tak akan 
dapat dilaksanakan bila konvensi 
itu tidak disetudjui oleh karena 
waktu itu tak akan ada pemerintah 
Perantjis, demikian Mayer. Dapat 
ditambahkan,, bahwa konvensi itu 
sebelum  disetudjui parlemen, telah 
ditolak oleh panitia” keuangan par- 
lemen. (Antara—UP). 

  

Kapal | Siapa? 

SEBUAH kapal perang jang 
tidak dikenal kebangsaannja be- 
berapa bari jang lalu telah keli- 
hatan berlajar kearah selatan da- 
ri Marid keudjung Victoria di 
Birma, demikian dilaporkan oleh 
kepala daerah Ranong, Sitritani- 
kom kepada kementerian dalam 
negeri Thai, Dikatakan lebih Ian- 
djut bahwa oleh pembesar2 dae- 
rah Marid telah diketok kawat 
keudjung Victoria, dengan per- 
mintaan supaja menjelidiki kapal 
tersebut dan supaja mengambil 
tindakan2 seperlunja. 

Kapal tsb. beberapa 
lumnja dikabarkan berlabuh dekat 
pwau Russill, dimuka pantai pro- 
piiyi Marid dan berusaha memaksa 
penangkap2 ikan untuk memberi 
keterangan tentang kekuatan militer 
di.Marid. Setelah dikirim kawat, se 
buah pesawat. Birma kelihatan di 
atas distrik Paknam, propinsi Ra- 
nong, mungkin sedang mengusut 
kapal ig gandjil itu. 

waktu sebe- 

  

Damai | 
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SELAMAT aan PAK 

| Senen pagi dengan pesawat ter- 
bang jang pertama datang di Sema- 
rang, Bupati Soemardjito telah tibz 

  

“kembali di Semarang dari perdja- 
lanannja di Amerika dan Eropa se- 

slama Lk. 4 bulan lamanja. — Pada 
tgl. 28 Maret j.a.d., Bupati akan 
.memberi kesannja dihadapannja be- 

' berapa instansi mengenai penindjau 
an di benua tersebut, terutama me 
ngenai pemilihan umum di Ameri 
ka jang disaksikan sendiri. 

5 PENINDJAUAN Di SUM. 
SELATAN. '. 

Setjara singkat kemaren telah di- 
kabarkan tentang ' kedatangannja 
Gubernur Budiono dari penindjau- 
annja ke Sumatera Selatan. Lebih 
djauh mengenai itu dapat dikabar- 
kan, bahwa rombongan Gubernu: 
Djawa Tengah terdiri dari bebera- 
pa Bupati dan Kepala? Djwt. Pro- 
pinsi Djawa Tengah dan Daerah 
Istimewa Jogja. Penindjauan itu 
adalah didaerah Lampung dan se- 
ktar Palembang selama 2? minggu. 
Para penindjau itu terutama me- 
njaksikan daerah2 jang disediakan 
untuk transmigran dari Djawa, mi: 
salnja di Pekawatan, dekat Kota 
Agung jang disediakan untuk me- 
mindahkan kaum nelajan ' dari Pe- 
djagan (Tjilatjap), di Puseran” dan 
Way Petai untuk transmigran bekas 
pedjoang.  Selandjutnja dikundjungi 
pula pelbagai objek jang akan di 
buka oleh Japeta (Jajasan Pembu 
kaan Tanah), ja'ni tjalon waduk 
Rawa Kementaran dan Punggur 
Kesan umum dari penindjauan itu 
ialah, bahwa mereka jang sanggup 
bekerdja dengan sungguh2, daerah 
Lampung memberi kemungkinan 
untuk mendapatkan penghidupan jg. 
lajak. 

BAGIAN DAPUR SEMARANG 
YEEM DITUTUP 

Sedjumlah 37 orang buruh letaki 
dan wanita bagian dapur dari Se- 
marang-Veem tanggal 25 Maret ke- 
maren sama berdiri diluar tempat 
mereka bekerdja karena pihak ma- 
djikan menutup. pintu masuk tem: 
pat kerdja itu. 

Sebab2 pihak mediikan   berpus. 
: demikian, menurut keterangan jane 
diperoleh. dari. pihak buruh. karen 
tanggal 24 Maret  sedjumlah Ii 
1000 orang dari bagian? Semarang 
Veem telah mogok duduk tidak be 
Kerdja selama 2 djam ' sebagai pe: 
njataan protes atas tindakan ma 
kan: jang tidak mau menjeles 1 
tuntutan buruh “jang telah diadju 

.kan. 1 
Adapun tuntutan. tersebut berpe 

kok pada kelebihan djam bekerdj. 
dan minta dipekerdjakan kembali 
orang buruh dari bagian dapur jan: 
sudah dipetjat oleh pihak madjikan 
(Ant) 

PAMERAN UNTUK AMAL. 
Untuk memperhebat usaha? 

untuk bentjana alam, a.l. korbas 
bandjir di Indonesia, pada tg. 5 
sd 8 April 1953, digedong 
GRIS Bodjong “akan diadakar, 
Pameran kain batik jang diseleng 
garakan oleh Rotary Club. Da- 
lam pameran ini akan dipertun- 
djakan pelbagai matjam kain ba- 
uk, baik jang kasar sampai jang 
halus. Bukan sadja kain batik itu 
dari Solo, Jogja, Pekalongan teta- 
pi diusahakan djuga dari Lasem 
Purwokerto,  Banjumas. Semuz 
hasil dari pameran ini akan diso- 
kongkan - kepada bentjana alam. 
Baukbond di Solo dan Jogja te: 
tah bersedia untuk - membantu- 
nja. Keistimewaan dalam pame- 
tan ini jalah pada tiap pengun- 
djung dipungut bajaran Rp. 1,— 
dimana sobekannja kartjis padz 
achir pameran ini akan diundi. 
Untuk ini disediakan hadiah2 jg. 
menarik. Selain dari pada itu 
pun usaha ini dimaksudkan un- 
tuk mempertinggi perusahaan n: 
sional, dimana kelihatannja  be- 
lakangan ini mendjasi mundur 
berhubung dengan adanja penga- 
ruh pakaian dari fuar negeri. 

Peresmian “ pameran ini akan 
dilakukan pada tg. 5 April, djam 
17.00. Selandjutnja pameran in 
tiap2 hari akan dibuka dari djam 
9 sampai djam 12 siang” dan 
djam 5 sere sampa! diam 8 ma- 

m. Kain jang dip merkan pur 
apat dibeli, Hasil dari gerakar 

amal ini adalah untuk korban? 
bandiir di Indonesia jang belur 
Grpat diatasi dan Iis duri pad, 
bantuan2 jang" te5 diterimr 
oleh negeri Belanda dalam meng- 
hadapi bentjana alam baru2 ini 
dan mulai te. 1 April sudah ti- 
dak perlu bantuan lagi. 

.TUNTUTAN KESEHATAN 
» HASIL” 5 

Sediak tg. 19-10-1952 S.B: Keseha 
tan Tjabang Semarang telah meng: 
adiukan resolusi dan kemudian meng: 
rimkan delegasi ke Kementerian Ke 
sehatan, Djakarta untuk 
paia keku 
gi Bu 

   
   

   

   

pembagian se 
peda jang dipandangnja. kurang adil. 

.- Kini tuntutan tadi telah berhatsil. 
Telah ada kepastian, b: ya Buruh 
(Pegawai) Kesehatan di R.S.U.P. di 
Semarang tidak lama lagi akan me 
nerima langsung dari Kementerian 
Kesehatan sediumlah 200 buah sepe 
da, terdiri #tas 190 untuk laki2 dan 
10 untuk perempuan dengan merk 
»Raben-eick”, — kompleet dengan 
Hockey-Stick”  kettingkas, tempat 
lampu, bel dan pompa, 

Sedjumlah speda ini hanja utk pe 
gawai jang belum pernah menerima 
pembagian speda. 
MAKASAR — SOLO 13, 

» Dalam pertandinean sepakbola an 
tara Kes. Persis Makasar dan Per- 
sis Solo jang berlangsung pada hari 
Rebo sore j.b.l. di Solo berachir 
S—1' untuk kemenangannja 

  

| Ian tidak a 

Solo. | 

“ 

memo ana 
3 

SUARA 

MERDEKA 

Sang Ni ea : 
- 

  

(0 MURAH. 
Ada dua pemuda 

setali dapat pesiar dari Pilipina kec 
Singgapura, pulang pergi, bergi 
aaik kapal pulang naik pesawat ter- 
sang. 
Betul2 murah, tapi tjaranja jalak 

"Jengah ik menjelundup. 
Ditanahnja Sir-pong jang sudal 

merdeka segala2nja ini, djuga ba 
njak hal2 jang sangat ,,murah”. 

Tidak djarang orang2 jang ber. 
tanggung djawab, bisa bikin rumat 
dengan zonder keluar ongkos,  tju- 
kup sunglap batu, paku, kaju jang 
semustinja untuk pembangunan, bu- 
at bangun rumahnja sendiri. Dj:uga 
kadang2 orang bisa pesiar djauh. 
zonder keluar ongkos, malah kalau 
pinter bisa dapat uang lembur apa 
lalah pergi pakai ,.mobil dinas”. dar 
ditulis kerdja lembur. Ini kan djauh 
lebih murah lagi. 
Tjuma kalau sampai ketahuan in' 

korupsi, bisa dapat gandjaran hote. 
prodeo alias masuk bui. 

Tapi didjaman mahal beras se- 
berti sekarang, ini djuga hal jang 
nurah lagi, makan, minum, dan 
dur kan boleh gratis!!!!! 

Sir-pong. 

S 

dengan ' uang 

  

RAMPOK DI KABLUK. 
Pada hari Selasa 24 Maret j.l. pa- 

da djam 9 -malam di rumahnja P. 
binti R. di Kabluk blakang Seko- 
lah Rakjat telah kedatangan 3 
»rang jang tak dikenal, berpakaian 
eragam hidjau dan bersendjata re- 
'olver. Dengan kekerasan mereka 
mengantjam pada P. dan merampas 
parang? perhiasan seharga Rp. 445. 
Dengan hasil ini perampok melari- 
kan diri kedjurusan selatan.  Kor- 
yan manusia tidak ada. 

RAMPOK. DI TUNTANG. 
Baru? ini dirumahnja Lurah des: 

Tlumpakan, Tuntang (Salatiga) ber- 
1ama J., telah kedatangan 10 Orang 
yombolan berpakaian preman dar 
persendjata Sten-gun. Empat Ooranz 
fiantara mereka masuk  kerumak 
etjara mertamu, tapi dengin men 
ladak tembakan dilepaskan- padi 
»ak. J. hingga mendapat Tuka2 pa- 
ah. Kerugian barang? jang diram 

belum da- 
diang 

  

  

     

kut ke Rumah sakit 

MASALAH KEPEGA- 
WAIAN. 

Gieh Dewan “Tjabang” Serikat 
3uruh Kementerian Perburuhan 
semarang diberitakan bahwa" pa- 
ja achir bulan Maret 1953 De- 
yan Tjabang akan mengirimkan 
Jelegasinja kepada Djawatan Pe 
empatan Tenaga Pusat di Dja- 
carta maksud 
jifntie tentang ' masalah. kepega- 
vaian sekitar Djawatan Penem- 
vatan Tenaga. 

   

  

KETJELAKAAN. 
Didesa Winong, Pegandon Ker 

dal pada hari Selasa j.b.L., “waktu 
seorang bernama Sedjo  menebanz 
pohon kelapa didesa tsb., pohon te- 
lah djatuh dan menimpa pada se- 
orang perempuan bernama Paesah. 
Korban seketika itu djuga meninu- 
gal karena mendapat luka2 ' pada 
dadanja dan kedua tulang, kakinja 
patah. , 

PANITYA 1 
' SOBSI tjb. Sem 
can, bhw. baro2 ini 
Panitya 1 Mei 1953, 
taris umum dipe 
ib. Semarang. Semua 

    

MEI 1953, 
I mengabar- 
telah. dibenttik 

na sekre- 
h. SGBSi 

   

      

ada 9 sekre- 
taris, ja'ni, kebudajaan. pawai, ke- 
yuangan, penerangan, tata tertib, dja 
muan, delegasi, kesehatun. 'A'amat 
sementara - GRI Gendong, icip: 
2246, Semarang. 
APAKAH ARTINJA PEM- 

BEBASAN DJIWA? 

   

long Acoka Lodge, Dj ' Be: 
Biauw-Tjwan 4, Semarang, akan 
diadakan tjeramah untek umum 
sleh Sdr. Ir. A.J.H. van 'Leeuwen 
rentang ,,Apakah artinjaPembe- 
Sasan Djiwa?”. 

Lebih djauh telah dikabarkan, 
sahwa. Sdr. van Lecuwen jang 
sada waktu 
zai penasehat dari Djawatan Tete 
50n dengan tempat kedudukan di 
Sandung, dalam bulan Mei jad. 
ikan pulang ke negeri Belanda 

an kembali lagi., 
ULANG TAHUN KE HI 

P.D.K.L. 
Pada hari Minggu tx. 29 Ma- 

et 1953, djam 8.30 pagi, dengan 
'ertempat di GRIS Bodjong, Per 
tuan Djuru Kesehatan Indone- 

“a Ijab. Semarang akan meng- 
dakan peringatan ulang tahun: 
ja jang ke Ji. : Haa 
Disamping memperingati usia 

srganis: tidak pula dilupakan 
kewadjiban jang penting dalam 
menentukan. pilihan “ Pengurus 
Baru, dalam usahanja mengkon- 
'olidir baik ke luar maupun ke 
dalam, serta menindiau hasil usa 

2nja bagi kepentingan Anggo- 
ta, baik jang telah/ sedang " mau- 
pun jang akan diperdjuangkan. 
“'Diseruka kepada segenap pa- 
ra anggota untuk membandjrri 
rapat ini. 

SIDANG DPRDS KOTA 
SEMARANG. 

Pada hari Selasa, to. 
1953, djam 10 pagi, DPRDS KPS 
akan - mengadakan ' sidangnja di 

ruangan sidang Bodjong 148 dengan 
atjara sbb.: 
Djawaban2 pertani 

Panitia Peraturan Dac Tentang 
Daerah larangan untuk mendirikan 
perusahaan? berdasar UU Ga 

an: pembentukan Komisi 
K.B.S.: Usul pembelian kemba 

nah jang telah di | oleh J.B. pa- 
da orang2 partikelir: usul untuk 

mengubah letaknja g is batas ba- 

ngunan dan djalan sekitar rumah 
pendjara Mlaten, pemasangan pa- 
pan nama2 dil: usul untuk mene- 

  

   

     

      

31 Maret 

laporan 

   

  

   

     

  Angka waktu mengaso 1—1. 

ik 

tapkan berlakunja mutatis-mutandis. 

Pada hari Minggu jad,,- tg. 29 | 
Maret, djam 7 malam dalam ge- 

mendjabat seba- ' 

    

x 

      

                     
   

  

    

  

Nak “Dah e   
€ bangun N.€ 

— Jajasan Patriot Negara 
(Oleh: Wartawan Kita) 

Patriot Negara” jang Ijuan terutan fihara ag Pen sa. Dalam suatu 
1 pada Jajasan tsb. i: dr. Rahma nan, wartaw ar: 

Mara ka” mendapat era bahwa anggauta2 jang duduk di- dalamnja adalah Sapi peraga Organisasi di Bandung, tetapi sebe- 
narnja duduk mereka sebagai perseorangan jang bertudjuan seba- 
gai tersebut diatas. Organisasi2 jang dimaksud al. ialah: Usaha | 
Pedjuang RI, Badan Usaha Ra Perserikatan Ibu, Pers. Istri 
Buruh, Pers. Pamong Desa Jajasan Patriot Negara belum ba- 
njak dikenal masjarakat. Langkah pertamapun masih harus dilaku 
kan. Dikandung maksud oleh jajasan itu pe ma2 melaksanak: 
satu plan besar, suatu rentjana besar2an jang 
biaja. Ca 2 

: DI B 

                

    

: memupuk serta 

     

  

   

   

                      

1 6 33 Idisebelah selatan Bandung, pada 
92 Orang .bhun 1946 telah mentjatar satu pers 

1 Fisti ig gat penting dalam se- 
MN mjerah jarah. Benteng Nica jg kuat di de- 

4 C 3  & 2 itu, beserta gudang mesiunja jg 
: he menta memuat 18.000. ton bom . granat Hasil Gerakan BE pia pt II “Diali 1946 teleh 

Tritunggal Do. meledak dengan  tiba2. Apa atau 
Kara Ka 20 siapa jg telah menjebabkan kedjadi- 

52 ORANG jang pada masa Jan itu? Tidak lain karena  perbua- 
1. telah mengadakan hubungan |tan jg sangar pemberani dan nekad 
Ian membantu gerombolan dari |Yari 2 orang pemuda. Indonesia: ig 
daerah Merapi-Merbabu telah 3 3 yha 2 melihat Ka 3 Parera Pa Ma djaman ica. ang pemuda itu 
Pa aa Per sagan ora ialah Toha dari Lasikar  Barisun 

Ata e Aa 3. Banteng. dan Ramdan dari: Hizbari- 
xui kesalahan2-nja jang telah di- lah telah melakukan djibaku.- Be: 
lakukan dan kemudian menjata- ledakan jg mahahebat j2 ter- 
kan kesanggupannja untuk tidak sampai @djarak 70 km dah 

lagi mengulangi perbuatan2-nja. hantjur leburnja berpuluh? Penjerahan itu adalah hasil dari- Nica, “gugur pulalah 2 
pada gerakan ,,Tritungga?” jang pemuda tsb. Berhektare2 'ta- 
#ilakukan oleh pihak Tentara, Po n bagaikan disapu bersih aki 
isi, Pamongpradja dengan ban- ledakan itu. Supaja djasa sema 
tuan pihak Djawatan Penera- | jam tetap terus di-ingat, maka 
ngan. Jajasan Patriot Negara di ren- 
Selandjutnja — dapat diberitakan, tjanakan, membangun kembali tem- 

bahwa dalam penggerebegan jg di ' bekas ,djibaku” itu, agar men 
lakukan oleh pihak Tentara di se-| djadi tempat terpelihara dan 
buah rumah didukuh Sekendi desa | terutama pun memberi manfaat ke 

anggauta gerombolan pengatjau | ngat penting. 3 
M.M.C. telah tertembak mati ketika Kindergarten museum dil 
ia berusaha untuk melarikan diri Jang mendjadi maksud dari Jaja- 
setelah melakukan perlawanan. Patriot Negara ialah, demikian 

(Corr.). Rahman Sainan, mendirikan kin 
ditempat bersedj: 

Uang masuk nantinja akan & PENTJURIAN. Kolam 
Dengan djalan menggangsir 

sentjuri telah dapat masuk keru- ikan2 dalamnja. Akan didiri- 
nahnja Suhardjo di Pendrikan pula sematjam museum, tempat2 
saru If dan menggondol sebuah | poster jang berisi andjuran dll lagi 
peda seharga Rp- -550,—. Diru diharapkan akan bisa menari 
nahnja Hadiatmo Kp. Bedas Kd. |orang2. Segala hatsi jang didapat da 
enijari “berhasil mengambil ba-|ri uang masuk, pembajaran meman 

  

  

ungut. 
jang masih ada akan dipeliha 

dibersihkan agar bisa dipelihara 

Di | ting 
amper Kidul dengan djalan me kan chusus untuk membantu atau 
usak, nentjuri masuk kerumah- jokong keluarga pedjuang jang 
ya Suwadi dan menggasak sebu- imi sering2 kelihatan hidup 

Ki oN Pa Wondr Kan Rundingan soal tanah, 
ada rumahnja Achmad pentjuri Un Baen 
lapat merampas barang2. sehar-| Wan te Rah an : 4 
“R9. 509 Dirumahnja Sarto SEA N Na ian Na 
Xp. Lamper Lor barang2 sehar-. Na "Dam kupat sedang: di-| 

105— telah ditjuri -dan | 3 NUKan. 

  

a Rp. anda itu MN otot Ta 

ijalan merusak pintu pentiuri ma aah Gen Dee Silva 
uk pad: ur aa ND i G3 : e : FI uk pada rumahnja Mustakim dan sebagian lagi kepunjaan” se: 
lan berhasil menggasak barang2 hadji bernama hadji ' Ab. 
Pa dan  perhiasan- seharga ulsukur. Keuangan ' Jajasan be- 

Ne MA j mengidzinkan untuk membe 
li tanah jang dibutuhkan, akan 
tetapi 
L 

     

DITAHAN. 
Seorang bernania IM. telah dita- 

han oleh fihak jang berwadjib, ka- ea 
rena dituduh Ta. bulan Nopem- ut. Pada suatu waktu djika 
ber ibl. telah menjewa moter taxi|telah ditjapai kemadjuan, mung- 
ke Jogja dan lain2 tempat hingga Jajasan sanggup membelinja. 
sekarang ini belum membajar. Jang unan itu sendiri jang ti- 
mendapat kerugian dalam ha! jni kan sedikit makan biaja, di- 
sebesar 2880:—, adalah nj. Ha|harapkan akan didjalarikan de- 
geman, Pontjol. Semarang. . Jangan teriebih dulu melakukan bs 

erapa usaha. Dalam pada itu 
HARGA EMAS. dari masjarakat umum- 

Tgl. 25 Maret (Ant.-UP-Comtel). : “ Bandung chususnja tentu Djakarta: Harga pembeli emas sangat besar -manfaatnja. No. 1 Rp. 41,50, No. '2 Rp. 4L— 
Surabaia: Harga pendjual 

5 Rp. 40,70. 

1 pembitjaraan dilakukan un 
menjewa terlebih dulu tanah 

akan 
mikian sdr. Rahman Sainan.   

telah disjahkan berdirinja ,,Jajasan | 
terutas I 

wan Suara 

1 

   

tel 

Inja menimbulkan 

|mereka jg membiasakan mengkon- 

Tanah “bekas benteag (dak teratur ragamnja akan menim- 

  

  

Sebagaimana kita kabarkan kemaren, pada hari Selasa petang telah tiba 
| di Djakarta, suami isteri Chester Bowles, dutabesar. Amerika di India. 
.C. Bowles akan tinggal beberapa"hari di Indonesia dan antaranja di Bali. 
Pada gambar adalah duta Chester Bowles waktu baru turun dari kapal 

Pra , terbang. 

»Ilmu” Makan 
. Kunjah Baik Dan Djangan Minum. Alkohol 

Dengan Perut Kosong 
(Oleh: Pembantu Kedokteran Kita) 

UNTUK DAPAT menikmati kebahagiaan hidup orang harus mengatur makan dan minumnja setjara tidak  berlebih-lebihan, Inilah pandangan Dr. Gordon Sears, doktor kepala dari Mile End Hospital di London. Djumlah pasien jang datang berobat kerumah 
sakitnja dengan menghidap penjakit dyspepsia pada waktu bela- kangan ini ada sedemikian besarnja, sehingga doktor Sears meng- ambil putusan untuk memberikan beberapa nasehat mengenai ,,al- kohol, penjakit kentjing manisdan .dyspepsia” dalam madjallah 
kedokteran ,,Practitioner”, Kata Sears dalam tulisannja itu: .,Un- tuk mengetjap kenikmatan hidup orang harus beladjar - melatih diri, bahwa kebadjikan jang terbaik, pre-eminent, luhur, dsb. ia- lah mengerdjakan sesuatunja dengan tidak berlebih-lebihan.” 
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LATIHAN INSTRUKTOR 
DjJAW. PENEMPATAN TE- 
NAGA Di BANDUNG. 

tang oleh Pusat Djawatan Penempa 
tan Tenaga akan dibuka sebuah lati 
han instruktor Djawatan Penempa- 
tan Tenaga di Bandung, jang dimak 
sudkan untuk mempertinggi pengeta 
huan dan ketjakapan para tjalon in 
struktor .Djawatan Penempatan Te- 
naga. : 

Latihan tersebut akan diikuti oleh 
200 orang, sebagian terdiri dari pa 
ra tjalon instruktor jg pernah meng 
ikuti latihan di Surabaja dan pela- 
djar2 Sekolah ' Teknik Menengah, 
dan sebagian lagi diserahkan kepada 
pihak2 jang membutuhkan, ' 

Untuk latihan instruktor Djawatan 
Penempatan Tenaga jang lamanja 1 
tahun itu, akan didatangkan 6 Orang 
ahli dari LL.O. 
300 EX-PEDJUANG DJAWA 

ENGAH. 

Akan diberangkatkan 
Sumatera Selatan. 

Dari pihak jang bersangkutan di- 

  

ke 

wulan kedua tahun ini dari Djawa 
Tengah akan diberangkatkan seba- 
njak 300 kepala keluarga ex-pedjo- 
ang terdiri dari 1.800 orang ke Su- 
matera Selatan. Mereka itu terdiri 
d 200 orang ex-pedjoang dengan 
1.000 orang keluarganja dari daerah 
Surakarta, 60 orang ex-pedjoang de 
ngan 300 anggota keluarganja dari 
daerah Kedag, 15 ex-pedjoang dengan 
75 anggota keluarganja dari daerah 
Pati dan 25 ex-pedjoang dengan 125 
anggota keluarganja dari daerah Se 
marang. Pemberangkatan mereka itu 
diselenggarakan oleh Biro Rekon- 
struksi Nasional. 

MAGELANG 
PENanna Manan AA puan 

DESA PERTJOBAAN P.B.H. 
Sedjak permulaan bulan Maret 

ini oleh Panitya Pendidikan Ma- 
sjarakat. setempat, Pamong Pra- 
dja dan Pamong Desa serta de- 

      

  Dinjatakan, bahwa  memperguna- 
kan minuman alkohol jg sedang ba 
nnjaknja, istimewa bila isi perut se 
dang pula banjaknja, tidaklah biasz 

, symtomen perja- 
kit dyspeptic pada orang jg norma' 
keadaan kesehatannja. “ Ditambah- 
nja: .,Apakah minuman jg ditjam- 
'pur-tjampur lebih berbahaja dari 
pada minuman jg tidak ditjampur- 
tjampur adalah satu hal jg tak da- 
pat ditentukan. Tapi kelihatannja 

  

Pesiar Murah: 
Dengan Uang Setali 

Pilipina—Singapura PP. 

DUA PEMUDA -Pilipina telah 
mengadakan perlawatan de Mani- 
la ke Singapura dan kembali deng- 
an uang hanja sebanjak 25 sen Ame 
rika. Kedua orang tersebut ialah 
Angel Alegro berusia 21 tahun dan 
kawannja Ricardo Sembrano ber- 
umur 20 tahun. 'Tadinja mereka 
mengandung maksud untuk berlajar 
ke San Francisco, tapi akibat hala- 
ngan jang tidak diduga maka mak- 
sud tersebut tidak djadi berlang- 
sung. Berhubung kekurangan uang 
belandja, maka mereka telah me- 
'ajelundup kedalam kapai. Amerika 
»Steel Apprentice”. Tapi malangnja, 
baru sadja beberapa saat mening- 
gaikan: pelabuhan Manila kedua pe 
muda tadi telah diketemukan ber- 
sembunji dalam palka.  Setibanja di 
Singapura mereka diserahkan kepa- 
da pembesar2. imigrasi disana. 

Pada hari Rebo para pembesar 
Singapura mengirim mereka 

kembali ke Manila dengan pesawat 
terbang Pan American Airways. 
Kepada seorang wartawan Angel 

Alegro menerangkan: Bagaimana 
djuga sekali kami akan sampai di 
San Francisco. Tapi kali jang ber- 
ikut akan berusaha untuk berlajar 
kesana sebagai penumpang jang be- 
kerdja dikapa?”. 

sumir minuman-tjampuran  menda- 
pat tarikan untuk lebih banjak me- 
merlukan minuman keras itu, dan 
bahwa reaksi jg memabukkan ber- 
tambah hanja apabila djumlah al 
'kohol jg diminumnja bertambah pu 
la. Disamping itu symtomen dys- 
peptic mungkin bertambah besar 
pula lantaran pertjampuran minu- 
man jg setjara semena-mena, seper 
ti djuga halnja dengan makan jg 

'bulkan indigestion. : 
Menurut opini Dr. Sears sega 

la penderitaan2 besar jang dise 
babkan oleh hal2 seperti diatas 
dapat dihindarkan dengan djalan 
mematuhi beberapa aturan, mi 
salnja: “1. Makan lambat2- dan a 
kunjah makanan itu dengan sek 
sama. 

2. Djangan ' mempergunakan 
minuman keras bila perut. ko- 

|song, istimewa minuman jang sa 
ngat keras. Ada baiknja mema 
kan mentega atau minum susu 
sedikit sebelum'minum minuman 
keras, Adalah tidak sehat - men 
tjampurkan brandy dengan ang 
gur, sementara meminum seba 

njak 12 seloki brandy sebelum Seorang bangsa Belanda bernama makan besar sama artinja. me- T. Leyendekker, jang tinggal didja- ngundang bahaja. 3 lan Lumadjang Djakarta ketika se- . 3. Hindarkan makanan2 Jang Idang mengendarai sepeda" motornja tdak menguntungkan bagi kese 1 

MOTOR DIRAMPAS.   Singapura: Emas lantakan per 
tael - pembeli Str. $ 162/pendjual 
Str. $ 167: 

| Hongkong: Emas 
itael HK $ 271.375. : 

Bangkok: Emas lantakan per baht N RRI. SEMAR ANG: 
weight 331 ticals. 5: t HOME TOURNAMENT | Kemis 26 Maret 1953, Karena pelbagai perkumpulan | Djam 17.00 Pembukaan: 17.95 La 

' dari luar kota jang diundang oleh | 88 kanak? 17.10 Dongengan kanak': | 
|Kuo Yu Hui untuk turut serta | 17-30 Berita daerah, 17.45 Waltz ti | memperingati berdirinja 25 th. ti Memaa en P3 |dak bisa datang di Semarang, ma aa aga Sang Pn dana |ka sebagai gantinja Kuo Yu Hui e Ng Nana 2 g Th lakan mengadakan Home Tourna : da Bu sa 2 seoring. Sp Sa r e 5 A c Pa Pn Menang n ri wartaz 20.05 Siaran Pemerintah: 

: La Mimbar Islam: 20.45 Indone- bagian Me en na Isia menjanji: 21.09 Berita bahasa an an ee . 37 dia an bang Djawa: 21.15 Perkenalan lagu2 bari: Ek Benua 34 Pekigiban 22.00 Warta “berita: 22.15 Tindjauan Ha et » I a. meraju, 23.00 pendaftaran 'ini tg. 26 "Maret Na NI 
diam 4 sore. just 27 Maret 1053. SUMBANGAN UTK. FONDS | Djam 10 Pembukaan: 17.05 Ta 

SANATURIUM ANAK2 man pela 30 Warta berita: 
SEKOLAH 17.45 5 in, 18.00 

Sedjak tg. Il Pebruari sampai 25 | Tjahja ken |3, gan: 18.21 
Maret 1953 cleh Palang Merah In-| Adzan: 18:25 Petikan dari lajar pu- 
donesia Semarang telah diterima | tih: 00. Tanda. waktu! 19.10 Seli- 
uang - untuk fonds  Senatorium Ingen! 19.15 Tw jauan tanah air: 
Arak2 Sekolah di Ngawen sbb.: Permainan Yang Kiem: 20.00 

Dari Aniem Smg. Rp. 240—. Sari Warta: 20.05 Siaran Pemerintah, 
Ketjm. Bawen Rp. 135,70. Inspeksi 20.30 Suara istana: 21.00 Warta be 
Kehutanan II. Rp. 73,50. S.G.A. ritay 21.15 Dendang malam: 22.00 
dan Sek. Kehutanan ' Ungaran Warti berita: 22.15 Tindjauan atjara: 
Rp. 39,15. Ver. Stadstuin Semarang 22.20 Langgam dan krontjong "asli: 
Rp. 220,50. Hasil penempatsn ta- 2309 Tutup. 2 , 
bungan ditoko2/hotel2 dll. Rp. 783, 
96. Hasil 254 dari pertandingan 2 Mara 
sepakbola BHTCSY: Unios/Chuns 3 Ia tg Pa Ru 
Hua Rp aneh Djumi “ang pemuda: pemudi: 17,30 Warts Rp. 2708,16. Kini Ta ":b. berita: 17.40 Kamus harian: 17.45 

dikirim ke Salatiga untuk Omme Kolsoum: 18.00 Pengadjian di Bank Rakjat Salatiga. 18.15 Mimbar” Klari: 
PASAR HASIL BUMI SMG. 418.30 Rajuan pulau kelapa: 19.604 
Pasar hasil bumi Semsrang  me- Tanda waktu: 19.05 Ibu kota hari ini 

nurut tjatatan dari Dun'ap & Koilff 19.15 Mingguan ekonomi: 19.30 ira pada tg. 25 Maret 1953 shb.: Ka- ma seriosas 20.00 Sari warta: 20.05 
pok C pembeli 1028: B'tii kapok Siaran pemerintah: 20.30 The Moon 
anom. 72,50 z.z. Oveip: Kopi Rob. Islanders Band: 21.00 Berita bahas: 
Ond. WIB kedjadian 939: Kedele. Djawa: 21.15 Atjara esok hari: 21.20 
pmi Malang pendjual 152,5! $ otjopat putri: 22.00 Warta berita: 
pmi Djember . pendjaal 169 Djuli/j 22.15 Motjopat: 22.30 Tutup 
Aug.: gendjah tidak” ada tanah pen- Djum'at 27 Maret 1952, 
djual 185: hitam pendjual 140: Ga-| Djam 17.00 Pembukaan: 17.05 Ra 
plek pembeli 47.50 0.0: Djagung | juan putri: 17.30 Warta daerah, 17.45 
putih pendjual 81:  Katjang glon-| Mimbar pembangunan: 18.00 Site- 
dong terpilih pendjual 235  Kudusjran njamleng: 19.00 Tanda waktu: 
6.0.) Osee tidak ' terpilih pendjual | 19.10 kota hari ini, 19.15 Tin- 
270 kw. Djeporo: Osee terpilih kw. |djauan tanah air: 19.30 Pilihan pen 
Djepero pendjual 300: Osee terpi- | dengar: 00 Sari warta: 5 Sia 
lih sedikit pendjual 290 kw. Djepo-| ran Pemerintah: 20.30 Irama. Malu 
tos  Katjang merah pendjual 135 (ku: 21.00 Berita bahasa Djawa: 21.15 
n0.: Beras kretek TC Tjeree kedja-| Atjara esok hari: 21.20 Hiburan ma- 
dian 140: Karung HC Green pen- lam: Warta berita, 22.15 San 

| 

   

lantakan per 

  

I 
| 1 
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| gamnja ditjampur dengan 

$ 6 pada hari Senin malam kira2 pukul hatan tuan, walaupun bagairnana sembilan ditahan oleh seorang jang lezat tjita -rasanja. J tidak dikenal didjalan Djaksa blok 1 4. Makanan jang teratur ra ldi Kebajoran. 
Wwijn Motornja dirampas, dan tuan Le dari kwalitet jang baik djarang | yendekker sendiri dilukai pada dada 

menimbulkan indigestion,. meski 

agan bimbingan - Inspeksi Pendi- 
dikan Kabupaten Magelang telah 
diselenggarakan Kursus2 Pembe- 
rantasan Buta Huruf di 42 desa 
dari 21 Ketjamatan dalam Kabu 
paten. Magelang. Desa2 tersebut 
didjadikan Desa pertjobaan un- 
tuk memberantas buta huruf se- 
suaf dengan keputusan Konperen 
si Inspeksi Pendidikan Masjara- 
kat seluruh Djawa Tengah jang 
pernah diadakan di Salatiga, jang 
maksudnja” untuk ' membangkit- 
kan otoaktiviteit ” desa dilapang 

  

Tm 

Gm 
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Kongres Sarekat 
Dalam tahun 1954 jang akan da- menterian Pertahanan jang semu- 

la akan diadakan di Jogjakarta, 
berhubung dengan beberapa hal, 
maka dialihkan ke Surabaja, dan 
akan berlangsung nanti tanggal 
10 s/d 16 April 1953. 

Guna kelangsungan Kongres 
tsb, maka baru2 ini telah diben- 
tuk Panitya jelenggara Kone- 
res dan tord ri Tjabang2 S.B. 
Kom. Pertahanan. 1 

Adapun alamat Secretariaat Pa 
nitya:  Djl. Kapassarr  VII/16 
Surabaja. Nana 

WawogiRi 

  

# 

       

  

KAMPAGNE PENERANGAN 
BERSAMA 

Bertalian dengan suasana jang 
achir-2 ini untuk mendjaga sega 
la kemungkinan jang akan terdja peroleh keterangan, bahwa dalam tri :di, telah dilakukan aksi bersama 

'dari pihak Pamong-Pradja, Mili- 
tair, Kepolisian, dan Penerangan 
ke daerah untuk mengadakan 
kampagne penerangan, mengenai 
massalah keamanan.  Diantaranja 
diberikan petundjuk-2 tjara- me 
djaga daerah, menggiatkan OPR 
guna menggalang keamanan. 
Daerah jang mendjadi sasaran 
kampagne ini terutama di-daerah 
jang perbatasan dengan Ponoro- 
go, Patiitan, Djogja. Sokohardjo 
dan Karanganjar. Ditempat jang 
telah didatangi gerakan ini sung 
guh mendapat perhatian besar, 
dengan kesanggupan masjarakat 
untuk melaksanakan segala  pe- 
tun-2 guna kepentingan keaman- 
an dan ketentraman  daerahnja 
masing-masing. 

PURWOKERTO 
600 LEBAI UTK BANJUMAS. 

  

Dari Kantor Koordinator Urusan 
Agama Daerah Banjumas “ didapst 
kabar, bahwa oleh Kantor Urusan 
Agama Kabupaten Bandjarnegara ki 
ni sedang diadakan latihan lebai se 
tjara rombongan. Tiap2 rombongan 
itu terdiri dari Lk. 120 orang dan 
masanja latihan untuk tiap2 rombo 
ngan” itu ialah 5 hari. Latihan? tsb 
telah dimulai sedjak tgl. 7 Maret jg 
baru lalu dan akan diachiri pada tel 
31 bulan ini. Menurut rentjana Iati 
han ini akan menghasilkan sedium   pendidikan. Biaja untuk keperlu- 

an tsb. seluruhnja dipikul oleh de , 
sa sendiri. | 

lah 600 lebai jang akan ditempatkan 
diseluruh daerah kabupaten Bandjar 
negara. Mata peladjaran jang diberi 

PEMBANGUNAN  KANTOR- kan dalam latihan tersebut al. ialah 
POS MAGELANG. | tuntutan nikah-talak-rudjuk, admini- 

Dengan biaja Ik. Rp. 250.000.- ' strasi kelebaian, 'Agoidul-iman, pe- 
kini Gedung Kantor Pos dan Ka- 
wat Magelang sedang. dibangun ' 
kembai#f menurut bentuk jang Ta- | 
ma. Pembangunan tsb. diseleng- 
garakan oleh Djawatan Pekerdja 
an Umum Daerah Kedu. Seperti 
diketahui Kantor Pos Magelang 
adalah salah satu daripada se- 
djumlah 61 buah gedung negeri 
jang dibumi-hanguskan dikota 
Magelang pada waktu clash ke- 
dua. Dari djumlah itu 7 buah te- 
lah selesai diperbaiki. 
UDJIAN TJALON HADJI. 
Dari pihak Djawatan Agama 

Kabupaten Magelang didapat ka-   bar, bahwa baru2 ini telah dilaku 
kan udjian terhadap. 274 orang 
tjalon hadji jang telah mendaftar 
kan. Dari udjian tersebut telah 
lulus 7596.  Udjian itu terpaksa 
diadakan oleh karena tjalon ha- 
dji untuk Kabupaten Magelang 
sangat melebihi guotum jang 
djumlahnja hanja 100 orang. 

KE-KONGRES S.B.P.U. 
DI SURABAJA. i 

Untuk menghadliri Kongores Sere 
kat Buruh Pekerdjaan Umum jang 
akan dilangsungkan pada tg..27 Ms 
ret hingga 2 Apri! 1953 di Surabaja 
maka sebagai wakil dari Magelanc 
telah ditundjuk Sdr.2 Soetjipto dan 

    nja sehingga terpaksa dirawat diru- 
pun tambakanja menakutkan. Ada | mah sakit. 
orahg lebih suka meminum port 

Iskandar. 

  win sadia sehabis makan, semen 
tara ada pula jgng tertarik kepa 
da brandy dan liguor. Sikap jang 
terbaik “ialah djangan sampai 
mempergunakan kedua matjam 
minuman ini setjara berlebih-le- 
bihan. Merokok setjara berlebih- 
lebihan mungkin pula akan “me 
nimbulkan indigestion seperti dju 
ga halnia. dgn meminum liguor 
terlampau banjak. Dr. Sears 
mengachiri tulisannja dengan me 
pgutip verkataan' Rabelais lang 
menjatakan: .Djumlah peminum 
adalah lebih banjak dari djumlah 
doktor tua.” 

Hanja 

  

R. MURDIMAN. WAFAT 
R. Murdiman, Kepala Pengadilan 

Negeri Pekalongan oada hari Reba 
malam djam 1 telsh meninggal du- 
nia di Rumah Sakit Blizabek  Se- 
marang, setelah menderita sak't se- 
lama 5 'hari.. Hari ini dienazzhnja 
dibawa ke-Pemalang dan dimakam- 
kan disana. 

LAPANGAN SEPAKBOLA 
BARU DI BOpDJA 

Guna kepentingan para peagoe- 
mar sepakbela. di kalancan masin- 
rakat Bodja dan -sekitarnia.  teloh 
dibentuk — Panitva Pembilinan La: 
pangan jang diketuai cleh PR. A. Su 
djadi dengan Pelindungnia Weda 
Bodja. Usaha panitya 'ini akan mem 
bikin lapangan sepakbola baru. Ta: 
nah untuk keperluan lapangan ini 
terletak di Bodja Kota Gunung, be- 
kas dari tanah bengkok dari kepala 
desa tsb. jang diberikan dengan su- 
karela. Pembikinan dikerd'akan se- 
tjara gotong-rojong. 

KONPERENSI DINAS, 
Pada nanti tgl. 30 dan 31 Maret 

La.d, Inspeksi Pendidikan Masiara- 
kat Prop. Djateng akan mengada- 
kan Konperensi Dinas jang akan di 
kundjungi oleh 34 Kepala? Inspeksi 
Pendidikan Masjarakat Kabupaten/ 
Kota-besar/ Kota-ketjil. Dalam kon- 
perensi akan dibitjarakan sekitar pe 
njelenggaraan  usaha2 Pendidikan 
Masjarakat dan rentjana selandjut- 
nja. | Konperensi tsb. bertempat di 
Balai Wartawan, Bodjong 116, Se- 

gur hanja mentjapai 10 

Dalam “hal ini ditambahkan kete 
rangan, bahwa kemadjuan jang ditja 
pai dalam usaha penempatan tenaga 
penganggur itu sama sekali tidaklah 
berarti bahwa djumlah penganggur 
di Indonesia berkurang. karena pe- 
nganggur jang mentjatatkan diri ps 
da Diawatan Penempatan Tenaga 
itu sangat sedikit djika dibandingkan 
dengan djumiah penganggur jang se 
sungguhnja, hingga djumlah itu sa: 
ma sekali tidak dapat menggambar 
kan djumtah pengangguran di Indo- 
nesia. Dalam tahun 1953 ini usaha? 
jang hingga kini didjalankan oleh 
Djawatan Penempatan Tenaga pada 
umumnja akan  dilandjutkan, tetapi 
dalam pada itu ada 2 objek jg akan 
mendapat perhatian istimewa jalah: 
I. bantuan modal, dan 2. pekerdja- 
an2 darurat" istimewa. Mengenai ban 
tuan modal diterangkan, bahwa itu 
adalah suatu usaha baru sebagai 
pengganti dari sokongan  pengang- 
pr 0 

Bantuan modal tersebut dapat di 
berikan kepada para penganggur ig 
ingin mengadakan sesuatu usaha, ter 
utama dalam lapang menambah ha 
sil bahan makanan dan keradjinan 

  

    

      djual 5 dan A-Twill pendjual 5,50. diwara radio: 23.00 Tutup.   marang, serta perusahaan. Mengenai bantuan 

Dari . Djumlah Penganggur Jang Men- 
tjatatkan Diri Selama Th 1952 

Dapat Dipekerdjakan 
DALAM PERTJAKAPAN 

acting kepala Djawatan Penempatan 
rangkan bahwa masalah penempatan 
mungkin akan mengalami kemerosotan disebabkan 
nja perusahaan2 jang terpaksa gulung tikar, | 
nan dilapangan itu sedikit sekali. Akan tetapi kalau ditindjau dari sudut usaha Djawatan Penempatan Tenaga 
la adanja kemadjuan, meskipun tidak dapat 
ka dalam tahun 1951 prosentase penempatan 

PCt dari djumlah penganggur jang tertjatat sebanjak 250.000 orang, maka angka itu dalam tahun 1952 mening- 
kat sedikitnja mendjadi 11 pCt dari djumlah penganggur seluruh- 
nja jang tertjatat sebanjak 295.000 orang. 

Il pCt 

dengan pembantu kita di Solo, 
Tenaga Pusat, Bondan, mene 
tenaga dalam tahun 1953 jni 

karena banjak- 
sedangkan pembangu- 

seluruhnja nampak pu- 
dikatakan banjak. Dji- 
bagi tenaga2 pengang- 

modal ini akan diadakan sjarat2 te 
tentu, dan akan diusahakan agar nar 
tinja dapat menudju kearah koper: 
Si, agar djangan sampai hanja dja- 
tuh kepada perseorangan. Bantuan 
tersebut dapat dirupakan uang atav 
pun alat2. Dengan demikian, mak: 
sokongan pengangguran jang bersi- 
fat ,.zuivere consumptief” dapat di 
djadikan productief. Tentang peke: 
djaan darurat istimewa dinjatakan 
bahwa usaha2 tersebut mendapat 
sambutan baik sekali dari masjara- 
kat desa. Karena selain pemberanta- 
san pengangguran, hasil2 pekerdja- 
an2 darurat istimewa jang berudjud 
Saluran2 air, bendungan2 air dan sc 
bagainja sangat bermanfaat bagi per 
duduk desa sekitarnja. Perlu dite 
tangkan, bahwa pekerdjaan2 daru- 
rat istimewa adalah pekerdjaan2 pen 
bangunan seperti perbaikan saluran 
air, pembuatan bendungan air dar 
sebagainja jang diselenggarakan olet 
Djawatan Penempatan Tenaga untul 
memberi pekerdjaan kepada para pc 
nganggur. Usaha inilah jang akar 
mendapat perhatian istimewa pul: 
dari Djawatan Penempatan Tenag: 
karena manfaatnja, demikian Bon- 

ngetahuan tentang undang? perkawi- 
nan no. 22 tahun 1946 dan no. 3 ta 
hun 1947 dam lain 'sebagainia. Mo- nurut keterangan, latihan2 lebai se- 
perti ini mungkin djuga akan dilak 
sanakan dikabupaten2 lain dalam dae 
rah keresidenan Banjumas. (Ant). 

TEGAL 
SEPAK BOLA SEGI TIGA. 

  

Jang berlangsung dari tanggal 20 
s/d 22 Maret 1953 dilapangan Sle- 
rok Tegal, telah diadakan pertandi- 
ngan sepak bola segi tiga antara ke 
sebelasan2 . Tegal, Pekalongan Pati, 
jang achirnja: - 
Tgl. 20-3-1953 kesebelasan Pekalo- 
ngan — kesebelasan Tegal: 3 — 3. 
Tgl 21-3:1953 kesebelasan Pekalo- 
ngan — kesebelasan Pati: 1 — 0 un 
tuk kemenangan Pekalongan. 

Tgl 22-3-1953 kesebelasan Tegal — 
kesebelasan Pati: 1 — 2? untuk keme 
nangan Pati. 

KETJELAKAAN NGERI. 

Pada tanggal 21 Maret jl. kl. djam 
11.30 didjalan pabrik textiel Tegal, 
telah terdjadi tabrakan jang hebat 
antara kereta api expres Djakarta — 
Semarang dengan Jeep Tentara jang 
dinaiki oleh pemb. letnan Abdurach 
man dari P.D.M. Tegal, pemb.-letnan ' 
Soeprapto dari Co P- GB.N. dan 
Pradjurit I Verstegen dari Co. P. G. 
BN: i 

. Kedjadian tersebut, mengakibatkan 
jcepnja hantjur, pemb. Letnan Ab- 
durachman terseret kreta api sampai 
100m djauhnja sehingga kaki kiri 
putus dan kepalanja luka2 berat dan 
selandjutnja meninggal dunia seksti 
ka itu djuga, Pemb Letnan Soeprapto 
kaki kanan putus dan kepalanja lu- 
ka2 berat dan meninggal dunia sete 
lah diangkut di rumah sakit Kardi- 
nah Tegal,  Pradjurit I Verstegen 
mendapat luka2 berat dan kemungki 
nan menurut ketrangan dokter da- 
pat tertolong djiwanja. 

DEMAK 
' JAJASAN PETANI 

Dibawah pimpinan direktur 
aja, sdr. R.S. Hawik Wedyokusu- 
mo. maka pada tg. 22-3 “53 Ja- 
iasan Petani Tjabang Demak te 
lah mengadakan pertemuan di 
Bujaram jang menghatsilkan ter 
s€ntuknja 4 werkcomite's seba- 
zai berikut: , 

Panitya-kerdja Pusat Pembeli- 
an dan Pendjualan (in- en ver 
koopcentrale) jang diketuai oleh 
Sdr. Suroto,  Wedono Grogol, 
sanitya-kerdja Bengkel & Meubi 
'air jang diketuai oleh Sdr. Su- 
marno, Kepala Djawatan Pendi- 
dikan Masjarakat Kabupaten De - 
mak, panitya-kerdja — Pembelian 
Padi untuk Pemerintah jang dike 
tuai oleh Sdr. Sumarto, Mantri 
Polisi Kota Demak dan panitya 
Kerdja Tjengkeh jang diketuai 
oleh Sdr. Rusman Kepala Dja- 
watan Penerangan Kabupaten 
Demak. 

Pembentukan — panitya2-kerdja 
tu adalah berhubungan dengan 
kenjataan, bahwa usaha Jajasan 
tersebut sudah sedemikian luas- 
aja, sehingga untuk pelaksanaan- 
nja diperlukan spesialisasi dari 
'enaga2 jang diberi lapangiws ter   dan. tentu. 
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80 orang dari 5.990.000 - djiwa | 

gunakannja sebagai 

  

Kesan Seorang Wanita 
Djapang Tentang 
Keadaan RRT 

WANITA2 Dje 
kembali dari 
»Yakasago 

uerangkan, bahwa mereka 
ninggalkan anak2-nja di Tiong 
kok karena jakin anak2 itu akan 
hidup lebih beruntung disana dari 

: pang. Anak2 itu mem 
Tionghoa. Tetapi se 
ta Djepang lainnja 
bahwa mereka me 

ninggalkan anak2-nja di RRT 
aren mendapat »perintah”, Se 

ang wanifa Djepang terpeladjar 
menikah dengan seorang ma 
ya Tionghoa, menerangkan, 

wa ja suka berselisih paham 
d | puterinja jang kini ber 
umur 13 tahun. Ketika saja min 
ta supaja ia pulang ke Djepany, 

                     

“puteri saja itu menolak dan me 
njatakan lebih suka tinggal di 
Tiongkok, demikian dikatakan 
oleh wanita Djepang terpeladjar 
tadi. Han 

Sorga bagi kaum -buruh. 
Beberapa wanita Djepang lainnja 

jang djuga meninggalkan anak2nia 
di Tiongkok, menerangkan — bahwa 
pembesar? Tionghoa berdjandii akan 
memberi ' perawatan baik kepada 

»Sorga” (| 

         gris 

kediamannja Selasa malam 
itu diumumkan oleh perdana me 
rendah pada pk. 23.11 GMT. 
sidang2 madjelis diundurkan 
tang mangkataja ratu Mary itu 

'sia2 menahan mereka, Ibunda ra 
setelah menderita penjakit perut 

Victoria Mary adalah puteri 
dari Duke dan Duchess of Teck 
Gan dilahirkan pada. tahun 1867 
di istana Kensington. Semasa ke- 
tjilnja Oueen Mary dipanggil de- 
agan nama “Puteri May dan ter- 
kenal sebagai anak jang pemalu 
sekali jang menangis kalau disu- 
ruh bermain? dengan anak2 lain- 
nja. 5 

la kawin pada tgl. 6 Djuli 
1893 dengan The Duke of York 
jang pada tanggal 6 Mei 1910 di 
nobatkan mendjadi radja Kera- 
djaan Inggris dengan nama Geor 
ge V jang menduduki tachta sam 
bai tahun 1936. Selama masa ini 
Oueen ' Mary telah berbuat ba- 
ajak untuk rakjatnja sehingga se- 

1 dikagumi ia djuga disajangi 
oleh mereka: Ia” menjetudjui 

   

  anak2 itu dan berdjandji djuga akan ' 
mengirim “ anak2 tersebut ke Di | 
pang kalau diminta. Storang wanita ' 
Djepang hampir setengah tua achir | 
nja mengatakan bahwa pemerintah ! 
RRT mengabdi kepada kesedjahtera ! 
an umum. Pemerintah RRT sangat , 
beda dengan pemerintah Kuomin- 
tang. RRT adalah sorga bagi kaum ' 
buruh. RRT adalah pembebas rakjat 
jang diperas kaum modal dan tuan 
tanah, katanja. 

Atas pertanjaan, mengapa ia mau 
pulang ke Djepang dari ,,sorga” itu 
didjawabnja bahwa ia pulang ke Dje 
pang untuk meneruskan gerakan 
pembebasan”. (Antara — UP). 

Pelatjur? 
Perantjis 

Paling Banjak Gunakan 
Obat Bius 

Chusus ,,Suara Merdeka” 
»s»PEREMPUAN LATJUR dan 

para intelektuel pada waktu ini ' 
adalah satu2-nja golongan masja | 
rakat jg masih mempergunakan 
narcotica (obat' bius) setjara ille- | 
gal di Perantjis”, demikian Jac- ' 
Gucs Arnal, kepala bagian kedja 
hatan pada kantor polisi Paris | 
menjatakan baru ini kepada In 
terrational News Service. Walau- | 
pun ekspor narcotica dari Eropa ' 
ke Amerika Serikat, dimana se | 
bagian besar dari pembelinja ada | 
lah anak2 jang masih berusia | 
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ng. r 

penduduk Paris kedapatan mema 
kai parcotica setjara illegal. 

Sama sekali pendjualan narcoti | 
ca di Perantjis telah berkurang 
sampai 5072 bila dibandingkan 
dengan angka pendjualan tahun 
ig lalu. 
Menurut Arnal hal itu akibat 

telah ditambahnja tenaga polisi 
dan turunnja - tingkat penghidu 
pan rakjat. Persediaan opium 
buat satu hari (1 gram) harganja 
kira-kira £ 2.2. Djadi keba- 
njakan dari rakjat Perantjis jang 
mempunjai pentjarian pada wak 
tu ini hanja lebih kurang £ 20 
sebulan sudah tentu tidak mam |t 
pu lagi untuk membeli barang 
mewah itu. “Lantaran itu langga 
nan jang terutama sekarang “1 
lah perempuan2 latjur, jang ka 
dang2 bisa mendapat pentjarian 
£ 20 dalam 
dan para intelekiuel 

  
alat 

mentjari ilham”. 
Sekalipun pemakaian narcotica abad atom ini tetapi dalam hidup 

di Perantjis telah berkurang, na nja ia tetap 
selama 86 tahun umurnja itu 
Tum pernah sekali djuga “memper 
gunakan 
takut 

takan oleh seorang pembesar po kuinja 
mengikuti 
ngan betul 

Amerika Serikat mengadakan ker sasteraan modern d 1 
dja-sama dengan pemerintah Pe 'serta politik dan diplomasi 
rantjis serta beberapa negara lain Mmempunjai minat besar terhadap 

musik dan suka sekali- akan sandi 

mun ekspornja setjara illegal ke 
Amerika Serikat sudah - mening 
kat sampai sama banjaknja dgn 
ekspor dari Italia, demikian dinja 

lisi Paris lainnja. 
Untuk mengatasi keadaan ini 

nja untuk membasmi pasar2 ge 
lap tempat perdagangan narco Wara dan gambar hidup. 
tica itu 14 bulan jg lalu. Seba tetapi kesukaannja jang terbesar 
gai hasil tindakan itu telah dike adalah membuat permadani. 
temukan dua komplotan serta sc 
buah . laboratorium kepunjaan 
orang Amerika di Perantjis. 1 

Narcotica itu pada mulanja di wa istana Inggris akan mengadakan 
datangkan dalam bentuk bunga waktu berkabung selama satu bulan 

s popnie dari Jugoslavia dan Tur terhitung dari hari Rebo 
ikirim ke Peran hingga tanggal 25 April jang 

tjis melalui Lebanon, dan semen Gatang berhubung 
tara itu ditengah djalan bentuk £@lnja Ratu Mary pada ' Selasa 

lam kemaren dulu, 
umumkan dengan resmi di London 
pada hari Rebo. Tanggal pemakam- 
an belum 
'nja djenazah Ratu Mary 
makamkan di Saint George Chapel 
di Windsor Castle disamping 
kam suaminja George V. 

ki. Benda ini 

nja. mengalami perobahan dari 
madat mentah mendjadi morphi- 
ne dan kemudian mendjadi heroi 

“ne. Usaha2 untuk mengurangi pe 
nanaman bunga poppie sampai 
sekarang -masih belum memberi 
kan hasil oleh karena banjak ka 
um tani jang mendapat mata 
pentjariannja semata-mata  dari- 
situ. Hae 

— Kurus & 
tung di Amerika 

lebih banjak orang2 Amerika 

£ 
karang. Dr. 

kurus-tinggi dalam usia dibawah 

menjendiri. Apabila ada lebih 

pandjang, 
akan berkurangnja daja dinamik 
dr.. Sprague. (Reuter).   

i merapatkan hubungan antara ge- 

    

pruhi keinsjafan akan kewac 

                   

lakaan pesawat terbang didalam 
Perang Dunia ke II. Pada tahun 
1952 kesusahan 
dengan meninggalnja seorang 
era lain jang disajanginja, 
George VI. Tetapi semuanja itu 
ditanggungnja dengan ketabahan 

1a- if 
danja. 
Ouecen Mary 

satu malam sadja, 'suatu tjontoh dari sikap utama 
jg memper Hinggris baik dalam tindakan mau 

untuk pun dalam berpakaian. Meskipun 
ia dikaruniai untuk dapat melihat 

dan Duke of Edinburg 

tang ditempat kediaman Ratu 

maka umur rata2 bangsa Ameri 
Sprague dalam pada itu menambahkan, bahwa ke- 

adaan demikian akan merugikan bagi 
tjeramahnja itu dr. Sprague menerangkan, bahwa orang2 jang 

dalam otak.  Peniclidikan berdasarkan: ilmu djiwa telah menuns 
djukkan pula, bahwa, crong2 ter. 
mengendalikan dirinja dan dalam keadaan2 sukar ingin hidup 

Amerika Serikat maka umur rata2 bangsa Amerika 
tetapi hal ini sebaliknja akan merugikan berhubung 

Ra. 

emansipasi wanita dan berusaha 

rakan buruh dan Keradjaan. Pa- 
da waktu Perang Duma. dengan 
tida! ia pergi ke Perantjis 

ingi para serdadu jang 
pertempuran. Ke- 

ja serta: pengorban- 
i sendirinja dipakai sebagai 
n dan memnggikan moral 
Inggris selama peperangan 

  

    

  

  

   

( Yakat tilpun. 
Sebagai Duchess of' York, ia 

pernah mengundjungi India “dua 
jaitu pada tahun?" 1893 dan 

1896. Dalam hidupnja ia pernah 
mengalami keketjewaan2 dan ke- 
usahan2 jang besar: Dengan hi- 

pnja jang seluruhnja dipenga- 
ban 

itu, sampai sekarang-ia tidak me 
ngerti mengapa Duke of Wind- 
SOr,- putera jang paling disajangi 
itu, memilih tjinta daripada tach- 
ta dan kawin dengan seorang w 
nita dari keturunan biasa. 

Ia telah kehilangan seorang bu 
teranja lagi ketika terdjadi ketje- 

  

  

   

'a- 

menimpa pula 
pu- 

King 

ang orang telah biasa lihat 
Sampai 

dpan 
achir hidupnja, 

dipandang sebagai 

   
hingga hari Kemis. Kpmunike ten- 

pintu gerbang Mariborugh House 
berdjedjal-djedjal orang banjak untuk membatjanja sehingga polisi | 

gunakan pesawat : Divatel. 
Ss 

matis tidak sadja 

Jtama 

  

|Hidupnja Didjadikan Tauladan Di Ing-| 
Belum Pernah Gunakan Telpun|| 

IBUNDA RATU MARY dari Inggris telah mangkat ditempat |! 
pada 

nteri Winston Churchill dimadjelis 
pk. 10.20. Berita kemangkatan 

Sebagai pernjataan belasungkawa 

disiarkan dan ditempelkan pada 
pada pk. 23.15 GMT. Segera - 

ia mangkat dalam usia 86 
.beberapa lama. 1 

Malborough House” untuk mem- If 
terachir. | beri penghormatan jang 

Pada Rebo pagi ini telah datang | 
pula di ,Malborough House” 

puteranja Duke of Kent, 
Windsor jang datang sendiri dan 
tampak sangat sedih, ibu suri Eliza- 
beth, dan puteri Margaret. - Uskup 

tang. (UP). 

Alat Divatel 
Alat Otomatis Untuk 

Mengirim Berita2 
WALTER - H. GROSSELFIN- 

GER, penemu ,,Divatel”, alat 
terbaru dan tertjepat untuk me- 
ngirim berita2 dalam  djarak 
djauh, dalam beberapa hari ini 
akan datang di Djakarta untuk 
mengundjungi Indonesia. Ia di- 
tunggu tanggal 26 Maret dari 
Muang Thai. Wakil presiden 

  

turut serta dalam  perdjalanan 
mengelilingi Asia itu. Pesawat 
Divatei memungkinkan  dikirim- 
kannja berita2 dari udjung dunia 
jang satu keudjung lainnja dalam 
saat itu djuga dengan otomatis 
diatas kertas dengan ketjepatau 
normal ketikan mesin tulis dan 
selain daripada itu dengan ketje 
patan enam puluh perkataan atau 
tigaratus huruf dalam sedjam. 

Apabila orang ' membanding- 
kan, bahwa seoraug marconist da 
lam: semenit kira2. menjelesaikan 
25 a 30 tanda2 morse dalam hu- 
ruf biasa. maka tidaklah mung- 
kin untuk menghitungnja, berapa 
besarnja waktu jang dihematkan 
dengan pesawat Divatel tersebut 
Disamping itu pesawat otomatic 
ini menghemat pula tenaga bu- 
uh. 

Baru hanja empat tahun jang 
laju dilakukan pertjobaan perta- 
ma dengan pesawat Divatel ini 
Sekarang pers2 dunia, seperti 
United Press, ' Associated Press 
dan Agence France Presse meng 
gunakan pesawat itu untuk pengi 
riman beritanja keseluruh dunia. 
Djuga pemerintah “Perantjis, Co- 
lumbia, Mexico, ' Iran, Venezuela 

  

ang 

gota2 keluarga ratu Inggris lainnja, | 
diantaranja Duchess of Kent : dan | 

Duke off 

besar Geredja Canterbury djuga da: | 

.Westrex”, tuan M. A. Goldrich | 

: 

Sebagaimana dikabarkan “da- 
lam Suara: Merdeka” tg. 
17 Maret 'j.I. di Las. Vegas, 
Nevada, oleh Panitya Tenaga 

Atom Amerika “telah  dile- 
dakkan ' lagi sebuah bom 
atom pada bangunan2 jang 

mirip  pekampungan pendu- 
duk, untuk mengetahui ba: 
gaimanakah akibatnja ledak- 
an tadi atas penghidupan da- 
lam masjarakat. sipil. Bangu- 
nan-bangunan — tadi terdiri 
atas sebuah kampung ketfil, 
lengkap dengan tempat2 per- 
lindungan, mobil terbaru 

.dsb.. Pada gambar -bagaian 
atas: sebuah pemandangan 
dari pekampungan tsb., deng 
an mobil2 model terbaru 'jg. 
akan ikut di-,test” “pula. 
Gambar bawah kiri: 2 penin- 
djau dari sebuah pesawat ter-. 
bang jang terbang tinggi. 

Mereka diperlengkapi dengan. 
katja2-mata hitam tebal sun- 
tuk- mengetahui 1 
kah pengaruh akar 
atom atas mata manusia: Se- 

1 
   

  dll., beberapa kantor angin, dja- 
watan2 kawat dalam pelbagai ne | 

« geri .dan organisasi2. PBB. meng- | 

    

belah kanan: bom atom" 
diledakkan :       

dalam artian, 
hw. pesawat itu menitik sendiri 
penerimaan tanda? berita, tetapi 
djuga karenaidengan otemati 
pesawat itu dapat berpindah pin- | 
dah kepelbagai riak gelombang 
dan berhenti sendiri. Pesawat itu : 
umpamanja dapat berpindah sen | 
diri dari pengiriman berita dari 
Tokio ke dinas pekebaran dari 

Pesawat Divatel bekerdja oto- | 

| 

! 

    

San Francisco atau London. 

'nesia, Pi-Aneta dan Antara di: 
Kedua kantor berita di Indo- 

  

am waktu singkat akan menang- 
kap berita2 dari United Press dan 
Agence France Presse dengan pe 
sawaf Divatel itu.“ Kundjungan 
tuan Grosselfinger ada sangkut 
pautnja dengan persiapan? insta- 
lasi pesawat tersebut. '(Pia). 

    
sederhana sehingga 

be- 

pesawat tilpun ,,Saja 
mempergunakannja”, dia- 
baru2 ini. Oueen Mary 

dan mengetahui - de- 
perkembangan kesu- 

dan memoir2 
Ia 

Akan 

Istana  Inggeris . berkabung 
1 bulan. 

'Dalam pada itu diwartakan, bah- 

kemaren 
akan 

dengan mening- 
ma- 

demikian di- 

tetapi kabar- 
akan di- 

ditentukan, 

ma- 

Elizabeth TI 
telah da- 

Mary 

Sementara itu: Ratu 

Tt 3 d 

& Djangkung—:: 
Katanja Dapat Hidup Lebih Pandjang : 

: DRU WAkh BR. SPRAGUE, seorang ahli penjakit “djan- 

Tea Seriket, pada hari Selasa dalam sebuah tjeramah 
pada kuliah kedokteran di St. Louis menerangkan, bahwa apabila 

jang berbadan kurus dan tinggi 
ka akan lebih pandjang Hari se- 

bangsa Amerika. Dalam 

.40 tahun tidak menderita sakit 

sebut umumnja sederhana, dapat 

uh 

banjak orang2 sematjam itu di 
akan lebih 

dari bangsa Amerika, demikian   

DALAM WAKTU 8 tahun 

kan2 hebat, jg ditimbulkan oleh 

mengundjungi Sovjet Uni. 

Angka2 
tang taraf penghidupan 
Uni telah termuat dalam 

Georgi Malenkov kepada - Kongres 
ke-19 dari Partai Komunis Soviet 

Uni, jg telah diadakan dalam bulan 
Oktober tahun 1952. Menurut lapo 

Malenkov hasil2 perindustrian 
djika dibandingkan “dengan da'am 
tahun 1940 pada  umumnja telah 
meningkat dengan 12346 dan 

duksi barang2 konsumpsi telah 
ningkat dengan 195696. Sebag 
bat dari penurunan harga, jg diada 
kan setiap tahun sedjak 1947, pada 

hir tahun 1952 harga bahan ma- 

kanan dan barang2 industri telah 
erkurang dengan 5096. Dibanding 

kan dengan dalam tahun 1940 upah 
sewadjarnja dari kaum buruh telah 
meningkat dengan 5796, sedangkan 
bagi kaum tani meningkat dengan 
096. Sedjak perang dunia ke-2 ber 
chir penduduk kota telah menda- 

pat tambahan ruangan: perumahan 
jg luasnja lebih dari 150.090.006 
meter persegi, sedangkan di desa2 

telah didirikan 3.800.000. rumah. 
Rumah2 sakit telah mendapat per- 
uasan tanah sampai 304 dan men 
dapat 8096 tambahan dokter. Ang: 

kematian telah turun, tambahan 
nduduk selama 3 tahun ialak 
500.000 orang. Djumlah murid d 

sekolah2 landjutan meningkat dgn 
2545 dan 120.000 perpustakaan, js 
baru, telah dibuka. 

jg terachir, ten- 

di Sovjet 
laporan 

resmi, 

pro- 

    

, ' Pendapat2 orang2 asing. 
Menurut kesan2 orang2 asing, js 

mengundjungi 'Moskou dan kota? 
besar Jain di Sovjet Uni, maka tiap 
penduduk 'Sovjet kini berpakaian Ic 
bih baik dan mendapat bahan ma: 
kanan lebih banjak daripada dalam 
tahun 1940. Persediaan dan djum- 
lah toko2 sekarang lebih  banjak. 
Kwalitet barang2 .lebih tinggi dan 
matjam barang2 mendjadi djnga Ic 
bih banjak. Tjara distribusi djuga 
mendjadi lebih baik, a.l. di Moskou 
dalam musim panas atas usaha ko- 

Moskou Sekarang 
Penduduk Berpakaian Lebih Baik— 

Distribusi. Lantjar 
(Oleh: Henry Shapiro—Wartawan AF Bi. 

achir Sovjet Uni tidak hanja berhasil membangun kembali kerusa 

dapat menaikkan produksi sehingga dapat terdjamin taraf penghi 
dupan seperti sebelum perang, dan dalam beberapa hal malahan 
“melebihi taraf penghidupan sebelum perang. Kesimpulan tsb. 
berdasarkan atas baik angka2 statistik, jang resmi maupun penin 
djauan jang dirangkaikan dengan kesan2 orang2 

Statistik resmi. terdapat di Moskou 20 buah pasar 

sedjak perang dunia ke-2 ber- 

perang tsb., tetapi bahkan djuga 

asing, jang telah 

besar. dari perusahaan2 pertanian 
kolektif, dimana para petani dapat 
mendjual kelebihan dari hasil2 
kerdiaannja bebas dengan harga, 
menjaingi harga di toko2, jg 

dalam pengawasan pemerintah, 
Penghidupan, jg lebih baik, djuga 
terlihat dari kenjataan bahwa pera- 
bot rumah, jg primitif, berangsur2 
hilang dari toko2 dan diganti. oleh 
perabot rumah, jg modern, ig 
umumnja berasal dari daerah Bal- 
tic dan Leningrad, Sebelum perang 

upah rata2 ialah: antara 300 

500- rubel sebulan. Menurut utusan 
sarekat2 kerdja -negara2 asing, 
mengundjungi dalam tahun? achir2 
ini paberik2 di Sovjet maka tenaga 
terjatih di Sovjet Uni mendapat 
upah rata2 1.000 rubel . sebulan. 
Upah “bagi tenaga, jg tak terlatih, 
sudah tentu lebih rendah. Upah 
ruh pertambangan a.l. memungkin- 

kan untuk membeli “piano, sepeda 

motor, 

dapat oleh ahli2 mesin dan ahli2 
listrik. Bagi para intelekt upah, ig 
paling tinggi, didapat sbg. anggota2 
akademi ilmu pengetahuan, sardja- 
na, penulis dan insinjur. Pembangu 
nan perumahan dalam tahun? 

achir2 ini rata2 setiap tahun ialah 
  

  

mobil dsb. Upah terbaik di, 

  

  

  
  

POLIS 

munis jang 

pemimpin CGT. 

Ratusan anggauta2 polisi bersen- 
diatakan. senapan pagi-hari Selas: 

turut serta dalam -penggerebegan di: tur ( 
markas-besar- GPT. di. Pa an di 

  

Ikantor2 tjabang CGT. Mobil2 pe- 
ngangkut penuh dengan dokumen? 
membawa. muatan mereka kebiro 
pusat kepolisian di Paris. 

“Aksi terhadap serikat buruh ko- 
munis Perantjis jg mempunjai djum 
lah anggauta jg berbilang djutaan 
itu dilakukan untuk memenuhi pe- 
rintah Jean Michel, kepala biro pe 
merintah untuk  penjelidikan kom- 
plotan 2 komunis. 

CGT Protest terhadap pe- 
nangkapan. 

Dalam pada itu Dewan Pengu 
rus Gabungan Serekat Sekerdja 
Perantjis (CGT) dalam komunike 
nja hari Selasa memprotes keras 
nenangkapan2 jg dilakukan oleh 
s»olisi keamanan Perantjis terha 
dap pemimpin2 Komunis pagi 
harinja. Dalam komunike tsb. di 
ajatakan. bahwa penangkapan2 
ita ada hubungannja dengan ke 
berangkatan pembesar2 - Perantjis 
ke Washington jad..dan pula me 
ngenai pembukaan perdebatan da 
lam madjelis rendah Perantjis se 
kitar soal untuk tak mengakui 
kekebalan wakil2 Komunis dlm 
parlemen. Pemerintah  Perantjis 
mengadakan usaha untuk dapat 
mengatasi kesukaran2-nja menge 
nai rentjana2-nja didalam dan 
luar negeri dan hendak memberi 
djaminan kepada kaum reaksi di 
dalam dan luar negeri, sementara 
menantikan  dilakukannja kom 
plotan mereka untuk menghan 
tam kebebasan buruh dan sere 
kat2 sekerdja Perantjis. - Anggo 
ta2 serta pemimpin2 CGT dgn 
keras memprotes tindakan peme 
rintah itu. Setelah” mengandjur 
kan kepada klas buruh supaja me 
nentang usaha2 menudju ke facis 
me, komunike tadi achirnja 'nja 
takan, bahwa offensif baru peme 
rintah Perantjis terhadap  CGT 
itu merupakan tanda makin be 
sarnja kesukaran2' jang dihadapi 
politik. reaksioner,  melapetaka 
dan perang jang dilakukan oleh 
pemerintah. (Reuter). . 

  

rumahan. Sedjak tahun 1946 sete- 
lah gas aseli dengan pipa2, telah di 
lahirkan dari Saratov ke Moskou 
350.000 rumah mendapat gas di 
Moskou ig berarti 6 kali lebih ba- 
njak daripada dalam tahun 1940. 
Djuga soal pengangkutan mendapat 
perbaikan di Moskou. 1.500 taxi     300.000 meter persegi ruangan 
tersedia baik. siang maupun malam 
hari.. : 

Aksi Anti Komu- 
nis Di Perantj 

Penangkapan2 
mimpin Komunis & Buruh 

I kontra-spionase Perantjis pada hari Selasa telah me 
nangkap seorang komunis Perantjis terkemuka dan memerintah 
kan pula spenangkapan atas em pat 
umum C.G.T. jang dipimpin oleh kaum komunis. Ini terdjadi sete 
lah diadakan penggerebegan di markas-besar CGT. Pemimpin ko 

ditangkap ialah Andre Stil, redaktur harian komunis 
,Humanit€”. Jang diperintahkan supaja ditangkap ialah sekretaris 
djenderal partai komunis Peranfjis, 

  
18 Tahun Untuk Hamid 

(Landjutan 

maksud Westerling dan organisa 
sinja itu setjara mendalam. 
a Agung tidak pertjaja, 
ertuduh menolak tawaran 
eriing itu hanja karena ia 

  

Djak 
bahwa 

Wes 

      

  

setelah ia kembali 
dari Pontianak pada permulaan 
oulan Djanuari 1950 dam ia tidak 

1 senang ' dan puas, 
tetapi merasa sangat ketje 

va terhadap tindakan2 dari peme: 
rintah RIS nota bene jang 
a sendiri mendjadi seorang ang 
gotanja jang telah mengirim 
kan pasukan2 TNI ke Kaliman 
tan nota bene soal ini adalah 
termasuk kompetensi Menteri Per 
tahanan dan sesuai dengan Un- 
dang2 Dasar Sementara RIS — 
ditambah dengan keketjewaannja 
oleh karena tjita2-nja untuk men 
djadi Menteri Pertahanan ' dan/ 
atau Menteri Luar Negeri tidak 

enuhi, lagi pula pekerdjaan jg 
diserahkan  kepadanja sebagai 
Menteri Negara tidak memberi 
kepuasan padanja, maka ia sege 
ra memanggil Westerling dari 
hotel Preanger di Bandung keka 
marnja di Hotel des Indes di Dja 
karta untuk mengatakan, bahwa 
ia sanggup mendjadi  opperkom 
mando dari. APRA itu, meskipun 
ia telah tahu, bahwa Westerling 
dengan mengeluarkan ultimatum 
nja,:'jg telah ia batja djuga, te- 
lah memulai memberontak terha 
dap Pemerintah Negara Pasun- 
dan, atau bagian dari RIS. Atau, 
barangkali lebih tepat, djika dika 
takan oleh karena ia tahu, bahwa 
Westerling memang  sungguh2 
akan melaksanakan tjita2-nja de 
ngan kekuatan sendjata, maka ia 
mau menerima , opperkommando 
itu: 
Apakah tjita2 Westerling? 

Dalam ultimatumnja pada no. 
dan no. 3 telah djelas- dinjatakan, 
bahwa Westerling hendak memper- 
tahankan negara2 bagian dan me- 

    

  

3   
1s 

Terhadap Pe- 

pemimpin serikat buruh 

Benoit Frach, dan 3 orang 

  

Amerika Sebar 
Njamuk & Lalat 
Tuduhan Radio Peking 
RADIO- Peking dalam siarannja 

hari Selasa mengatakan bhw Ame- 
rika mendjalankan. perang kuman 
di Korea dengan menjebarkan la- 
lat, njamuk dan serangga  lainnja 
ig mengandung kuman. Dikatakan | 
bahwa pesawat2 Sekutu telah men- 
djatuhkan - 20.000 “serangga, lalat 
dan njamuk diatas “daerah seluas 
60.000 km. lebih selama bulan2 
Djanuari hingga Maret dengan me- 
lakukan penerbangan 60 kali. Kan 
tor berita New China - mengatakan 
dalam siarannja bahwa di Korea 
kini orang sedang sibuk dengan 
kampanje anti-penjakit menular. 

  
i 

  

AMERIKA TIDAK DIUN- . 
DANG OLEH SOVJET. 

Pembesar urusan pers dari Eisen- 
hower, James Hagerty, hari Selasa 
menerangkan bahwa Sovjet Uni ti- 
dak mengundang Amerika untuk me 
rundingkan insiden2 penerbangan ig 
terdjadi di . Eropa Barat baru2 ini. 
Amerika dikirimkan salinan undang- 
an kepada Inggeris oleh Soviet, teta 
pi undangan sematjam itu Moskou 
tak menjampaikan kepada pemerin- 
tah Amerika, demikian ditambahkan 
oleh Hagerty. 

Durban-Kota 
£ . 1. 99 

»Kulit Putih 
Milik"Orang2 India Ha- 

rus Ditinggalkan ? 
DALAM suratnja kepada sekre 

taris djenderal PBB, Trygve Lie, 
wakil tetap India pada PBB me 
minta perhatian terhadap gentja 
na pemerintah Afrika Selatan un 
tuk mengadakan pembagian2 dae 
rah penduduk. Surat tersebut di 
kirimkan pada hari -Selasa. 

Dikatakannja, bahwa rentjana 
itu menimbulkan kesusahan serta 
'kesulitan bagi sebagian besar pen 
duduk jang berasal dari India jg 
kini menetap di Afrika Selatan. 

Dinjatakan selandjutnja, bah- 
wa pelbagai kota besar akan ter 
kena peraturan2 itu, termasuk 
Capetown, Durban, Port Eliza- 
beth dan Kimberley. Berdasar 
kan rentjana itu, Durban akan 
mendjadi kota kulit putih seluruh 
nja dan dengan demikian milik 

| pemerintah 
| bagian jg olehnja 

|rontakan Westerling. 

  masjarakat India di Durban se 
harga 30 djuta pound ,harus di   tinggalkan. (UP) 

nentang usaha dipersatukannja ne- 
gara2 bagian itu dengan tjara jg ia 
namakan ondemokratis. Sama dgn. 
tjita2 tertuduh sebagai seorang fe- 
deralis jg sejakin-jakinnja,  katanja 
dan “jg menentang djuga tindakan? 

RIS terhadap negara2 
dinamakan on- 

constitutioneel. 

Tertuduh  setibanja- dari: Pontia- 
nak telah mengambil initiatief utk. 

  

  bersusah-pajah memanggil Wester- ! 
ling dari Bandung ke Djakarta 
bukan hanja sekedar untuk 
persoalkan kembali penawara 
perkommando APRA  kepad 
akan tetapi ia memang ben 
lah berketetapan untuk m 
opperkomando dari APRA ii 
babnja apa? Sebab ia mer 
ngat ketiewa terhadap tinda 
merintah pusat untuk 
melikwidir . negara? 
djalan ig bertentangan d 
dang2 Dasar RIS.: Terutama 
ngat marah terhadap pimpinan Ke- 
menterian Pertahanan dan APRIS 
ig dengan tidak setahunja telah me 
ngirimkan. pasukan? TNI ke Kali 

Barat, ig terdiri dari or 
1g menurut anggapannja, 

jakap. Ia lebih mengutamakan 
NIL, oleh karena para opsi 

Iri atas orang2 jg menurut ang 
nja tjakap, berpendidikan dan 

berpengalaman. Selandjutnja ia cha- 
watir akan aksi2 dibawah tanah jg 
disebutnja intimidasi dari orang2 
Republik untuk menghapuskan Ne- 
gara2 bagian. 

Djadi baginja datangnja ultima- 
tum Westerling itu psychologish saj 
ngat tepat. : | 

itu' 
mem- 

  

On- 
anja, 

          

    

  

  

        

   

      

Precies op tijd. ' 

»Precies op tijd”, “kata “Bangsa ! 
Asing. Entah karena Westerling me, 
mang ahli psychologie, entah kare- | 

! 
na kebetulan, sentah karena memang | 
antara kedua mereka itu meman 
telah ada perbintjangan2. - Hal 
sangat mungkin, djika melihat bah 
wa tjita2 tertuduh sebagai seorang 
federalis jg sejakin-jakinnja, jg hen 
dak mempertahankan — langsungnia 
Negara2 bagian, tertulis dfuga di 
dalam ultimatum  Westerling pada 
no. 2 dan no. 3 jg berbunji: 2. De 
RAPI kan zich uit een oogpunt van 
orde en rust niet verenigen met de 
ondemoctratische wijze, waarop ge- 
tracht wordt, de Negara's, in het 
bijzonder de Negara Pasundan, zon- 
der dat de bevolking zich daarover 
vrijelijk heeft kunnen uitspreken — 
te liguideren, 3. De RAPI kan niet 
inzien,  waarom zelfstandige staten, 
die toch in een en hetzelfde federa- 
tief verband thuis horen, onder on- 
dergrondse druk ten bate van een 
nevenstaat tot  liguidatie oeten 
worden gedwongen” ialah hal jg 
mendjadi inti politiek dari pembe- 

    

Akan tetapi bagaimanapun , dju- 
ga, tertuduh memang mengaku di 

muka kita, bahwa ia berkehendak 
akan mempergunakan APRA, 
lah " ,.gewapende macht” dari Wes- 
terling itu, untuk melawan  tinda- 
kan2 pemerintah RIS, jang dinama 
kan ”on-constitutioneel” olehnja, de 
ngan kekerasan sendjata, jang ber 
arti djuga pengakuan, bahwa ia me 
nentang naskah Konperensi antara 
Indonesia dan Konstitusi Sementa- 
ra RIS. Sebab dalam ' Konperensi 
antar-Indonesia antara lain  berke 
naan dengan pembangunan tentara 

federalis dari RIS, disetudjui: 
bahwa Angkatan Perang RIS ada 
lah Angkatan Perang Nasional dan 
bahwa pertahanan, Negara semata- 
mata adalah hak Pemerintah RIS: 

bahwa Negara2 tidak akan  mem- 
punjai Angkatan Perang sendiri, 

ia- 

  

Gedung 
TEPAT LIMA tahun 

atas. initiatif  J.V. Stalin, 
menteri2  USSR .telah  mengeluar- 
kan dekreet untuk 
dung2 besar 
teit di Moskow. Menurut s.k. .. 
cowskaya  Prawda”  padz 

tak ada sebuah 'instituut pendi 
diseluruh. dunia jg dapat  menand 
ngi Istana Ilmu Pengetahuan 

Moskow ini, baik dalam 
atau keindahan arsitektur, 
dalam sjarat2 jg alangkah 

    

  

mi:   pradja terdapat kiosk2 ,,berdja- 
lan”, ig mendjual sajuran dan ba-     
rang2 manufaktur. Disamping itu 

bagi pendidikan ” mahasiswa 

  

jg lalu, 
sidang 

mendirikan ge- 

guna sebuah Universi- 

ukuran 

   

, 

Universitet Terbesar 
mahaguru. Seluruh bangunan Uni 
versiteit ini 
sLenin”. — dan terdiri 
buah gedun 
pat seluas 

atas 
82 — mengambil 

Kalau 
versiteit Columbia, 

maka luas tanah jg. ditempati 
dung2 Universiteit Moskow 
15 kali leb 
ngan2 peng 

nah sebesar 115. km2,   

jg terletak diatas bukit 
40 

tem- 
200 -hektares dan besar- 

Mos: Inja mentjapai 2,600.000 m3. 
dibandingkan dengan Uni- 

ers sebuah  Univer- 
siteit jg terbesar di Amerika Serikat, 

ge- 
adalah 

ih besar. Kompleks rug- 
adjaran sadja jg terletak 

a|ditengah2, sudah meliputi luas ta- 
Bangunan 

kompleks ini terdiri atas 38 tingkat 

keatas, dan  besarnja mentjapai 
1.300.000 m3. Ruangan  pengadja- 
ran ini diperlengkapi dengan pelba 
gai matjam alat2 ilmu pengetahuan, 
dengan 'alat2 radio, “aparat2 film, 
dengan sebuah institut meteorologi 
dan sebuah  observatorium  diper- 
Jengkapi dengan alat2 jg paling mo 
dern. Kemudian dalam — bangunan 
ini termasuk pula kebun tanam2an 
dengan kas2 tempat tanam2an jp 
memerlukan temperatur .panas, dlsb 
Gedung . Universiteit “ini memberi 
tempat bagi 6000 orang mahasiswa, 
dengan 'sebuah kamar bagi  tiap2 
mahasiswa lengkap dengan segala 

    

Didunia 
keperluannja.  Ketjuali segala per- 
lengkapan  pengadjaran, pun di se- 
diakan alat2 perlengkapan bagi ke- 
butuhan rekreasi dengan ruangan 
bibliotheek ig meliputi 600.000 bu- 
ku2, den tempat berenang dan 
tempat olah raga lainnja, bagian ke 
sehatannja dll. Gedung Universiteit 
jg dimi pembangunannja pada 
bulan Djanuari 1949 kini sudah ti- 
ba. pada penjelesaiannja. Seribu 
ruangan telah siap untuk meneri- 
“ma penghuni2 baru dan pintu2 ge- 
dung Universiteit akan segera terbu 

    

      

' berpendapat 

lia marah pada 

       

  ka bagi para pemuda Sovjet Uni ig 
bahagia. (Antara—Tass). 

Halaman 1) 

bahwa. Angkatan Perang RIS ha- 
rus disusun oleh Pemerintah: RIS 

dan bahwa ' dalam - pembentukan 

RIS, TNi-lah 

               
   

    

dan 
Ii te- di 

Meja 

tumkan 

Persetu 
tapkan 
Bunder 

dalam 
dan azas2nja 

stitusi 
ah: BabtiV, 

Sementarz). 
k “diketahui 
jaksa Agung. $ 

Akan gunakan Apra. 
Akan tetapi tertuduh bukan sa- 

dja tidak - meresapkan  pengert 
tentang azas? tsb. kepada umum 
serta tidak memberi bantuannja dan 
tidak sungguh2 berusaha  mentjoba 
mengorganisasi tentara federalis se- 

suai dengan azas2' tsb., " melainkan 
jengan menerima dan memegang 
komando ' tertinggi dari APRA, jz 
merupakan suatu organisasi 
Ijata dari gerakan: pol 
ah membiarkan, j 
karena perbuatannja itu, telah me- 

mungkinkan atau menjebabkan ang 

gota2  KNIL, jg dapat didjadikan 
inggota APRIS menggabungkan di- 

“1 pada APRA, sehingga dengan de 
nikian menjebabkan  desersi kepa- 
Ia anasir. djahat “dan subversi se- 
hingga anggota? KNIL itu memben 
tuk suatu angkatan perang tersendi 

ri dan illegal . dengan  organisasi2 
bersendjata  lainnja dengan maksud 
mentjapai suatu tudjuan politik ig 
tertentu, seperti dengan dielas te- 

h tamvi! kemuka dalam -u 
erling, hal mana 

dengan azas2 ig 

m Konstitusi 

   

    

RIs 

bagian “VI 

Semua itu 
oleh ter- 

        
   

  

   

  

                 

ter- 
Sementa- 
maka 'te- a 

lah diw 
ketaan 
mendiadikan 
tentara fede 
dung. 

  

Mustahi! bermaksud ma- 
sukkan  APRA dalam 
APRIS. , : 

tertuduh ig mungkin per 
nah dikandungnja jakni untuk mena 
gabungkan APRA pada APRIS ti- 

boleh di p maksud. jg 
sungguh, karena APRA, jg telah di 
bentuk untuk  mentjapai tudjuan2 
politik dan jg menurut pengakuan 
tertuduh akan dapat | dipergunakan 
dalam suatu sengketa  bersendjata, 
sudah tentu tidak dapat  dimasuk- 2 
kan dan tidak pada tempatnja dlm 
APRIS. Djaksa Agung tidak dapat 

lain ketjuali, bahwa 
tertuduh telah menggabungkan diri 
sebagai pemimpin pada gerombolan 
APRA  Westerling, ig melakukan 
pemberontakan terhadap Pemerin- 
tah di Indonesia ig sah. Sebab, ha- 
nja didalam hubungan demikianlah 
dapat diterangkan, mengapa “tertii- 
duh tidak berusaha mentjegah per- 
Jawanan Westerling dengan sendjata 
ig telah ia ketahui dari ultimatum 
itu, malahan sebaliknja ia memang 
gil Weste itu. dan - mengatakan 
sanggup menerima . cpperkomando 
APRA. aa 2 

Hanja 'didalam' “hubungan inilah 
djuga dapat dimengerti apa sebab 
tertuduh sangat marah pada Wes- 

ng pada tanggal 24 Djanuari 
1950 di Hotel des Indes berhubung 
dengan penjerbuan di Bandung. Bu 
kan karena Westerling melakukan 
penjerbuan itu, tertuduh - mendjadi 
marah, akan tetapi oleh karena pe- 
njerbuan itu dilakukan “dengan ti- 
dak menunggu perintahnja terlebih 
dahulu, karena. penjerbuan 'itu di:la 
kukan pada waktu jg politis tidak 
tepat. Maka dapatlah diterima kete 
rangan saksi Najoan jg mendengar 
sendiri perkataan2 tertuduh ketika 

Westerling: .,Apa 
boleh. buat, sekarang kita harus 
perbaiki apa jg dapat diperbaiki sa- 
dja, dan djangan berkeras kepala 
lagi, tapi selalu harus turut perin- 
tah saja. Kalau kamu tak dapat “me 
ngerdjakan atau djika kamu gugur, 
maka saja masih ada” untuk mene- 
ruskan perdjoangan ini” dan ,,Dat 
een Arabier 't beter kan doen dan 
een Turk.” 

Hanja dalam 
dapat dimengerti 
terling pada 

    

    

    

  

    

   

  

hubungan ini pula 
apa sebab Wes- 1 

tanggal “24 Djanuar? j 

1 4 

  

1950 sehari setelah penjerbuan di 
Bandung memerlukan datang pada 
Sultan Hamid untuk memberi lapo 
ran kepadanja mengenai perbuatan- 
nja di Bandung itu, seperti diterang ' : 
kan djuga oleh saksi Jusuf Barnas. i 
Dan last but not least dapat djuga 
kita mengerti perintah tertuduh ke- 
pada Westerling untuk  menjerbu 
Dewan Menteri pada ' tanggal 24 
Djanuari 1950. (Antara). 

(Akan ' disambung) 

T
A
 

  

    
SUATU PERISTIWA jang 

menggelikan telah terdjadi bebe 
rapa hari jl. didepan Beteng So 
lo, dimana seorang letnan dan 
seorang tukang betjak merasakan 
akibat-akibatnja. Adapun terdja- 
dinja peristiwa itu sbb: Pagi2 se- 
orang anggota Angkatan Perang 
berpangkat letnan berdjalan di 
Djalan Gladag depan Beteng da 
ri utara menudju ke selatan, Se- 
sampainja didepan pintu gerbang 
Beteng datanglah dari djurusan 
Beteng sebuah betjak jang menu 
bruk letnan jang, sedang berdja- 
lan itu, hingga an itu djatuh 4 
bergelimpangan didjalan. Karena 
takutnja, tukang betjak dengan 
tjepat2 terus membawa lari be- 
tjaknja. Betjak tersebut dinaiki 
oleh seorang anggota tentara dju 
ga. 

Sebentar kemudian anggauta 
tentara jang menumpang betjak 
itu mengetahui, bahwa jang ter. 
tubruk betjak itu adalah ,, Bapak 
nja” sendiri. « ,,Lho, itu Bapak 
saja”, demikian teriak anggauta 
tentara itu dan segera menjuruh 
betjak berhenti. Setelah turun 
dari betjak, tukang betjak itu 
terus dipukuli, dan dibawa kem- 
bali ketempat peristiwa itu dima- 
na letnan tersebut masih berada. 
Karena letnan tersebut tidak mau 
mendjadikan perkara, maka ber 
achirlah peristiwa jang mengge- 
Pa itu. (Corr. ,,Suara Merde- 
a)i 

3 
    

25 Sta 
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aa 

Le 
PANIEYA INTER DJAWA- 

"TAN KAB. 

  

Atas inisiatief Bupati jang disetu- | 
djui sepenuhnja baik oleh segenap | 
Kepala2 Djawatan maupun oleh 
D.P.D., maka belum lama berse- 
lang ini telah dapat dibentuk suatu 
panitya dengan nama Panitya Inter | 

Tugas dari Panitya te i Djawatan. y: 
ialah: menjempurnakan dan mewu: 
djudkan koordinasi jang sebaik: 
baiknja jang ada pada Djawatan2, 
penjempurnaan tugas masing2, dan 
melaksanakan urgensi program sex 
suai dengan kebutuhan daerah pada 
masa ini. Adapun panitya terdiri 
dari: i 

Bagian kemakmuran jang terdiri 
dari seksi2 produksi, Organisasi dan 
pekreditan. ta 

Bagian  kemasjarakatan 

  

dengan! |   
ra. Ara 

Pengurus tersebut terdiri harian 
dan pleno. Harian dikerdjakan oleh 
Bupati sebagai ketua dengan sdr. 
Tjokrodiprodjo sebagai penulis dan 
anggauta D.P.D. dan ketua2 seksi 
sebagai anggauta. 23 

Dengan adanja Panitya Inter Dja- 
watan ini tidak berarti akan me-| 

akan | ngikat Djawatan? bahkan 
melantjarkan tugas masing2 dan di- 
harap segala sesuatu akan lebih 
lantjar semata2 . untuk kepentingan 
daerah. PE Sa 

Pelaksanaan dalam aan pe- 
nerangan, terutama mengenai psyche ||. 
politisnja dikerdjakan oleh Djapen. 

DEMAK 
PEMBANGUNAN  WILAJAH 

«  KADILANGU 

Didapat kabar, kini oleh per- 
kumpuian warga "Kadilangu” di 
Semarang sedang di-ichtiarkan 
untuk membentuk suatu jajasan 
jang berkewadjiban membangun 
dan memelihara makam2 jang ter 
dapat dalam wilajah Kadilangu, 
2 km sebelah timur Demak. 

-Untuk itu kabarnja " dibutuh- | 
kan modal Rp. 1.000.000.- jang 
1090 kini sudah disetor. Perkum | 
pulan warga tersebut berpusat di 
Jogjakarta dibawah pimpinan 
Darmosugito dan mempunjai tja 
bang di 12 tempat diseluruh Indo 
nesia. Seperti diketahui, Kadila- 
ngu adalah desa perdikan dalam 
mana terdapat makam Sunan Ka 
lidjogo sekeluarga, Pangeran Wi 
djil dil jang setiap tahunnja dida 
tangi ribuan orang beberapa tem 
pat untuk berziarah. 

  

Djangan Putus Pengharapan 
Mengundjungilah kepada 

A. Wahid 
: ASTROLOOG 

Njang sudah sepuluh tahun ber- 
praktek di Indonesia. Hal bisa 
MENERANGKAN soal Penghi- 
dupan, Pertjintaan, Perkawinan, 
Kesehatan dsb. 
CONSULTI . 2 Ak 

Pagi, djam 9 —12 
Sore, djam 5— 7   

  

KWEE BOEN GWAN 
KHOE SWAN LIOB 

TUBAN 9g 31053 an Bandung 

  

TN 

  

    

Hundjuk bertau, pada nanti tanggal 2. April 1953 atau || 
19 Djie Gwee 2504 djatoh hari Kemis, saja hendak melang | 
sungkan perdjodoannja .saja punja anak lelaki ka-3 bernama: | : 

OEY SEE SNG 
dengan 

. Tjutju perempuan jang pertama dari Tuan dan Njonjah | 
SIAUW BIE TJHING di Semarang. : Ep 

Ketemunja berdua penganten pada tanggal tersebut di | 
atas djam 11 siang di Rumah Sekolah Tiong Hoa Korg | 
Hak Kapuran 37. Semarang. Pi 

Saja sanget mengharep Tuan dan Njonjah serta sekali- | 
an familie suka buang sedikit tempo jang berharga untuk | 
dateng menjaksikan ketemunja berdua penganten. Ta 

Sabelumnja saja haturkan diperbanjak trima kasih. # 

«Hormat saja, 
s 0EY SOEI BIAN 

| dengan Njonjah. | 
PERDJAMUAN: 2-4-1953 djam 11.30 siang. na | 
Sumbangan. berupa uang diterimakan kepada: : 
1. Toko NAM TJIANG Pekodjan 107 Semarang. 
2. Tuan OEY NGO HOK Gg. Warung 34 Semarang. 
3. Tuan KHO BOEN LIK Gg. Warung 16 Semarang. 

      

  

  
  

  

Pernjata'an Terima Kasih 
Kepada para handai taulan dan sanak keluarga jang sudah 
perlukan datang Maysong, Sangtjong, kirim krans, berikan 

THE JAN KING 
jang dikubur pada tg. 25 Maret 1953. 

Jang berduka tjita, 

Njonja THE JAN KING 
dgn. Keluarga. 
Temanggung. 

  

  

MASIH SEDIA: 

vorok BISMARCK | girmoror ALPINO 
SIAPA TJEPAT, TENTU DAPAT 

RADIO TITOE na Kang 

    

  

Bantulah P. M.T. 

  

Ini Malam Premiere 

REX 
- 

  

      5.00 
  

. 

Atlas anatomi 

3 F Luar kota Rp. 14.50 

“disusun oleh : 

  

Untuk pendidikan perawat, 
bidan dan djuru-rawat. 

Dengan 81-gambar: Harga Rp. 13.— 

Prof. Dr. Chr. P. RAVEN 

'BODJONG 21 — 

7.00 

9.00 
(17 th) 

  

Apakah tuan sudah melihat. West- 
Point 
Laut ....? Kini datang para kadet: 
dari Akademi Militer Selatan “dgn. 

tjinta dan kerlangan. 
|, Penuh Shows-Songs-Musik-Humor. 

Ini) Malam d. m. b. $ 
ORION 5.—7.--9.- (43th) 
William Holden — Nancy Olson 

»SUBMARINE COMMAND” 

Metropole 5.-7.-9.- (13 th) 
FJohn Payne—Susan Morrow 

perawat-gigi, 

VAN DORP 
SEMARANG   

  . “"BLAZING FOREST” 
Paramount” Technicolor? “ 

Ini Malam Premiere: 
  

Djagalan 7.—9.— (13 th.) 
  

DI DJUAL 
AUTO SEDAN 

DAPAT DILIHAT DI: 

  

Showroom Toko ,,KAUW” 
— . TILP. 1550/2176. — SEMARANG | DJ, DEMAK, 

    
  

2 - pos 

La 
Si 

anang 

Surat Permintaan 

— Kalik 

   

| Pertjetakan 

       

   

 KINGS WAY 
DODGE so ios 1952 
EX-INDUCEMENT ——— 

€ K i - 4 . 4 . 
e 2 : | 

dapat beli : Sg C Tari 
— KERTUPOS - Umum “Harga 100 helai Rp. 5.50, HN 

1000 helai ara, 5000 helai Rp. 225.— 
AIR SR AReRe ea 425.— R3 Pan 

Irat Permintaan Memasukan Barang2 (invoerpas) 
“Harga 50 helai Rp. 7.50, 100 helai Rp. 14.—, 

helai Rp. 65.— dan 1000 helai Rp. 115.— 

»THE ENG LIAN” 
15 — Telp. No. 1546 SEMARANG 

Film R.R.T. jang terbaru 

,KWANG MANG 
WAN CHANG"' 

(Kekuatan tenaga buruh) 

Pe, 2. Pakai Tekst Indonesia 

    

Memakari beaja 3 million dollars! ' 
Memakan tempo 3 tahun lamanja: 
waktu pembikinan ini film! 

    

smkn: ROBERT HAGGIAG 
Ta 8 presents 

Et 

MARIA MONTE 
PAUL CHRNSTAN 
FAYE MARLOWE 
MASSIMO SERATO 

(Released thru 20th 

    

pegangan —- 

lojaga hari maen dan tempatnja!   

SE aNNAANN apa   AA : 3 

  

    

   
  

UNDANGAN 
| Dengan hormat, ' IN 

   

Ma'afkan, jang belum terima surat undangan dengan tidak # 
disengadja, harap advertentie ini dianggap sebagai gantinja. Il 

e. Z £ 

bantuan berupa tenaga/fikiran dll. perhatian diwaktu me- 1 
ninggalnja Suami, Papa, Papa-mertua dan Engkong kami:                           

Demikianlah : 5 

Blue Band.ini dibuat dan diatur! 

      IN Eh Na PE TES 

Utjapan terima kasih kepad 

Dengan berbagai-bagai pertjobaan oleh para 

ajonja rumah jang ahli tentang rasa, bau 

dan warnanja, maka tertjapailah pili- 

han ini! Kini Njonjapun dapat 

mengetjap paedahnja. 

25 Lihatlah ! 

Ie Tjiumlah ! 28 

Jet Tiijiptah 1 Yk . 

dalam kaleng? dari 

Ykg- Vo kg-1kg-2 kg 

  
FF 

l 

T 

   

sahli”daw snjonja rumah”! 

a ribuan njonja 

  

Tambang 5 

rumah. 

   

    

  

  

Bisa didapat pada ,Agen? dibawah ini : 
AMBARAWA Sar. 
BARENG (KUDUS) 5 
BANDJARNEGARA 2 
BATANG j2 
BLORA 5 
BODJA E. 
BOJOLALI 
BONDOWOSO 

SIAUW THIAM HOE 

ABDOELDJALIL 
NU'MAN 
LAUW TJIEN GWAN 
OEI TIANG SIOE 
SOEROKO 

3 SUKARDIJO 
TOKO ,,SOPONJONO” 

BREBES Sdr." SUKADI 

BUJARAN (DEMAK) TOKO ,,MATARAM”   
dan menjaksikan Angkatan | 

| SALATIGA 
| TEMANGGUNG 

| WELERI 

DIOKIA Sdr. ' RS. RADIJO 
DJOKIA M .,. TIENG TIK KIE 
JAPARA ». OEI TIANG: HIEN 
KEBUMEN »—- SAEBANI 
KEDUNGDJATI D0 HARDIJOPRAJITNO 
KENDAL $. ISKANDAR MASRURI 
KENDAL ».. M. ROMDON $ 
KLATEN $. WIRJOSUTEDJO 
KUDUS » KWIK KOK HIEN 
KUDUS » LIE HWIE YAUW 
KUTOARDIO ».. SUWANDI 
MAGELANG » TAN KING SIEN 
MUNTILAN ». KOO YONG TIWAN 
PARAKAN ». HE PEK HAN 
PATI ». M. ABDOELKADIR 
PEKALONGAN »— LAUW THIAM BIE 
PURWOKERTO »...K. SUROREDIO 
PURWODADI (GROBOGAN) ISMOENIARNO 
PURWOREDJO TOKO ,.KARTOSENTONO” 
PURWOREDJO » OEMAR HASAN. 
REMBANG »... KOO KIOE HAK 
SOLO TOKO ,,LAUW” 
SOLO » SARDJONO 
SRAGEN »HARSO 
TELAWA Sdr. R. SUPARDI 

#0 R. SOEROIO 
» YANG: CHANG .LIN 

200 OEI-KHING SWIE 
TOKO ARFAN 

»... SUPARNJO. 

». TIIOOK TJENG THOAN 
5 M. SUKADIS 
-a SUKIRMAN 

- 

#
 

TJEPU 
TJIREBON 
UNGARAN 

WIROSARI 
WONOSOBO | 
  

Harian ,SUARA MERDEKA” 

Toko ,,AWET” 
Djl. Lodojong 32 | 

Djekulo : | 
Kauman Tengah 4 
Djl. Raja (Muka standplat Bus) 
Djl. Rumah Sakit 

d/a Djaw. Pener. Katjamatan 
Djl. Djember H 
d/a Sudarno Mantri Pulisi 

Wonosari   
Kenekan PB 1I/186 
Gladak Pengutahan 1 : 
Djl. Muka Gadean | 
Djl. Renville 17 | 

Djl. Raja 120 
Pekaoman : 1 
Djl. Raja 120 
Dil. Raja 58 
Djl. Raja 137A 
Timur Bui 26 
Djuritan 34 
Dil. Raja 31 
Pasar Lama 34 
Toko ,,ANA” 
Dil. Grogolan 5 
Djl. Karang Andjing 9 
Hardjowinangun '5 
Djl. Pandekluwih 1 
Djl. Plaosan 
Djl. Plabuhan 11 
Pasar Pon 
Djl. Panti 110 

De Kz Aj 
Dji. Tuntang 47 

Djl. Ketapang 
Djl. Djagabajan 225 
Pudak Pajung Mriteran 

Muka P.T.T. 
Djl. Raja 212 : 
Peg.: Rumah Gadai Negeri 
Tukang Blangkon Aloon2 2 

  

Film Raksasa Tahun 1953! 

  

bulan. 

Dengan'hormat, 

  

Nama : : 

Alamat :     Mulai tgl       
  

— Saja kira, bahwa Crystal Kee- 
ne djuga ingin mentjart emas. itu, 
untuk dapat mengeluarkan ajahnia 
dari pendjara. 

sa Ooh ta Apakah engkau 
membutuhkan saja untuk pergi ke 
tambang, Roy? Saja tidak, pandai   menggunakan sendjata. 

  

  

  

| DEANWAILE, AT THE PESERT GLEEN MIS... D 

Roy Rogers 54 | 

  

      

     

SCARED OR 
SOMETHIN'/ 

               

“TG     TA aa ey Name eap baso SA ai aa £ 

— Saja siap melindungi “ eng- 

kau, Willie. Berilah kuda itu. 

J Auuw AbIBGiL. ii engkau 

bitjara begitu, seolah2 saja ini ta- 

   

«Sobek tj ws Steak sat Min 

  

GET THAT BRANDIN' IKON GOOD AN' HOT, 
LE6S/ SOMEBODY/5 GONNA DO SOME 3 
TALKIN' ABOUT WHERE THAT GOLP/S1 

HID... PRONTOL i 

Sementara itu di tambang ,,Desert Oueen....... “. Disini nampak Miss 
Keene masih pingsan dan duduk disandarkan digumuk: 
Professor jang karena tidak mau mentjeriterakan tentang emas. ram- 
pokan lalu di-ikat dan didudukkan didekatnja. 

kut, — Bakarlah tjap besi'itu, Legs. Djika professor masih tetap tidak mau 
1 menerangkan dimana emas rampokan itu disembunjikan, maka selomot- 

/ lah ia dengan fjap besi jang panas itu. Lekas, Legs. 

      

Guntinglah” 

  

Purwodinatan Utara 11a   

Belumkah Tuan berlangganan 

»SUARA MERDEKA” ? 
Silahkan mentjatatkan 
hari ini Tuan dapat terima tjuma2 hingga achir 

  

Bersama ini saja minta ditjatat mendjadi 
langganan Harian ,SUARA MERDEKA" 

formulier diatas ini Bapikan pada 
kartupos dan kirimlah kepada: Tata Usaha, Djl. 

sung kepada agen kita ditempat kediaman Tuan. 

Nama Tuan,”dan mulai 

Tanda tangan 

Smg. atau kirimkan lang- 

  

  

   
          

Bagan begitu djuga   SOLO   Tg. 26 — 27 Maret 1953 
JAMES STEWART BARBARA — HALE 

dim, film COMEDY 

20m »The JACKPOT”   

  

| BARU TRIMA : 5 
Dunlop & Goodyear 
AUTO-BANDEN, UNTUK SEGALA UKURAN 

C. V. Toko ,,K AU Ws 
| DJL. DEMAK 5-7 TELP.“2175 SEMARANG 

MAA NA Meat 

    

  

  

  

| BAHARU DITERIMA |... 

sMIMBAR DJAJ 
Melulu mengenai: 

an Djasmani — Olah Raga— 
. Kebudajaan dan Kesenian. 

Keterangan lain-lain : Harap hubungan dengan Tata ya 

: »MIMBAR DJAJA” Djl. Karangtinggal 5 A' 
En Kotakpos 271— Bandung 

Harga Lag: Pp, 15,— Sekwartal. 

99 PENERBITAN 
BARU 

   

     
      

     

lan, Tebal : 36 Him. | 
   

     

  

  

4 Rapat Verifikasi dalam Pembangkrutan FIRMA ELECTRO' 
. TECHNISCH BUREAU HAKA Semarang dan ONG TJING LOEN | 
( Keling Djepara akan dibikin tt. 28 APRIL 1953 di Gedong Pe-: , 
£ ngadilan Negeri Semarang djam 10 pagi. Hari terachir buat ma-" 
sukkan penagihan2 pada BALAI HARTA PENINGGALAN Sema-! 
rang tt: Il APRIL 1953. 

PEMBANGKRUTAN 1 

8 
Pengurus Pembangkrutan | 

Balai Harta Peninggalan Semarang 

    
   

    

  

  
  

Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu atas 
kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan berdasar- 
kan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat memperbaiki 
kedudukan dan peribadimu. 

M.S. RAHAT 
OCCULTIST, 

Seteran 109 — Semarang. 

  

        

Memaaa 

  

CITY CONCERN CINEMAS ——— IT TT 

    

  

LUX 5—1—9— Ini malam penghabisan (u. 17 th.) 
2. Robert, Young —Janis Carter — Ciaude Rains 

F3 rnn 1 22 ing 
the Half Br Mela lor! 

Jealousy and revenge light the fuse that sets the frontier aflame . 
when white man and Half-Breed turn ali Savage! Apache Vengeane 
Red-blooded Action! — Hat-Blooded Romance! 

Kenekatan dengan Asmara jangsberkobar2 
KN uu, 

Besok Malam  Rhonda Fleming - Sterling Hayden 
Premiere Helena Carter —John Sutton 

she Golden Hawks Color by 
Technicolor Li ON MAS 

' The Greatest Sea Romance of all time! 
Follow that He—Man and his She—Devil to New Worldof Sensation! 
Spectacularly! full of excitement ! 

  

  
  

  

GRAND Ini malam d- m. b. (u. 35th) ROXY 579. berbareng. 715-915. 
Sono JOHNNY WEISSMULLER 

&. Angela Green—Jean Willes — Lester Matthews — Tamba! 

sJUNGLE JIM IN THE. 
FORBIDDEN LAND” 

Million Year-old Monsters run Amok in Jungle Jim's Giant stronghold! 
Penuh sensatie jang menggemparkan ! 
  

F3 
apa ROYAL Ini "malam dm. b. (u, 17 th) 

S9 Gregory .Peek — Ann Blyth. in Rex Beach's. 

THE WORLD IN 
HIS ARMS" 
Color: by Technicolor! 

“berbareng 

INDRA 
5 — TI. —09,— 

  

A whole new World of Adventure sweeps the screen! 
Film terbesar, penuh Sensatie mengikat dan menggemparkan.   Pertjesakan Seng. No. SBA/LLLAJIN   
waag i su @5JJ—J— Mann mama, 

  

        

  

    

   


