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kedua negeri, 
lapangan terdapat kerdja-sama ig. 
menguntungkan kedua pihak: Pas 
tut 
waktu? terachir ini soal perhubu- 

  

  

  
   

       

  

ini telah 

gaan atas sumi 
meliwati Missi- 

   

  

.kan bagi kedua pihak 
donesia masing2 telah . 

Dinjatakan, bahwa rupanja 
rintah R.I. telah berpendapat, -iw 
MMB telah memberikan tjukup 
bantuan dalam membangunkan apa- 

Ans 

rat pertahanan Indonesia. Untung) 
sekali, bahwa pendapat itu selaras 
benar dengan keinginan pemerintah 
Nederland untuk memanggil kemba 
li ke Nederland sedjumlah kaum 
ahli militernja jg sekarang bekerdja 
di Indonesia, karena di Nederland 
mereka dibutuhkan untuk pemba- 

.ngunan angkatan perang Nederland 

.dan demikian djuga U angkatan pe- 
rang negara2 Atlantik. Demikian 
Baron van Ittersum. Pembukaan pe | 
rundingan antara. kedua delegasi 
mengenai soal MMB itu dilang- 
sungkan diruangan sidang Kemen- 
terian Luar Negeri di Pedjambon 
jg dihadiri djeh berbagai pedjabat 
Kementerian Luar Negeri dan Ang 
katan Perang serta wakil? pers. Se- 
sudah pidato2 pembukaan itu, ma- 
ka perundingan selandjutnja dilaku- 
kan dalam sidang2 tertutup. 

Seterusnja bertepatan dengan 
dimulainja perundingan MMB di 
Djakarta, di Nederland pemim 
pin ,,Antara” Amsterdam menda- 

AM PIDATONJA untuk membuka perundi : 
Militer Belanda di Indonesia jang dilangsungkan di Djakarta Kamis p 

Indonesia Ruslan Abdulgani menjatakan, bahwa pemerintah R.I. berpei 
emperpandjang pekerdjaan Missi Militer Belanda itu. Dinjatakan, bahwa pena 

mendjadikan sebagai kebidjaksanaannja untuk ber , 
s karang. jukup. memberi bekal kepad 

pada penghabisan tahun 1953. Atas nama pemerintah R.I. Ruslan Abdulgani mer 
an jang telah 
liter Belanda itu, dalam mempertinggi nilai tehnik Angkatan 

dengan apa jang teteh Fisetudjui bersama dalam bulan Nopember 1950. Dalam 
' 12 Bacon G.E. yan Ittersum menjatakan, 

ih adanja kenjataan, bahwa pemerintah 
as | tapkan pendiriannja untuk mengachiri waktu 

gaimana ditetapkan dalah cdjangka waktu jang diset 

    

i Kemaren Dimulai 
ngan mengenai usaha mei 

ndirian, bahwa pekerdjaan 
a Angkatan Perang kita, hi 

     

    
diberikan oleh Keradjaan Nederland kepada tan 

bahwa keadaan jang menguntung 
Nederiand dan pemerintah In- 

pekerdjaan MMB seba- 
udjui oleh kedua pihak, Ta 

lam pembangunan Angkatan Pe- 
rangnja seperti ini dapat diteruskan, 
kalau dikehendaki oleh pemerintah 
Indonesia. Demikian Menteri Luns. 

»Verdachtmakingen” 
Indonesia. 

Menteri Luar Negeri Belanda da- 
lam pertjakapan dengan wartawan 
Indonesia ini merasa perlu untuk 
menundjukkan, bahwa  sementar: 
pers Indonesia bersikap tidak ad 
dalam melakukan ,,verdachtmakin 
gen” terhadap anggota2 MMB, Ka- 
ta Mr. Luns, bagi orang2 militer 
itu, setelah memberikan sepenuh te 
naganja selama dua tahun, atau'lz 
bih, untuk turut.membangun Angka 
tan Perang Indonesia, sangat menu 
suk hati kalau meerka dengan tiba 
tiba terseret dalam bentrokan poli 
tik di Indonesia dan mendjadi sasa 
ran tuduhan? jaug sama sekali ti 
dak ada dasarrja. 

     

  

| rangkan, bahwa kini telah diada- 
kan pembitjaraan antara pemerintah 
Indonesia dan Nederland tentang di 
landjutkannja perundingan.  Pembi- 

|tjaraan itu (ketika itu) belum sele- - 
sai. Atas pertanjaan, apakah dalam 
waktu dekat ini, dapat diharapkan 
dari pihak Nederlan& untuk mela- 
kukan langkah2 guna mengatur Je- 
bih landjut perhubungan antara Ne- 
derland dan Indonesia, — Menteri 
Kuns terangkan, bahwa tidak men- 
djadi maksud Nederland — untuk 
mengambil inisiatif guna merobah 
perhubungan antara kedua negeri 
jang sekarang ini. Kalau kehendak 
itu dinjatakan oleh pihak Indonesia, 
pemerintah Nederland bersedia un- 
tuk kerdja-sama dalam  mentiari 
'kemungkinan? membaharui - perhu- 
bungan itu. 

Soal bantuan ahli militer. 
Mr. Luns terangkan, dalam bulan 

Pebruari 1952 telah dimulai pembi- 
tjaraan2 pendahuluan, tetapi djatuh- 
nja kabinet Sukiman menjebabkan 
dipertangguhkannja pembitjaraan 
pendahuluan itu. Dan pemilihan 
umum di Nederland jang terdjadi 
sesudah itu adalah sebab, maka ba- 
ru dalam bulan September 1952 

Modal Beianda. 
Atas pertanjaan, apakah ada ke 

mungkinan bagi modal Belanda un 
tuk turut serta dalam pembangunan 
ekonomi di Indonesia, ia terangkan, 
bahwa pertanjaan ini hanja dapat 
didjawab oleh mereka jang mempu   pat kesempatan menemui Mente- 

ri Luar Negeri Nederland Mr. 

kapan jang sifatnja ramah-tamah 
menerangkan, bahwa djuga dari 
pihak Nederland dirasakan sa- 
ngat perlunja untuk mendjadikan | lam pembangunan Angkatan 

antara Nederland | Indonesia, djuga sesudah persetudiu- perhubungan 
dan Indonesia suatu perhubung- | 21 
an jang sebaik-baiknja atas dasar 
persahabatan. Ini dapat ditjapai 
kiranja, demikian Mr. Luns, de- 
ngan menaroh sepenuhnja perha- 
tian pada kepentingan-bersama 

sehingga disegala 

diterangkan," bahwa pada 

ngan Indonesia—Belanda 

soa'kan dalam pers di Nederland: 
Jang harus ambil #nis'atif. 

Menteri Luns dalam pertjakapan (tuan itu. Kalau ja, : 
ini tidak menjangkal adanja selisih2 | Menteri Perang dan Marine Neder- 
pendapat jang pefiting (ernstig) an- | fand jg. memikirkan, apakah kehen 
tara kedua negeri, tetapi mengenai dak Indonesia itu dapat 
pendirian pemerintah Nederland h2 
nja dapat menundjukkan pada me-'banjak orang2 Indonesia jang mer- 
moric djawaban kepada tweede ka- 
mer mengenai bab 3 tentang aru- 
garan belandja 1953, dimana dite- 

Ji: 
M.A.H. Luns, jang dalam,pertja- : 

    

. In 3 « telah | Perang Indonesia setelah tidak ada 
mendjadi hal jang banjak diper- |tagi perdjiandjian MMB i 

njai modal untuk di -investir. Bagi 
mereka sebagai pengusaha, tentu 
nja lebih senang untuk meng-inves 
fir uangnja dimana kemungkinan ru 
gi paling ketji dan kemungkinan 
untuk -paling besar. Sekalipun kaum 
ondernemer Belanda sangat mena 
ruh kepentingan pada Indonesia, sa 
ja berpendapat, demikian Mr. Luns, ' 
bahwa Indonesia kini tidak rerma 
suk dalam daftar negara2 jang me 
nurut pendapat kaum  ondernemet 

dapat diadakan pembitjaraan me- 
ngenai dilakukannja kembali perun- 
dingan. Atas pertanyaan, apakah 
menurut pendapat Mr. Luns ada 
kemungkinan bagi Nederland untuk 
meneruskan pemberian bantuan da- 

Perang i 

mengenai MMB berachir nanti, 
dikatakan sbb.: Sebagai tuan keta- 
hui, hari ini di Djakarta dimulai 

    

pers | 

    

1 — ANGGAUTA S. P.S. 

  

Pena pelan P - — Nee 

  
2 # 

Pada hari Kemis pagi kemarin, bertempat di gedung Kementerian 

Luar Negeri Djakarta dilangsungkan perundingan mengenai Misi 

Militer Belanda, antara delegasi Indonesia Jun delegasi Belandu. 

Tampak ketua delegasi Indonesia, Ruslan Abdugani, sedang eew 

buka perundingan tsb. Didepannja duduk delegasi Belanda jang 

diketuai baron von Ittersum. “119 

Perebutan Kekua- 
saan Dalam D.I, 
Komandan Kompi D.I. Andjurkan 

Anak Buahnja Untuk Menjerah  : 
O.. SURANATA, ,,komandan kompi 4/341 SKD” dari Darul 

Islam dalam ,,Surat Panggilan Terbuka” telah menjerukan kepada 
anak-buahnja, ,,jang telah terbuka ta dan hatinja, supaja segera 
menghubungkan diri dan menjer n segala alat-sendjatanja kes 
pada pemerintah jang sah ialah pemerintah Republik Indonesia”. 
,Surat Panggilan Terbuka” itu adalah distencil dan diketemukan 

oleh tentara dibagian utara dari kabupaten Tasikmalaja serta ter- 

tanggal 1 Maret 1953. : 
  

Dalam .Srisat Panggilan  Terbu 

ke” Bu diteranekan, bahwa O. Sya 
rata bersama peascwaRdnja dan be 
berapa ,jinstansi2 KKT, Ki i/241, 

Pelaton 23/44! dan kawan2nja dari 

percawal KDPT NP” telah meng 
tapkan pendirian tsb. diatas itu bu 
kan sebagai ,,kapi'ulasi” atau spa 
tu tindakan ,utungdan” tapi semata 
maa untuk membela kesdilan dan 

    

Farouk Diminta 

Supaja Diusir? 

PEMERINTAH Mesir telah 
menjampaikan permintaan kepa 
ida pemerintah Italia, supaj   perundingan “antara wakil2 - kedua 

pihak mengenai soal2 sekitar ber- 
achirnja persetudjuan tentang MMB 
te. 31/12 1953. Kedua pemerintah 
telah sependirian untuk tidak mem-|rian2, tuntutan2 kenaikan upah dsp. 

rpandjang persetudjuan Ip ...iinja, jang dihadapi oleh kaum pengu 
' Sekalipun demikian, soal apakah | saha asing di Indonesia. 2g 
Nederland dapat memberikan ban- 
tuan dalam pembangunan Angkatan 

itu paling menarik dan memberi ke 
mungkinan2 besar bagi modalnja, | 
Disini tanah2 onderneming, ventjuj 

Jang penting, apa jang 
harus dilakukan. 

Mengenai perhubungan Indonesia 
— Nederland pada umumnja Mr. 
Luns katakan a.L: Saia jakin, “bah 
wa untuk memperbaiki perhubungan ' 
antara kedua negeri, pada waktu ini 
jang lebih penting ialah apa jang di 
lakukan, bukan apa jang dikatakan. 
Kata? mudah sekah dikeluarkan, 
dan mudah sekali pula salah dipaha , 
mi. Sudah berkali-kali perasaan ke 
Gua pihak tertusuk oleh pernjataan2 
jang diutjapkan oleh orang2 jg. se 

ergan- 
tung pertama-tama “pada kehendak 
Indonesia, . apakah mengingini ban- 

maka haruslah 

Gitukupi 
Seperti tuan ketahui, i sudak 

dapat pendidikan militer di Neder- 
land. Saja berpendapat, bahwa si- 
tat bantuan kepada Indonesia da-     

  

Status Ma laya 
Organisasi2 Tionghoa Hendak Djadikan- 

dikit-banjak mempunjiai gezag, jang | 
nenundjukkan, bahwa mereka - be 
um dppat melepaskan diri dari ke! 
adaan jang lampau. Ini sangat saja | 
esalkan. Saia berpendapat, lebih ! 
5aik kalau kita memandang kedepan ! 
dan bertindak menurut kebidjaksa | 

  

oleh banjak orang Indonesia dan Be! 
1aan seperti jang sudah dilakukan 

  

nja ,,Propinsi Ke-30” Dari Tiongkok— 
tanda, jang menguntungkan kedua   

Menteri $ 
Import untuk tahun 1953, 

| disebutkan bersifat sementara itu, 

Kata Dato Onn : 
DATO ONN BIN JA'AFAR, anggota dewan pemerintahan 

negeri dan pembentuk Partai Kemerdekaan Malaya hari dalam 

  ageri ini. Demikian Menteri Luns. 
(Antara) 

  

Rebo mengatakan ketika mengutarakan pemandangannja menge- Andjuran Clark politik di Malaya bahwa organisasi2 Tionghoa di Mala- 
h erusaha untuk mendjadikan Malaya : 
iongkok. Dikatakan dalam pidatonja dimuka rapat partai, bahwa 

»propinsi ke-30” dari | Sipaja Pasukan? Anti 
meskipun pemerintah Taipeh tidak mempunjai perwakilan resmi | Komunis Di-Koordinir. 
di Malaya, namun lembaga2 perdagangan Tionghoa di Malaya jg. 

h besar atas perhimpunan Tionghoa mewakili Kwo- berpengaru 
mintang. 

Rentjana Devi- 
sen 7,2 Miljard 

Hanja Pedoman Intern— 
Masih Bisa Berobah 
MENURUT keterangan Men 

teri Perekonomian Sumanang da 
lam interviewnja dengan ,,Anta- 
ra” kemarin, sda Ka 

Hi Cu tak Mika Aa 

          

im 
port barang (commodities) ke 
tjuali beras dan minjak th. 1953, 
adalah Lk. Rp 7.2 miljard. Djum 
lah devisen guna import ba- 
rang Hei beras dan minjak) 
jang telah gerealiscerd dalam ta 
hun 1952 adalah sebesar Rp 8.3 
miljard. Sementara itu, demikian 
lebih  landjut ditegaskan oleh 

Sumanang, rantjangan 
yang 

  

bukanlah berarti suatu taksiran 
jang pasti, melainkan hanja suatu 
pedoman bagi kebidjaksana 
an politik perdagangan dari dja 
watan2 jang bersangkutan dan 
oleh karena itu semata2 bersifat 
intern.” ! 

Ditegaskan, bahwa taksiran djum 
lah2 devisen jg dirantjangkan untuk 
waktu sepandjang satu tahun lama- 
nja, sifatnja tetap “flexible” (bero- 
bah2), dan turun-naiknja — djumlah 
devisen jg ternjata dalam realisasi 
import nanti pada hakekatnja ter- 
gantung dari persediaan devisen pa 
da sesuatu waktu ig tertentu, Demi 
kian Sumanang. Keterangan tsb. di 
atas itu diberikannja berhubung de- 
ngan berita ,,Antara” beberapa ha- 
ri jg lalu mengenai djumlah devisen 
guna import 1953, jaitu sebesar Rp 
70 #niljard dibandingkan dengan Rp 
12 miljard jg telah gerealiseerd se- 

tahun 1952. masa 

Gjumlaf h devisen jg. | 

  

DJENDERAL Mark Clark, 
panglima tertinggi pasukan2 PBB, 
pada hari Kemis menerangkan 
dalam konperensi pers di Taipeh, 
bahwa semua pasukan2 anti: 
komunis di Timur Djauh harus 
di-koordinir dengan sebaik2nja 
dan dipergunakan dalam perla- 

Tuntutan untuk membentuk re 
simen Tionghoa, oposisi terhadap 

undang2 kewarganegaraan, 'OposI 

si terhadap undang2 pendidikan, 
tuntutan untuk mendirikan uni: 

versitet Tionghoa,  kesemuanja 
ita merupakan keruwetan2 jang 
tampak pada gambaran politik 
Malaya sekarang, demikian Da 
tok Onn. Meriwajatkan perkem 
bangan politik dari sebelum pe- 
rang Onn menerangkan bhw kesada 

ran berpolitik telah bangun kem- 
bali di Malaya akibat penduduk- 

'an Djepang. Dikemukakannja ti- 

ga faktor penting dimana pendu- 

dukan jang berpengaruh terha- 
dap dunia politik Malaya: perta- 

ma, usaha2 kaum komunis untuk 
mendjadikan Malaya sebuah re- 
publik komunis: kedua, dibentuk 
nja Malayan Pianning Unit (oleh 

“Inggris ketika perang dunia ke- 

dua) jang merentjanakan pendja- 
djahan penuh atas Malaya, keti- 

ga, usul untuk membentuk asosia 
si Tionghoa perantavan jang 
akan berkembang mendjadi orga- 

nisasi bagi seluruh Tionghoa di 
Asia Tenggara. 

Meskipun terdapat pernjataan2 

persatuan, namun Onn  berpen- 

dapat bahwa ,.kita masih akan 

mengalami pertentangan2 kepen- 

tingan antara kedua golongan 

masjarakat jakni penduduk Me- 

laju dan penduduk Tionghoa di 

Malaya, jang mungkin akan mem- 

bawa akibat2 jang tidak diharap- 

kan. Dari penduduk Malaya se- 

diumlah 6.710.881' djiwa pada 

achir — tahun 1952 terdapat 

2.967.567 orang Tionghoa dan 

2899.567 orang Melaju. Kemung- 

kinan timbulnja bentrokan anta- 

ra kedua golongan penduduk ini 

senantiasa merupakan faktor pen- 

ting bagi pengunduran  penjera- 

han kedaulatan dari Inggris ke- 

Ipada rakjat Malaya. (UP). 

nis”. Menurut djenderal Clark, 
keadaan2 di Hongkong, Philipi- 
na, dan peperangan2 di Korea 

| dan Indo China tidak dapat dipi- 
sah2kan, dan putusan2 jang me- 
ngenai daerah2 ini harus di-koor- 
dinir. : 

Djenderal Clark jang pada hari 
Kemis pagi telah memeriksa pasu 
can2 Tiongkok Nasionalis,  seterus 
nja mengatakan,” bahwa menurut 
pendapatnja di Taiwan sekarang ter 
dapat suatu kekuatan militer jang be 
sar dan suatu kekuatan  tiadangan 
strategis jang kuat kini sedang diben 
suk jang akan dapat dipakai dengan 
baik ,disaat2 jang tepat dan ditem 
pat2 jang tepat pula.“ (Reuter) 

NARRIMAN TIDAK MAU 
MENIKAH LAGI. 

Ibu bekas ratu Narriman hari 
Rebo menerangkan, bahwa pute- 
rinja tak mempunjai niatan me- 
nikah lagi setelah bertjerai dari 
bekas radja Farouk. Dengan itu 
njonja Assila Sadek membantah 
berita2 jang mengatakan bahwa 

POLISI DI JAMMU 

hari Rebo melepaskan tembakan? ke 

(Kashmir) 

pada kaum demonstran jang mentio 

ba menjerbu gedung dewan perwaki 

lan. Beberapa orang mendapat luka2 
Demonstrasi tersebut diarahkan ke- 
pada perdana menteri Kashmir 
Sheihk Mohammad Abdullah. Serbu 
an terdjadi ketika presiden Karan 
Singh mengutjapkan pidato dalam 
upatjara pembukaan dewan perwaki 

      

    

wanan bersama terhadap komu- | 

mengachiri ,,kegiatan2 politik” 
bekas radja Farouk atau inengu 
sirnja ia dari wilajah Italia, de 

kebenaran Faht dergan harapan sa 
paja dalam waktu jang singkat me 
reka Hn b'sa berkampul lagi untuk 
piondia'ani hidup bara. : 

ia sa 

““Mencenai sebab?" O. Suranata cs 
hen menjerahkan. diri, 
Surat Panggilan Terbuka” itu- kit 
batja: ,,Bertahun2 lamanja kita be 
dioang untuk apa jang “kita sebut | tah 
.Negara Islam Indonesia”, bersama | 
sma mempertaruh djiwa-raga un | 
tuk apa jang “disebut hukum 

        

         

  

  

an luar negeri Ita 
al kebenaran berita2 

mengatakan bahwa pemerin 
Italia mulai menganggap Fa- 

rouk sebagai ..orang asing j 
tidak di-ingin?”. Dikatakan ole) 
Giurubitiara pemermtah Mesir 
hahwa Mesir dan Italia telah sa 
Hng mempertukarkan nota mela 
yui Ng" masing2. 

    

Is 
lam”, bersama-sama kita melaksana 
kan segala perintah. para ,,naibul | 
imam” dengan rela setia. Bertahun? ! 
lamanja “kita mendjalankan 1001 
riatjam kekedjaman atas rakjat dan 
bangsa kita, jang se-Agama dengan 
kita sendiri pun mendjadi' korban 
k'a. Keluarga dan sanak-saudara 
kita sendiri pun. mendjadi korban 
perbuatan2 kita itu. Tapi 

  

Rebutan pengaruh. 

|. O. Suranatu dalah suratnja itu me 
“ '' njatakan, bahwa pada waktu ,,KD 

P £ : disekelij pr mengadakan reformasi-rekon 
jing apa jang kita sebut #Negara | seuksi" jang terachir, para naibul 

IT lom Indonesia” itu tidak pernah imam. itu sibuk mentjari pengaruh, 
kita insjafi sedalam-datamnja dan uh-menuduh, tjatji-mentjatji dan 
selalu membuta-tuli mendjalankan ' .. ng mendjatuhkan. Salah seorang 

segala perintah dan rentjana jang ' s. ng mendapat .kemenangan dalam 
djahat. perdjoangan “merebut kedudukan 

dan kekuasaan” ialah jang sekarang 
maenjebut dirinja ,,Naibul Imam KK 
Tasik Utara” jaitu Tohir. Dia : ini 

    

  

Sekarang mata dan hati kita dibu 
ikakan oleh Allah S.W.T. dan men 

| dapat tuntunan jang benar. Pengru | berhasil menendang “Thoha Mawat 
|Sakan sendi2 keadilan dan kebena | de” Mob: Sudja'i, Mansur dan Sa 
|ran tidak bisa diterima oleh siapa | teh Sumaniri: Sebaliknja orang? ..ba 
pun djuga, tidak dibenarkan oleh ru" jang mendjadi kesajangan Tohit 
agama dan tidak diridloi oleh. Ali jalah “ Ma'muh Sumarno, Husnan 
lah S.W.T. Segala kedjahatan dan dan Machmud Ghazin, jang sekali 

| ummat manusia harus dihentikan”. | us mendapat ,,kehormatan” — dan 
| kekedjuman jang diderita oleh um | kedudukan" penting. Dengan bafi 
, Mat manusia “harus dihentikan”. wan Ateng Djaslani Setiawan al 
| marhum, Tohbir dulu telah menjusut 

renijana untuk. dengan isilah ,.m 
laksanakan. Hukum Islam“, menga) 
dakan pembersihan terhadap orang2 
jang tidak  disukainja. Ketika von 
tis tembak mati" terhadap O. Sura 
nata dan orang2 dari Kie 41841 
dibutuskan, maka sekonjongkonjon 
Mamun Sumarno dan Husnan d3 
tang hendak ,.membela/ dan mem 
bebaskan dan mengampuni O. Sura 

Tapi li diah Sindara Oklaka 

  
  

Perebutan kekuasaan wak- 
tu ada reformasi-rekons- 
truksi”, 

Selandyutnja Surat Yanggilan 
Terbuka” itu membuka tabir psr- 
tentangan2 antara para pemim- 
pin Cari Negara Islam Indone- 
sia. para naibul imam” itu. 

Menurut surat itu, O. Surana- 
ta cs. didjatuhi hukuman tembak . 
mati eleh para ,,naibul imam” ka 
rena dituduh mendjalankan ,,kor- 
tupsi' dan ,,pemeraSan”, sebagai: 
mana tetah terdjadi atas diri Zak 
nal "Arief Mawardie almarhum, 
bekas. .KS Res. IV/CBW dan 
bekas Kmd. Bat. IVVIK dari Da: 

5. 
rul Islam”, 

sebab maksudhya .€ 
jenang dan diangan sampai. melar: 
can diri dan memberontak. Seorang 
kawan setia' dari Staf KK Tasik 
Utara“ telah memberitahukan tepat 
pada waktunja kepada O. Suranats 
C3 Sina mereka ini bisa menje 

Sebaliknja, O. Suranata cs. me- en An 
lemparkan tuduhan djuga kepada 
,bara naibul imam Tasik Utara” 
bahwa mereka inilah jang korrup 
dan pemeras.. Dikermmukakannja: 
kemana larinja harta-benda hasi 
sghanimah”. jang telah diserah- 
kan kepada para naibul imam 
ituz adakah pembukaan jang bisa 
dipertanggung-djawabkan tentang 
keluar-masuknja harta-benda ter- Atas pertaniaan, apakah O. Sura 
sebut: bagaimanakah  diaminan | nata cs itu sekarang sudah menjerah 
hidup sehari2 dari naibul2 imam | kepada tentara, Staf Divisi  Siliwa 
itu dan sekeluarganja: banding- | ngi belum mendapat kabar resmi. 
kanlah djaminan hidup para nai- | Djuga belum bisa diteragnkan, apa 

Demikian antara lain jang terbs 
tia dalam ..Surat Panggilan Terbt 
ka“ jang disebarkan dan ditanda-ta 
ngani oleh O. Suranata, Komar 
dan Kie 4/841 SKD N.IL.L” jang 
mbenjatakan djuga, bahwa anak 
buahnja sekarang telah  terpisah-pi 
sah bertietjeran. 
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baik Merapi 
nar api dari 

awan, 

Drs. De Neve menjaksikan 
dari Pos observatie Babadan. 

Pada hari Selasa tanggal 24 
Maret jl. Drs De Neve berserta 
Surjo dan Moh. Slamet dari Di- 
nas Gunung Berapi Bandung de- 
ngan diantar oleh bupati Mage- 
lang R. Judodibroto, Patih Sa- 
Garso, wedono Muntilan Wibowo 
Hellie, Slamet Sutohardjono we- 

opzichter Amat dan Suparno dari 

|orang anggota P.D.M. telah me- 
nindjau keadaan gunung Merapi 
dari pendjagaan Pos Babadan 
jang tingginja 1278 meter. Da- 
lam hubungan ini 
atas pertanjaan pembantu ,,Sua- 
ra Merdeka” tidak dapat mera- 
malkan bilamana Merapi sampai 
mentjapai tingkat erupsi atau 
tanggal dan harinja meletus. 
Wedono Muntilan dan kepala po- 
lisi Muntilan R. Sumartokusumo 
jang turut serta menjaksikan 
Merapi pada tanggal 14 Maret 
dengan pesawat terbang, mene- 
rangkan bahwa keadaan Merapi 
sekarang ada lebih giat beker- 
djanja dari pada mereka melihat 
dari atas itu. Pada waktu dilihat 
dari udara puntjak gunung nam- 
pak kering, asap hitam nampak 
mengepul, dari lobang didalam 
.prop” jang menjumbat kawah. 

Keadaannja Pos observatie 
Babadan dan di Krindjing. 

Kepala Djawatan Pekerdjaan 
Umum kabupaten Magelang Su-   

.pat seismograf dan tempat isti- 

-ahat 

Sangat 

parho waktu mengikuti penin- 
djauan Drs De Neve atas perta- 
njaan pembantu kita menjata- 
kari, bahwa Pos observatie Baba- 
dan" karna rusak akibat revolusi 
jang lalu, sekarang sedang 
iban kembali“ dengan beaja 
sebe Rp. 113.000.—. Menurut 
rentjaha akan didirikan sebuah 
bangunan permanent dari beton 
bertulang tengah dan bertingkat. 
Kesukaran2 jang kini sering di- 
hadapi berhubung seret keluar- 
nja uang dan mahalnja beaja 

pengangkutan. Pos pendjagaan 

tsb. jang masih kelihatan utuh 

hanja lobang -perlindungan tem- 

pegawai Dinas Gunung 
Berapi jang mendjalankan tugas 
disitu. Kalau dipandang dari su- 
dut kesehatan keadaan tempat 
Pos abadan dan  Krindjing 

menjedihkan, terutama 
pada waktu musim hudjan. Mes- 
kipun demikian pegawai2 Dinas 
Merapi bekerdja giat tidak me- 

mikirkan kesehatan badannja. 

Kapan Pos Krindjing akan diper- 
baiki kalangan jang bersangku- 

tan belum danat  mendielaskan 

Suaraf(Keras Mengguntur Pada 
Minggu Siang 

(Oleh : Wartawan Kita) 

UNTUK SEKIAN kalinja gunung Merapi 
djam 8 pagi tak kelihatan mengeluarkan asap 
olah-olah tertutup. Keadaan jang demikian 
rak isch embahajakan artinja bekerdjanja gunung itu 

de. werking”. Sebelum itu udara pagi sangat 
pi tampak djelas, z a 

i sumbat lava pada lereng Kali Senowo dan antara Kali 
Trising. Sinar api itu, djika dilihatnja pada waktu siang, 

. tupakan suatu lobang solfatar dengan asap 'jang biru. 
dengar dari arah gunung pada hari Minggu jl, djam 2.30 siang. Pada 
waktu tengah hari Merapi diselimuti 

kawah jg. lebarnja 800 meter persegi tidak kelihatan. Berhubung 
dengan ini kalangan Dinas Gunung Berapi 
titan merekn bahwa ada -kemungkinan akan meletus seperti keadaan 
didalam tahun 1930, jang telah membawa korban ribuan djiwa penduduk. 

dono jang diperbantukan dikan- | 
|tor karesidenan Kedu, kepala po- 
lisi Muntilan R. Sumartokusumo, ' 

D.P.U. kabupaten Magelang, dua ' 

Drs De Neve | 

ledisi 

  

ja 
Hari 

pada tanggal 24 Maret 
ap banjak, kawahnja se- 
itu dipandang dari sudut 

pada waktu malamnja nampak si- 

ternjata me- 
Suara keras ter 

kabut tebal puntjaknja tertutup 

telah menjatakan kechawa- 

pi. adalah melinuti 12- desa dae- 
rah . katjamatan Dukun bagian 
atas dengan batas garis kali Pa- 
belan didekat Talun sampai kali 
Blongkeng jang MEMANG Meru- 
pakan kantong terletak dipele- 
rengan gunung Merani sebelah 
selatan. Persiapan2 untuk ke- 
mungkinan penjingkiran pendu- 
duk2 tsb. telah diadakan. Ba- 
njaknja djiwa ada 17,648 terdiri 
atas 6.26 rumah penduduk. Bi- 
lamana keadaan memaksa akan 
mengungsi  kedaerah Sawangan 
dan kedjurusan Muntiran. Perse- 
diaan bahan makanan, minjak 
tanah, garam dan lain2 keperluan 
sudah disiapkan. Keadaan pen- 
duduk kini masih tetap tenang, 
tidak nampak adanja kegelisa- 
han, kaum tani tetap mengerdja- 
kan sawah ladangnja, sekolah 
rakjat terbuka dan murid2 ma- 
suk seperti keadaan biasanja. 

Keadaan meletusnja  gunurig 
Merapi 1930. 

Keadaan Gunung Merapi ada- 
lah jang paling berbahaja di 
Djawa bilamana dibandingkan 
dilain2 tempat. Merapi tingginja 
ada 2911 meter, bahaja sekarang 
bilamana dibandingkan  meletus- 
nja dalam tahun 1930 tidak ada 
perbedaan, menurut keterangan 
Merapi dalam tahun 1930. telah 
memakan korban djiwa 3427 
orang jang terbanjak asal dari 
penduduk sekitar desa Ngargo-. 
muljo. Persiapan pada waktu pe- 
merintah Belanda dulu, tidak 
seperti sekarang ini, penduduk 

lari kian kemari tidak ada jang 
mengaturnja. Keanehan  djuga 
ada, demikian keterangan jang 
kita dapat, sebuah desa Balong 
daerah katjamatan Srumbung 
Salam jang memang merupakan 
kantong terletak disebelah sela- 
tan pelerengan. Merapi, pendu- 
duknja selamat. Diantara pendu- 
duk desa itu ada orang tertuwa 
bernama  Kasankasmin mempu- 
njai keris jang ,,ampuh” katanja 
lahar tidak berani melalui desa 

itu Kasan Kasmin sekarang su- 

dah mati dan kuburannja sering2 
dibuat ,,nepi” minta berkah 

Apakah pada waktu itu betul 

terdjadi demikian, pihak Djawa- 
tan Dinas Gunung Berapi me- 

sangsikan atas kebenarannja. 

Keamanan tetap mendjadi 
perhatian polisi. 

Daerah kawedanan Muntilan 

Magelang, sedjak petjahnja pem- 

berontakan bekas bataljon 420 
penduduknja tidak sedikit me- 
ngalami penderitaan baik moril 

maupun materieel, selain men- 

djadi korban akibat pemberonta- 

kan, djuga aksi jang didjalankan 

SORE 
DENGAN BERITA2 TERACHIR 
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Naik'Hadji Dg. 
Kapal Udara 
Mungkin Diadakan 
Dim Tahun 1953 

KEMENTERIAN agama me 
ngumumkan, bahwa untuk tahun 
1953 ini ada kemungkinan kepa 
da tjalon djemaah hadji Indone 
sia dengan djumlah jang sangat 
terbatas diberikan kesempatan 
untuk pergi naik hadji dengan 
menumpang kapal terbang. Dari 
Indonesia ja berkepentingan 
itu akan diangkut dari lapangan 
terbang Kemajoran. 

Berhubung dengan itu maka 
agar persiapan untuk pengangku 
tan tsb. dapat diadakan dengan 

'Jeluasa, maka kepada seluruh kan 
tor2 urusan agama diminta supa 
ja setjepat mungkin mengirimkan 
suatu daftar jang memuat nama, 
djenis, umur, pekerdjaan, tempat 
tinggal dari masing2 tjalon dje 
maah hadji jang berhasrat untuk 
naik kapal terbang itu diantara 
tjalon djemaah jang sudah lulus 
undian:' djadi terambi!l dari guo 
tum biasa jang sudah dibgrikan 
lebih dahulu. Selandjutnja didje 
laskan, bahwa masalah  termak 
sud diatas belumlah merupakan 
suatu ketentuan, dan sampai kini 
soalnja masih dalam  perbintja- 
ngan: karena itu maka sifatnja 
adalah tidak mengikat. 

Tak ada pembebasan 
bea karantina di 

Djiddah. 
Seterusnja tentang bea Karan- 

di Djiddah, Kementerian 
Agama mendjelaskan, bahwa Ke 
menterian Luar Negeri Keradja 
an Saudi Arabia telah menjampai 
kan penjesalannja ,tidak dapat 
memberikan pembebasan bea Ka 
rantina di Djiddah untuk djema- 
ah hadji Indonesia dan  rombo 
ngan lainnja. 

Selandjutnja diterangkan, bah- 
wa hal ini berlaku untuk semua 
rombongan jang diutus ke Saudi 
Arabia pada tiap2 musim hadji. 

(Antara) 
  

Compleks. Rupa2nja gerombolan 
M.M.C. tidak takut kegiatan be- 
kerdjanja gunung Merapi, se- 
minggu jl. polisi di Muntilan da- 
pat menangkap dua orang ang- 
gauta gerombolan dan belum Ia- 
ma berselang disinjalir gerombo- 
lan jang terdiri beberapa orang 
bersendjata telah berkeliaran jang 
tidak djauh dari. tempat2 pendja- 
gaan gunung Merapi. Supaja pe- 
gawai2 dinas gunung Berapi pe- 
kerdja dengan tenang hendaknja " 
dari pihak ,,/Tritunggal” lekas 
bertindak dengan menempatkan 
pos2nja dibeberapa tempat jang 
dipandang perlu. Keadaan belum 
amannja daerah itu, bagi orang 
diamh dapat mengerti tentang 
perdjalanan Drs De Neve bersa- 
ma-sama bupati Magelarig se- 
rombongannia, waktu tanggal 24 
Maret berkundiung di Babadan, 
perlu dikawal Oleh beberapa 
orang polisi dari Muntilan. Perlu 
ditambahkan disini bahwa bupa- 
ti Magelang dalam perdialanan 
4 km. dari Krindjins — Babadan 
melalti pinggir djurang dan 
mendaki pelerengan samnaj 3259 
meter, ia tidak suka naik kenda- 
"aan jeen. tetani herdialan (kaki 
dengan. dikawal aleh du4 orang 
anggauta PDM Magelang. 

  

berhubung keadaan keuangan ig. 

tidak memungkinkan segera di- 
bangun. 

Jeep jang kedua kalinja 
naik ke Babadan. 

Talun- “babudan jang pan- 

djangnja 12 km. sebelum Merapi 
Kelihatan sangat membahajakan, 
hanja merupakan djalan ketjil 
(voedpad) berliku-liku melintasi 
kali, pinggir djurang dan seba- 
gian melalui sawah. Atas andju- 

ran pamong prodjo dalam waktu 
jang singkat penduduk setjara 
suka rela melebarkan dan mem- 
"perkuat djalan mengorbankan 
tanah dan tenaganja. Menurut 
MEterennan penduduk, kendaraan 
jang naik pertama kali ke Ba- 
adan ialah Jeep Dinas Gunung 

Berapi, pada tanggal 14 Maret jl. 
jang dinaiki oleh Drs De Neve, 
sehabis menindjau Gunung Mera- 

“pi dari udara. Kedua kalinja ia- 
lah ketika tanggal 24 Maret jl. 
rombongan Drs De Neve dengan 
bupati Magelang dengan mem- 
pergunakan 4 buah kendaraan 

cep. Ketjuali .itu  djembatan2 

juga merupakan soal jang pen- 

ting guna melantjarkan djalan- 
nja menjingkiran penduduk bilar 
mana dipandang perlu. Djemba- 
tan darurat Tlatar, Ketunggeng 

dan Kadirodjo kini sedang dibuat 
jang pandjangnja antara 20 sam- 

.pai 60 meter, djembatan Gagak- 

santren, Senewu dan Sewukan 
pandjangnja antara 8 sampai 26 

meter masing2 dengan beaja 

Rp. 56.000 dan Rp..12.000. Lain 
“tempat lagi diantaranja djalan 
Krindjiing — Talun dan Talun — 
Babadan djarak 12 km. 5.tempat 
baru dikerdjakan. 

Penduduk siap Yintuk se- 
waktu-waktu mengungsi. 

Menurut keterangan  wedono   but imam .dan para bawahannja kah O.  Suranata itu betul2 sudah 
jang berbeda seperti antara Ia- | bisa ..menjelamatkan diri dari mara 
ngit dan bumi. bahaja” itu. (Antara). 

Menembak Di 
lan. Dalam bulan Desember jang la | bawah perdana menteri 

lu bantuan2 polisi telah didatangi dullah, 
dari Punjab setelaf tiga minggu s 
lumnja terdjadi agitasi2 d fih: 
Hindu ekstrim jang menghendaki 
penggabungan daerah tersebut: kepa 
da India. Sementara itu gedung ke- 

menterian keuangan telah dilempari 
dengan tombak dan batu dan sebu- 

ah sekolah pemerintah  dirusakkan. 

Dalam bulan Nopember jang lalu 

Kashmir telah mendjadi republik di- 

    
anna beast 4 

  

        

ada dibawah . pengawasan 
Partai 
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dia, 
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Indonesia 

Kon. Batavioaseh rootschop 
So Kustian aa Wat, 
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sh echoppan” 
Wan ensar» Nenen nana ank denensn en 

  

Jammu-k 
Sheikh Ab- 

Pemerintahan India bertang 
sung djawab atas separoh lebih dari 
laerah Kashmir, sedang selainnja ber 

Pakistan. 
Hindu kanan Praja Parishad 

jang mengorganisasikan agitasi me- 
nuntut supaja Jammu dan Kashmir 
diperlakukan sama seperti setiap ne 

dari India dan 
digabungkan seluruhnja kepada In- 

  

Muntilan, daerah jang kemung- 
kiman. akan  terantjam  bahaja 
akibat meletusnja gunung Mera- 

ashmir 
menerangkan bahwa 

lam demonstrasi Rebo 

pimpin oleh Praja Parishad temba- 

kan2 terpaksa harus dilepaskan di 

tiga tempat, kebanjakan dilepaskan 
keudara. Seorang demonstran kena 
peluru dan beberapa luka2. Pidato 
presiden Karan Singh  diutjapkan 

Polisi da- 

hari jang di 

Uang tsb. dipakai untuk membia 
jai anak buahnja dan orang2 jang 
Jlitawannja. Ketika ditanja oleh ke 
tua apakah bantuan itu telah disang 
jupkan sebelum peristiwa terdjadi, 
terdakwa mendjawab tidak. Terdak 
wa menjatakan pula, bahwa ia tidak 
merasa dipengaruhi oleh orang luar 
Jan membantah keras bukti schema 
jang ditundjukkan oleh Ketua menge- 
nai rentjana sumbangan uang seba 
njak Rp. 10.000.000.— dari  golo 
ngan kaum modal guna memperta 
bankan N.I.T. Terdakwa menjata 
kan, bahwa ia baru sekarang mende 

ngar adanja schema itu. 
Selandjutnja ketua minta  supaja 

terdakwa  mentjeriterakan dita 
peristiwa mulai tgl. 5 April, jaitu ke 
ika kapal jang membawa bataljon 
Worang akan mendarat hingga ia 
menerima panggilan dari Presiden 

Sukarno. Dalam keterangannja 'itu 
terdakwa menitik-beratkan akan ke 
sanggupannja “dalam usahanja men 
tjegah terdjadinja pertempuran, ja 
itu dengan mengirimkan peringatan 
via Overste Mokogita kepada batal 
jon Worang supaja djangan menda 
rat. Dalam pada i.u terdakwa mene 
kan perkataannja bahwa ia tidak 
bermaksud menolak parggilan Presi 
den untuk bert rung diawab atas 
perbuatannja melainkan hanja ber 
pendapat, bahwa pada waktu itu be 
lum waktunja dan belum bisa mening 
galkan Makassar dalam suasana jg. 
jang masih keruh. Terdakwa me 
njampaikan surat kawat dari Mente 

      

  hingga selesai dengan tiada menghi 
raukan keributan? diluar gedung 
dewan perwakilan. 

ri Pertahanan Hamengku Buwono 
ig. ditudjukan kepada Presiden Su   

Andi Azis Dapat Uang 

-Dari Pres. Sukowati 
#& Untuk Biajai Anak Buahnja Dan 

Orang2 Jang Ditawan 
Landjutan Sidang Pemeriksaan Di Jogja 
DALAM SIDANGNYJA hari jang kedua pada hari Kemis Ke- 

maren terhadap perkara Andi Azis, 1 
Jogja mulai dengan pertanjaan apakah terdakwa hendak menambah 
keterangannja jang diberikan kemarin. Terdakwa menjatakan ,,tc- 
lah tjukup”. Ketua mengulangi pernjataan terdakwa kemarin dutu 
bahwa ja merasa kena pengaruhnja Soumukil dan berdasarkan itu 
ketua bertanja apakah terdakwa 
pembesar2 atau pemerintah N.I.T. Terdakwa mendjawab tidak, 
Ketika ditanja oleh ketua apakah dalam perbuatannja itu terdak- 
wa mendapat bantuan finansieel dari N.LT., dikatakannja bahwa 
benar ia mendapat bantuan uang Rp. 20.000,— dari Presiden Su- 
kawati, jaitu sesudah peristiwa terdjadi. 

ketua pengadilan tentara di 

djuga merasa dipengaruhi oleh 

  

G. Sanghian 
Meletus Lagi 
Hari Kemis kemarin Dinas Gu 

nung Berapi Bandung menerima te 
legram S.O.S. dari kepala- daerah Bj 
ina, jang menjatakan, bahwa tang 
gal 24 Maret bl. gunung Sanghijang 
Api telah meletus-lagi dan ada baha 
ia lahar panas jang mengantjam 2 
ribu orang penduduk ' pulau tsb. 
Telegram S.O.S. itu meminta porto 
longan supaja pendiiduk itu semua 
lekas diungsikan kepulau Sumbawa. 
Sebagai telah kita kabarkan, gunung 
Sanghijang Api itu merupakan pulau 
jang terletak 9 & 10 Km dari pulau 
Sumbawa. Dari Dinas Gunung Bera 
pi Bandung diterima kabar  djuga, 
bahwa. hari Kemis Kemarin Diati 
kusumo (wakil kepala dinas ' tsb) 
jang kemarin dulu berusaha mentja 
ri pesawat Auri untuk terbang ke 
Sumbawa, tapi belum berhasil itu, 
hari Kemis kemarin pergi ke Djakar 
ta untuk mentjari kesempatan supa 
ja bisa selekas2nja bisa berangkat 
ke Sumbawa. (Ant.) 

  

  

kawati. Surat ita antara lain mene 
rangkan, bahwa ap «wa 
mau memenuhi panggilan Presiden 
ke Djakarta ia akan mendapat pe 
ngampuaan dan tidak "akan  dihu 
kum. 

Pemeriksaan masih akan dilandjut 
kan. (Antara). 
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mengenal”. (O. Surat Al Hudjlrat ajat 13). 

SUDAH MENDJADI sunnah (peraturan) jang berlaku di- 
muka bumi ini, bahwa manusia jang hidup dimuka bumi ini ha- 
rus bergaul diantara se-orang dengan se-orang lain, Dengan lebih 
tegas dikatakan, tidak akan sempurna ,,hidup” manusia didunia 
ini dengan menjendiri. Karena segala kepentingan jang dihadjat 
kannja dapat ditjapai dengan djalan bergaul, ber-masjarakat, to- 
long menolong dan bantu membantu. Tentang hadjat — manusia 
bertjampur gaul atau bermasjarakat itu rata ba 

SMG., DJUWAT 27 MARET 1953 
“ 

Kabar Kota | 

Dokter? Ikut Pameran Pen ea team 

bersuku-suku serta bergolong-golongan, - agar 'supaja kamu kenal- 

| KELAMBATAN PIHAK resmi Indonesia terhadap krisis cko | 
nomi dalam negeri, disertai dengan' sentimen anti-asing dari pcn- 
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pekarangan gredja-Randusari. 
International Dressing Show” 

tersebut akan diselenggarakan 
atas usaha2 njonja2 jang mendja- 
di anggota2 dari Perkumpulan 
Isteri2 Dokter di Semarang, jang 
dibantu pula oleh beberapa njo- 
nja dan nona lainnja, diantaranja 
djuga anggota2 dari Fu Nu Hui 
jang terkenal itu. 

Untuk keperiuan tersebut se- 
telah dibentuk suatu panitia terdi 
ri daripada: Nj. Go Gien Hoo 
ketuu, nj. Ong Jong Soen ketua- 
muda, nj. Liem Khoen Kie ke-) 
tua-muda, tn. Tan Siauw Bo pe- 
nalis, nj. Oey Khoen Lian penu- 
Es Il, tn. Gan Tik Bie bendahara. 
sedangkan sebagai anggota2 ter- 
tjatat pula banjak nama, diantata 
nja tn. mr. Liem Tjoen Hoo, nj. 
Chung Kim Jan, nona Sie Tjing 
Nio,- nona Oei Hwat Nio. nj. 
fhio Kee Tiong, tn. Tan Tjien 
Lien, tr Ong Tiong Lie, nj. Be 
Tiang Hien, nj. Gan Sing Bie. 
zuster Liem Tian Bing, tn. Tjan 
Ilang King dan banjak lagi. 

  

  

-. 

Selaruh keuntungan un- 
tuk amal. 

"Seluruh keuntungan jan akan 
diperoleh untuk pertundjukkan 
itu adalah buat amal. Pembagian 
nja adalah demikian: R.S. Tiong 
Hoa 1 Wan 554&. R.S. St. Elisa- 
beth 1592, Rumah Bersalin Pan- 
ti Wilasa 159e dan Pendirian Tu- 
gu Muda Semarang 154. 

Dapat diramalkan: bahwa 
ternasionat Dressing Show” itu 
akan mendapat “sambutan jang 
hangat dari publik. Bukan sadj: 
karena 'sifatnja amal, tetapi dju 
ga karena kebanjakan mereka jg 
akan memberanikan dirinja ,,di 
pamerkan” didalam pakaian? jg 
berageka warna itu terdiri daripas 

.dn orang2 jang terkenal didalam 
pergaulan masjarakat di Sema- 
rang. Tjoba orang bajangkan, b: 
gaimana nanti tampaknja apabil: 
para dokter2 jang umumrija pa- 
ra pembatja di Semarang sudal 
kemat.. tampil dalam .pakaiar 
sebagai “orang Djepang, keman- 
ten Sole, orang India dan seba: 
gainja! 2 

.In- 

' Sekarang sudah dapat dikabar- 
kan teribih dulu. bahwa rombo- 
ngan-rombongan jang akan am- 
bil bagian sudah mengadakan la- 
tihan2 untuk peranan masing? 
Diantara lain disini bisa disebu: 
akan tampilnja rombongan? di- 
dalam pakaian? kebangsaan Be 
landa Uengkap dengan ,,houter 
klompe#”), penduduk — Tirool 
bangsa - Hongaar,  rombongar 
Amerika Selatan, — rombongar 
Tionghoa. rombongan Minangk: 
bau, rombongan kemanten Solo 
rombongan - India,  rombongar 
Spaniol. rombongan — Djepang 
dan Iain2nja. 

Bukan sadia pakatan2 daripa 
da bangsa2 atau suku? bangsa jg. 
“diwakilkan” itu ditiru . dengar 
persis benar. Djuga laga-lagu se- 
suatu bangsa atau suku bangs: 
itu akan ditiru pula dengan teli- 
ti. 

  

22”2 TON TRIGU DISITA. 
Polisi Ekonomie di Diakarti: 

telah berhasil mensita 2212 tor 
trigu pada 3 25 Maret jbl. jang 
disimpan didalam gudangnja NY 
Go Hong Seng”. - 

MALAM AMAL, 
Pada tg. 30 dan 31 Maret 1953, 

Panitya Malam Amal Patang Me 
rah Indonesia tjb. Semarang akan 
mengadakan malam amal di Aula 
SMAB, dj. Oei Tiong Ham. 

PAGANG DAN EKONOMI 
Semarang 26 Maret '53. 
Kapok C pendjual 1030: Bidji k 

pok- nam. 72.50: Kopi Rob Kam 
pong GB kedjadian 725: Kopi Rob 
Ond. WIB pendiual 930: Kedele pm' 
Malang pendiual 151.50, Kedele pm 
Diember pendiual 160: Kedele ga 
diah pembeli 142.50: Kedele hitar 
pendjua! 140: Kedele pmi Luma 
djang pendiual 155: gaplek. pembel 
50: Diasuns mtih pendjual 81: Ka- 
tiang jang tidak terkupas tetapi ter 
pilih, pendiual 235: Katjang terku 
pas jang tidak terpilih, pendjual 280 
Katjang terpilih dan terkupas pen- 
djual 300: Katiang terpilih kasar dan 
terkupas pendjusl 290: Katjang ms 
rah pendjual 135:  Katjang hidjau 
julik pendjual 175. Beras kretek TC 
tjerze pembeli 140: H.C. Green zat 
ken pendival S: A-Twill zakken pen 

'TARGA EMAS. 
Tgl. 26/3 (Ant.-UP-Comtel). 
Djakaria: Emas No. | pendju- 

al Rp. 42—— id. No. 2 kedjadian 
Rp. 41,60. 

Surabula: Harga pendjual 
Rp. 41,80. 

Singapurs: Emas lantakan per 
tael pembeli Str. $ 162/pendjual 
Str. & 167. ' 

Hongkong: Emas lantakan per 
tael HK $ 270,50. 

Bangkok: Emas 

  

lantakan per 

| Dressing Show” Di Semarang 

to DAN 3 Mei jad. kepada publik Semarang akan 
suatu pertundjukan jang ,.uniek”. 

akan nantinja dapat 
Sambil duduk diatas 

melihat bola dunia berpu- 
1g akan melihat pemandangan2 jang melukis- gai negeri, dengan penduduk dalam pakaian , | tersangkut itu. Pemandangan jang mengherankan” tadi dapatlah disaksikan, 

i International Dressing Show” 
apabila orang akan me- 
jang akan diselenggara- 

itu, diruangan aula jang terletak didalam 

  

PEMBUKAAN TAMAN 
KANAK2., 

Pada tg. 30 Maret 1953, di Ko». 
Redjosari Gg. 8/1 akan diadakan 
pembukaan Sekolah Taman Kanak? 
iang diselenggarakan oleh Wanita 
Demokrat Indonesia tjb. Semarang. 
Pembukaan ini berlangsung pada 
ijam 9 pagi. 
(UNGU NKAH SEMARANG 

DIAMUK BADAI? 
Seperti diketahui, baru2 

Ia telkh diamuk 
keadaan di. negeri 

likatakan mundi 3 tahun. 
nana hebatnia 1 

di 

ini Ne: 
badai 

Belanda 
Bagai- 
tidak 

      

  

              

gan, belim . lama 
2r Heuvel . dar: 

Semarang. 

  

       

1 

Be- 
£ d 

cmangannja ba- 
a lantiar. Dalam 

he 
1 Be- 

ah meramalkan 
itu, diman: 

anda dikeluar- 
san uang sedjun 350 djuta ru- 
piah untuk membikin tanggul. Tak- 

  

1 pemti : 
au pernsh tinggi: 
itongkok, sed 

Kuo Yu 

1» 

     

  

  

   

        

  ran untuk pembikinan tanggul tsb 
achirnja tjotiok dengan taksiran 
Prof. van der Heuvel, jaitu 500 dju 
ta rupiah. Lebarnja tanggul j 
pernah diusulkan 

   
    

jang 
untuk Z Ize 

ialah 15 meter lebar, tetapi ernjata 
hal ini ketika- badai mengamuk te 
tap kelihatan berharganja. “Tetap 
entj: pada waktu itu diang- 

    

  

  

Karena keterangan Prof. van 
er .Heuvel itu. menari perhatian- 
ya beberapa instansi di Semarang. 
maka sedikit waktu lagi beliau akan 
lidatangkan di Semarang untuk me 
pindjau tentang kemungkinan2 “epe 
'abuhan? “Semarang “kelak “dtamuk 
badai. 
N: V. YOLKSHUISVESTING. 

Kekajaannja berupa - 691 
rumah seharga Rp. 4.892. 
853. 

Pada waktu zaman Belanda di 
Semarang telah didirikan “NM. 
Volkshuisvesting jang menurut ke 
erangan saham2nja : terdiri “907 
lari Pemerirtah dan 1002 dari Ka- 
apradja  (Gemeente). Maksudni 
pendirikan N.V. itu adalah mendi 
ikan rumah? unt rakiat. Menu 
ut keterangan  djumleh kekajaan 
N.V. tersebut berupa rumah,  ja'ri 
li Tjandi 5 buah, di Semarang Uta- 
a 23 buah dan di Miaten 663 bu- 
ih. “Sebagian da umah2: iti ka 
sarnja hendak 
»yajar uang pind 
Nilmy. dan men 
'onds. Dahulu modain 
2 djuta rupiah, tetapi dari 
tsb. baru distor 1056 ker 
ersebut. Menu 
N.V. itu 
djuta " rupiah, t 
jang ini didapat dari pindjaman. Se 
(arang ini kekajaan itu ditaksir be- 
upa Rp. 4.776.820— dan tanan? 
eharga Ik. Rp. 116.038, atau 
eluruhnja ditaksir Rp. 4.892.258. 
Angka ini belum terhitung ianah2 
ang telah disewakan berupa ' erf- 
sacht dsb.-nja. 

IASIL TRITUNGGAL JANG 
GILANG-GEMILANG. 

Gerakan Tritunggal (Pamong Pra- 
fja, Tentara dan Polisi) . bsberavba 
yaktu berselang didaerah Kedung- 
fjati telah mendapatkan hasil jang 
ilang gemilang, dimana telah  di- 
'angkap 35 orang anggauta gerom- 
solan, antara mana terdapat 2 
rang pegawai dari Djwt. Kehuta- 
tan. Keterangan selandjuinja me- 
igatakan, bahwa sebagian besar da- 
4 orang2 itu adalah mereka 
melakukan pentjurian2  kaju 
lihutan. 

    

           

untuk mem- 
j kepada   inja 

             

  

1 

    

      

SIARAN R.R.I. SEMARANG 
Saptu, 28 Maret 1953. 

Djam 17.00 Pembukaan, 17.05 Ta 
nan kusuma:. 17.30 Berita daerah: 
17.45 Irama kwartet: 18.00 Obrolan 
sak Patrol: 18.15 Manasuka AP: 
19.00 Tanda waktu: 19.10 selingan: 
19.15 Siaran pemerintah, 19.30 Ma 
am setenata: 20.00 Sari warta: 20.05 
Siaran pemerintah, 20.15 Ichtisar pers 
20.30 Kienengan patalon: 21.00 Bej 
ita bahasa Djawa: 21.15 Wejang ku! 
it: tjerita Kresna Kembang: 22.00 
“Warta berita: 22.15 Tindjauan esok 
tari: 22.20 Wajang kulit: 05.00 Tu 
up. 

SIARAN R.R.I. SOLO, 
Saptu, 28 Maret 1953. 

Djam 17.00 Pembukaan: 17.05 Ki, 
! 

iman dari pemuda pemudi: 17.30 
Berita daerah: 17.45 Rangkaian la- 

"u2 Waltz: 18.00 Timbangan buku: 
18.15 Rajuan Sore O.K. Irama Mu-: 
las 19.00 Tanda waktu: 

cota hari ini: 19.15 Kontak dengan 
sendengar: 19.30 Tjarakan: 

Sari warta berita: 20.05 Siaran, peme 
ntah: 20.15 Iichtisar pers: 20.30 Pe 
igasah otak: 21.00 Berita bahasa 
Djawa: 21.15 Atjara esok hari: 21.20 
Klenengan manasuka: 22.00 Warta be 
ita, 22.15 Klenengan manasuka, 

  

  baht weight 332 ticals. ?4.00 Tutup. 

kan, bahwa 
berkurang: dan bahwa neggra ini se 

i tetapi tjara2nja 
jita ig kini 

' ngan hukum. Kalau   
djam 3 telah melari 

(orang tahanan dari 
| djara 
“mempergunakan besi2 plat. 
idak diterangkan ba 

Hn You | astjara Fierelis dupat melarikan 
20,90 | Giri. 

ngat penting bagi Pasifik seluruhnja, demikian ditulis oleh warta- | 2 
wan Australia, Charles Meeking dalam harian ,,Washington Post”, 
Di Indonesia orang2 Amerika lebih tidak populer lagi daripada | 
bangsa asing lainnja, sekalipun mereka banjak mengeluarkan uang | 
untuk keperluan perpustakaan2 penerangan dan pekerdjaan2 diplo 
matik dan konsoler, demikian Meeking. Bs 

' Meeki & menjatakan, bhw .mu-t Dalam menghadapi krisis politik. 
ketatanegaraan dan ekonomi dewa 
sa ini, ” banjak pemimpin2 Indone 
sia menerangkan kepada rakjat, b: 
hwa gagalnja usaha2 untuk mem- 
pertinggi taraf penghidupan di In- 
donesia disebabkan oleh Amerika 
Serikat, jg menekan “harga2 karet 
dan timah, jg merupakan dua hasi! 
penting dari Indonesia, dari mana 
Indonesia mendapatkan  penghasi- 
lan luar negerinja. Meeking, se- 
orang pemimpin redaksi dari ,,Can- 
berra Time”, jg beberapa waktu ber 
selang mengundjungi Indonesia me- 
nulis, bahwa bagaimanapun djuga 
memandangnja, keadaan di Indone- 
sia dewasa ini mengchawatirkan, 
bahkan membahajakan. 

$ Fuehrer Indonesia. 
Meeking — selandjutnja  menjata- 

| produksi di Indonesia 

diak beberapa bulan ,,berada dim. 
genggaman “krisis politik, jg. telah 
hampir  seluruhnja melumpuhkar 
pekerdjaan2 pemerintah”. Meeking 
mengatakan, bahwa keadaan di In 
donesia ,,menurut pendapat bebera- 
pa orang  penindjau jg kompeten. 
bangsa Eropah maupun Indonesia, 
keadaan dewasa ini akan dapat me 
ngakibatkan perang ' saudara, ke: 
tjuali djika dapat diperoleh penjele- 
saian2 jg tertentu.” Di Indonesie 
terdapat suatu kerjenderungan  ke- 
djurusan nasionalisme jg makin in 
tensif, ig mudah dapat berkembang 
kearah salah satu bentuk totalitaris- 
me, walaupun belum ada suatu tar 
da nampak akan timbulnja seorang 
Fuehrer Indonesia, demikian  Mee: 
king selandjutnja. Keadaan tsb. mc 
nurut Meeking “disebabkan sebagi: 
an besar oleh perasaan ketjewa rat 
jat banjak, karena kemerdekaan jg 
telah diperoleh tidak segera menu- 
dju kepada perbaikan2 dalam taraf 
penghidupan, — keuntungan2 ekono- 
mi 'dan keamanan sosizl. 

  

Korupsi Di 
KB Smg.? 

Kemungkinan Dibitjara- 
kan Oleh DPRDS Kota 

Besar 

  

# 

PADA waktu belakangan ini. 
tersiar desas-desus, bahwa dibagi 
an Pekerdjaan Umum Kota Pra 
dja Semarang ada terdjadi korup 
si. Tetapi sampai dimana kebena 
rannja berita itu, kini belum di 
dapat keterangan sebagaimana di 
harapkan. Bahkan menurut saran 
berita itu dikatakan, bahwa soal 
tsb. tidak lama pula akan diadju 
kan dalam sidang DPRDS Kota 
Besar Semarang. Dalam pertjaka 
pan wartawan kita dengan ketua 
DPRDS Kota Besar Semarang 
Abubakar Imam Chourmain a.l. 
mengenai soal tsb. pun tidak dibe 
rikan djawaban, pun tidak diban 
tah. 

Gampang. Siutjapkan, teta 
pi susah dibongkar. 

Lain kalangan dalam, pertjakapan 
dengan wartawan kita mengenai ko 

rupsi mengatakan, bahwa sekarang 

ini orang gampang sekali mengobra 
utjapan2 mengenai korupsi. Tetap 
jg paling penting bukannja untux 

memperkembangkan utjapan tsb.. 

membongkar soa 
memang  kelihatannj: 

mendjalar dikalangan pelbagai Pe 
gawai Pemerintah. Kalangan ini se 

landjutnja mengemukakan sarannja, 
betapa baiknja kalau  patia tiap? 
Djawatan andai kata dapat di ben: 

tuk golongan kaum muda jg insjaf 
benar akan pentingnja soal ini dan 
ingin menjaksikan negaranja bebas 
dari soal korupsi. Golongan ini ha 
rus tersebar disemua ' garis lapa- 
ngan pekerdjaan sctjara diam2. Ka 
lau golongan ini dapat  membong 
kar perkara itu, per'u djuga diseli- 

diki sarannja setjara jg effectisf dan 
dapat dipertanggung djawabkan  de- 

hal ini tida! 

mungkin, selama itu soal korupsi t 

itap akan mendjalar dan subur. 

  

PENTJAK ,, PERSATUAN 
. HATP”. 

Perhimpunan Olahraga Pentjak 
Persatuan Hati” telah mengada- 
kan pertemuan di Djomblang-ba- 
rat jang menghatsilkan susunan 
pengurus baru dimana pimpinan 
umum dipegang oleh sdr. Nur 
Utomo: bag. teknik dan organi: 
sasi sdr.2 Agus Sudarmo dan Ha- 
dikusumo, 
keuangan sdr. Wagio dengan G 

bantu oleh 7 orang lagi. Aza 
dan tudjuannja perkumpulan in 
ialah kekeluarga'an, 
dan 
kesehatan badan dan 
ngun kesenian asli pentj: 
matnja sdr. S. Mangku di! 
blang Barat 687. 

TAHANAN MELARIKAN DIRI 

penulis sdr. Moehani 

persamy'an 
memperhat ki 

memba- 
k. Ala- 
Diom. 

  

rsatuan, 

a 

       

Padat anggal 25 Ma 

      

  

Rumah Pen- 
Pelarian in: 

Ti- 
tja- 

Ambarawa. 

aimana 

MALANG-MIGNON., 
Sebentar malam' djam 19.30, 

digedong Stadstuin, Duwet akan 
diadakan pertundjukan tonil oleh 
Union dengan tjeritera ,,Malang- 

dah tetapi tidak seluruhnja berda- 
sarkan” untuk menerima, bahwa se 
bab2 daripada kesulitan ini sebagi- 
an besar terletak pada pengaruh ko 
munis. Dikatakan  olehnja, bahwa 
pendapat? kekuatan pengaruh ko- 
munis ini saling berlainan. Bebera- 
pa pihak berpendapat, bahwa penga 
|ruh komunis ketjil, pihak lain ber- 
|pendapat pula, bahwa pihak komu 

datang akan memperoleh. duapuluh 
persen daripada djumlah kursi dim 
parlemen, djika mereka. mendapat 
bantuan dari unsur? jg sealiran de- 
ngan mereka dalam partai2 lain, te 
tapi pendapat umum jalah, . bahwa 
pengaruh komunis ini terlampau di 
lebih-lebihkan. 

Kechawatiran Islam. 

wa beberapa pemimpin. Islam lain- 
nja chawatir, bahwa PNI dibawah 
perdana-menteri Wilopo ,.akan tum 
buh kearah suatu imperialisme kc 
munis”, akan tetapi bahwa djusa“d 
duga, bahwa PNI akan banjak me 
agalami kekalahan, bilamana diad: 
kan pemilihan umum jang beb 

Lebih landjut Meeking 
| bahwa menteri“keuangan dr. Sumitro 
telah menerangkan kepadanj bah- 
wa keadaan keuangan. di Ir esia 
adalah kritik, bahwa angka? 
si berobah-obah diantara 80 sampa 
6096 dari tahun 1938 dan bahwa be 
ban penuh dari kekurangan? dan pe 
ngeluaran2 dewasa ini akan teras: 
dalam tahun 1953. ,,Soal jang kit: 
hadapi bukan hanja mengenai k 
uangan dan uang, akan tetapi 
nai produksi dan bekerdia ker: 
mikian menzrut Meeking keter: 
dr. Sumitro jang diberikan k 
nja. ,,Apa jang akan kami lak 
dalam tahun depan dsl. akan mens 
tukan bagi hari depan penduduk. kz 
ni, negara kami dan bangsa kami”, 
Temikian dr. Sumitro menurut Mee 
king. 

      

         

  

                

  

2 asing. : 
.Kabarnja  pemimpin2 politik, 

mengingat akan. politik jang didjalan 

taan bahwa semua partai sedikit ba 
njak dibawah pengaruh sosialis wa- 

fjara2nja, tjondong untuk membenar 
kan bahwa daripada Penanaman ps 

“Idal asing -.tidak dapat diharay 
bahwa ini: memberikan suatu .djami 

aan bagi penanaman”, demikiarn 
Meeking, jang selandjutnja menjata 
kan, bahwa ,,untuk sementara wak- 
tu rupa2nja sedikit kemungkinan 
akan mendapatkan djaminan2 — se 
suai.dengan harganja — terhadap na 
sionalisasi industri dan pemindahan 
sebagian daripada keuntungan kelu- 
ar negeri. Selandjutnja dalam kara- 
ngannja, Meeking' menulis, bahwa 
Natsir pernah menerangkan, bahwa 
prinsip ,.geleide economie” dari Ma 
sjumi tidak berarti ,,nasionalisasi se 
luruhnja”, akan tetapi lebih berarti 
suatu sosialisasi sesuai dengan' azas2 
Islam.. j 

Natsir menurut Meeking telah me 
njatakan kepadanja, bahwa ,,penana 
man2 modal asing akan memberikan 
penduduk disini pekerdjaan dilapang 
an, jang tidak dapat diselenggarakan 
oleh bangsa Indonesia sadja. 

Nasionalisasi harus  dikerdjakan 
mermurut suatu programa jang terten 
tu, dengan mengingat “urgensi dan 
kedudukan keuangan negara”. Menu 
rut Meeking sedikit. tanda? akan hi 
Jupnja kembali perdagangan luar ne 
geri Indonesia, sekalipun dalam' be- 
berapa waktu jang achir2 ini dilaku 
kan perkundjungan2 oleh' delegasi2 
perdagangan Djepang, Australia,! Pi 
lipina dan Thailand. Anggota2 delega 
si Pilipina telah diterima dengan si 
kap agak dingin, demikian Meeking. 

kechawatiran, bahwa mereka akan 
| menarik Indonesia dalam suatu pakt 
internasional”. ' | 
Keadaan jang demikian ini dari 

suatu negara Asia jang kaja dan vi 
tal itu menarik perhatian di Austra 
lia, demikian Meeking. : 

€ Gem 
fa 

  

MAGELANG 
mna 1 5 Teman 2 

SELEKSI ATHLETIEK. 
Untuk memilih tjalon djago2 jang 

akan ikut ke seleksi PON III selu- 
uh xedu, maka pada tangal 5 April 

La.d. oleh P.A.S.I.-KEDU Kabupa- 
ten Magelang akan diadakan selek- 
1 athletiek bertempat 
jang Tidar Magelang. Adapun jang 
ikan diperlombakan - ialah semua 
“CmOr athletiek mengenai lari ' 100 
n. 400 m., 800 m., 1500 m.,”5000 
n., dan 10.000 m.,  lontjat tinggi, 
jauh, djangkit, galah dan gawang. 
selandjatnja mengenai lempar lem- 
sing, peluru, tjakram dan Dasalom 
ba. 
Yiap2 pengikut hanja  diperboleh- 

kan mengikuti 2 nomor dan disertai 
uang pendaftaran 50 sen tiap2 no- 
mor. Demikian keterangan jang di- 
peroleh dafi Ketua ,,Pasi-Kedu” di 
Magelang. 

GABUNGAN PERUSAHAAN 
PENDJAHIT. 

Baru2 ini di Mageiang telah di 
bentuk Gabungan Perusahaan Pen 
djahit Indonesia Magelang atau di 
singkat G.A.P.P.I. Organisasi tsb. 
didirikan dengan maksud “untuk 
mempersatukan segenap pengusaha2 
pendjahit jang ada “di Magelan 
Adapun susunan pengurusnja ter 
dari: Ketua “ Muljohardjo, Wakil 

    

   

Ketua Saad Abduikadir, Pesulis LJ.   Mignon”. 

kek: 
ana Mu angs 

Sugondo, Penulis II Kusman 

  

nis dalam pemilihan umum jg akan! 

Meeking selandjutnja menulis, bak Pa 

menulis. f 

Soal penanaman modal. 

kan sampai sekarang ini dan kenju/ 

taupun mereka berlainan dalam-hal 

nan besar bagi dividen2 atau djami: 

jakni sebagai suatu akibat daripada! 

  

        
Pada hari Rebo kemarin dulu, dutabesar. Inggris baru, Oscar Char 
les Morland CMG menjampaikan surat2  kepertjajaannja kepada 
presiden Sukarno. Pada -gambar tampak Morland pada saat me 
njampaikan surat2 kepertjaiaann ja itu. 

Membangun & Mendidik 
Kerdjasama Antar Kementerian 

bitjarakan 

  

PANITIA ANTAR Kementerian untuk pemban 5: gunan dan 
pendidikan masjarakat, hari Kemis kemaren mengadakan pertemu- 
annja jang ke-4 bertempat di Kementerian Penerangan. Seperti di- 

. ketahui, panitia tersebut jang diketuai oleh Sadarjun dari Kemen- 
terian PPK dibentuk dengan maksud untuk mentjari kerdja sama 
(diantara semua Kementerian kearah pembangunan dan pendidikan 
masjarakat. Didalam pembukaan pertemuan itu hadir pula Mente- 
ri2 Penerangan dan PP dan K jang masing2 telah memberikan 
berbagai pedoman guna kelantjaran pembitjaraan2 dalam usaha 
mentjari kerdja sama diantara Kementerian2 itu. 

110.000 Buku 
Tentang Ilmu Kemilite- 
ran Milik Bibliotek A.P, 
WAKIL Presiden Moh. Hatta 

dengan disertai oleh Major Su- 
tarto hari Selasa telah mengu 
djungi Djawatan Pusat Perp 
kaan Angkatan Darat di Djalan 
Biliton, Bandung. Wakil Presiden, 
jang diterima oleh kepala Djaw 
tan PPAD Kapten Kartawirana, 
menaruh banjak perhatian terha 
dap lektuur jang dibatja 
Angkatan Perang dan  melihat2 
keadaan diperpustakaan itu 
ma Lk. 2 djam. Sebagai diketa 
hui, djuga Djenderal Major Sima 
tupang Ik. 8 hari jg lalu 
.mepundjukkan perhatiannja ke 
pada perpus akaan itu den 

"Menurut keterangan pihak Dia- 
watan Pusat Perpustakaan Angka- 
tan Darat 'itu, perpustakaan itu 
mempunjai Ik. 110.000 buah buk 
mengenai soal2 kemiliteran 
ngetahuan umum.  Djawatan 
karang telah mempunjai 
tjabang diseluruh Indonesia, jaitu 
ditiap2 territorium,  djawatan2, di- 
nas2,  direktorat2, inspektorat? 
staf2 dan resimen2 Angkatan 
rat. Walaupun perpustakaan 'ini ada 
dibawah Angkatan Darat, demikian 
diterangkan selandjutnja, tapi djuga 
anggauta2 Angkatan Laut dan Ans 
katan Udara bisa 'memindjam bu 
ku2, dimana sadja mereka berada 

Diterangkan djuga, bahwa perha 
tian dari pada anggauta gkatar 
Perang untuk membatja buku? it 
besar sekali, apalagi dari tempat: 
pendidikan. Tapi disamping 
sih ada djuga kesulitan jg an 
oleh para anggauta Angkatan Pc- 
rang jg suka “membatia itu. jakn: 
soal bahasa. Perlu diketahui, 
kebanjakan dari buku? itu ditulis| | Vaksentral2 pusat SOBRI,  HISS 
dalam bahasa asing seperti bahasa | Bl, SOBSI, PSBI, GSBI, KBKI da- nggris, Dierman, Belanda, Peran-|lam sebuah ,,Pernjataan Bersama” tjis- dsb.nja (Antara). nja mengumumkan, bahwa pertemu 

an mereka bersama baru2 ini telah 
DITAHAN ATAS TUDUHAN | berhasil mengambil keputusan utk 

PEKERDJAAN MATA2. membentuk satu Panitia Pusat 1 
Kalangan2 Tionghoa di Macao Mei 1953 dengan mengadjak organi 

hari Selasa menerangkan - massa. Naa tsb. Para 
» eka : sarkan pengalaman am- Pena Ba ae aa pau, dan didorong oleh kesadaran 

a dan kejakinan jg sedalam-dalamnja 
oleh pembesar RRT, berserta | bahwa hanja dengan persatuan jg yacht jang ditumpangi ketik : kokoh diantara seluruh kaum bu- 

etika dalam perdjalanan ruh baru akan dapat ditjapai keme- 
Hongkong dan Macao, nangan2 jg gemilang. Demikian di 
atas tuduhan melakukan kegiata 

  — Sambutan Pene- 
rangan dan PPK. 

Menteri Penerangan - Mononutu 
menerangkan a.l, bahwa tugas dil: 
pangan pembangunan dan pendid: 
kan masjarakat adalah tugas jg per 
ting dan luas sekali. Kalau dilapa- 
ngan djasmani ada dewan peran 
tjang dan dewan ekonomi ket 
angan jg mendjadi inti dari pads 
kemadjuan djasmani, Paniti: 
Antar . Kementerian ini, meskipun 
tidak terkenal, dapat dipandang se 
bagsi inti pembangunan hani. 
Dalam hubungannja. dengan pem 

bangunan dan pendidikan masjara- 
kat tsb, Menteri Mononutu menjatz 
kan betapa pentingnja djuga tugas 
Kementerian Pensrangan jg teruta- 
ma dititik beratkan mass 
education “itu didalam  masjarakai 
dimana 7076. belum mendapat pedc 
man jg tertentu sebagai warga ne- 
gara. 

“Kemudian Menteri PP dan K Dr. 
Bahder Djohan menguraikan tugas 
jg termasuk dalam lingkungan Ke- 
menteriannja, jaitu mpersiapkan 
generasi. muda untuk” mendjamin 
adanja masiarakat jg datang 
dan membentuk manusia susila jg 
bertanggung  djawab bangsa 
dan negara. Melihat aan ma- 
sjarakat sekarang ini 

    

  

Menteri Bah-, 
der Djohan menjatakan 
rannja, djika tidak ada usaha jg po- 
sitif konstruktif, maka krisis achiak 
akan datang mengantjam. Pembas- 
mian krisis tsb. akan berha- 
sil hanja dengan konsepsi nasional 
ig. baru. Demikian Menteri Bahder 
Djohan. (Antara). 

  

Panitya Pu- 

sat 1 Mei 

    

    
EKADIAUA TENGAH 

di Gelang: 

P£ njatakan dalam statement bersama 
mata2 terhadap RRT, tersebut. 

|kambangan berdasarkan peraturan 
'SOB sedjak tanggal 24 Djanuari '52. 
'Pembebasannja ini sebagian besar 
tadaiah djasa dari Panitya Razzia 17 
| Agustus Daerah jang mendapatkan 

nk bantuan dan sokengan jang sepenuh 
pertama organisasi tsb. akan meng- Wa dari sebagian masjarakat Tiong 

  

  

Bendahari Mahmudi. Sebawaf 

  

riari Senin siang jang lalu pihak 
kepolisian Purwokerto telah 
baskan kembali Lie Nai Fong sete- 
lah kurang lebih 1/2 tahun mering- 
kuk dalam tahanan. Pembebasan ter 
sebut dilakukan berdasarkan: surat 
keputusan Divisi Diponegoro No. 
39/T/53 tertanggal 16 Maret 1953, 
dan untuk selandjutnja selama wak- 
tu tiga bulan jang akan datang Lie 

  
dan dan selandjutnja ditawan 

adakan koperasi guna pembelian hoa Purwokerto. ' Atas pertanjaan, 

kesediaan dari para anggautanja —u Sal atas penahanan dirinja jang lama 
na mengadakan uang SAN Pa itu. Ini sudah biasa terdjadi seperti 
Rp. 100,— hingga Rp. 500, hiang Kai 

menerangkan ,bahwa 
ia belum ada keinginan untuk pu- 

ilang ke Tiongkok, keluarganja di In 

DIANGGAP DJADI MATA2 | 

R. R. T. 'KADER2 PEMBANTU DJAW. 
SOSIAL DI SIAPKAN. 

telah memulai latihan kilat pemban 
tu2 untuk selenggarakan pekerdjaan 
Lembaga2 Sosial Desa diseluruh ka 

djadi untuk seluruh daerah  Banju- 
£ mas kira2 akan dibutuhkan sedjum 

Nai Fong masih belum diperkenan- lah 1.400 orang. Menurut ketera- 

Senin pagi dikantor polisi daerah. Se adalah pegawai2 ahli Djawatan Sosi 
perti sudah berulang2 ' dikabarkan, |al dari berbagai tempat diseluruh In 
Lie Nai Fong adalah seorang pemu | donesia jang akan ' bergantian mem 

ngan kapal ,,Tjitjalengka”. Ta telah | rah mereka masing2. Biaja untuk Ja 

alat2. kebutuhan ' pendjahitan dan Lie Nai Fong menerangkan, bahwa 
lain2. Untuk maksud itu telah ada" ia tidak merasa dendam menja 

se: di Tiongkok dizaman iang K: 
orang. Shek, katanja. Dan selandjutnja ia 

saat ini 

Ati .donesia sangat membutuhkan bantu 
“an tenaganja. (Ant.). 

Didapat keterangan, hwa Dja- 
watan Sosial Daerah Banjumas kini 

bupaten2 Banjumas. Untuk tiap2 ke 
tjamatan disiapkan sebanjak 60 orang 

kan meninggalkan kota (stadsarrest) ngan latihan untuk tiap2 rombongan 
dan harus mendaftarkan tiap2 hari dilakukan selama 3 hari. Guru2nja 

da Tionghoa jang datang dari Tiong | berikan peladjaran2 berdasarkan ke- 
kek pada pertengahan tahun 1951 de | tjakapan pengalaman mereka didae 

anggap mendjadi ,,mata2 R.R.T.” | keluarkan oleh Djawatan Sosial Pu 
di Nusa- Isat, 

  

dengan. , .bersuku-suku, 

kechawati- ! 

- Kepentingannja, 

Kepentingan hidup bergaul da 
lam lingkungan ummat manusia, 
tidak sedikit kepentingannja. An 
taranja dapat mengadakan  ke- 
kuatan jang besar, jang dapat di 
pergunakan untuk segala kepertu 
an hidupnja, dan dapat mengalah 
kan segala machluk jang ada di- 
dunia ini. Bahkan sewaktu-waktu 
dapat mentjiptakan  barang-ba- 
rang jang aneh dan luar biasa, 
dan segala sesuatu jang susah di 
dapat djika tidak dengan bergaul. 
Oleh sebab itu, makin tinggi ke- 
dudukan manusia, makin besar 
hadjatnja kepada pergaulan dan 
bermasjarakat. Dalam lingkungan 
machluk hewan, ada djuga per: 
gaulannja, tetapi tidak sekuat 
dan seteguh jang ada pada manu 
sia, karena pergaulan hewan ti- 
dak" terikat dengan peraturan, ti- 
dak dengan tuntunan, hanja ber 
laku menurut dasar  thabratnja. 
Berbeda dengan pergaulan manu 
sia, tentu ada peraturan dan tun- 
tunan jang selaras dengan jang 
dihadjatkan. Manusia dalam per 
gaulan, dapatlah ia kenal menge 
nal antara seorang dengan se- 
orang lain, sekalipun berlainan 
negeri dan bangsa, berbedaan ru 
pa dan bahasa, sehingga satu 
bangsa dapat berkenalan dengan 
lain bangsa, segolongan  pendu- 
duk disatu negeri dapat  berhu 
bungan erat dengan penduduk di 
lain negeri. Tetapi tidak demiki- 
an jang terdjadi dikalangan ma- 
chluk 'bangsa. hewan. Hewan ha 
nja dapat berkenalan dengai dje 
nisnja sadja, seperti kambing ha 
nja berkenalan dengan kambing 
kerbau dengan kerbau, harimau 
dengan harimau. Tidak mungkin 
se-ekor singa dapat berkenalan 
dan berhubungan dengan se-ekor 
onta, : 

Pimpinan Islam. 

Menurut pimpinan agama Islam 
dengan tegas telah dinjatakan da. 
lam kitab sutjinja (Al Our'an), bhu 
manusia itu ditjiptakan oleh jg Ma: 
ha Pentjipta (ALLAH S.w.T.) dgn 
perantardan' dari seorang laki2 dar 
seorang perempuan, lalu didjadikar 

: berbangsa- 
bangsa dan 'bergolong-golongan. 'i 
djadikan demikian, bukan untuk 
berperang, bermusuhan: satu dengan 
lainnja, tetapi untuk berkenalan, ta 
hu mengetahui, sehingga — dapat 
membuahkan tolong-menolong dar 
bantu membantu dalam segala se 
suatu jg dihadjatkan oleh masing2 
dan untuk. kebaikan bersama. Ajat? 
Firman ALLAH: dalam Al Our'an 
dan hadits2 sabda Nabi s.a.w. telah 
tjukup-lengkap memberi tuntunar 
kepada ummat manusia terutama 
para pemeluk Islam, ditentang tia- 
ra2 bergaul dan bermasjarakat an 
tara sesama manusia, baik jg seali- 
ran dan seagama maupun jg tidal 
sealiran dan bukan seagama. Dar: 
antara pimpinan Islam dalam per- 
gaulan hidup bersama bagi maru:- 
sia, ketjuali « tolong-menolong dat: 
bantu -. membantu, jalah hormat 
menghormati, - harga. ' menghargai 
dan saling mengerti akan  kewadji- 
ban masing2. Sebab itu, kalau dim 
suatu pergaulan manusia, sedang di 
sana tidak ada rasa harga-menghar 
gai,. hormat-menghormati dan to- 
long menolong, maka dapatlah di 
katakan: pergaulan jg kosong, per- 
gaulan jg tidak membawa buah dan 
pergaulan jg” palsu. 

  
Toleng-menolong. 

Tentang ' tolong-menolong inilah 
jg pokok dan pertama kali harus di 
perhatikan bagi manusia jg bergaul 
dan bermasjarakat: tetapi tolong- 
menolong jg untuk kebadjikan dan 
jg mendatangkan/membawa — takwa 
kepada ALLAH. Adapun  tolong- 
menolong jg akan  meridatangkan/ 
membawa kedurhakaan dan permu- 
suhan, sekali-kali tidaklah diperke- 

WONOGIRI 
MATI MAKAN DJAMUR. 
Baru-baru ini sdr. Sokarso de- 

ngan anaknja Wagimin dari du- 
kuh Manding ketjamatan Sido- 
hardjo telah mati, sesudah ma- 
kan djamur., Menurut keterangan 
pihak jang mengetahui,  mening- 
galnja sdr. Sokarso dengan anak- 
aja itu akibat makan djamur. 

KUDUS 
BHAYANGKARI 

Pada tg. 25 Maret 1953, Per- 
himpunan Isteri Polisi (Bhayang 
kari) tjb. Kudus telah mengada- 
kan rapat pengurus/ranting2 se- 
luruh Kabupaten jang - diketuai 
nj. R. Moh Soenarto dan mem- 
bitjarakan persiapan2 pada hari 
Ulang Ibu Kartini, Bhayangkari 
Kudus mendapat tugas bag. tata 
usahh | pada Hari Kartini jang 
akan diadakan di Kabupaten Ku 
dus. , 

PATI 
PEMBELIAN PADI 

Dari sumber jang dapat diper 
tjaja didapat kabar, bahwa  tja- 
bang2 STII, Petani dan 

. 

    

  

  

BI. 
oleh Bupati telah dipersilahkan 
mendjadi Badan Pembeli Padi 
Pemerintah, sekalipun di Ketja- 
matan2 telah dibentuk  Badan2 
Pembelian padi Pemerintah. Mak 

    

dan golongan, segala suku dan bangsa, baik lelal 
puan, baik jang telah bernegara maupun jang masih bertempat 
tinggal belukar, baik jang pandai maupun jang bodoh. 

segala tingkatan 
i maupun perem 

   

nankan oleh ALLAH. Demikianlah 
kalau kita kembali menurut pimpi- 
1an Islam jg sebenarnja. Firman 
ALLAH S.w.T. didalam Al Guran: 
,Dan hendaklah kamu  tolong- 

menolong atas kebadjikan dan bak- 
ti kepada ALLAH: dan djanganlah 
kamu tolong-menolong atas kedur- 
hakaan dan permusuhan.” (O. Su- 
rat Al Maaidah 'ajat 2). 

Djadi, kalau menurut pimpipan 
Islam, manusia dalam pergaulan, 
itu dalam pokoknja untuk kenal- 
mengenal dan tolong-menolong da- 
lam urusan kebadjikan dan bakti 
kepada ALLAH. Oleh sebab itu, 
andai kata dalam lingkungan ma- 
sjarakat ada orang Islam jg tidak 
dapat atau tjanggung dalam pergau 
lan, itu bukan kesalahan agama Is- 
lam, tetapi dari. kesalahannja. sen- 
diri. 

Bandjir 
3 .. : 
.Tjibeureum 
Kerugianf175.000 Rupiah 

BERITA terlambat menjata- 
kan, bahwa Minggu malam jang 
lalu sungai Tjibeureum didaerah 
Kopo/Madja dengan mendadak 
telah bandjir dengan hebatnja 
dan telah meminta korban harta 
benda jang banjak sekali, demiki 
an keterangan. T. Darmakusu- 
mah, tjamat Madja, Rarzkasbi- 
tung. Karena pasangnja ar ter 
djadi pada pukul 24.00 malam 
hari maka penduduk tidak men 
Iapat kesempatan untuk menjela 
matkan harta bendanja sama se 
kali. 

Di eMadja dua buah desa, Bi- 
nong dan Tjibeureum jang telah 
menderita akibat bandjir ini. Ke 
hetulan penduduk dua desa tadi 
baru sadia selesai memotong padi 
Jan padi itu masih belum dibawa 
yulang, karena memang biasanja 
Tidjemur sampai kering dulu di 
sawah. Tjamat Madja menerang 
kan kenada PI-Aneta. bahwa ke 
"ugian benda dari penduduk di 
'aksir seharga Rp 25.000.-— un 
uk desa Binong dan Rp 150.000 
untuk desa Tjibsureum. Djumlah 
tadi “adalah “merupakan “harga 
badi, barang2 dan rumah2. Sam 
bai berita ini ditulis air masih 
menggenang dikedua desa itu dan 
didaerah Kopo (Serang). 

1 
  

  

PSSI DJATENG — MAKASAR 
3—2, 

Dalam pertandingan ulangan 12. 
berlangsung kemaren sore di Solo 
antara Kes. PSSI Djawa Tengah 
dan Persis Makasar, ternjata  Dia- 
wa Tengah dapat mengguling Ma- 
kasar dengan angka 3—2. Seperti 
diketahui, PSSI Djawa Tengah ke- 
tika bertanding dengan Makasar di 
Semarang telah kalah 3—1. 

TJOA TJOEN BIE WAKIL 
PSSI DI AMERIKA SERIKAT, 

Tjoa Tjoen Bie, Ketua dari UMS 
dan anggota Pengurus Besar PSSI jg 
pada tanggal 3 April akan berangkat 
ke Amerika Serikat sebagai Direktur 
Eastway Ltd., dan akan tinggal disa 
na selama lebih kurang 1 tahun, te 
lah ditetapkan oleh P.B. PSSI selaku 
wakil PSSI di Amerika Serikat. 

Penetapan tersebut dilakukan pada 
hari Rebo malam dalam rapat Pe- 
ngurus Besar PSSI distadion Ikada, 
Djakarta, dalam mana Ketua PSSI, 
Maladi “atas nama seluruh anggota 
.pengurus, menjerahkan sebuah tan- 
da mata berupa patung ukiran Bali 
kepada Tjoa Tjoen Bie. 

sudnja agar para petani tidak 
banjak mengalami kerugian da- 
lam menghadapi pendjualan pa- 
dinja dan kabarnja petani pun 
tidak tergabung lagi dalam B.P. 
4 seperti tahun jang lampau. 
MODAL Rp. 10.000,-  DIPIN- 

DJAMKAN 
Koperasi "Sedijo Muljo” dide- 

sa Wangunredjo telah berdiri se- 
djak achir th. 1952 dan mempu- 
njai 56 orang anggauta dan ber- 
modal Rp. 500.-. Dalam konpe- 
rensi Kepala Desa belum lama 
berselang di Ketjamatan Margore 
djo, oleh A.W. diberitahukan ke 
pada kepala desa jang  bersang- 
kutan, bahwa "koperasi tsb. akan 
menerima pindjaman modal dari 
Djwt. Koperasi di Pati “sebesar 
Rp. 10.000,- dan  diwadjibkan 
mengembalikan dalam waktu 5 
tahun dengan disertai bunga 974, 
dimana jang 246 diserahkan un- 
tuk modal koperasi tsb. 

DJUWONO 
PERTJOBAAN MEMBEGAL 
Belum lama berselang, ketika 

se-orang anak perempuan nama 

  

  Padmi, tinggal didesa Geneng pa 
da waktu sore hari pulang dari se 
kolah, tiba2 didekat desa Langen 

hardjo tlh. ditjegat oleh 2 orang 
lelaki 1g. mentjoba merampas se- 
pedanja. Tetapi perbuatan ini ga- 
gal, karena diketahui oleh se- 
Orang nama Tamsi. Pertjobaan 
untuk menangkap pendjahatsitu 
pun tidak berhasil. 

    

f 
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£ 

“duh telah menggabungkan diri. 

dituduhkan Kepadania belum 
pai d N en, 
tersangkut dalam 'perkara Tiga Djul ngan aksinja 
si : , : 

“dangkan pada ,,hoofddader” dalam versief ataupun dengan djalan 

£ jl 

P 3 1 

I 

  

  

   

bebaraya "ah pad: 

                          
  

  

5 jaksa Agung kemudian tindjau 
ja dari sudut juridis. 

. Diki nnja, mula2 tertuduh ti- 
“dak menggabungkan diri pada. ge- 

“ soal 

   

mengambil bagian dalam ultimatum 
tsb. Akan tetapi keterangan2nja' sen 
diri membuktikan bahwa ia - tidak 

“lama sesudah ultimatum itu  dike- 
Tuarkan telah memanggil Westerling 
lalu memberitakukan kepadanja bah 
wa ia bersedia memegang komando 
tertinggi dari pasukan2 Westerling 
(Sesuatu hal jang dulunja, kendati- 
pun telah ditawarkan kepadanja te- 
lah ditolaknja). Akan tetapi disam-, 
ping itu tertuduh ada mengemuka- 
kan beberapa sjarat, diantaranja su- 
paja Westerling selandjutnja - tidak 
akan melakukan sesuatu apa tanpa 
diketahui terlebih dahulu “oleh ter- 
tuduh -serta hanja atas perintah ter- 
tuduh. Pada ketika itu maka tertu- 
duh telah-menjatukan dirinja deng- 
an gerakan pemberontakan  Apra 
itu, jang tudjuan, organisasi . dan 
alat2nja — setidak-tidaknja sebagian 
besar dari padanja — telah dikets: 
huinja. Pada saat itu maka tertu- 

Tidak meniadakan turut 
scdianja memberontak. 

Dengan pandjang lebar telah 
diakui terdakwa setjara - bagaima 
na ia pada tgl. 24 Djanuari 1950: 
memanggil Westerling: memaki? ! 
Westerling, karena ia, Westerling, | 
dengan tidak diketahui tertuduh- | 
komandan tertinggi — telah ber 
tindak di Bandung: memberikan 
perintah kepada Westerling supa ' 
ja dengan orang2-nja  menjerbu 
sidang kabinet jang akan dilang | 
sungkan pada malam itu, menang 
kap Menteri2 jang ada disana, | 
dan menembak mati Saltan Ha 
mengku Buwono IX, Mr.-Ali Bu 
diardjo dan Kolonel Simatupans. 
Bahwa perintah itu tidak didja 
lankan, bahwa tidak mulai didja 
lankan oleh Westerling tidak me' 
niadakan turut sertanja tertuduh 

  

    
An 

rakan pemberontakan itu. Ia. tidak 

3 

Gerakan Wes 
Tn 

mengakui telah memegang « pperkom ando itu, karena 
srling. Dan oleh 

menerima opper 
k Akan 

— dengan pengorbanan anapun 

bahwa ia 

merasa 

sesuai djuga dengan apa jg 

dari tuduhan dalam sub pri 
pada gerombolan orang jg mem 

dalam pemberontakan Apra/ Ra- 
pi. 

Banjak pahlawan bangsa 

. Sementara itu,  banjak pahlawan 
bangsa telah gugur lagi, diantara- 
nja beberapa opsir tinggi dari TNI. 
Mereka sugur sebagai patriot jang 
sedjati. Mereka tidak berdosa.  Sa- 

| tu-satunja dosa mereka ialah bah- 
wa mereka adalah - pelopor per- 
djoangan bangsa, pembela kebenar- 
an, pendukung tjita2 unitarisme jg. 
telah terwudjud pada" proklamasi 
kemerdekaan “tg. 17 Agustus 1945. 
Djaksa Agung gambarkan  bebera- 
pa peristiwa pembunuhan: Didjalan 
perapatan Bantjeuj dalam kota se- 
orang TNI jang mengendarai jeep 
'dan tidak bersendjata, disfbp,  di- 
suruh turun dan angkat tangan, ke 
mudian ditembak Mati. “ Majat di- 
tinggalkan. sh 

Didjalan Braga dimuka Apotheek 
Rathkamp sebuah oto-sedan ' dita- 
han, tiga orang penumpangnja  di- 
suruh: turun, . seorang diantarania 
Letnan TNI. Tanda pangkatnja di- 
ambil. Orangnja disuruh berdiri di 
"epi djalan. Kemudian ditembak mati. 
Dimuka Hotel Preanger. sebuah 

truck berisi.3 orang TNI ditembaki. 
Truck terpelanting melanggar tiang 
listerik sehingga tumbang. Didjalan 
Merdeka  terdjadi  tembak-menem- 
bak kira2 15 menit lamanja. 10 Ma 
jat TNI bergelimpangan  didjalan 
Diperapatan .. Suniaradja-Braga 7 
orang TNI tidak bersendjata ig me 
ngendarai pic-up ditembaki dari mu 
ka dan belakang. Letnan Kolone! 
Lembong dan adjudannja “dihudjani 
peluru ketika dengan mobil hendak 
masuk “markas divisi Siliwangi. 

Mengapa tak tjegah 
Westerling ? 

Bagaimanakah pembelaan ter 
tuduh dalam hal ini? ,,Saja sama 
sekali tidak merasa ikut-tjampur 
dalam peristiwa Bandung. Saja 
tidak tahu sama sekali tentang 
kedjadian di Bandung”, kata ter 
tuduh. Saja tak perlu lama ber 
henti pada soal ini, demikian 

  

  

Pleidooi Hamid 
“Ia Merasa Tertipu —Perkara 

,3 Djuli "46" 
SETELAH DJAKSA agung 

kemudian beristirahat, sidang mahkamah agung jang memeriksa 
perkara Hamid pada hari Rebo dibi 

untuk memberikan kesempatan ke 
nja membatjakan pleidooinja. D alam pidato pembelaan jang 
utjapkan dalam sidang Mahkama b Agung kemaren dulu terdakwa 
Sultan Hamid menjatakan sekali 
bentuk federalisme adalah bentuk 
menimbulkan perkara jang dituduhkan kepadanja. Dinjatakan, bah 
wa federalisme bukanlah tjiptaan 
ia tidak berkeberatan terhadap 
Kalimantan-Barat, tapi ia keberatan terhadap 
itu jang menurut pendapatnja dilakukan dengan menjinggung pe- 
rasaan kehormatannja. 

Oleh terdakwa dikatakan, bah | 
wa sedjak Konperensi Inter-Indo | 
nesia pertama dan kedua ia me ! 
naruh kepertjajaan sebesar2-nja ' 
terhadap  utjapan2 

njetudjui bentuk federalism un- | 
tuk Indonesia dan dengan demi | 
kian hingga dapat dilakukan pe 
njerahan kedaulatan Belanda 
“pada RIS. Ja kemudian merasa 
terpedaja oleh pemimpin2 R.i 
jang sesudah penierahan kedaula 
tan berusaha sekuat2-nja untuk | 
menghapuskan negara2 bagian, 
dan dengan demikian  menur 
terdakwa, R.I. tidak mengindanh || 
kan sama-sekali pada Undang? | 
Dasar Sementara. Sesudah penie || 
rahan kedaulatan dan ia mengun 
djungi Kalimantan Barat ' menu |! 
rut terdakwa ia menjaksikan bah 
wa rakjat disana telah diasut oleh 
golongan2 jang tidak menjetudjui 
negara2 bagian untuk menentang 
terdakwa Kata terdakwa, itulah 
jang menjebabkan ia marah dan: 
sekembalinja di Djakarta dengan 
tidak sabar ia panggil Westerling 
datang ditempat kediamannja dan 
menanjakan kepada - Westerling 
soal opperkomando dan ia menga 
djukan sjarat2. Dikatakan ' oleh 

ke! 
| 
f 

         

terdakwa, bahwa ia tidak menge 
tahui apa kah Westerling mempu 

Lan atau tidak... Menu 
wa pasukan Rapi dan 

jang dikatakan Westerling, 
munskin harja ada didalam fan 
tasi Westerling sadja, maka dari 

    

    

pemimpin2 ||lain dari pada usaha untuk 'mem- 
Repubiik Indonesia jg telah me pertahankan Undang? RIS. 

bahwa ia dapat mengemukakan ke- 
(Isimpulan, 

Di-Ungkat? 
mengutjapkan reguisitoirnja dan 

kembali pukul sebelas siang, 
Sultan Hamid dan pembela 

di- 

lagi, bahwa kejakinannja bahwa 
jangpaling baik untuk Indonesia, 

Belanda semata2. Dari semula 
pengiriman pasukan2 TNI ke 

tjara2 pengiriman 

perkara"3 Djuli itu hanja didjatuhi 
hukuman 4 tahun dipotong waktu 
tahanan. Terdakwa — menjatakan, 
bahwa apa jang dilakukan tidaklah 

Pembelaan Mr. Surjadi. 
Pembela Mr. Surjadi. menjatakan, 

bahwa tuduhan primair 
terhadap terdakwa tidak djelas jg. 
mengakibatkan terdakwa tidak da- 
pat mengadjukan pembelaannja de 
ngan sebaik2nja dan oleh karenanja 
dimohon supaja Mahkarnah Agung 
menjatakan tuntutan Djaksa Agung 

ta 

  

1 terling Dgn 
am | Federalis TN Ie OI 

Reguisitoir Djaksa Agung — Landjutan Kemaren 
este ia mengadjukan 

karena sjarat2 itu belum dipenuhi oleh We terling, “dapat dianggap telah mendjadi opperko 2g “Diadi te Pa 
ah soalnja apakah ja mau 

jang ia buat utk diri sendiri itu. 

mbunuh beberapa pembesar2 dari pemerintah RIS seperti termaktub “dalam II '— maka tidaklah masuk akal, 1 
sendiri itu belum atau tidak dipenuhi. Ter 

am penjerbuan di Bandung. Ya tidak 
Memang, hal ini | 

ahinja, bahwa Westerling telah melakukan penjerbu an tetapi ia tidak bebas 
sebagai pemimpin 

mandan tergantung 
komando itu dengan atau tidak 
tetapi mengingat akan hebatnja 

djuga — misalnja ia tidak segan2 

  

akan mundur hanja 
diduh mengatakan 
memerintahkan Westerling me: 

ia katakan pada Westerling ke 
an itu sebelum mendapat perin- 
mair, , 
berontak terhadap pemerintah jg 

karena sjarat 

| Djaksa Agung. Diatas telah saja 
djelaskan pendapat saja. Akan 
tetapi jang saja herankan ialah, 
apa .sebabnja tertuduh tidak ber 

| 
usaha mentjegah tindakan 
terling ini, jang ia telah ketahui 
lebih dahulu, atau dapat ia 

ti akan mengakibatkan  kerusa 
(kan dan kesengsaraan, akan teta 
pi malahan sebaliknja ' tertuduh 
telah memanggil Westerling dan 
menerima pimpinan dari pada pa 
.sukannja itu. 

Malahan 
bahwa  Westerling telah bertindak 
salah, ia memerintah Westerling itu 
sehari setelah kedjadian di Ban- 
dung untuk. membetulkan kesalahan 
siasatnja itu dengan memberi perin 
tah mengadakan  penjerbuan 
wan Menteri dan melakukan: pe- 
nangkapan dan pembunuhan seper- 
ti telah diuraikan diatas. h 

Rupa2nja tertuduh memandang 
kesengsaraan jg telah ditimbulkan 
di Bandung itu belum seberapa. 
Apa artinja djiwa rakjat, djiwa pra- 
djurit baginja. Sedangkan pemim- 
pin2 utama dalam perdjoangan ke- 
merdekaan seperti Sri Sultan 
mengku- Buwono, ia perintahkan 
untuk dibunuh. Ia pandang  djiwa- 
nja barangkali “lebih penting bagi 
Indonesia dari pada beliau itu 
.Het doel heiligt de middelen” piki 
rannja. 

Hamid tjerdik. 
Didalam peristiwa penjerbuan 

Dewan Menteri jang ia perintah 
kan kepada Westerling jang ia 
ikui sepenuhnja, terlihat  ketjer 
dikan jang besar dari tertuduh, 
ialah ia memerintahkan kepada 
Westerling supaja ia ditembak en 
teng dikakinja, djangan sampai 
mati. 

Apa maksudnja? Untuk me- 
ngabui umum, supaja ia dianggap 
bahwa ia tidak tahu apa-ana da 
lam hal itu. Akan tetapi apa se 
bab perintalhy itu ia akui sepenuh 
nja? Oleh karena peristiwa itu 
tidak sampai terdjadi dan belum 
sampai ada korban djatuh sehing 
ga ia barangkali berpikir, bahwa 
meskipun. ia mengakui itu semua 
a toh tidak dapat dihukum kare 
na ja tidak djadi berdosa. Mala 
Jan pikirnja, ia ' menundjukkan 
guasi sportiviteitnja dengan terus 
terang “mengakui perbuatannja. 
Dan untuk menandakan guasi ke 
djudjurannja ia tambahkan lagi, 

$ 

  

lilah, bahwa peristiwa itu benar 
tidak terdjadi. Saudara Ketua, ini 
adalah sandiwara diatas sandiwa- 
ra, demikian Djaksa Agung. 

Sebaliknja, apa sebab ia memeurs 
Kiri tjampur tangannia dalam peris- 
tiwa penjerbuan di Bandung? Ten- 
tu sadja, oleh karena “banjak kor- 
ban telah djatuh. Disini ia tidak da 
pat menundjukkan sportiviteitnia un 
tuk mengakui tjampur-tangannja 
— jg sebenarnja akan  membukti 
kan sportiviteitnja jg benar2 djika 
ia mengakuinja oleh karsna ia 
tahu bahwa dengan pengakuan itu 
ia pasti akan dihukum. Lagi sandi- 
wara, akan tetapi jg menimbulkan 
tragedie nasional. 

Sandiwara jg ia mainkan pada pe 
rintah penjerbuan 
itu membuktikan pula, bahwa penda 
patnja itu bukan hasil pikiran jg se 
konjong-konjong pada tanggal 24 
Djanuari 1950 djam 2 Siang di ka- 
marnja di Hotel des Indes itu, akan 
tetapi adalah" salah satu program jg 
ia telah buat dgn tenang di dalam 
rangkaian perbuatan2 memberontak 
terhadap pemerintah. : 

Djaksa Agung gambarkan sifat pri 
badi tertuduh sbb: Ia berasal dari 

  

itu batal (nietig). Apabila tuntutan |tingkungan feodal, sedjak kerjilnja 
itu tidak dapat dianggap batal. ma- 
ka apa jang dituduhkan dalam sub 
primair itu hanja merupakan  per- 
buatan persiapan  (voorbereidings- 
handeling) jang tidak dapat dihu- 
kum berdasarkan pasal 108 (ly No. 
2 dan 108 (2) Kitab Undang? Hu- 
kum Pidana dan oleh karena ter- 
dakwa harus dibebaskan dari segala 
tuntutan. 1 : 

Kurang bukti. 
Kata pembela, dari hasil2 peme- 

riksaan disidang Mahkamah Agung 
ia mendapat kejakinan, bahwa bu- 
kan 'sadja tidak ada bukti untuk 
menetapkan kesalahan terdakwa, 
bahwa ia telah turut tjampur dalam 
pemberontakan di Bandung atau 
bahwa ja telah memimpin atau me- 
masuki gerombolan jang dipimpin 
oleh Westerling, akan tetapi bahwa 
terdakwa sampai dengan terdjadinja 
peristiwa Bandung memang tidak 
turut tjampur dalam gerakan Wes- 
terling. t : 

Sesudah mengemukakan   itu Westerimg tidak dapat meme 
nudi sjarat2 jang -diadjukan ter | 
dakwa. . Dinjatakan, bahwa “19 
tidak lebih mengetahui . tentang! 
soal gerakan Westerling dari pa| 
da orang2 jang lain. Dalam fiki | 
ran jang tidak rasionil pada tgl. | 
24 Dianuari 1950 ia memerintah | 
kan penjerbuan Dewan Menteri, | 
tapr sesudah ia mandi sore hari | 
itu dan pikirannja kembali djadi | 
tenang dan ia berusaha utk. men | 
tjegah perbuatan2 Westerling. 

    

Perkara 3 Djuli digugat2. 
Mengenai permintaan |. Djaksa | 

Agung jang telah meminta hukum- 
an 18 tahun untuk terdakwa, ter- 
dakwa berkata: 5 

.Kalau saja dianggap salah, apa- 
kah kesalahan saja lebih besar 
pada kesalahan orang jang tersar 
kut dalam perkara 3 Djuli 1946”, 
Dikatakan, bahwa kalau apa jang | 

sam- | 
alankan, maka orang2 jang! 

   
   

  

itu sudah mendjalankannja, — s$e-! 

   

| mempunjai hasrat 

lainnja, pembela menjatakan pula, 
bahwa berhubung atas alasan2 itu 
tuduhan ,,subsidiair” dan ,,subsi- 
diair” lagi, harus dinjatakan batal, 
setidak2nja terdakwa harus dibebas- 
kan dari segala tuntutan. Pun me- 
nurut pembela terdakwa harus di- 
bebaskan pula dari tuduhan ,,lebih 
subsidiair lagi”. 

Menurut perasaan saja, 
an pembela, apabila terdakwa 
rus dihukum, sudah tjukup 
kepadanja didjatuhi hukuman 
seringan2nja. u 

Dikatakan oleh pembela, bahwa 
sebagai orang federalis jang tulen 
dan jang berkejakinan dan sebagai 

kepala negara bagian, terdakwa 
untuk. melaksa- 

nakan Undang2 Dasar Sementara 

RIS dengan sebaik2nja dan meng- 

harapkan demikian djuga dari ne- 
gdra2 bagian lainnja. Akan tetapi, 

sesudah penjerahan kedaulatan  ali- 

tan jang menghendaki Negara Ke- 
satuan dengan segera memulai de- 

untuk menghapuskan 
negara2 bagian. Dengan djalan sub- 

.demiki- 
ha- 

diika 
jang 

alasan? | 

mendapat pendidikan setjara Barat, 
setelah keluar dari K.M.A. di Breda 
ia mendjabat opsir pada Knil. Sete- 
lah ia keluar dari tawanan Djepang 
pada tahun 1945 ia mendjadi -opsir 
Knil kembali dan kemudian dalam 
tahun itu djuga' ia diangkat mendja 
di- Sultan di Pontianak. Dalam peker 
-djaannja pada tentera Belanda ia 
sampai mendapat. pangkat tinggi, ia 
lah djenderal major. Pada dasarnja 
rupanja ia bukan seorang politikus. 
Dimasa perdjuangan ia diperkenal- 
kan dengan politik jang dimiliki oleh 
fihak musuh pada waktu itu jang 
ngan kedok untuk kepentingan ba 
sa Indonesia mendjalankan rol poli 
tiknja memetjah-belah. Tertuduh me 
nerima pengaruh sedemikian besar- 
nja sehingga ia terpikat oleh siulan 
federalisme. jang  dikobar-kobarkan 
oleh fihak musuh pada waktu. itu, 
sehingga ia mungkin lalu mendjadi 
seorang federalis jang sungguh2 ber 
kejakinan federalisme. R 
Disamping "itu ia mendjadi  se- 

orang kepertjajaan Dr. van  Mook 
|dan mendapat djuga kedudukan is- 
'timewa sebagai adjudan radja Be- 
landa. Selama itu ia diliputi oleh 
suasana politik kolonial dengan ke- 
lahirannja jg kelihatannja serba ba- 
gus dan serba teratur. Maka dari 

ie 
1 

  

rang2an pemerintah dari negara2 
bagian disaboteer dalam pekerdja- 
annja. Disamping instansi pemerin- 
tah-pemerintah negara bagian disa- 
na-sini tetap dipertahankan ,.scha- 
duw-bestuur” jang diwaktu gerilja 
dibentuk oleh Republik ,Djokja se- 
bagai alat perdjoangan untuk meng 
hadapi Belanda. Dan aliran in? me 
rasa kuat untuk berbuat demikian 
dengan kejakinan bhw alat kekuatan 
negara tidak akan menghalang-hala- 
ngi perbuatan mereka itu. Undang2 
Dasar Sementara RIS. dianggap sepi 
belaka oleh mereka... Dengan demi- 
kian dapat dimengerti, bahwa pada 
orang2 jang berfaham federalisme 

1 

timbul perasaan tjemas. 
Demikian antara lain pembela Mr.   tes 1 Surjadi, (Antara), 

tidak merasa 

bahwa ia telah mengga || 

: perbi tungkan, bahwa tindakan itu pas 

setelah ia berpendapat 

| tentu. 

! 

bahwa ia merasa sjukur alhamdu | 
t 

| 

   

Dewan Menterii 

  

5 

  
es | Sebagaimana pernik dikabarkan da lam »Suara Merdeka“ baru2 ini, 

| sepeninggalnja ratu Narriman Sadek, bekas radja Farouk jang agaknja 
dalam kesepian, lalu mendatangkan 

"5 kawan kekasih baru Farouk tadi. 
| penari bangsa Deen 
disebut ,,Wanita Berrambut Pirang” 
night-club ,,Boite Pigalle” di Roma 

lam sandiwara ,,Civetteria” (Geniet 

Peladjar : 

kan karena pada umumnja timbul   demikian diperoleh keterangan. K. 
perensi Peladjar Demobilisan, 
ini menerangkan kepada wartawan 

persatuan kembali itu tidak hanja da- 
dja, 

inginan untuk mengadakan 
| tang dari kalangan2 tertentu sz 
penuhnja oleh peladjar2 demob 

  

a semua adalah anggauta dari .matjam-matjam 
diseluruh bagian di Indonesia 
ex-peladjar pedjuang. Ini terbuk 
dikeluarkan, terutama djika ada 
dak langsung mengenai salah satu 

   

itu ia terasing dari pada rakjat In- 
donesia jg sedang berdjuang dengan 

pat mengerti djiwa bangsa Indone-! 
sia, jg sudah memproklamirkan ke- 
merdekaannja pada tanggal 17 Agus 
tus 1945, djiwa nasional jg bertjita2 
negara kesatuan jg tidak terpetjah- 
belah. | 

Gerakan Westerling.     bali kepada Westerling. 
Dikatakannja, gerakan Wester/ 

ling bukan gerakan rakjat Indo 
nesia. Gerakan Westerling ada 
lah 'alat dari fihak jang tertentu.| 
jang mempunjai tudjuan2 jang ter 

Ia kutip pendapat Prot. 
Dr. W. F. Wertheim di ,,De ' 
Groene Amsterdammer”, antara | 
lain sebagai demikian: Sesudah | 
proklamasi Indonesia — Merdeka, | 
yan Mook berusaha mengadu go | 

|longan feodal ini dengan republik 
|dan berichtiar menegakkan kem 
bali kedudukan  tradisionil dari 
kaum feodal itu dengan tentara 
sebagai alat. Hasil Malino ialah 
berdirinja ' Pasundan, Madura, 
NIT, Kalimantan Barat, Sumate 
ra Timur, jang pada satu fihak 
disokong oleh kaum feodal, pada 
lain pihak dengan - membangkit 

'chauyinisme-daerah jang takut 
pada kekuasaan Djawa. Dalam 
suasana Indonesia baru sekarang 
negara2 ini tidak bisa berdiri atas 
kaki sendiri, tiada dengan bantu 

Kail dan... methode2 Wes 
terling.” 

-Dibelakangnja berdiri  golo- 
ngan2 feodal, jang ingin menggu 
inakan Apra-nja Westerling. Di 
samping itu sementara alat2 ke 
kuasaan jang lama jang tidak 
senang dengan keadaan sekarang, 
terutama dari Knil jang meng 
hendaki aksi militer ketiga. Ke 
tjuali itu djuga sementara golo 
ngan jang kuat modalnja jang 
merasa akan mendapat keuntu- 
ngan dengan menentang negara 
Indonesia jang masih muda ini 
sekurang2-nja untuk menundjuk 
kan kepada kaum pengusaha di 
Amerika, bahwa negara muda ini 
tidak mampu  memperdjoangkan 
kepentingan sendiri, 'maka lebih 
baik Irian diserahkan kepada Be 
landa.” 

Tak dapat disangkal bahwa 
fikiran federalis itu adalah lan 
djutan dari pikiran” BFC dan: 
BFO: bahwa mungkin pikiran itu 
diandjurkan oleh suatu. maksud 
jang datang dari suatu pihak jang 
tertentu, untuk mentjapai suatu 
structuur ketatanegaraan jang te 
lah diwudjudkan dalam konstitusi 
Republik Indonesia Serikat.” 

  
  

Pat 

    

| Menghadapi kemauan 
rakjat. 

Tertuduh tahu dan harus menge- 
tahui bahwa structuur  ketatanega- 
raan tsb. tidak didukung oleh ke- 
mauan rakjat, pun tidak oleh ke- 
mauan rakjat didaerah2 bagian dan 
|bahwa kemudian akan  dirobohkan 
oleh tenaga2 “dinamis ig mendjiwa 

kseluruh rakjat Indonesia serta bhw 
achirnja soalnja bukanlah berkisar 
antara unitarisme dengan federalis- 

melainkan antara dinamik dgn. 
legaliteit jg dipaksakan. Menentang 

| tenaga2 dinamis itu serta tetap ber 
'pegang kepada konstitusi tsb. ber- 
arti mentjegah ' serta menghalangi 
kemauan rakjat untuk menggalang 
suatu structuur ketatanegaraan jg 
kuat dan sehat. Tertuduh kurang 
luas pandangannja serta tidak me- 
njesuaikan djiwanja dengan keada- 
an. Itulah jg mempengaruhi sikap- 
tindakannja serta membawa tertu- 
duh mengambil langkah2 jg tidak 
dapat di pertanggung-djawabkan, jg 

| karena sifatnja jg subversif masih te 
tap dengan hebatnja dirasakan aki- 
bat2nja, chususnja di Djawa Barat. 
daerah gerakan Apra. 
Demikian reguisitoir Djaksa 

Agung jg ditutup dengan perminta- 
an hukuman 18 tahun potong wak-   

  
orang dari pelbagai bangsa. Pada gambar diatas adalah dua diantara ke 

jang berumur 19 tahun, jang dalam surat2- kabar 

kasih Farouk lainnja lagi, bernama Christiane 

dang bermain d 

Demobilisan 
| Akan Adakan Konperensi Di Djakarta Untuk 

Susun Kembali Persatuannja 
: (Oleh: Wartawan Sendiri) 

PERTENGAHAN BULAN Mei 
tempat konperensi peladjar pedjuan 
tanggalnja belum dapat ditetapkan. Konperensi ini chusus diada- 

untuk mengadakan persatuan kembali 
etua dari Panitya Sementara Kon 

terdapat perasaan senasib sebagai 

kedjadian2 ja 

tidak mengenal korban. Ia tidak dal da 

Djaksa Agung kemudian kem |) 

  
kawan2nja wanita  sebanjak 5 

Kiri ialah Rung Jorgensen, seorang 

jang penuh rahasia sering pergi 
bersama Farouk. Kanan ialah ke- 

ry, seorang aktris da- 
dan Menarik) jang dewasa ini se- 

i Roma djuga. Y 

jad. Djakarta akan mendjadi 
g seluruh Indonesia. Mengenai 

keinginan dari para demobilisan 
antara mereka seluruhnja, 

Soedibyo belum lama berselang 
,Suara Merdeka”, bahwa ke- 

akan tetapi memang dirasai se- 
n pada umumnja. Diantara me- 

v bekas kesatuan 

dari utjapan2, pertanjaan2 jang 
ng langsung atau ti- 

dari matjam ex-kesatuan2 

Panitia konperensi. 

Panitya Pusat Sementara  daripa- 
konperensi itu di Djakarta terdi 

ri dari anggauta2nja pengambil? 
inisiatif dan bersifat perseorangan. 
Pada waktu konperensi  nantinja 
akan dipilih pengurus baru. Dalam 
pada itu tjabang2, atau panitya da- 
erah telah berdiri di Semarang, So- 
lo, Jogja, Magelang, Surabaja, Me- 
dan, Palembang, Bukittinggi, Den- 
passar serta Makassar. Ex-kesatuar 

idaerah semuanja mengga- 
bung. dalam 'panitya daerah tadi dan 
nantinja mereka direntjanakan me- 
ugirimkan 2 orang “wakil panitya 
daerah kekonperensi. 

|. Bentuk Persatuan kembali. 
Jang dimaksud dengan persa- 

tuan kembali itu ialah memben- 

tuk organisasi pertimbangan di- 
samping Kantor Urusan Demobi- 
lisan Peladjar Pusat sebagai jang 
telah ada sebagai instansi peme- 
rintah. Organisasi jang direntja- 
nakan akan dibentuk dimaksud- 
kan mengkristaliseer seluruh pe- 
ladjar pedjuang diluar KUDP. 
Hingga dengan demikian djustru 
akan membantu KUDP dan ma- 
iarakat, jang dengan djalan se- 
senuhnja menjelami djiwa para 
"x-pedjuang menjalurkan serta 
menjambung tenaga dan fikiran 
mereka sebagai anggauta masja- 
'rakat. Dan organisasi jang akan 
terdiri dari wakil2 ex-pedjuang 
sendirilah jang dianggap lebih 
gampang menjelami djiwa pemu- 
da2 ex-pedjuang itu. Dalam pada 
itu oleh ketua sementara konpe- 

       

jg ada 

   

  

ni 

    

.dingan 

DJENDRA 
sukan PBB dan A.S. di Timur 
mengadakan pertemuan tertutup 

nalis dalam lapangan militer dan 

nja Chiang Kai Shek mendjadi 
jang diadakan untuk menghormati 
bongannja, dimana 

Shoosmith adalah pembesar Ing- 
gris jg pertama diterima oleh 
Chiang, sedjak pemerintah Inggris 
mengakui RRT pada tahun 1950. 
Mengenai hal ini Menteri Luar 

Negeri George Yeh katakan, bahwa 
undangan terhadap Djenderal Shoo- 
smith adalah dalam djabatannja se- 
bagai seorang opsir PBB, oleh kare 
na tidak ada perhubungan diploma 

ik antara pemerintah Inggris dan 
pemerintah Tiongkok Nasionalis. 

Ofensif Birma terhadap 
pasukan2 Nasionalis. 

Sementara itu pasukan pemerin- 
tah Birma jang sedjak awal bulan ini 
melakukan ofensif. besar2an terha- 
dap pasukan2 gerilja Nasionalis di 
Birma Utara telah membersihkan sz 
ma sekali sektor Salwin tengah, de- 
mikian kementerian peperangan har' 
Rebo. Sungai Salwin mengalir dari 
propinsi Tiongkok Yunnan melewa 

i negara2 bagian Shan kewilajah 
Birma. .Gerakan2 pasukan Birma di 
mulai dari Kesimansam dan kini me 
njeberangi tepi kanan dari sungai. 
Monghsu kira2 240 km utara Taung 
gyi telah dibebaskan. Dikatakan ds 
'am pengumuman kementerian bah 
wa pasukan2 gerilja Nasionalis kini 
menjeberangi tepi selatan “dari su- 
ngai Salwin mungkin mereka akan 
terus kenegara2 bagian Kokang dun 
Wa. Pada sajap bagian selatan, s: 
an2 tentera Birma bergerak » dari 
Namsang, 80 timur Jaut Tang- 
gyi dan menjeberangi sungai  Sal- 
sin dekat Wan Hsa La untuk mene 
'uskan gerakannja kearah Keng- 
tung. Diduga bahwa tudjuan mereka 
lalah untuk menjerang markas geri! 
'a Nasionalis di Monghsat, 80 km 
selatan Kengtung. 

P.B.B 
Dalam itu Birma hari 

Rebo mengadu kepada Perserika 
an Bangsa2 bahwa Tiongkok Na 
sionalis melakukan agressi ter 
hadap wilajahnja. Menteri ' luar 
negeri Birma Sao Hkun  Hkio 
mengetok kawat kepada sekreta 
tis djendral PBB dalam mana ia 
minta supaja' dalam atjara Sidang 
Umum ditjantumkan pengaduan 
Birma «mengenai agressi jang di 
lakukan oleh pemerintah  Kwo 
mintang di Taiwan atas Uni Bir 
ma”, Dalam kawat itu selandjut 
aja dikatakan bahwa ,,pengaduan 
itu penting dan mendesak.” Da 
lam memorand jang terdiri 
atas 1500 kata2, Birma mengemu 
Kakan satu demi satu kegiatan? 
pasukan2 Nasionalis di Birma 
sedjak djatuhnja pemerintah Na 
sionalis dibenua Tiongkok dalam 
tahun 1949. , Keadaan sedemiki 
n rupa hingga dewasa ini diwila 

jah Birma terdapat kira2 12.000 
serdadu Kwomintang jang ' mela 
kukan kegiatan2 jang tidak ku 
rang. sifatnja dari perbuatan 
agressi”. 2: 

Dikatakan 

   

mengadu kepada 

seterusnja bahwa ,,per 

na pasukan? Kwomintang tidak 
mau menjerah untuk  diperlutjuti 
sendjatanja dan diasramakan sesuai 
dengan hukum internasional. Selain 
dari itu pasukan2 Nasionalis ini me 
lakukan perbuatan? bermusuhan ter 
hadap pasukan2 pemerintah Birma 
dan melakukan perampokan2 terha 
dap penduduk sipil Birma. Maka 
djelaslah kalau dalam - perbuatan2- 
nja jg tidak sjah itu, pasukan2 Kwo 
mintang ini dipimpin oleh pemerin 
tah di Taiwan”. Memorandum di   rensi.jad itu didjelaskan pula, 

bahwa tidak perlu ada perasaan 
takut atau chawatir dari masjara 
kat, bahwa Organisasi jang akan 
dibentuk itu akan merupakan s0 
longan tersendiri dalam masjara- 
kat jang mempertahankan kepen 
tingan sesuatu golongan atau 
kliek. Ketakutan sekitar hal ini 
adalah sia2 belaka dan tak ber- 
alasan. - 5 

Suara daerah. 
Melihat besarnja keinginan untuk 

mengadakan persatuan kembali itu, 
agaknja banjak sekali kemungkinan 
terbentuknja organisasi sebagai tsb. 
diatas pada konperensi nanti, mes- 
kipun belum bisa diramalkan. Wa- 
kil2 panitya daerah jg datang ada- 
lah pembawa suara daerah atas na 
ma ex-kesatuan jg tergabung dida- 
lamnja.. Dan diantara sekian banjak 
suara serta usul2 nantinja akan di 
tjari titik persamaan, hingga orga- 
nisasi. jg akan terbentuk itupun 
akan meliputi kehendak seluruh ex- 
kesatuan jg ada. Mula2 konperensi 
direntjanakan diadakan disatu kota 
di Sumatera, tetapi kemudian ter- 
paksa plan ini digagalkan karena 
nampak konsekwensi keuangan jg 
sangat berat. Sebagai diketahui, ex- 
peladjar pedjuang terbanjak terda- 
pat di Djawa. Belandja untuk per- 
djalanan ke Sumatera, demikian pu 

ongkos lain2nja, tidak akan ter- 
pikul oleh panitya. Panitya Semen- 
tara mendjelaskan bahwa bukannja 
karena perasaan  kedaerahan maka 
konperensi diadakan di Dj Djakarta. 

. 

Bi 
& 

RAPAT IKATAN DOKTER In: 
donesia jang diadakan pada tgl 25 
Maret kemarin bertempat disalah sa 
u ruangan Fak 
karta, telah berhasil mengadakan per 
siapan2 sementara kearah: terbentuk 
nja biro2 pemeriksaan kesehatan un 
tuk olahraga. Demikian diberitakan 
DI kepada ,,Antara”, Tentang Biro 
Pemeriksaan Kesehatan untuk olah 
raga diterangkan, bahwa adanja bi-   tu tahanan itu. 

  

ro demikian dianggap penting berhu 

  

AN ae 

ultet Kedokteran Dja 

  

achiri dengan keterangan bahwa pe 
|merintah — Birma jg menghadapi 
| agresi dari fihak ,.pemerintah Kwo- 
mintang” kini mengambil keputusan 
untuk mengemukakan - masalah ini 
setjara resmi kepada Perserikatan 
Bangsa2. (Reuter). 

Dalam pada itu Muang Thai ber 
edia memberi idjin kepada pasukan 
pasukan nasionalis Tiongkok jang 
kabarnja telah dilutjuti sendjata me 
reka di Burma untuk kembali ke 
Formosa melalui wilajah  Muang 
Thai, demikian diterangkan - pagi 
hari Kemis perdana - menteri 
Thai Phibun Songgram dalam kon 
perensi pers di Bangkok. Songgram 
dalam pada itu menjatakan, bahwa 
sjarat mutlak. bagi pemberian  idjin 
oleh pemerintah Thai itu ialah, bah 
wa pemulangan pasukan2 nasionalis 
Tiongkok dengan  djalan demikian 
haruslah disetudjui oleh semua ne 
gara jang mempunjai hubungan2 de 
ngan Muang Thai, termasuk dida 
lamnja Sovjet Uni. Sjarat lainnja ia 
lah, bahwa pasukan2 tersebut harus 
dilutjuti sendjata ' mereka di Birma 
oleh pemerintah Birma. UP). 

KONPERENSI KEPALA PO- 
LISI SE-INDONESIA. 

Menurut keterangan jang diper- 
oleh dari pihak kepolisian, — pada 
awal bulan April ini di 
Timur akan dilangsungkan  konpe- 
rensi dinas kepala polisi seluruh In 
donesia. Konperensi tsb. ' mungkin 

    

akan diadakan di 

a@ Mengadu 
Mengenai Adanja Agresi 

Gerilja Kuomintang 
Diwilajahnja 

Clark Dan Chiang Adakan Perun- 

muman resmi mengenai pembitjaraan tidak dikeluarkan. 

termasuk djuga 
Djendral Stephen Shoosmith, Wakil Kepala Staf Komando PBB. 

buatan agresi ini adalah djelas kare! 

Sumatera 

Ba na k enting 

L MARK SKK: Komandan Tertinggi dari pa- 
ia uh pada hari 

dengan 
Rabu malam telah 

Pjendralisimo Chiang 
Kai Shek selama 309 menit. Diduga bahwa pembitjaraan terutama 
mengenai peranan apa jang akan dimaink an oleh Tiongkok Nasio- 

di Timur Djauh. Pengu- 
Selandjut- 

politik 

tuan rumah pada djamuan makan 
Djendral Mark Clark serta rom 

seorang opsir Inggris jaitu 

  

e Pelajan 
8 » Dipetjat 

2.300 Buruh Austin 
Mogok 

PEMOGOKAN dari 2.300 bu 
ruh pabrik mobil Austin Motors 
Company di Birmingham kini te 
lah masuk minggu ke-5. Kaum 
buruh tsb. menuntut supaja se 
orang buruh (pelajan) toko kong 
si tsb. bernama MChugh, jang 
telah dipetjat setjara tak siah, di 
terima kembali sebagai pekerdja. 
Pihak madjikan te. 22 Maret jl. 
telah mengeluarkan statement ig 
mengantjam mereka semua, jang 
tak kembali bekerdja tg. 27 Ma 
ret jad. ini harus menganggap 
dirinja telah sebagai dipetjat. 

Tapi pada hari itu djuga sekreta- 
ris dari Serekat Buruh Mobil tsb. 
katakan, bahwa dasar jang ' akan 
dapat disetudjui oleh pihak pemo- 
gok untuk menjelesaikan soal tsb., 
jalah menerima kembali McHugh 
sebagai pekerdja dengan disertai 
djaminan, bahwa tak “akan 'meme- 
tjat buruh lainnja. Buruh mobil jg. 
mogok itu. mendapat banjak  soko- 
ngan, tak hanja dari fonds jang di 
berikan oleh serekat buruhnja, - tapi 
djuga dari. pihak lain. Pemogokan 
tsb. telah mendjadi buah  pembitja- 
raan jang hangat dalam industri 
mobil dan. karena pemogokan tsb. 
produksi beberapa matjam mobil 
sama sekali terhenti. (Tass-Antara). 

    

200.000 ORANG BERDEMON- 
STRASI DI BRAZILIA. 

Lk. 200.000 orang di Sao Pao- 
lo (Brazilia) baru2 ini telah me- 
ngadakan demonstrasi, menen- 
tang kenaikan harga2 barang2 
keperluan sehari2, demikian dika 
barkan oleh harian La Prensa. 
Dalam demonstrasi itu ikut pula 
anggota2 tentara dan buruh dari 
berbagai2 industri. 

“ 

  

Rp15 Dju ta 
Uang Perak 
Kini Masih Beredar 

Di Bali 
USAHA Pemerintah menukari 

terdapat beredar di Bali, kini ter 
njata tidak mentjukupi, pertama2 
disebabkan karena djumlah uang 
penukar itu sangat kurang perse 
diaannja, tidak sesuai dengan 
djumlah nang perak jang akan di 
tukar. Kas Negeri di Singaradja 
sampai achir bulan Djanuari j.l. 
telah mengeluarkan yang penukar 
melebihi djumtah 1 'djuta rupiah, 
sedang usaha ini didaerah. Bali 
tidak sadja  didjalankan melalui 
kas2 negeri seperti jang ditun-- 
djuk oleh peraturan Pemerintah 
itu, melainkan dibantu oleh Pe 
merintah daerah dengan para pe 
gawai pamongpradjanja. Sampai 
achir Pebruari ini Pemerintah 
daerah Bali telah mengeluarkan 
uang sampai sedjumlah 800.000 
rupiah, Oleh karena kekurangan 
uang persediaan” penukar ini, 
'idak djarang kedapatan rakjat 
kembali hampa pulang kerumah- 
ja, dengan uang peraknja belum 
lapat ditukar, 
Berhubung dengan ini dichawatir 

kan rakjat akan mendjadi sasaran 
sanctie dari peraturan “Pemerintah 
ini, karena batas waktu jg ditentu- 
kan oleh peraturan itu tinggal sebu 
lan sadja. Menurut ' taksiran kala- 
ngan Pemerintah daerah Bali, uang 
perak lama jg masih beredar didae- 
rah ini tidak kurang dari pada 15 
djuta. rph. Telah diusahakan mengu 
sulkan kepada Pemerintah Pusat di 
Djakarta untuk dapat  memperpan- 
djang batas waktu penukaran? itu di 
Bali, tetapi mendapat djawaban da 
ri Kementerian Dalam Negeri, hhw 

  

     

kali tidak 
mendjadi perbin 
DPR daerah 
tah daerah di Bali, mendjaga dja- 
ngan sampai' rakjat didaerah ini 
nanti begitu sadia dapat dihukum 
disebabkan belum menukar ' uang 
peraknja. (Antara). 

y 

   

    

  
| ketemukan ditepi pantai 

DUA ANGGOTA TENTARA 
PERANTJIS MENINGGALKAN 
KAPAL  PENGANGKUTNJA 
DAN BERENANG KEPANTAI 

KUTARADJA. 

Tanggal 25 Maret djam 06.00 
pagi kemarin dulu oleh nendu- 
duk kampung Lamnga telah di- 

Udjung 
Batee Kutaradja dua orang kulit 
putih masing2 mengaku bernama 
Schottel Lovenz, umur 21 tahun, 
dan Pawelzik Georg, umur 19 ta- 
hun,“ berasal dari Djerman Ba- 
rat, Mereka adalah anggota legi- 
un Perantiis jang selama ini ber- 
tugas di Algeria Afrika, kemudi- 
an berserta 2000 tentara lainnja 
diangkut lagi dengan kapal pe- 
yang menudju Indo-Tjina. 

  

Peraturan2 Imigrasi 

sosial, p 

dilahirka 

penduduk. 

Orang2 lain, baik ,,British” atau 
asing, jang bertempat tinggal di 
Singapura atau Malaya, berwadjib 
mendapat idzin masuk-kembali - dji- 
kalau mereka meninggalkan kedua 
wilajah tadi dan ingin kembali lagi, 
atau idzin-masuk” apabila. mereka 
baru pertama kali itu datang, - de- 
ngan sjarat2 sebagaimana tsb.  di- 
atas tadi. Menurut seorang pembe- 
sar imigrasi Singapura, Singapura 
dan Malaya tumbuh dengan tjepat- 
nja. Penduduknja dengan tjepat: ber 
tambah banjak dan untuk melindu- 
ngi orang2 kelahiran Singapura atau 
Malaya maka pemerintah2 wilajah 
tadi “perlu ambil tindakan2.  Dite- 
rangkannja bahwa tidak bisa lagi 
seperti dahulu, kedua wilajah tsb. 
dapat menerima  sedjumlah besar 
kaum irnigran, ketjuali orang2 jang 
mempunjai: ketjakapan istimewa dan 
itupun harus mereka buktikan ter- 
lebih dahulu. Kan oa 

Akibat  bandjir orang 
Tionghoa & India. 

Sebelum .tahun.1933) boleh di 
katakan sama sekali tidak ada pe 
ngawasan atas imigrasi ke Mala 
ya dan Singapura. Berpuluh2 ta- 
hun lamanja pekerdja2 imigran 
membandjiri Malaya, untuk be 
kerdja pada industri2 karet dan 
timah jang ketika itu sedang ber 
kembang. 
Umumnja orang Tionghoa be 

ribu2 djumlahnja mendarat di 
Singapura, sedangkan orang2 In 
dia dan Lanka (Ceylon) menda 
rat di Penang dan Port Swetten-   i Prapat. . Dalam 

konperensi sematjam ini akan dilaku 
kan sekali dalam 2 tahun.   
bung dengan membubungnja minat 
untuk berolahraga disemua lapisan 
masjarakat. Biro tsb dimaksud untuk 
menjampingi para penggemar olah- 
rdga dalam menempuh prestasi se- 
tinggi2nja supaja kelainan. (afwii- 
kingen) ig mungkin terdapat dibadan 
para athleet kita selalu diketahui ter 
lebih dulu dan didjaga hingga tidak 

karena berlatih merusak kesehatan 
sport. 
Kepentingan udjian badan, 

ham. ' Djumlah pekerdja penda- 
tang ini dimasa j.l. pasang-surut, 

hendak diselenggarakan oleh biro tsb 
ialah supaja kelainan2 (afwijkingen) 
dari tubuh para tjalon athleet jang 
memasuki perhimpunan olahraga, te 
'lah diketahui. Kelainan2 ini mung- 
kin dalam penghidupan se-hari2 ti- 
dak nampak, karena tubuh manusia 
mempunjai serep kekuatan jang amat 
tinggi. Dengan demikian dapat diten 
tukan, hingga dimana penggemar 
Olahraga itu dapat dilatih dan apa- 

jang| kah ia dibolehkan turut perlombaan 

Sukar Masuk Ma- 
laya& Singapura 

Akan Dipersulit pe 
Penduduknja Terlalu Padat 

(Oleh: William Parrott — Wartawan Reuter) 

SINGAPURA dan Malaya tak lama lagi akan mulai mendja- 
lankan undang2 jang sangat membatasi imigrasi kedua wilajah tadi. 
Menurut undang2 ini, hanja orang2 jg mempunjai nilai2 ekonomi, 

endidikan atau jang berarti dilapangan2 lainnja sadja akan 
diidzinkan masuk untuk bertempat tinggal. Kebebasan-masuk hanja 
akan berlaku bagi 5 golongan tersebut dibawah ini: 1. Orang2 jang 

n diwilajah2 bekas Straits Settlements (Singapura, Pinang 
dan Malaka) jang mendjadi kawula (subject) Inggris: 2. selama 7 
tahun dari 10 tahun jl. ini bertempat 
Malaya: warganegara2 Federasi Malaya: orang2 jang dinaturalisasi 
di Singapura atau Malaya dan orang2 asing jang mempunjai surat 

tinggal di Singapura atau 

tergantung dari pada Keadaan ka 
ret.dan timah. Dalam zaman ma 
laise 1929—1933, pemerintahan 
alami kesulitan? karena masalah2 
pengangguran, pemberian pertolo 
ngan dan repatriasi. 

Oleh sebab itu maka ketika 
1933 orang2 asing laki2 hanja 
boleh masuk apabila berumur 12 
tahun lebih, terutama Berlaku ter 
hadap bangsa Tionghoa. Dengan 
berlakunja undang2 ini, rata-rata 
10.000 pekerdja tiap2 tahun ma 
suk ke' Malaya, - sampai tahun 
1939. Tetapi tak lama kemudian 
sudah ternjata bahwa peraturan 
ini dilanggar, karena jang datang 
bukan sadja pekerdja biasa, teta 
pi djuga taukeh toko, pembantu 
di toko2 dll. Lama-kelamaan da 
tang pula orang2 perempuan, 
hingga ketika 1938 terpaksa dila 
kukan pembatasan terhadap ke 
datangan wanita2 Tionghoa. 

Imbangan penduduk di 
Malaya & Spura. 

Menurut angka2 perhitungan 
tiatjah-djiwa tahun 1947,  djum 
lah penduduk Malava (tanpa Si 
ngapura) ada 4.908.086 djiwa, se 
bagaimana termuat dalam .,Sta- 
tesman's- Yearbook” (Red): dari 
djumlah tadi, bangsa Melaju ada 
2.421.834 orang, Tionghoa 1.884. 
534 orang, India 530.638 orang, 
Djumlah penduduk” " Singapura, 
ketika pertengahan” 1949. ada 
980.818 orang: diantarania 761. 
962 Yionghoa, 119.623 Melaju, 
70.749 India. Sekarang Singapu 
ra berpenduduk lebih dari satu   djuta, 

ro Pemeriksaan Kesehatan Olahraga : 
atau tidak.  Udjian 
adalah perlu supaj: Pp perobahan 
dimana. kel n2 jang sih. belam 
nampak pada waktu dulu2, dapat se 
gera diketahui dan sex i 
diobati. 

badan berkala 

    

            

    

pat mun 
Biro tersebut djuga mengc 

kan udjian badan pac Waktu se- 
orang athleet sakit: Demikian bebe 
rapa keterangan IDI tentang penting 
nja pembentukan Biro Pemeriksaan 
Kesehatan untuk olahraga (Ant). 

Bk on 

  

nilai uang perak lama jg masih 
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Kenya RAPAT PERSATUAN PENJE- 
WA PERUMAHAN MA- 

Persatuan Penjewa Perumahan | 
Magelang baru? ini dalam, rapatnja 
telah. mengambil keputusan mende- 

Mengaturkan diperbanjak terima Kasih A | 
Kepada bapak2, ibu2 'serta sdr.2 dari ketentaraan, kepolisian || 1 (maupun sivil atas segala perhatian dan bantuan berupa apa- (| 

sak kepada Pemerintah untuk sele-|i| pun djuga jang telah ditudjukan kepada wafatnja: SI 

han (Huisvesting-Organisatie) — dil MAS MOERDIMAN TJOKRODIRDJO 
Magelang jang akan dapat meng- | Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan ' atur sebaik-baiknja soal pembagian | Te t : S3 
rumah persewaan. pada tg. 26-3-53 djam 5 pagi dirumah sakit St. Elisabeth 

      

     

53 djam 12 malam 

Naa 0 AAN na | Atas nama keluarga diutjapkan terima kasih kepada semua If 
Sea Tn dengan pikiran tenaga maupun harta. 

     

              

  

                                        

|. Mudah2an atas segala keichlasan dan djerih pajah dibalas 
“dengan karunia berkah Tuhan hendaknja. 
Heni Nj. M. Ng. BASOEKI 

Keputusan itu a.l. diambil atas Semarang dan dimakamkan di familiegraf Pemalang. dasar pertimbangan bahwa kesulitan | ST 3 Semarang, 27-3-53. 
mengenai soal perumahan bagi pen- || Kelu: Mpsatman 
duduk di Magelang dewasa ini sa-| NNgA Iaaio 
ngat memuntjak, sedang gedung?2il. " ” Ka ton 
kosong masih terdapat banjak di- : aa . . 
sebabkan  hanja karena penetapan 
sewanja terlalu tinggi. SA 

    

) 
Tjontohlah saja! Sebab meng: 
hemat bahan pakaian.dan.uang/ 
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TELAH LAHIR: 2 Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten 5 
« di Bojolali dengan Selamat 

Dari Tuhan je. sifat Esa, pada KE NDAL 
djam 9.25 pagi hari Akad Kliwon AN (BJ 

| tg. 22 Maret 1953. Kami dikeru- 
ana anak NS kedua laki2 kami ' No. 6 /Peng/D.P.D. 

ea UIDITTARI: | LEK 
Ne Kepada midwife lady Hani l. Seorang tenaga ' | Pn TAN j IDAK LUNTUR cf 2 3 

| atas perawatan jg. sabar dan le- ARE arena mn O magang 2 , ik | iB 

mah lembut, terhadap isteri dan | | MAN T RI UK Ji 1) sg : anak kami, terima kasih kami 
utjapkan. : 2 8 " 

| Bojolali, 22 Maret 1953 (| , cc. DeOrang tenaga 

untuk ditempatkan pada Pemerintahan Daerah Otonoom Kabupa- 
"I " 2 PPN 2 ten Kendal, dengan digadji menurut golongan/ruang Peraturan: 

BERTUNANGAN : Gadji Pegawai masing” dalam golongan IIA/b (P.G.P-) — 1948/ 
| 1950 jo P.P. 25/1982, 

ONG SIK POO Surat lamaran disertai “daftar riwajat dan turunan? idjazah, 
|$ surat? keterangan jang perlu dan surat keterangan dokter setempat 

5. “ dengan (liang menjatakan kesehatan badannja dan djuga surat keterangan 
(misbaarheidsverklaring) untuk mereka jang berstatus pegawai, di- 

TJIA SWIE LIEN NIO adjukan kepada Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal 
selambat-lambatnja pada achir bulan April 1953 harus sudah di- 

- REMBANG rot 253 terima. 

4 SURABAIA 28 Mare Jang berpengalaman lebih diharapkan. 

Naa —. | Kendal, 24 Maret 1953. 

) D. P. D. Kabupaten Kendal: 
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. 500.— untuk, siapa sadja jang bisa bikin lebih baik dari En II CL 

POTRET BINTANG AMPAT. TanNgGcuNG Badju kebaja lekas kojak sebab 
U 

Hemat dengan bada potato ksh 

LUNTUR, KALAU LUNTUR BOLEH DITUKAR. Har | ditjutji dengan sabun biasa. ditjurji dengan sabu jepan: 

  

    
  

  

ga 5 gram Rp.25.—, 3 gram Rp. 15.— 3 Haha 
1 Tempat Agen2 Harga sama Ongk. kirim vrij. Masih tjari Agen2. 

PENDAPATAN BARU ,AMIRO POMADA" . | Dengan sabun biasa pakaian lekas menjjurji denganjsabun TjapsYan 
Ini Pomada bisa bikin hitamkan rambut. Kalau pake selamanja 'kojak! Maksud hemat dengan Sama On dipertjaja 3 5 
ini Pomada tanggung tidak bisa putih. Kalau putih, kembali hi- na itu sebal , 5 
tam dengan pelahan2. Mulai didjual Bulan Dianuari 1953. pengs 8 axnja rasa, betapajhalusibus: : - , . . g 3 8 “ HARGA 1 POT Rp. 50.— | Njonja menderita lebih rugi,. segala tjutjian. jangtkasasfsamapat kepada 

“ Z0NDER OPERATIE sebab pakaian lekas kojak jang halus 
Tanggung bisa bikin baik. Sakit Aambeien (wasir) orang laki karenanja. Ini berarti bukan 
pelu (impotensi), kurang shahwat dan lain-lain. Kalau minta baik men ghemat ! 
dengan Garansi, boleh datang di kami punja rumah, ongkos2 1 ska 

DJUGA ADA OBAT-OBAT: . 

Amiro Sol. Obat kuat lelaki jg Aa Rp. 100.- Rp. 50.- Rp. 
imiro Dol. Wanita jg tidak tjotjok bulan 
TO LA an Pa UG 2 Rp. 100.- Rp. 501- Rp 
Amiro Nol Wa ita ig sakit keputihan Rp.50.- Rp 
Amiro Oli. Obat lelaki buat plesir Rp.20.- Rp 
Amiro Salep. Sakit Aambeien ko mplit p 
Tjatjap rambut, bikin rambut ge muk dan pandjang Rp 

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

Telah Bertunangan ? B/ Ketua, 

OE TIAN NIO (R. PRAJITNO PARTODIDJ0J0) i 

| 11 1 Tetap keras : A : Ngupasan 12 JOGJAKARTA. PN .a 
Kn ts Melaju NE MARANG sampa: sisanya 

ya Gulam Ali, Muka Pasar KLATEN. ang teracbird 
: 2 Toko Obat Eng Tay Ho bkodtan 101 Semarang.  hngan 

LIEM DHIAM HOEN | pasangram E: Tabib Amirodim, Deban  Kusumojudan 95A SOLO, #&." ADPERTENSI dalam 2 na ya ea AG IP MN | 25 Maret 1953 | 3 . 
Magelang "Sona Mkkrdak "2 Bantulah P. M. 
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ena 2 2 : 5. yan ! 
nan . sabun jang paling hemat untuk segala tjutjian         
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Kai s.s. ,,Generaal Van Geen"' 

Masuk tgl. 4 April 1953 

langsung ke “#9 

  

  

Ba       
  M.S. Rahat 

TABIB 

Seteran 109 — Semarang. 

Specialist untuk WASIR (Am- 
baien) ASTHMA, KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE dan lain? Pe- 

   

EKOLAH MENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR HONORION laki2 jang dapat s G 
: 99 gangguan 'ini penjakit: badan 

a | Hembek, dingin, putjat kalau ken- 99 
|| Ying atau dalam tidur sering me- 

s | 
| 
I 

| 

Bandjarmasin 

  

: : ngeluarkan air manik jang bukan 
EMARANG KUDUS mustinja. Makan ini obat tangg. 

pn DJL. TJITARUM 21, TELP. 1803 DJL. PEKODJAN 85 baik Rp. 20— 3 ds. Rp. 57.— 
ri peladjaran mengemudi sampai dapat Rijbewijs MONGORIA tanggung baik un- 

| 1) Menerima muatan | aki: 
3 r 6 z& s : ua3 PN Pp i 

: dan penumpang2.. F: Pa Ona 2 Sore A (mobil biasa) B.I. (Truck2 dan bus) C (Sepeda Motor) tuk sakit aambeien, didalam atau | AS ana Kk . 'aran tiap hari kerdja djam 8 pagi — 5 sore diluar. pantat Rp 30— porto 5 metalenemskinyanngata Di Kudus sementara djam 10 pagi — & sore VRIJ. VITANOL untuk laki-lak: | Ne an teng 

Tahun | a YILARAN Aantut brampasn || Siaran dan Film Jang Terbesar Dalam Tahun 195311! 5 ra Rp 20.— 3 ds Rp 57.7 ea | dengan Vapoklub Eha: 

| 1 megan Benja 3 Mun G3 en & , dingin lekas tjape, tulang? sakit, hawanja jang terhisap 
F Memakan Tempo 3 Tahun Lamanja Pembikinan! ! ! 

| 
| 

ada nafsu kurang tenaga, makan itu melenjapkan gang- 

: : : " Pen SA sungsum, manik dan napas, THE BIGGEST Y . $ ?LL SEE...IN "53! 
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:|3 ds. tangg. dapat tenaga muda. guan hidung - buntu, 
VITANOL 6EXTRA KERAS melumerkan riak, daa : F60 c- Taki2 : p terutama memberi tenaga baru. Sangat berguna bagi orang 2 
ega He aa dam Pe nan Lelaki atau Perempuan jang badan lemah dan berpenjakit. atau jang sangat lembek, ongkos 
kirim Rp 2.— Prijsc. gratis. ICKS 
THIO GIOK SIEM Obat pendapatan baru untuk Orang Perempuan datang bulan 

tidak tentu, darah kotor mengumpet, perut berasa sakit kurang Can Tengah 22 — pena VapoRus 
g. Semarang: Plampitan 22. 5 darah, muka putjat, kepala pusing dan pinggang linu pegal. Selo Toko Djodo, Tjojudan 70 a. Importir » HOPPENSTEDT Awas Perempuan hamil dilarang minum. 

ms am AA c) Losmar's Leucorrhoca Tablets. : 
erguna sekali buat perempuan sakit keputihan (Pektay). 

d) Losmam's Syphilis Tablets. 
Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 

e) Losmam's Santal Cystol. “3 
Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah (Twitjing). 

f) Losman's Chocolate Laxative Pil. 
Pil urus2 mandjur untuk bersihkan perut. 

8 Losman's Hemorrhoids Pil. Ta 
Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan lama. : Tn Ts 

h) Losmaw's Calosion Tablets. Staring Peak mn 
Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala batuk. MARIA MONTEZ: PAUL CHRISTIAN 

i) Losman's Neuring Pil. 1 Naa k. BEDA Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu. FAYE MARLOWE » MASSIMO SERATO 
HD Losman's Anti Pollution Tabicts. — : Producad ta ROBERT HAGGIAG - Otesind by JOHN BRAHM: | 

Obat, adjaib buat hilangkan besarmani atau bongsiat. BESOK PAGI PREMIERE BESAR DI: 
k) Losmar's Deafness Pil. 5 " Berbareng: E POLE" Obat penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran. 2OR 19 N : “3 dika ah .M Sa 18 
) Losmaw's Rheumatic Pil. : (aan ———— 

Untuk sakit tulang entjok d.l.I. sakit rheumatiek. EXTRA PERTUNDJUKAN UTK. SAPTU/MINGGU PAGI: 
m) Losmar's Antacid Powder. : 1 , .ORION" djam 10.00 , METROPOLE" djam 10.30 

Buat sakit Ulu Hati, kelebihan asem, makanan tidak hantjur. aa al Bibi : , 

n) Losmam's Nier & Biaas Tablet. Pesan tempat: Saben pagi dj. 10—12.—Tak via Telef. Mustadjab sembuh sakit Pinggang, gegindjel, lemah, djalanan ( tea poet Oi ai ) 

i Ha ge Kapat dng Ini Malam Penghabisan |. Ini Malam d. m. b. o man's nic Tablet. 3 j : 
5 Mengandung Vitamin A. B. €. Untuk orang sakit baru sembuh ORION 5.-—7.--9.— (13 th.) REX 5-—7.-—09.— (17 th.) Color by Teehnicolor! badan lemah muka putjat, makan tidak enak. || Wiliam Holden-Nancy Olson | Gordon MacRae—Eddie Bracken EA 2AAA , Nata , bafk dalam hat tahsntama”mawpun Kefjepas IL Uh Wislo va World of Adventure sweeps the screen! Terdapat H semua Toko-toko Obat BN No: & Feri An »SUBMARINE COMMAND” uA B Oo U 3 F A Cc E itan dengan ban sepeda-motor GOODYEAR Film terbesar, penuh Sensatie mengikat dan menggemparkan. Sa Ana Yam Ie Toni PN an : : 5 : Ma 2 2 5 at 'dan dibuatnja dengan sjarat' jang berat 5 

Tjhoen Hoo. Kembang Djepun 45. Makassar : Eng Ban Hoo. Kn & t 9. . th) Djagalan Na (13 tb.) jberta “diudji, demikianpum' badan jang ham. $ John Payne — Susan Marrow ' ir ta'kan mendjadi rusak ini, telah dibukti- 6 RAND Ini malam d- m. b. (u. 13 th) ARTA Opa Film R.R.T. paling terb 'seluruh dunia”olehnja 'kesunggus : BLAZING FOREST" | KEkuk tan was terbaru AD Gem (bal aa da En JOHNNY WEISSMULLER 
: Angela Green—Jean Willes — Lester Matthews — Tamba aa Sa 

Aa aa Aa ken BOOK ,JUNGLE 'JIM IN THE ODYEAR 

G00 

£ FORBIDDENSLAND” 

da DO 
Million-Year-old Monsters run Amok in Jungle Jim's Eiant 

Untuk SEMARANG: 

EAR Penuh sensatie jang menggemparkan ! 

Tes Oo Errol Fiynn — TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, : ol Flynn — Micheline Pralle 

ROXxXY Ini Malam Premiere (u. 17 th.) 

TOKO SELECTA, TOKO KAUW dan semua IMPORTIR2 AUTOMOBI EL. »Adventures of 
Selandjutnja agen2 diseluruh Ind onesia. 

      

  

  

        

— CITY CONCERN CINEMAS - 5. TE TE 

      

  

AI 
Meat 
P
L
 LUX 5»—7—0— Ini malam. Premiere (a. 13 th) 

Rhonda Fleming — Sterling Hayden 
Helena Carter—John Sutton 

she Golden Hawksssoerer 
(GARUDA MAS) 

The Greatest Sea Romance of all time! 

    

Follow that He—Man and his She—Devil to New Worldof Sensation ! 
Spectaculariy! full of excitemont ! 

  

  

  

ROYAL Ini malam d. m. b. (u 17 th.) 
Bh» Gregory Peck — Ann Blyth in Rex Beach's. 

berbareng iTHE WORLD IN : 

wora “HIS ARMS" 9. —I.—9.— 

x 

' 

| 
| 
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j aa 
ta Jaa ( you THINK HE CAME Ag 

RUFUS |) TO PikeviLs To FIND | THAT PROrEsS 
SLADE 15 TH! GOLD H5. GANG: ARE THE ONLY. ONES 
REALLY AJ SIOLE IN THAT BANK | WHO KNOW WHERE 
BLACK “NROSBERY TEN YEARS | THE GOLD IS HIDDEN! 

AGO, HUH, ROYZ KARP5 GOT "EM AT 
Be E: THE MINE NOW/ 

nan 
  

   

YE5...CRYSTAL AND AT THE DEsERT @UEEN Ms..." 
(TH! GIRLS N TH PRoressog 
STILL OUT ANT/ HEp 
FROM THat | Better smaer 
STWEF WE N SPOUTINA. 
DoPep HER NOwW/ 
WITH, KARE/ J7 

Ai 7 

     

     
   

CN THE GIRL ToLp | THAT 
WHERE TH' GoLv Is/ 
TALK,OR WE FORCE 

IT OUT OF You 
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Action ! 

Captain Fabian Romance ! 
Action ! ana Pemanenan Oman eny wbanbumanver SCOURGE OF THE SEVEN SEAS! 

Tg. 26 — 27 Maret 1953 

JAMES STEWART BARBARA — HALE 

      

  

    
.— Djadi Rufus Slade sesenguhnja bernama Black Jack Karp. Dalam pada itu di tambang «Dengan ditodongi pistool dan 
— Engkau maksudkan, bahwa dia datang di Pikeville untuk mentjari DD ESEAT MIUPEN se eta . djap besi jang panas,  Rufus. Slade 

jemas jang berasal dari perampokan oleh gerombolannja di Bank 10 — Nona tsb. masih belum. membentak2 Professor. 
tahun jl. Huh, Roy? sedar dari obat tidur jang kita — Ajo. tjeriterakanlah, atau kita 

en SAN Crystal Keene dan itu Professor adalah satu2nja orang "usapkan di hidungnja, Karp. paksa engkau untuk berbuat demi- 
jang mengerti, dimana emas itu disembunjikan, Sekarang mereka sudah — Tetapi Professor toch tis kian. Tjatatan2 jang kau ketemu- 
berada di tambang. dak apa2. Lebih baik dia seka- kan disaku nona tsb. dapat mene- 

  

  

Djaga hari Keris film prod. Sin :apore dengan 
maenja : RUSINI — TOMINAH — AHMan SHAH dalam dim. film COMEDY BRAMLEE dan RAMLAH" 

Mamin enda saja bersedia mentjeriterakan,  Sla- | Lt ia 
de. SOLO   rang disuruh mengaku sadja...  rangkan dimana emas itu. THEATER | h ACKP 29 Pa ai - 4 Bt 

— Buanglah besi panas itu......... Phone : 245 99 8 Ce 5 | Fjerita jang menarik dengan 9 lagu2 jang merdu !     | 

E |         
Pertjetakan Sing, No. 384/11/A/ M6 

 


