
  

     
  

  

  

             

dan jang 
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n pe 

hudi, 

       
ter maupun pet “dengan 

     

Pravda mengatakan Sa 
5 S. Ignetiev, bekas. menteri d. 

. menterian tsb., jang.kini telah “ih. 
puskan, adalah ,buta politik - dan 
mudah pertjaja”. Dalam tadju k ren, 
Na Pravda 'mengritik pedas bekas 

1 ai2 kementerian tsb. Dikata- 
esek ahwa pegawai2 itu telah me PNG 
Ba hak2 mereka tak se bagai 
semestinja dalam perkara pena ahagan 
dokter2 tsb. Menurut Pravda Riunin 
adalah musuh ,,dalam selimut” ba- 
gi rakjat Sovjet, dan tidak sa ku- 
kan  kewadjibannja ' membongkar 
komplotan? mata2 dan kaum sabot, 
tetapi mendjadi seorang avonturier 

politik. . 

Riunin dan bekas pembesar2 
kementerian tsb. telah ' membu sat 

Tokeganna palsu, jang dengan setja-' 
—..menud —“beberapo 

Ma “negara Savjet. a djadi 
mengabaikan hak2 NA warga ne- 
gara dan melanggar undang? d 
demikian Pravda. 

Pravda djuga mengeritik pedas 
panitia dokter2, jang telah dibentuk 
untuk menjelidiki tuduhan2 na: 
dap 15 orang dokter Sovjet, dianta- 
ranja 9 orang telah bekerdia di 
Kremlin itu. Panitia, jang rdiri 
atas orang2, jang menamakan diri 
ahli itu, demikian Pravda, telah be- 
TA tidak 23 dan tidak 2 

Menurut | ara 'penindjau 2 
kou maka pembebasan dokte 
di dari tahanan adalah Bani Sn 
lidikan Beria sendiri, segera se Sah 
ia memegang pimpinan dari kemen- 
terian urusan keamanan negara, jg. 
kini digabungkan |. dengan kemente- 
rian dalam negeri Sovjet uan 1. (An- 
tara). 

  

- 
h 

       
(penangkapan 15 orang 

2 

     
dokter2, na pa 6 orang. Ja- 

  

memberikan Aa Da dan sa. 

bahu 
ri ke- 

bahwa 
ta Licbral 
djak Luis Taruc, 
Sepaja 

wan Ramon 
Peentor berita jang Timiliki ptase 
tempat 

200-000 pesos, 
- Pauhnja 
tasaja diwartakan, bahwa sekalipun 
pemimpin2' partai Liberal tadi 
bantah 
mempunjai 

| 1228, Rumih 1798 Sin, 
asi-Eikspedi 2087 Sung. 

Rp. 10. — aan NN: 
untuk 

  

  

  

uh 2 2. (Korr. 

i makin membahajakan. 

         

kan dalam harian Suara 
: lalu. 

  

| femang aa 

—. Damai 

“JamrEs WICKg salah satu dari 
10 wartawan Amerika jang kini 
mengundjungi Sovjet Uni, hari 

s melalui radio di Mina 
1 ter” | tatakan, bahwa setelah mengad 

pembtjaraan2 dengan mika 
iduk biasa di Sovjet Uni ia dapat 
mengatakan, bahwa rakjat Sovjet 
sungguh menghendaki perdamai- 

jan. Ja telah berbitjara dengan 25 
atau 30 orang Rus. ' 

  

Orang? itu katakan, bahwa nega- 
ra mereka sangat menderita, karena 
perang du dan mereka dal 
pada itu menjatakan ke 
sungguh? akan perdamaian. 
Wick djuga mengutip “pernj 
dari koresponden? serta' 
asing di Moskow, jang memperk 
pendapat rakjat Sovjet itu. 

Selain itu dikatakannja, 
seorang wartawan untuk 
Worker di New York jang a 
Moskow telah menulis karang 
Literary Gazette Sovjet, jang meng: 
kritik Amerika. 

Aru Diadjak 

Partai Liberal 
Untuk .,Hantam“ Mag- 

saysay ? 

    

          

    

PHILIPPINE NEWS SERVICE 
(PNS) malam Senin beritakan 

beberapa pemimpin  par- 

celah besari ang 
pemim Huk 

mengadakan kedip mela 
Mausaysay. Menur: 

Taruc telah ditawarkan 

pengampunan sepe- 
Sete- 

itu, 

dan sedjumlah konsesi. 

merm- 
ni pamun kantor berita tersebut 

bukti tentang diadjukan   nja tawaran tersebut kepada 
| (Antara). 

Faruc. 

  

Harus Masuk 
Udara 

Angk. Laut Dan 

Setjara Bes ar-an 
Seruan Subagio Kepada Pemuda Indon. 
Indonesia Berkewadji 

DENGAN BERTEMPA 

ban Pertahankan 
Dan Bahaja2 Potensieel 

Dari Tion: gkok : E 

gi Balai 

Keamanan 

Je. Mungkin Dihadapi 

Dan Djepang 

Pertemuan Palembang 
Sabtu malam dilangsungkan La konferensi ke-4' dari Pemuda 
Demokrat Indonesia Sumat 
hadiri pula oleh utusan 
Djakarta mr. Subagio Reksod 
Indonesia untuk Sumatera Sela 
sambutannja menguraikan Tiw 
dalarn Jadonesta. 

  

Persiapan. RUU 
bi | Perkawinan 

  

   

winadi, kementerian ee hegas a 
ngumumkan, bahwa pada wa 

ini psi rentana Sa 
a 

  

      

dang2. yan winan. ita 

         

Kn jang se- 
- karang sedang 
ngan djalan Tea djampaik ah hasil 
pekerdjaan panitfa tersebut diat bu 
dengan disertai datu daftar per 
Wap (Guestionah us untuk di da 

                 
  

1 Hearing” s biara lesan 
diren anakan olel panitia i itu 

Maak “dala bulan A 

jang 

ril 

Pan 

R 

11, n dan 
dinsepsinfa aah 

umpul itu. Cia) 

2 “Oleh Nahdta Ulama tjal Ka ng 
Bondowoso, telah disiarkan pengumu 

jihkan kepada Hots 
Kanto Kan 

      

ra Selatan. Konferensi 

1 Pimpinan organisasi tersebut dari 

ipuro. Komisaris Pemuda Demokrat 

tuan Asnawi Said, 

ajat dan perdjoangan Pemuda De- 

nesia mempertahankan 

erlangsung de- 

2 da   

tersebut di- 

dalam kata 

Selandjutnja ia ' mengutjapkan 

terimakasihnja atas bantuan dan 

kerdjasama diantara pemimpin2 

didaerah ini, terutama pula dika- 

langan pemimpin2 massa pemu- 

Ga, dan mengharapkan bahwa 

tradisi jang baik di Sumatera Se- 

latan ini dapat hendaknja diper- 

tahankan scterusnia. 

Kemudian utusan Dewan Pim- 
pinan mr. Subagio Reksodipuro, 
dalam kata2  sambutannja telah 
mengupas keadaan dan pergola- 
kan “politik internasional dewasa 
ini dan kedudukan Indonesia di- 

dalamnja. Adalah menurut Suba- 
gio satu kewadjiban negara Indo- 

keaman- 

an dan bahaja2 potentieel "jang 
mungkin dihadapi dari dua rak- 
sasa beer di Asia, Tiongkok dan 
Djepang ag 

Dalam mengupas politik luar ne- 

geri R.I. dalam konstelasi politik du 

nia dewasa ini, Subagio Reksodipu- 

ro menjatakan, bahwa salah satu tu 

gas penting Indonesia ialah mele- 

njapkan transitohandel dari Indone- 

sia akibat2 KMB jang hanja mengun 

tungkan negeri Belanda tetapi meru 
gikan Indonesia karena perdagangan 

jang harus melalui perantaraan Be- 

landa. Dan sudah seharusnja menu 

rut beliau selaras dengan politik be 

bas Indonesia, haruslah Indonesia 

menerobos blokade embargo terha 

dap RRT untuk mengatasi konjunc 

tuur rendah jang meliputi dunia de- 

wasa ini akibat embargo tersebut jg 

ajata2 merugikan Indonesia. Menge 

nai claim nasional atas Irian Barat 

PDI berpendapat, bahwa tanpa per 

siapan2 diplomatik hal2 ini 

akan berhasil diperdjoangkan. Ia ber 

pendapat bahwa dalam konstelasi po 

titik dunia dewasa Indonesia ha 

ruslah memperkuat dirinja, terutama 

memperbesar dan memperkuat ang- 

katan Jaut dan angkatan udara, ka 

rena mana ia mengandjurkan kepada 

semua pemuda Indonesia  supaja 

membandjiri angkatan laut dan 

angkatan udara, demikian a.l. Suba- 

bagio Reksodipuro, (Pia). 

  

    

  

iba jang sedang hengat dibitjarakan 
Kedu, ialah kemungkinan meletusnja gum 

bahkan lagi dengan adanja telegram jang Eau 
olali, kepada Drs. De Neve dari 

ng, mendjelaskan, bahwa keadaan sekitar puntjak gunung | 
Lahar jang terdapat disebelah Uta sk | ra ah "puntjak gunung telah bertambah lebih banjak dan | 3 

s rang ada 50 meter, sedang te halnja 250 meter, 

modal asing atau tiada industri 

kembali sebagian dari 

tidak | 

    
Bra Tetap Berbahaja 

| Keluarkan Api Besar Dan 
Kap 

  

Sendiri) au 
dalam saka 

Merapi. Di- 
dai “Bupati 

Dinas Gunung paka di 

  

       

sebagai telah 
Merdeka” pada tanggal 2 April 

3 

  

membahajakan dan sering2. meng 

  

4 Iuarkan api besar dan lava baru”, |. 
demikian. diterangkan oleh H. Su-| 
dajat dari Dinas Gunung Berapi jg. 
bertugas di Pos Penghubung .Srum- 
bung, kawedanan Salam, atas perta- 
njaan wartawan kita waktu meng- 
adakan penindjauan - bersama-sama 
Suparno kepala Djawatan Pekerdia- 
an Umum daerah kabupaten Mage- 
lang, Kelbiun dan Rameli Effendi 
selaku anggauta Dewan Pemerintah 
Daerah Sementara kabupaten “dan 
kotapradja Magelang pada hari Ke- 
nus jang lalu. Penindjauan tsb: de- 
ngan maksud “untuk mengetahui 
akibat2 jang mungkin timbul, djika 
gunung Merapi meletus dan  djuga 
untuk mempersiapkan segala sesua- 
tu guna  menjelamatkan penduduk. 
Sementara itu, H. Sudajat mendje- 
laskan lava baru dan api jang asal 
nja dari' sumbat kawah Merapi 'itu 
semuanja . belum sampai “djatuh -ke- 
bawah ditempat2 desa jang telah di 
diami penduduk. 

Pos Srambung sebagai pu 
sat Penghubung. 

.. Oleh Dinas Gunung Berapi, 
Pos pendjagadn di Srumbung, di 
djadi kan Pos Penghubung, mene- 
rima. berita2 keadaan Merapi 
dari Pos lainnja, misalnja Babad- 
an, Krindjing, Plawangan dan 
selandjutnja dapat berhubungan 
langsung ke Jogja, Muntilan dan 
Magelang. Pos Srumbung tersebut 
dibuatnja oleh Djawatan Peker- 
(ran Umum kabupaten Mage- 
lang, direntjanakan dengan beaja 
Rp. 18.000.— tetapi hanja habis 
Rp. 14.000.—. Tingginja ada 18 
meter, berloteng dengan diper- 
lengkapi dengan Radio buat me- 
nerima dan mengirimkan berita. 
Bagian bawah untuk bekerdja dan 
tempat istirahat, bagian atas buat 
melihat Merapi dengan kijker be 
serta pesawat felepon. Pada wak- 
tu sekarang pendjagaan dilaku- 
kan oleh 3 orang pegawai Dinas 
gunung Berapi dibawah pimpin- 
an H. Sudajat, sedang diwaktu 
malam telah mendapat bantuan: 
tenaga dari pihak anggauta kepo- 
lisian Muntilan. 

Penting bagi djalan penjing 
kiran penduduk. 

Dalam penindjauan di Kali Pa- 
belan jang letaknja diantaranja dae- 
rah ketjamatan Sawangan dan Du- 
kun, kita dapat menjaksikan ' djem- 
batan Tlatar jang baru sadja selesai 
dibuat, dengan beaja lebih kurang 
Rp. 12.000:—. Menurut Suparno, 
diembatan tsb. perlu diselesaikan 
lebih dulu, karena dipandangnja- sa- 
ngat penting untuk mendjaga kese- 
lamatan penduduk daerah katjama- 
tan Dukun, bila sewaktu-waktu Me- 
rapi meletus dengan tjepat  rakjat 
dapat  menjingkirkan - harta-benda 
dan dirinja melalui djembatan itu 
kedaerah aman jang sudah ditetap- 
kam oleh “pemerintah daerah kabu- 
paten Magelang dengan persetudju- 
annja dari Dinas Gunung Berapi 
di Bandung. 
Sepandjang djalan jang kita lalui, 

kegiatan dari pada Merapi itu, sa- 
ma sekali tidak mempengaruhi ke- 
adaan penduduk. Misalnja, didesa 
Krindjing dan daerah Srumbung, 
keaadan penduduk tetap tenang, 
anak2 sekolah setiap hari masuk se- 
kolah sebagai biasanja, penduduknja 
banjak jang sedang mempunjai ker- 
dja mengawinkan dengan pertun- 
djukan wajang kulit.  Seakan-akan 
kegelisahan penduduk sama sekali 
tidak nampak. Pamong desanja pun 
demikian giat mengadakan" pemba- 
ngunan didesanja masing2. 

  

India Terima 
Modal Asing 

Lebih Baik Industrialisasi 
Dengan Modal Asing Da- 

ripada Sama Sekali 
Tidak Industrialisasi 

Menteri perdagangan “dan perin- 
dustrian India, T. Krishnamachari, 
pada hari Sabtu menerangkan kepa 
da parlemen, bahwa modal. asing 
dapat memainkan peranan jg bergu 
na dalam perkembangan industri In 
dia. Dikatakan, bahwa djika harus 
memilih diantara industrialisasi dgn. 

Sa- 
ma sekali, maka ia dengan tidak 
ragu2 akan memilih jg pertama. Se 
landjutnja sia "menekankan  perlunjat 
pada, modal asing, tidak sadja beru 
memberikan perlakudn jg pantas ke 
pa kelonggaran untuk mengirimkan 

keuntungan2 
dan modalnja, melainkan djuga: ke 
longgaran2 untuk memperkembang- 

kan diri. (Antara). 

  

DJEMBATAN KERETA API 
HANJUT. 

Dari pihak resmi didapat kabah 
bahwa djembatan kereta-api antara 
Djombang dan Kertosono didekat 
Na telah dihanjutkan oleh ban- 

jir. 

har Baru 

  

Kebaa Merapi memang sangat 
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              RUNDINGAN Di PANMU 
kir tawanan perang jang sakit « 
PBB menerangkan dalam rundi 
mengembalikan 500 tawanan Korea. 

Cari 9 fatsal jang diserahkan 

  

      

  

NATO Alat 
Perdamaian - 
Perdamaian Tak Bisa Di- 

  
kan organisasi 

fidak sm 
si-lemah. . 223 

Dalam suatu P ianto ora 
dengan peringatan empat tahun 
berdirinja NATO, presiden Eisen 
hower menegaskan, bahwa. nega- 
ra-negara Barat harus tetap ber- 
satu dan kuat. Seterusnja. dinjata- || 
kar, bahwa organisasi Nato itu 
bulcinlah merupakan antjaman 
bagi mereka jang menghormati 
kemerdekaan, tapi bahwa organi- 
sasi itu adalah untuk kepentingan 
semuaa fihak jang menghendaki 
kemerdekaan dan ingin memperta 
hankan perdamaian. 

Akan tetapi pengalaman? jang pa 
bit dan menggemparkan telah me- 
nundjukkan pada kita, bahwa perda 

dungi oleh orang2 jang lemah. Dia 
mesti dilindungi dgn. kekuatan ten- 
tara2, perindustrian 
Barat”. 

Eisenhouwer seterusnja “ menjata- 
kan, bahwa apabila masjarakat Ero 
pa beserta sumber2 alamnja dikuasai 
dan dieksploitir oleh agresor, maka 
tidak ada suatu tempat diatas bumi. 
jang akan tinggal aman”. 

“sPekerdjaan NATO masih djauh 
daripada selesai. Oleh sebab itu hen- 
daklah peristiwa, ulang:tahun ini di 
artikan sebagai suatu isjarat untuk 
memperbesar tenaga untuk pekerdja 
an2 jang masih harus dilakukan. Se 

  
      

             

maian itu tidak mungkin bisa dilin-| 

dan semangat | 

si 
                  

Ing TAN SN Siauw 2 Koo Bius An/nn. Tin Giok Pik, Ketje 

Gan Khoen Giok. 
(Foto »Suara Merdeka" 9 

Ox hari Senin dlaret tukar-menu- 
luka2 telah mulai diadakan. Pihak 
itu, bahwa PBB kini bersedia untuk 

'Uitara jang sakit setiap hari dalam 
waktu seminggu setelah tertjapai persetudjuan tentang soal tawanan pe- 
rang jang sakit dan luka2. Tawaran PBB itu termuat dalam program 

Korea Utara hari Senin dan di- 
utjapkan oleh pemimpin delegtat in laksamana John Daniel. 

Dalam program 9 fatsal itu 
antara Jain “dinjatakan, bahwa 

Panmunjom harus mendjadi tem- 

sat tukar-menukar tawanan pe- 

ang tersebut dan penukaran ini 

dimulai 7 hari setelah tertjapai 

sersetudjuan, PBB . akan me- 

ngembalikan 500 tawanan perang 

setiap harinja. 

Pemimpin delegasi Korea Uta- 

'a, djenderal major Lee Sang 

Sho, dalam perundingan itu dju- 

za mengatakan, bahwa pihak 

| Xorea Utara kini sudah siap se- 

lia untuk mengembalikan semua 
awanan perang jang sakit dan 
uka2 jang terdaftar harus se: 

rera 'dikembalikan atau harus 

: im suatu negara netral”. 
x Fatsal 109 dan 110 ae 

                                 

“menuntut supaja 
'lawanan perang jang sakit dan 
Aika2 berat segera dikembalikan, 

jan fatsal 110 jang untuk perta- 

ma kali disebut oleh pihak Korea 
menuntut supaja tawanan 

ng jang keadaan  tubuhnja 
ikan memperoleh kemadjuan. ka- 

dikelitarkan dari kamp, di- 
m ke suatu negara netral. 

''Menurut John Daniel, ia telah 

(meminta kepada Lee. Sang. Cho 

sapaja. menjebut djumlah tawa- 

ian jang sakit dan luka2 jang 

Xorea Utara bersedia mengem- 

falikannja. Tetapi Lee hanja me- 

merangkan, bahwa, Korea Utara 

(bersedia mengembalikan tawanan 

merang menurut fatsal 109 dan 

110 Konvensi Djeneva. Dengan 

|demikian ,,kategori” tawanan pe- 

rang djadi masih harus ditentu- 

ikan. « 

Dalam rundingan itu pihak 

Korea Utara menjampaikan se- 

'putjuk surat kepada PBB. Tetapi 

Isi surat ini tidak diumumkan. 

Harapan berkurang. 
» Hisrasika akan berhasilnja rundi- 

ngan di Panmunjom tentang | tukar-me- 
nukar ' tawanan perang jang sakit 
dan luka2 hari Senin telah banjak 
berkurang. setelah pihak PBB mem- 
peroleh kenjataan bahwa pihak Ko- 
|rea Utara bertetap hati hendak me- 
muruti ketentuan2 Konvensi Djeneva, 
demikian A.F.P. 'memberitakan sc 
landjutnja dari Munsan. 

Fatsal 110 dari Konvensi itu me- 
nentukan dua kategori tawanan pe- 
rang jang sakit dan luka2. Kesatu   mua negara anggota organisasi ini 

hendaklah insjaf, bahwa suatu kecle 
mahan djiwa hanja akan mengandiur 
kan fihak agresor bertindak”, demi: 
kian Eisenhower. (AFP). 

ust mana 1 

Karena kekurangan ruangan: 

gudang ini pun tidak 
an panen disimpan diluar 

mentjukupi       
dengan 

menentukan pengembalian . dengar 
segera tawanan perang jang sakit 
Gan luka2 jg. tak dapat sembuh lagi 
dan bagi kategori jang kedua dites 
tukan perawatan dalam rumah sakit 
di negara netral. (Antara). 

gudang. di Birma, maka sebahagian 
dari panen bahan2 makanan terpaksa harus ditempatkan dibawah 
kolong langit. Guna memenuhi ruangan ini Technical Corporation 
# dministration rulai mendirikan gudang2 besar, F tetapi dijuga 

Sementara sebahagi- 
“tepat dimulai pembangunan 

-kebutuhan. 

gudang-gudang baru, 

        sa Dena Bp, 0 SEN Hima RKA 

T TAHUN KE VII No. 45. 

BENTESN 

if | Perdamaian Selama 3 Th. 
(Russia Akan Setudjui. Gentjatan Sendj 

Sebuah Keteranga in Seorang Bekas Kolonel Udi: 
.. SEORANG BEKAS KOLONEL angkatan udara Sovjet jang telah melarikan diri 

Besi” pada hari Senin menerangkan, di New York, bahwa. para pemimpin baru Rusia akan melan- 
| djutkan ofensif perdamaian mereka untuk paling sedikit sclama 3 tahun dan 

sendjata di Korea. Kolonel tersebut tampil dimuka lajar televisi dan nama 
maka keluarganja 

@iadakannja gentjatan 

“fibak pemerintah tersebut. 

Ketjelaksan Ngeri 
Di Tawa ngmangu 

  

KEWILAKAAN NGERI  te- 
tah terdjadi pada haxi Minggu 
Tb.l. didjalanan  Tawangmangu- 
Solo, dekat djembatan di. Kali 
Samin. Sebuah truk jang hendak 
menudju ke Solo, entah apa se- 
babnja telah tergelintjir dan ma 
suk kedalam djurang. Ketjilakaan 
'fai baru diketahui setelah lewat 
beberapa waktu Tana oleh se- 
orang . pengemudi 0 preman. 
Dengan segera -ket jilak aan tsb. 
lalu dilaporkan Konada fihak jg 
berwadjib di Karangpandan dan 
Tawangmangu. Segera bantuan? 
telah dikirim ke tempat tersebut. 
Ternjata dalam keffilakaan in, 4 
orang seketika itu telah. mening- 
gal dunia dan 17 penampang lain 
nja mendapat luka2 berat. Keti- 
ka korban2 tersebut diangkut ke 
rumah sakit, 4 orang lainnja pun 
meninggal karena Juka2 berat itu. 
Bagaimana  duduknja ketjilakaan 
tersebut. belum didapat kabar. 
Sampai hari Senin, truk tersebut 
masih dalam keadaan terdjungkel 
didalam djurang. 

Turki Ikut 
Organisasi NATO 

Karena Merasa Terari- 
tjam Oleh Russia 

HALUK SAMAN, ketua dele 
gasi parlemen Turki jang sedang 
mengundjungi India, dan Behzal 
Bilgin, salah seorang anggota de 
legasi tadi, mengatakan hari Sab 
tu di New Delhi, bahwa sebab2 
mengapa Turki mendjadi anggota 
Pakt Atlantik Utara ialah karena 
Turki merasa dirisja . teranfjam 
oleh Sovjet Uni. 

Dalam konperensi pers tadi 
Saman mengatakan bahwa pera 
rintah Sovjet mengingini sebagian 
dari wilajah Turki seperti daerah 
Kars dan ingin pula menguasai 
selat Dardanelta. Akan tetapi ikut 
sertanja Turki dalan NATO ini 
bukannja- berarti bahwa Turki 
tidak mengingini adanja  hubu- 
ngan persahabatan dengan nega- 
ra2 tetangganja, Gerua dgn 
Sovjet Uni. 

Soal pertahanan Tiniur 
Tengah. 

Tentang kemungkinan pemben 
tukan Pakt Pertahanan Timur 
Tengah, Haluk Saman mengata- 
kan bahwa Turki selalu tjondong 
kepada pembentukan sistim ' per 
tahanan bersama untuk. daerah 
Timur Tengah. 

Mengenai desakan Mesir supa 
ja Inggris tarik kembali pasukam2 
nja dari daerah “Terusan Suez, 
sebelum Mesir ' menggabungkan 
diri. dalam pakt pertahanan jang 
dimaksudkan tadi, Saman ntenga 
takan bahwa ' itu adalah ' suatu 
soal jang dapat dipetjah hkan mela 
lui saluran2 diplomasi normal. 

Tentang India Saman mengata 
kan bahwa negara ini mendjalan 
kan politik bebas: ..tetapi, andai 
kata India terantjam, maka mung 
kin akan merasakan manfaatnja 
apabila ikut serta dala IM suatu 
pakt pertahanan, Pena aimana te 
lah dilakukan oleh Turki.” (Ant) 

  

  
  

Berdasarkan keputusan kabinet da 
lam sidangnja tanggal 31 Maret 1953 
maka Mr. Alibudiardjo, Sekretaris 
djendral Kementerian Pertahanan, di 
pindahkan mendjadi Pegawai Tinggi 
diperbantukan kepada Pc ig Men 
teri untuk ditempatkan di Biro Pe- 
rantjang Negara. Sebagai pengganti 
Sekretaris-djenderal Kementerian Per 
tahanan diangkat  Hidajat, direktur 
Jajasan Motor pada Kementerian Per 
hubungan dulu Kolonel! TNI 
Demikian pengumuman Dewan 

Menteri no. 92a jang dikeluarkan si 
ang Sabtu ini. 

  

  

    

nja hanja disebut sebagai ,,kolon el”, 
ini masih hidup dibawah pemeri ntahan Rusia katanja akan mengalami tindakan2 pembalasan dari 

  

e kdisi 

  

    

SORE 
TA2. TERACHIR 

  

karena apabila diumamkan, 

Perwira tadi selandjutnja.  mene- 
rangkan telah: menerima kabar. dari 

.kalangan jang dapat dipertjajai”, 
bahwa diantara Amerika , Serikat 

dan Tjekoslovakia telah  tertjapai 
.persetudjuan” setelah .meninggalnja 

Stalin untuk memerdekakan  kem- 
bali koresponden United "Press Wil- 

im Oatis jang dewasa ini misih 

akan di Tjekoslovakia kare 

salahkan melakukan ' per- 

mata2. Kremlin memperha- 

wm pidato2 jang telah diutjapkan 

oleh 

       

  

tan 

  

djendral Dweight Eisenhower 

kampanje pem 

wa dari pemerintahan jang di- 
republik dapat 

nkannja po- 
lagi dan 
mengoper 

lonel  terse- 
kan bahwa 

a' akan ber- 
1igan ini ia me- 
akan mengachiri 

karena p 
| oleh St: 

hwa pepe 
oleh pemeri: 

selama 

  

              

  

       

inisiatif 
but kemi 
peper 

        

   

menteri Neo tenan), karena pw 
an2 di Korea itu hanja- "me- 

ni imbuikan kesukaran? sadja dengan 
Republik Rakjat Tiongkok. 

  

Mengenai pembebasan kembari 
para dokter jang baru2 ini ditang- 
kap atas tuduhan mengadakan kom- 
plot untuk membunuh para pemim- 
pin Kremlin (beritanja dimuat), ko- 
lonel tersebut mengatakan, bahwa 
pembebasan ini dilakukan dengar 
tudjuan2 tertentu,  jakni per tag 
untuk sekali lagi mendjamin kep: 

la rakjat Rusia bahwa hari kosa 
dian di Rusia ,,akan mendjadi lebin 
baik lagi dan bukan lebih buruk” 
Diterangkan olehnja bahwa tindak- 
an ini ditudjukan supaja rakjat Ru- 
sia djangan lagi saling tuduh-menu- 
duh. Maksud kedua daripada ini 
ialah merupakan suatu pukulan” 
terhadap  Laurenti. Beria, untuk 
memperingatkan kepadanja, bahwa 
kedindukannja adalah Iebih- rendah 
dara Malenkov. Ketiga: bahwa 
kampanje. anti bangsa Jahudi jang 
dilantjarkan oleh Stalin itu akan “d: 
achiri dan Rusia akan menempat- 
kan kembali dutabesarnja di Israel. 
Ke-ampat: Rusia selandjutnja akar 
mengadakan perdamaian pula deng: 
an- Yiongkok Nasionalis, akan teta- 
pi menghendaki sedikit perobahan 
dalam keadaan di. Eropah.- Achirnja 
diterangkan bahwa Amerika Serikat 
harus mempergiat propaganda pepe 
tangan urat-sjarafnja - antara lain 
dengan mengatakan, bahwa” pemim- 
pin Republik Rakjat Tiongkok Mao 
Tse Tung adalah: ,,orang jang lebih 
besar daripada Malenkov?”. 

  

ata Korea 

ara Russia 

dari .,Tirai 

akan menjetudjui 

jang dewasa 

Padjakbja- 

karta Raya 
|Rata2 1000 Djuta Se- 
| tahun: 50 Pet, Dari 
|. Seluruh Padjak Di 

Indonesia 

Daerah Djakarta Raya rata2 
menghasilkan — padjak sebesar 
502» dari sekalian padjak jang 
masuk dari seluruh Indonesia. 
5090 ini kurang lebih sama dgn 
Rp. 1.000.000.000,— jang masuk 
kedalam kas negara, sehingga de 
1gan demikian, maka djumlah 
penghasilan ini tetap merupakan 
sumber kekajaan bagi negara, de 
mikian diterangkan oleh R. Dju- 
yadi Kepala Inspeksi Keuangan 
Daerah Djakarta kepada Indone- 
sia Raya. 

Diterangkan lagi, bahkan pada 
tahun2 jang lampau djumlah ini le- 
bih besar dan kadang? sampai 60” 
dari sekalian penghabisan padjak. 
Dengan adanja peraturan? lain ig. 

membawa akibat terhadap padjak. 
maka pada tahun 1952 agak berku: 
rang. Meskipun demikian, tetap me- 
cupakan harapan baik untuk meng 

isi kas2 dan keuangan negara, lebih- 
'ebih dewasa ini soal keuangan me: 
cupakan masalah jang sungguh ha- 
cus diperhatikan. 
Menurut penjelidikan, maka pa- 

djak perseroan menduduki tempat 

jang paling tinggi. Padiak jang di- 
sungut dari sekalian perseroan pa- 
da tahun 1952 ialah sebesar Rp. 480 
tjuta, dan ini merupakan 6096 dari 
djumlah padjak jang diterima. 

Disamping padjak perseroan, ma- 
ka padjak penghasilan dan padjak 
upah pada tahun jang lalu tertjatat 
sebanjak Rp. 183 djuta. Padjak ini 
adalah sumber nomor dua jang da- 
pat menghasilkan keuangan. 

“ Selandjutnja “diterangkan, bahwa 
padjak pendjualan agak berkurang 
bila dibanding dengan padjak2 tadi. 
Pada tahun itu djuga hanja masuk 
sebesar Rp. 63 djuta rupiah, sedang 
sadjak unturig pendjualan bebas se- 
besar Rp. 65 djuta. Mengenai pa- 
djak jang terachir ini, praktis sedjak 
1 April tahun 1951 telah 'dihapus- 
kan, karena berhubung ada peratu- 

'ran-peraturan- lain jang mengganti- 
kannja. 

Pada umumnja tunggakan padjak 
tidak lebih dari 596. Lebih2 padjak 
perseroan ternjata lantjar sekali 
masuknja, sehingga tunggakan? itu 
tiada seberapa, demikian R. Dju- 
wadi. (Antara). 

  
  

MENTERI 

Maksud Menteri Penerangan itu 
hanja untuk mengumpulkan bahan2 
jang diberikan oleh Djawatan Pe- 
nerangan Djawa Barat, 8upaja meng 
intensiveer pekerdjaan besar itu da- 
jam waktu jang singkat. Ta tidak 
mengundjungi kepala2 djawatan da- 
ri kementerian2 Jainnja, karena me- 
nurut keterangannja, ia hanja me- 
ngumpulkan bahan2 jang akan di- 
pergunakannja selandjutnja di Dja- 
karta dalam pembitjaraan2 tingkat 
tinggi. 

Atas pertanjaan .,,Antara”, apa 
kah ia berpendapat akan mengalami 
kesulitan dalam usaha mengintensi- 
veer. kerdja-sama itu, Menteri 

  
sama antara Djawatan Penerangan 

di Bandung baik sekali. 

Letaknja kesulitan. 
Menurut kesannja, kesulitan per- 

tama jang tampak olehnja ialah “a- 
lam soal anggaran belandja untuk 
membiajai pelaksanaan dari pada 
mengintensiveer kerdja-sama  terse- 
but. Tapi Menteri Mononutu mena- 
ruh harapan, bahwa penambahan 
anggaran belandja untuk pekerdja- 
an tersebut toch akan dapat diatasi 

loleh pemerintah pusat, karena me- 
Imurut. paham Menteri Mononutu, 
'.penjelesaian keamanan “ setingkat 
demi setingkat di Djawa Barat men- 
dapat prioriteit jang pertama dari 
usaha pemerintah dalam soal ke- 
Lamanan”. : 

Ditanja tentang pedoman pe- 
merintah pusat dalam menjelesai- 
kan soal keamanan Djawa Barat, 
Menteri Penerangan mendjawab, 

  
  

  
7 . 

Waning: 
HARIAN VOLKSKRANT pada 

hari Sabtu pagi memuat berita dari 
korespondennja di Australia sbb.: 

»Berkenaan dengan laporan2 jang 

terachir mengenai infiltrasi orang?   Indonesia di Irian bagian Australia 

Pos Pengintaian Australia “ha Indonesia 
dan berhubung dengan letak geogra 
fisnja jang baik dan kemungkinan 
kemungkinan untuk membsrikan Ia- 
tihan2 di Irian bagian Australia itu, 
maka menteri pertahanan Australia, 

John Francis, telah menetapkan Wa- 
ning, jg terletak didistrik Sepi, 1295 

KM dari batas Irian Barat dan 64 
KM dari Hollandia sebagai pos pe- 
ngintai terhadap Indonesia. Sebuah 
pos pengintai lainnja akan didirikan 
pula kemudian di Rabaul di New 
Britain. 

Pos di "Waniiag jalah jang' pertama 

  

Lambage Kebudaejaan 

Kian Batavassoh 
GE 

$ tanika Water Maa 
bi aa MR 

Indonesia 
pootsehap 
erkpeper 

NN Sat semen maba ta am Am tie 

  

jang didirikan oleh pemerintah Aus 
tralia sesudah perang. L 
bang jang akan di 
nja akan memberikan tempat j 
tjukup kepada pesawat2 angkut 
tara jang kini dipakai. Pos ters 
akan ditempati oleh dua orang opsir 

         

kulit putih dan 120 orang bumirute 
ra jang telah mengikuti latihan mili 
ter distentara Australia. Perumahan 
bagi tentara akan dibuat sekomfarta 
bel2nja dan akan diperlengkapi dgn 
penerangan listerik, air jang meng 
lir dan alat penjedjuk udara. (Pia), 

Os 

Mo-:| 
nonutu mendjawab, bahwa kerdja-| 

dan alat2 kekuasaan negara lainnja ' 

(SoalKeamanan Dj. Barat 
Dapat Prioritet Pertama Dlm Usaha 

Mengembalikannja 

PENERANGAN 
2 dan Senin pagi kemaren telah 
engan pinipinan Djawatan Penerangan propinsi Diawa B t da 

Radio Republik Indonesia di Ba ndung Ta menjelidiki dijalan 
jang sebaik2nja dan se-efficien2nj 
kerdja-sama jang telah didjalankan oleh tentara, 
pradja, penerangan, Djawatan A 
baiki dan mengembalikan keama 

A. Mononutu pada hari Sabtu 
mengadakan pembitjaraan2 

ja supaja dapat mengintensiveer 
polisi, pamong- 

gama dan Sosial untuk memper- 
nan di Djawa Barat. 

pemerintah tetap memegang teguh 
pedoman jang telah diumumkan 
dalam keterangan pemerintah ke 
pada "parlemen pada waktu kabi- 
net Wilopo terbentuk. Dalam ke- 
terangan itu dengan djelas peme- 
rintah mengemukakan, bahwa 
perlawanan bersendjata dari pihak 
geronibolan manapun djuga akan 
diberantas oleh pemerintah dgn 
menggunakan — sendjata pula. 
Akan tetapi sebaliknja, keterang- 
an tersebut memberi djuga kesem 
patan sepenuhnja untuk mendja- 
lankan apa jang disebut orang 
»Operasi politik” disamping ope- 
rasi militer, Demikian Manonu- 
tu. 1 

Selandjutnja ia menambahkan, 
bahwa keamanan baru dapat di- 
anggap pulih kembali, djika da- 
lam sesuatu daerah alat2 kekua- 
saan sipil dalam arti seluas-Juas- 
nja telah dapat berdjalan seperti 
biasa. 

Hari ini. Menteri Penerangan 
Mononutu meninggalkan gi 
dung. 

  

KEMBAR TIGA PEREMPUAN 
Seorang Ibu bernama Buduri- 

jah, tinggal di kampung Bugis 
Bandjarmasin, telah - melahirkan 
anak kembar tiga, kesemuanja 
perempuan. Sesudah berusia 6 
djam, seorang diantaranja, jaitu 
jang nomor dua, telah meninggal 
dunia. 

Dua anak jang masih hidup 
serta Ibunja, dalam keadaan sela 
mat dan dirawat dirumah Sakit 
Ulin, Bandjarmasin. 

  

Mengingat bahwa pemilihan umum 
sudah dekat waktu penjelenggaraan 
nja maka berdasarkan keputusan jg 
telah diambil dalam kongres PSIT di 
Djakarta baru2 ini, partai politik ter 
sebut kint ielah menjiapkan pemben 
tukan Komite? Pemilihan Umum PS 
Krn dipusat maupun didaerah-dae. 
rah, 

  

  

      

             



  

    

as 

  

- menangkan oleh Liep “Tjiauw 
| dengan angka 

  

  

Kabar Kota 1   

    

SUARA 

— MERDEKA   
7 APRIL 1953. 

Tennis Tournament 
Tjiauw : Liep Djuara Single, Soeparis 

'Runner- Up. | 
Sport Mode-Shows Mendapat Perhatian Besar 

  

diadakan per 
Tennis Club, pertandi: . 

£ u 

    
    

  

Jang berhasil merebut djuara2 da- 
lam pertandingan tournament ini 
ialah: 

Mer'ssingles: 1. Tan Liep Tjiauw, 
2. Soeparis dari Malang dan 3. Koo 
Hong Bing dari Malang. Bagian per 
tandingan ini di-ikuti oleh 104 pe- 
main. $ 

Men's doubles telah di-ikuti oleh | 
67 pasangan. J mendjadi djuara 
1. ,Tan. Liep 'Tjiauw/Liem Yoe 
Djiem, 2. .Koo Tjing An/Panarto 
dan 3. Speparis/Lonosoeprodjo. 

Mixed doubles ada 18 pasangan 
jang tertjatat, tetapi. beberapa anta- 
ranja tidak datang. Djuara 1. Koo 
Tjing An/Nn. Liem Giok Pik, 2. 
The Ing Tik/nj. Gan Siauw 'Khie, 
3. Ketje Soedarsono/nj. Gan Khoen 
Giok. 

Ladies” singles telah tertjatat 23 
pemain, tetapi Nn. Tan Kim Seh, 
dan Nj. Tinangon tidak datang. 
Djuara pertama dipegang oleh ni. 
Gan Siauw Khie, 2. Nn. Liem Giok 
Pik dan 3. nj. Liem Kiem Lien, Su- 
rabaja. 

'Mens' singles 

Dari 2nd. round sampai final, 
Soeparis telah berhasil ' mendjatuh- 
kan “Sie Bok Kien (64, 63). 
Tan Tiauw- Hian (6—3, 6—1), Amat 
(6—I, 6—!), Lonosoeprodjo wo. 
dan semi final melawan Oei Liep 
Thok (6—0, 64). Oei Liep Thok 
dalam guart final dapat mendjatuh- 
kan Oei Tjong Tjay dengan angka 
GA, oi ' - 
“Sebaliknja Tan Liep Tjiauw mu- 

lai 3nd. round telah dapat w.o. da- 
ri Touw Tjoen Bing dan selandjnt- 
nja dapat mengalahkan Koo Hong 
Bo (6—1, 6—2), Ong Ping Liang 
Surabaja 6—0, 6—0 dan achirnja 
setelah Hong Bing kesehatannja ter- 
ganggu, maka Liep Tjiauw telah 
masuk final. Sebaliknja Koo Hong 
Bing dalam 'mengindjak “semi final 
telah berhasil mengalahkan Lts. Ni 
zarwan dari Djakarta. Pertandingan 
antara Hong Bing dan ts. Nizar- 
wan agak seru, tetapi achirnja Hong 
Bing ada lebih kuat “dan “berhasil 
menangkan pertandingan ini dengan 
angka 6-2, 7-5 : 

Final. antara Soeparis dan “Liep 
Tjiauw telah dilakukan .pada hari 
Senen .pagi dan mendapat :perhatian 
besar. Djalannja pertandingan “tju- 
kup seru. Menurut tjatatan djalan- 
nja game dalam set pertama antara 
Liep Tjiauw dan -Soeparis “ialah 
1—0, 11, 2—1, 31, 32,14, 
5—2, 5—3 dan achirnja 6—3. un- 
tuk Liep Tjiauw. Soeparis undjuk 
perlawanan bagus terhadap Liep 
Tjiauw, terutama fore hand drivenja 
jang mentjari tempat telah bikin 
Liep Tjiauw beberapa kali melongo. 
Tetapi karena Liep Tjiauw mempu- 
njai lebih banjak sendjata, seperti 
topsprin-drive, volley dan chopbal, 
achirnja ia menang djuga dalam 
pertandingan tsb. Djalannia set ke- 
dua djuga tidak kalah hebatnja, di- 
mana achirnja Soeparis kalah 6—53. 
Djuara ketiga “dalam “pertandingan 

ini telah dimenangkan oleh Hong 
Bing, ketika ia berhadapan dengan 
Oei Liep Thok jang undurkan “diri 
setelah main one set all, jaitu 4—6, 

Sh ata Mens. doubles 
Liep Tjiauw dan YoeDjiem se- 

belum masuk kedalam final dapat 
mendjatuhkan 'pasangan2 Kho Tik 
Hing/Liem Tiong Kie (6—3, 6—0). 
W. Keuls/The'Ing Tik (6—1, 6—2). 
sedang. Sandjoto/Soedarsono dari 
Jogja dikalahkan 6—4, 5—5  me- 
njerah. naa 4 
"Koo Tjing An/Soeparis sebelum 

masuk final telah mengalahkan pa- 
sangan2 Tan Bie . Djan/Marsoedi 
(6—I, 3 3 aa 1 an See .Han/Tan 
Henry (6—2, 6—0) dan. wo. .Koo 
Hong Bing/Hong Bo dan, mendja- tuhkan Liem Boen Swan, Gi Tiong 
2 dengan angka 4—6, 

"Dalam final antara Liep Tjiauw/ 
Yoe Djiem dan Koo Tjing An/Pa- 
hnarto jang dimainkan pada hari Se- 
nen sore kesudahannja 2—6, 6—1, 
6—T “untuk Liep Tjiauw cs. Ber- 

Aangsungnja -pertandingan sampai 

   

One set all ada seru, “dimana orang 
dapat menjaksikan sendjata  Tjing 
An/Panarto smahes volley jang he- 
bat. . Yoe: Djiem. dalam. pertandingan 
2 set itu kelihatan tidak begitu op- 

dreef. AA Uk Pala an 
:Tetapi .dalam set penghabisan, 

ternjata ia -baru undjuk vormnja, 
hingga set .ini.dengan mudah  di- 

CS. 

6—1-, Liep. Tjiauw | 
dalam ,permainan doubles ini un- 
diuk vorm betul2, , hingga banjak 
games telah dimenangkan. | 
inal set berdjalan sampai games 
—I, ternjata Tjing An/Panarto pu 
's asa, hingga mudah didjatuhkan 
zh Licp Tjiauw cs. seperti tsb. di- 
as. : 

... Sport Mode Shows 
Sebagai selingan “dari pada ' per- 
midingan2 tennis itu “diadakan 
sort mode-shows jang di-ikuti oleh 
elbagai modehuizen di Semarang. 
emarang, Stores Hak djadi “ikut 
alam perlombaan ini. Shows ini 
ang mendapat perhatian sangat be- 
ar telah dimulai pada hari, Sabtu, 
Minggu sore dan finale pada hari 
senen pagi. Achirnja jang men: 
alam, perlombaan ini & agai 
ra pertama Modehuis Oci-Tan 

  

   

   

  

   

Gg..Gambiran, 2. Kong Hien dan 
- 

  

MULAI TANGGAL 2 s/d 6 April 1953, di 
ngan2 tennis open-tournament 

n2 mana dilangsungkan didjalan Mugas. 

Jang pernak | 

o Overste Moh. an getan Soerja Hemididjo 

6—3.| 

Cetika | 

Semarang telah 
oleh Semarang 

'besar sekali, terutama dengan 
mengundjungi . pertanding- 

Bu . Panglima Divisi 
Sri Mangkunegoro dng. njo- 
serta Jain2 pembesar negeri. 

3. Rosine masing2 di Bodjong Se- 

  

dan dapat beraksi sesuai 
pakaian “jang dipakainja pun 
dapat hadiah. Jang mendjadi no. 

dan 3. Nn. Beer. 
: Mixed doubles. 

Dalam semi final mixed doubles 
Ing Tik/nj. 

berhasil 

pasangan The 
Siauw Khie 

sangan jang kuat 
annja Ing Tik cs., 

Cs. bisa masuk final dengan 
kan pasangan Amat cs. $ 
Koo Tjing An/Nn. Liem 

an. melawan  Ketje Soedarsonc/nj. 

6—2. Dalam. final melawan The In 
Tik/nj. Gan Khoen. Giok. 
Tjing An dan.nn. Liem ada unggul 

menangkan .olehnja 

ra,ketiga antara pasangan Ketie/nj. 
Gan dan Amat/nj. Djoa - telah di 
menangkan oleh jang tersebut d 

an ini berdjalan the best of 15 
mes. 

Ladies” singles. 

Dengan tidak ikut sertanja 
Tinangon, Nn. "Tan Kiem 
(djuara -Pelti 1952), maka dida- 
lam lingkungan nj. Gan Siauw 
Khie telah berhasil mengalahkan 
Nn. Toeti Moedjoko dng. angka 
6—0, 6—1. Sekalipun Nn. Toeti 
menjerah dengan angka jang 
njolok, tetapi ja ada harapan .ke- 
lak, karena mempunjai. pukulan2 
tore hand-drive jang boleh. diha- 
rap serta, berani mendekati net. 
Lantaran kalah pengalaman, achir 
nja ia.mesti menjerah dng. angka 
tersebut. Sesudah dapat menjing- 
kirkan Nn. Toeti, nj. Gan kem- 
hali dapat kemenangan -atas nj. 
Liem Kiem Lien dari Surabaja 
dgn. angka 6—1. 6—1 dan masuk 
final. 

Nn. Liem Giok Pik sebaliknya 
telah menangkan nj. Tio King 
Tiong (6—3, 6—0). nj. dr. Gan 
Khoen Giok (6—2, 6—2) dan 
Corry Tan (6—1, 6&—0) kemudi- 
an baru masuk final. Dalam 
menghadapi nj. Gan Siauw Khie, 
ternjata Giok Pik terlalu mengu- 
tamakan safe-play, sehingga dja- 
lannja pertandingan penuh really 
jang ,.centonig”, Kalau andai- 
kata Giok Pik berani madju 
depan dengan sendjatanja volley. 
kita rasa ia mungkin dapat me- 
nangkan nj. Gan jang main safe 
ijuga, tetapi kadang2 berani 
menggunakan chopbal, hingga 
kin Giok Pik banjak lari. Dan 

rena guick-spel atau lari tjepat 
Giok Pik kelihatan tidak begitu 
bisa, sekalipun ia mempunjai fore 
hand drive jg boleh djuga. Da- 
tam'pertandingan finale ini achir- 
nja Giok Pik menjerah kalah ang 

Dalam perebutan djuara keti- 
ga antara nj. Liem Kiem.Lien dan 
Cerry Fan -dari.Solo, ternjata dgn 
gampang nj. Liem -mendjatuhkan 

|Cerry Tan .jang mainnja sering- 
kali memberikan lopbal dan ,aksi 
aksi jang tidak tepat dilapangan 
pertandingan. Hal ini terbukti 
dengan tertawanja para penon- 
ton, djikalau melihat Corry me- 
ngembalikan bola atau menerima 
bola dengan kakinja suatu tempo 
pakai melontjat. . 

Pembagian piala2. 
Sesudah pertaridingan2 itu selesai, 

kemudian oleh nj. Mangkunegoro 
dibagi2kan piala2 jang tersedia un- 
tuk para - pemenang. Tan Lp 
Yjiauw tidak kurang menerima | 
piala jang besar, antaranja 3 piala 
tetap jang diberikan oleh Apotheek 
Sik “Tang, firma Djioe Siang dan 
Djamu 'Tjap Djago di Semarang. 

Djuga nj.. Gan Siauw Khie, -Liep 

Titauw/Yoe Djiem dan 'Koo Tjing 
'An/nj. Liem Giok Pik telah mene- 
rima piala2. 5 
Demikianlah djalannja pertanding- 

an tennis dan hasilnja sport mode- 

shows, “dimana selamat perpisahan 
antara para pengikut :dan anggauta 

PELTI -serta para undangan telah 
dilakukan kemaren malam di 
dong Stadstuin Semarang dengan 

penuh kegembiraan.     

  

| PERAMPOKAN DAN PEM- 

| BUNUHAN DI UNGARAN, 
Dirumahnja Ti. didesa Derekan 

Ungaran pada tgl. 2 April jl. djam 
8..malam telah kedatangan 5 orang 

'perampok berpakaian preman dan 

|bersendjata 4 golok dan 1 pistol. 

|Grombolan ini mentjari seorang ber 

Inama S., tetapi karena S. tidak ada 
maka mereka lalu merampas barang 

barang miliknja Tj. seharga Rp. 375, 

S0 dan kemudian melarikan diri. Di 

|tengah2 djalan grombolan .tsb. da- 

pat bertemu dengan S. jang ditjari- 
nja. Achirnja S. ditangkap dan -di- 

aniaja dengan sendjata tadjam hing 
ga mati,   

  

| mayang. Manneguines jang menarik 
dengan r F c 

en- | haja bandjir tsb., oleh Djawatan So- 

|Nn. Leitinga, 2. Nn. R. van Lingen 

mengalahkan 
pasangan Amat/nj. Djoa .Kok Kay 
dengan angka 4—6, 6—2, 6—3.. Pa- 

dalam lingkung- 
jalah Lie Boen 

Swan/nj. Young dan Lts. Nizarwan/ 
nj. Tinangon tidak datang. Sehing- 
ga dengan demikian maka Ing Tik 

djatuh- 

Giok 
Pik lebih dulu telah menangkan pa 
sangan Kho Tjong Hauw/nj. Oci 
Teng Tjoe 6—0, 6—2 dan kemudi- 

dr. Gan Khoen Giok munang €—4, ta Ns 
g tersebut kini sedang dibikin, dan 

ternjata 

banjak, hingga dua sets ini telah di- 
dengan angka $ 

6—2,:.6—2.. Dalam perebutan djua- - 

  

an dengan angka. 8—4. Pertanding- 
ga- 

ini ada mendjadi handicapnja, ka | 

  

TANAMAN, TERENDAM 
AKIBAT BANDIIR. 

Berita terlambat dari Klaten me- 
wartakan, bahwa pada tanggal 26-3 
jg lalu telah terdjadi bandjir akibat 
hudjan jg turun terus-menerus di 
daerah ketjamatan Tjawas kabupa- 
ten Klaten, jg menjebabkan me- 
luapnja sungai Dengkeng. 

kebanjakan tanggul disepandjang 
sungai Dengkeng terdiri dari pasir, 
maka dibeberapa tempat tanggul 

tanggul2 'jg hanja rusak ada sepan- 
djang 180 meter. 

dan palawidja “dikanan-kiri sungai 
Dengkeng terendam jg luasnja 329. 
1 ha jg selandjutnja 
sak, sedang desa2 sepandjang dae- 
rah bandjir tsb. seluas 160 ha, ter- 
genang. Selain itu, djalan 
Mlese dan Tjawas sepandjang 4 km. 

jig selama itu menjebabkan terhenti- 
nja lalu-lintas. “Tinggi air rata-rata 
1 meter. 
Untuk sekedar meringankan -pen- 

deritaan “penduduk jg tertimpa -ba- 

sial kabupaten Klaten telah di be- 
rikan. sokongan berupa uang seba- 
njak Rp 1.500.— dan 1 ton-beras. 

PEMBIKINAN .VIADUCT 
TEGALHARDJO. 

Antara Pemerintah Kota Besar 
Surakarta dengan D.K.A. Sura- 
karta telah tertjapai “persetudju- 
an,, untuk bersama-sama  membi 
kin sebuah viaduct diatas persim 
pangan-djalan kereta-api di Tegal 
hardjo Solo, karena kedua pihak 
mempunjai kepentingan. 

Pihak D.KLA. telah menjetu- 
djui untuk menjediakan semua 
bahan jang diperlukan, sedang 
Pemerintah Kota Besar Surakar- 
ta akan membeajai ongkos-ong- 
kosnja. 

Gambar 

, 

pembikian  viaduct 

sesudah gambar itu selesai, akan 
segera dimulai dengan pembiki- 
nan. 
  

HASILNJA SIDANG DPRDS 
K.B. SEMARANG 

Mengenai soal semen. 
Seperti ernah dikabarkan, 

DPRDS K.B.S. telah mengada- 
kan sidang tertutup untuk mem 
bitjarakan soal semen jang telah 
dipindjamkan kepada suatu N.V. 
di kota ini. Sidang ini berlang 
sung 3 malam berturut-turut dan 
pada malam penghabisan telah di 
ambil keputusan sbb.: 

A. Mengenai persoalan . pem 
belian semen 10.000 zak sudah 
mentjapai  penjelesaiannja. 

B. 1. Pemindjaman semen mi 
Hlik Pemerintah Daerah Kota Be 
sar Semarang kepada suatu N.V. 
jang telah didjalankan pada bu 
lan Djuli dan September 1952 se 
banjak 1500 zk. tidak dapat di 
benarkan. : 

2. Kepada pegawai (2) jg ber 
tanggung djawab mengenai hal 
tsb. diadakan tindakan  admini- 

(Stratief sesuai dengan P.P. no. 
7111/1952 

:C. Tentang pemakaian mate- 
riaal dan pekerdja K-B-S. oleh pe 
gawai K.B.S. untuk pembuatan 
rumah. diserahkan  penjelesaian 
lebih landjut kepada D:P.D: :Ke 
mudian DPD supaja memberikan 
laporan kepada :DPRD tentang 
hasil penjelesaiannja. 

Pada waktu mengambil 
san tsb. 9 anggauta, jaitu sau 
dara2 Dr. Rustiamadji . (memberi 
tahu sebelum sidang dimulai kare 
na ada. keperluan), 'Munadi, Su 
kamsi, Roosman, Soebardi,: Djojo 
suwarno, -Pudjoatmoko (anggota 
DPD), Djais,. Djamhari telah me 
ninggalkan sidang. Sidang berdja 
lan hangat, tetapi achirnja semua 
kesalah pahaman dapat diatasi. 
Hadlir dalam sidang itu 25 ang 

|gauta. Tetapi waktu. mengambil 
putusan sidang dihadliri oleh 15 
anggauta. 3 

KUO YU HUI BERUSIA 
25 TAHUN. 1 

Dengan mendapat. perhatian besar 
sekali dari para undangan, . pada 
tgl. .3 April malam j.l: bertempat di 
gedongnja sendiri di 'Kebonkarang, 
Kuo Yu Hui telah memperingati 
berdirinja 25 tahun. Peringatan ter- 
sebut telah diramaikan dengan 
orkest Tionghoa ,,Mei Hua”. Da- 
lam malam peringatan ini pun. di- 
adakan penjerahan hadiah2 . kepada 
pemenang2 dalam  pertandingai2 
home maupun -opentournament dari 
pelbagai Olahraga. — Kesudahannja 
dapat dituturkan sbb.: Ping Pong 

| Gpentournament: Single 1. Lie 
Hong Gwan, Solo, 2. Lie Hing Yoe, 
Semarang, 3. Palgunadi Jogja dan 
4. Yoe Djioe Liang, Solo, Double: 
1. Sie Kiem Giok/Liang Gwan 
Sing: 2. Oei Kong Liat/Oei Kong 
Hwat. Home-tournament: “1. Oei 
Kong Hwat: “double: 1, Oei Kong 
Hwat/Go Giok Hay, 2. Tan TFiavw 
Hian/Thio Sik Ling. 
Home-tournament Basketball: 1: 

regu. Tiongkok, 2. Djepang, 3. In- 
donesia,.4. Korea, 5. Siam, 6. India, 
7. Philipina. “Bagian regu wanita: 
is Be na Barat, 2. Djawa Te- 
ngah, 3. Djawa Timur: Badminton 
Segi Empat jang mendjadi djuara 1. 
Perk.: Shen “lee, 2. ARB.O., 3. Kuo 
Yu Hui, 4. Hwa Yoe: Body Contest 
diantara para anggauta jang men- 
djadi djuara no. 1 sampai 12 ialah: 
Tjoo Gang Seng, “Lie Tik Liang, 
Tjeng 'Thiam “Ik, The Tjong Bing, 
Tan 'Tiat Liang, Thio Sow Wen, Go 
Ing. Giok, Sie Tiong Wan, Tan Tik 
Lien, Kho Joe Hok, Ging Djios 
Hwie.. 

PESAWAT TELPON BER- 
SEDJARAH 

Tahukah pembatja bahwa  su- 
dah lama dimedja Kantornja 
Wali Kota Semarang ada sebuah 
pesawat telpon jang bersedjarah? 
“Pada pesawat ini tertulis: Pesa 

wat beriwajat — 5 hari pertem 
puran di kota Semarang (15 Ok 
tober 1945) — Wali Kota Sema 
rang Mr, Icksan, 

putu- 

  

  

Akibat arus air bah dan karenal: 

itu telah putus jg pandjang seluruh-| 
inja ada Ik. 235.50 meter, sedang|t ! 

Dengan putusnja tanggul itu dibe- IK 
berapa tempat, maka tanaman 'padi | 

mendjadi ru- tk 

antara | gi 

dalam 6 djam berada dibawah air, Iteri 

|untuk pembangunan negara. 

   

Bersamaan waktu dengan pembu 
|kaan kongres Persatuan Dokter Gi- 

gi Indonesia di Jogjakarta pada ha- 
ri Kemis telah « gsungkan  upa- 
tjara pembukaan Pameran Keseha- 
|tan Gigi. 

Ketua pengurus 

  

                     
     

jg ter 
bantu 

       

ing 
INgKi Te- 

erpidato , men- 
..dan K. 

Ip Kongres pada M 
i Jangsungkan 

  

       
   

HARI JN. 
Penghidupan sehari-hari di Jogja- 

karta dalam hari2 belakangan ini ber 
tambah turun, meskipun belum sam 
pai kepada tingkat sebelum perang. 

Harga -beras. jang. pada bulan jang 
lalu paling tinggi Rp. 1,90 sampai 
Rp. 2,— per kilogramnja, sedjak he 
berapa. hari ini mulai turun lagi men 
djadi rata2 paling tinggi Rp. 1,69 
sampai Rp. 1,70 -per -kilogramnja. 
Djuga bahan?. makanan lainnja ma- 
kin turun harganja. Didesa2 harga 
itu lebih rendah lagi. Berhubung ma 
kin turunnja harga2 bahan makanan, 
maka beberapa tengkulak besar jang 
biasanja pada waktu2 panenan meng 
ladakan pembelian padi setjara be- 
sar2an dan kemudian disimpan, kini 
terpaksa mendjual berasnja dengan 
harga murah disebabkan kuatir ka- 
lau2 “berasnja itu akan mendjadi ru 
sak karena telah lama disimpan. 

Pemerintah daerah berusaha keras 
agar supaja harga bahan makanan 
terutama “beras selalu turun dan un 
tuk. itu oleh pihak :pemerintah selalu 
diadakan injeksi beras. 

USAHA PMI MENDAPAT 
'KEMADJUAN. 

Palang Merah Indonesia tjabanz 
Magelang, pada bulan Maret: jl. te- 
lah menerima derma sebanjak Rp 
4.243,26/5 buat kepentingan mem- 
beri sokongan kepada mereka jg 
mendjadi korban bandjir. Menurut 
keterangan, “derma jg terbanjak ja- 
lah dari bataljon Genie dan anak2 

  

wo di Magelang. Mulai tgl. 1 
April PMI tjabang Magelang men- 
tjahari derma guna korban gempa 
bumi di Turki. 
»SARIADII” DIRESMIKAN. 
Didapat keterangan, bahwa pada 

tanggal i0 April kebun bibit ,,Sa- 

nosobo akan diresmikan pembuka- 
annja. Pada hari pembukaan tsb. 
akan dihadiri oleh kepala Inspeksi 
Djawatan Pertanian provinsi Djawa 
Tengah. dan Jain pendjabat 2 
tahan daerah Kedu. 

sekolah Menengah Katholik Pando- | : 

riadj?” jg terbesar didaerah Kedu, : 
jg letaknja didaerah kabupaten Wo-t pi 1 

  

bisa dibikin pakaian jang ,,mode?” 

  
Salah satu ,,snapshot” pakaian mantjing ikan jang dipertundjukkan da- 
lam Sport Mode-show pada 'tg. 6 April dilapangan Tennis Mugas, Se- 
marang. Pakaian ini telah, dipakai oleh Nn. Leitinga. Bahan pakaian ini 
adalah dari kain batik, berwarna kuning tua dan berkembang dipinggir- 
nja hidjau tua. Suatu tjontoh, bahwa bukan kain dari Eropa sadja jang 

itu, tetapi kain batik Indonesia pun 
dapat dipergunakan. 

(Foto ,,Suara Merdeka”) 

  

Dokter? Dari W.H. 

alma dua bulan untuk bertukar 

Indonesia yen tanggal 5 April 
cleh W.H.O. 

Dalam tahun 1952 dan tahun 
11953, regu2 jang serupa telah 
mengundjungi pula Birma, Sailan 
dan India. Regu2 itu sangat dihar 
.gai oleh golongan? jang bekerdja 
dilapangan kedokteran dan kese- 

:hatan rakjat di negeri2 tersebut. 

Sedjak 
regu jang demikian telah mengun 
djungi berbagai negeri di Eropa, 

  

p ika dan Asia. 
'Tudjuan pertama dari regu pe 

n mkn itu Pe antara 
lain ialah mengusahakan supaja 
2 ahli kedokteran di Indonesia 

: 'pihak dan ahli kedokteran 
geri dilain pihak dapat sa- 
rtemu dan mengadakan hu 

n, “memungkinkan. mereka 
aling bertukar pandangan 

jang hangat dilapa- 
ngan pengetahuan kedokteran se- 

     

  

                  

PCKSI Jhingga dengan djalan demikian 
memberi dorongan pada usaha2 
dilapangan pengetahuan baik di- 
negeri jang dikundjungi oleh ta-   

KUDUS 
  

PEROBAHAN  PENGURUS 
DANA SOCIAL 

Rapat pleno pengurus Dana 
Social Buruh Rokok Kudus di- 
kantor PPRK baru-baru ini te- 
lah memutuskan antara lain, me 
nerima saran permintaan dari 
Sdr.H.  Hardjowinoto (Patih) jg 
mendjabat Ketua Dana untuk 
mengundurkan diri dari djabatan 
Ketua, karena sibuknja pekerdja 
an, penggantinja Sdr. Soegiarto 
Kepala Kantor Pembantu Penju- 
luh Perburuhan Kares. Pati. Se 
dang Oemar Farouk sekretaris I 
diganti oleh Ambari S.R., dari 
SBI, Soepardi Soekandar dari 
PPRK mengganti S. Witono. Se 
lama kantor Dana belum ada 
Lagi gan dengan kantornja 

JANG AKAN PERGI. Uu. 
Dari kalangan P.H.I. Kudus di 

dapat. keterangan, bahwa. kaum 
Muslimin jg akan pergi ke Mekkah 
buat tahun ini jg mendaftarkan ada 
135 orang, tetapi setelah diudji jg 
lulus ada 82 orang, sedang djatah 
ig ditentukan hanja 75 orang. 

   

  

KAI NASIB. PARA 
EKAS TAWANAN 

Dari pihak gubernur 
ngah didapat keterangan, 
Soewarso dari staf .K. 
wa Tengah ,jang djuga ,.merangkap. 
anggauta panitia.penampungan bekas 
tawanan .S.O.-B. -beberapa hari jang 
lalu telah berangkat .bersama ketua 
panitia tersebut .ke- Sumatera. Mak: 
sud kundjungan.ke Sumatera ini, ia! 
lah untuk mengusahakan “djalan: 
memberikan pekerdjaan jang berfae- 
dah bagi para bekas tawanan S.O:B. 

Mereka 
ini akan dipindahkan ke Sumatera 
dan pemindahan tersebut dilakukan 
atas permintaan mereka sendiri. 

KE WELAHAN. 
Pada tg. 14 April j.a.d. Perk. Gie 

Boe akan menudju ke Welahan: ber- 
hubung hari  Tahunnja Mendiang 
Hian Thian Sian Tee. Ditempat ini 
Gie Boe akan mengadakan arak2an 
berupa Liong, Barongsay  dil.-nja. 
Selainnja para rombongan pemain, 
pun anggauta jang mempunjai mi- 
nat dapat ikut serta ke Welahan de- 
ngan dipungut sedikit beaja. 
KONPERENSI P. H. 1. SELU- 

RUH DJAWA TENGAH 
Mulai tanggal 1 sampai 3 April 

kemaren di Semarang di langsung- 
kan konperensi P.H.I. seluruh dae- 
rah Djawa Tengah jg di-ikuti pula 
oleh 32 wakil dari kabupaten Dja- 
wa Tengah. 

Maksud .konperensi P.H.I. ini ia- 
lah untuk melantjarkan — djalannja 
angkatan para tjalon hadii didaerah 
Djawa Tengah .ke “Tanah Sutji. Di 
terangkan, bahwa pemberangkatan 

para tjalon hadji. dari Semarang di 
tetapkan achir bulan Mei sampai 
Djuli. Banjaknja tjalon hadji dari 
Djawa Tengah termasuk daerah is- 

Djawa Te- 
bahwa.sdr, 

propinsi. Dja-   timewa Jogjakarta 2,500 orang. 

"terpenting, jang akan mendjadi 

mMu2 itu maupun dinegeri-asal 
mereka, 

Di Indonesia, regu pengundjung 
tersebut berharap akan dapat 
'melangsungkan suatu programa 
jang berat, jang meliputi pembi- 
tjaraan2 tidak-resmi dengan re- 
kan2nja bangsa Indonesia setiap 
hari, routine rumah-sakit, opera- 
'si2, seminar (kumpulan untuk 
mempeladjari sesuatu), dan  de- 
monstrasi2. 'Tjeramah dan per- 
tundjukan resmi dari film2 dila- 
pangan kedokteran 'dan ilmu pe- 
ngetahuan akan diadakan pula, 
jang akan terbuka untuk semua 
anggauta jang bekerdja  dilapa- 
ngan kedokteran dan 'ain2 la- 
pangan jang bersangkutan. 

Program regu. 

golongan kesehatan umum” je kuat 
jang terdiri dari ahli2 dalam lapa- 
ngan administrasi kesehatan rakjat, 
ilmu makanan, pengetahuan tentang 
penjakit2 epidemi, dan penjelengga- 
raan kesehatan rakjat begitu pula se 
orang spesialis dalam pendidikan ke 
dokteran. Diduga bahwa . salah-satu 
dari pada pokok2 pembitjaraan jang 

ta- 

  

  N 

BANDAR DADU MATA 
'GELAP, 

Li Anak kena tusukan 
pisau. 

“Pada: hari Sabtu malam jbl., di 
Kp. Randusari (pasar) ada pertun- 
djukan wajang. kulit. “Pada »kira2 
djam 24.00 telah sterdjadi : kegempa- 
ran, karena adanja perkelahian an- 
tara.anak2 kampung dengan serom- 
bongan bandar dadu kopiok. Ka- 
rena antara mereka ada jang mem- 
bawa pisan, maka .akibat pergula- 
tan itu, ialah seorang anak menda- 
pat luka2 dibagian gigir 
kan tusukan pisau. 

  

      

“pisau. udian kaum 
bandar itu Talu me 
djurusan Pekunden der 
oleh rombongan” anak2 unt di- 
tangkapnja. Dalam pergulatan jang 
terdjadi ini, seorang anak lagi kena 
tusukan pisau pada gigirnja djuga. 
Achirnja didalam pergulatan jang 
sengit itu, 4 orang bandar telah da: 
pat ditangkap dan kemudian dise- 
rahkan pada polisi. Jang mendjadi 
korban telah dikirim kerumah sa- 
kit untuk dirawat selandjutnja. Ban- 
dar tadi bertempat tinggal di Ko». 
Melaju dan sebab2nja terdjadi per- 
kelahian itu karena anak2  dikam- 
pong tsb. tidak menghendaki di- 
adakannja djudi sedjak beberapa 
waktu jang lampau. 

MASUK S.B.P.P, 

  

Menurut pengumumannja . anggau 
ta2 buruh SSPV, maka mulai tgl, 2 
April 1953, anggauta2 ranting GBP 
dan NHB dan SSPV. bag. kapal, kan 
tor dan dok telah mengundurkan 
diri dari GBP/SOBRI dan mulai 
saat Tu menggabungkan diri. kepada 
SBPP tjb. Semarang jang mendjadi 
anggauta SOBSI. , 

  

  

tahun 1946 kira2 17 buah | 

Utk Tukar Pengetahuan 
Oo. Kundjungi Indo- 

nesia 2 Bulan Lamanja 

'Tigabelas orang sardjana kedokteran jang ternama dari tu- 
djuh negara.akan tinggal di Djakarta, Jogjakarta dan Surabaja se- 

ibahan2 pengetahuan dengan re- 
kan2nja di Indonesia jang bekerdja pada sekolah2 tinggi kedokte- 
ran, rumah2 sakit dan lembaga2 kedokteran. Mereka datang di 

'Kundjungan ini . diselenggarakan 
atas permintaan pemerintah Indonesia. 

sar. untuk bertukar -pikiran antara 
|dokter2 di, Indonesia dengan dokter2 
pengundjung, ialah soal makin pen- 
'tingnja . ilmu pengobatan preventif 
dan sosial, dan bagaimana tjaranja 
'memasukkan ilmu ini kedalam ren- 
tjana. pengadjaran ilmu kedokteran. 

Diduga bahwa program Regu ter 
sebut akan meliputi pula suatu rang 
karan kursus2 istimewa untuk pega- 
wai jang ditugaskan dengan penie- 
jenggaraan kesehatan rakjat, disetiap 
pusat jang dikundjunginja. Setelah 
program "untuk Djakarta selesai, ma 
ka “dirantjang untuk. mengadakan 
konperensi selama dua hari menge- 
nai soal2 pendidikan dilapangan peng 
obatan. 

Pengalaman jang diperoleh hingga 
kini, bahwa “dalam bekerdja. dengan 
rekan2 mereka dari. negeri2 jang .di 
kundjunginja, anggauta2 regu? itu 
dapat banjak menambah pengetahu 
annja, terutama mengenai keadaan? 
dan penjakit2 jang istimewa terdapat 
dinegeri. atau daerah itu. 
W.H.O. menjusun Regu jang seka 

rang ini istimewa untuk Indonesia, 
dan dari anggauta2nja hanja - dua 
orang jang berasal dari regu jang de 
wasa ini bekerdja di Indonesia. 

Ali Budiardjo 
Korban Politik 
Anggauta Dewan Pimpinan PNI, 

Sabilal Rasjad, atas pertanjaan  PI- 
Aneta. menerangkan, bhw keluarnja 
mr. Ali Budiardio itu tidak dapat di 
lepaskan dari rangkaian usaha penje 
lesaian peristiwa 17 Oktober. Ia me 
'nambahkan, bahwa ini adalah suatu 
'kemadjuan daripada usaha penjele- 
'saian itu. 

Sabilal Rasjad membenarkan ang 
gapan, bahwa mr. Ali Budiardjo ada 
lah korban politik, tetapi ini djustru 
karena ia TAN politik, de- 
mikian ditambahkannja. 

Dalam hubungan ini ia menerang 
kan pula, bahwa PNI dalam soal ini 
menitik beratkan segala usahanja pa 
da perbaikan susunan dan organisasi   kementerian pertahanan dan angka- 
tan perang. 

x hu 

LAGI PENTJEGATAN OTO. 
Dari fihak kepolisian karesi- 

denan Semarang, didapat ketera- 
ngan, bahwa pada tgl. 31 Maret 
kira2 djam 17.30 didesa Tam- 
bakadji (Karanganjar — Kendal) 
telah terdjadi pentjegatan sebuah 
otolet oleh 4 orang berpakaian 
aneka warna, dua diantaranja 
membawa repolper. Dengan an- 
tjaman para penumpang otolet 
tersebut — dipaksa  menjerahkan 
uangnja, jaitu sopir. mendapat ke 
rugian uang kontan Rp. 300.— 
seorang penumpang bangsa 
Tionghoa dari Semarang kehila- 
ngan uang kontan Lk. Rp.:60. 

nja lagi. . Demikian seorang -pe- 
rempuan Indonesia terpaksa 'me- 
njerahkar uangnja jang hanja se 
banjak -Rp.:40.—... Setelah. itu 
opelet “disuruh - meneruskan per- 
djalanannja ke Semarang. 

NABI: 
Untuk memperingati Mi'radj 

Nabi, maka atas inisiatif Panitya 
Tjeramah Kota Besar Semarang 
jang diketuai oleh wali-kota Se- 
marang, akan diadakan sekedar 
peringatan dengan atjaranja a.l. 
pembatjaan Al-Gur'an oleh njo- 
nja Budiono (isteri Gubernur Dja 
wa Tengah), dan Mi'radj . Nabi 
oleh Muljadi - Djojomartono, ke- 
tua D.P.R.DiS. Propinsi Djawa 
wa Tengah. Setelah itu akan dia- 
dakan djuga  tjeramah oleh Dr. 
Soeharso dari Rehabilitasi Cen- 
trim Solo dan aehunja akan di- 
putarkan pilem pengetahuan. Pe- 
rajaan memperingati Mi'radj Na- 
bi ini akan diadakan pada tgl. 16 
April jad,   
000.—, dan beberapa barang lain 

  pertinggi perekonomian rakjat 

£ dalam djangka 5 tahun. Mem 
oleh planning board itu ialah 

tuan dari 

tahan itu, 
bertemu Pemerintah Pusat, 
Pertemuan 

hak DPD -dan 
pertama-kalinja 
dari djabatannja 
Pertahanan. 

Rentjana setjara besar-besgran ini 
diadakan mengingat kesulitan? ig 

DPR itu adalah jg 
sedjak “ia berhenti 
sebagai Menteri 

timewa Jogjakarta pada waktu seke 
rang ini dan waktu2 jg akan 
tang, baik mengenai anggaran be- 

adaan sosial ekonomis. 
Menurut perhitungan, dalam 

pemerintah daerah mengalami kete 
koran 

lan daerah “paling banjak hanja ki- 
ra2 Rp. 3.000.000,—. 

Ketekoran anggaran  belandija 
jang tidak sedikit “itu .mengakibat- 
kan, terbengkelainja rentjana2 atau 
usaha2 kearah pembangunan, teru- 
tama .pembangunan sosial ekonomi. 
Sediak dulu daerah. Jogjakarta me- 

sangat miskin, 
Usaha menutup ketekoran angga- 

ran belandja tsb. telah mulai didia- 
lankan oleh pemerintah daerah, ja- 
itu dengan disetudjuinja oleh DPR 
D peraturan pemerintah daerah utk 
menaikkan uang padjak kendaraan 
jg tidak bermotor untuk seluruh da- 
erah Jogjakarta. Tetapi naiknja pa- 
djak kendaraan tsb. dapat dipasti- 
kan tidak akan meringankan ketek 
ran anggaran belandja tsb., hania 
sekedar menambah sumber pengha- 
silan belaka. Ini disebabkan, karena 
pada umumnja kendaraan2 jg tidak 
bermotor itu (misalnja gerobag, 'an- 
dong, dsb.nja) sebagian besar bera- 
da ditangan orang2 jg memang ti- 
dak mampu, sedang transport on: 
derneming sekarang merupakan sai 
ngan jg besar dari pemilik2 gerobag 
jg biasanja mengerdjakan pekerdja- 
an pengangkutan itu. 

    

Bungkusan Ular 
Hilang Ditjopet Orang 
Belum Iama distasiun Gubeng, 

Surabaja telah terdjadi penjopet- 
an jang sangat seram, hingga bisa 
dibajangkan -bagaimana  berdjing- 
krak2nja tukang tjopet jang ber- 
hasil dalam pekerdjaannja itu. 

Seorang pemuda dari daerah 
Solo telah - berhasil menangkap 
seekor ular sawa, besarnja luma- 
jan. Ia berpikir, bahwa -binatang 
ini berharga. bagi kebun binatang, 
sebab itu Jalu dibikinkan tempat 
baik2, dan dibawa ke Surabaja. 
Tetapi kepala kebun -binatang ti- 
dak bisa menerima, sebab ular 
ita kurang besar, lagi pula ia su- 
dah mermpunjai banjak. Pikir dan 
pikir, achirnja mengambil putus- 
an akan dibawa pulang, mungkin 
Sriwedari, Solo, bisa menerima, 
demikian pikirannja. 

Diloket stasiun sangat penuh 
orang, pemuda kita harus antre, 
dan barang jang ,,berharga” itu 
diletakkan disalah satu udjung... 
Tetapi ketika ia sudah mendapat 
kartjis, ternjata barangnja sudah 
hilang. , 

Ia sangat menesal, tetapi jang 
sangat" mendjadi “perhatiannja, ba 
gaimanakah moment jang akan 
terdjadi, pada waktu tukang tjo- 
pet itu membuka bungkusan 
barang hasil pekerdjaannja itu?... 

Pengganti MMB 
Dari Australia Atau 

Canada? 
Dari fihak jang biasanja me 

ngetahui didapat kabar, bahwa 
oleh pemerintah Indonesia kini 
sedang dilakukan usaha untuk 
mendapatkan persetudjuan dari 
Australia atau Canada buat meng 
gantikan pekerdjaan2 Missi Mili 
ter Belanda di Indonesia,  djika 
nanti telah ada keputusan tentang 
penghentian perdjandjian dan tu 
gas MMB di Indonesia. (Antara) 

|HARGA BARU BAGI MARGA 
RINE, MINJAK MASAK DAN 

SABUN. 
Berhubung dengan akibatnja harga 

kopra, maka bagi margarine, minjak 
masak dan sabun diadakan peneta- 
pan harga2 baru seperti tersebut di 
bawah ini. Perlu ditjatat bahwa bagi 
mafgarine dan minjak "masak har- 
ga2-baru itu hanjalah, berlaku diika 
kalengnja sudah dibubuhi tanda HB 
(Harga Baru) jang dipons.  Persedia 
an lama jang tidak dibubuhi tanda 
itu. harus didjual dengan harga lama, 
Margarine Blue Band, Palmboom 

dan Pusaka dalam kaleng 2 kg, 1 kg, 
Y9 kg dan 0.25 kg harganja jang, ta 
ma adalah. Rp. 16—,, Rp. 8,75, Rp. 
4,75, .dan-Rp. 2.75 sekaleng. Hargz 
nja jang baru berturut-turut mendjad! 
Rp. 21,50, Rp.-11,50, Rp. 6,50 dan 
Rp. 3,75 sekaleng (harus ada tanda 
HB). 

Blue Band . vrieskamermargarine 
naik dari Rp. 4,25 djadi Rp. 5,50 per 
bungkus. 

Minjak masak jang dulu ditetapkan 
Rp. 15y— (2kg) dan Rp. 8,— (1kg) 
untuk  Delfia dan Filma, sekarang 
mendjadi beruturut-turut Rp. 20.50 
dan Rp. 11,— tiap kaleng (jang ada 
tanda HB). 

Penetapan harga untuk sabun tju 
tji Sunlight ig. dulu adalah Rp. 1,80 
(400 gram) dan Rp. 0,90 (200 gram) 
sekarang berturut-turut mendjadi Rp. 
2,— dan Rp. 1,— sepotong. 

Sabun Flag dari 'Rp.. 0,50 didjadi 
kan Rp. 0,60 sebungkus. 
Sabun Radion sekarang ditetapkan 

Rp. 3,— sebungkus. 
Achirnja ditetapkan bahwa peneta 

pan harga untuk sabun mandi Lux,, 
Lifebouy dan Colibrita jang dulu ada 
lah Rp! 1—, Rp. 1— dan Rp. 1:25, 
sekarang beruturut-turut inaik g » 
djadi Rp. 1,25, Rp. 1,25 dan Rp. 

    

    1,50 sepotong, 

Plan 5-Tahun Jogja 
Untuk Membangkitkan Industri Gula, 

Kaju, Keramik, Dil. 
Anggaran Daerah Jogja Kurang 10.000.600 

DALAM PERTEMUAN: anggauta2 DPD dan ketua2 fraksi 
DPR. Daerah Istimewa Jogjakarta hari Djum'at jl, jang membi 
tjarakan soal2 mengenai usg pambah penghasilan dan 

didaerah, telah diputuskan 
mengadakan planning board jang akan dipimpin oleh Sri Sultan 

dustri kaju, gula, keramik dil. 
Pemerintah Pusat, seku rang-kurangnja 

man, Untuk keperluan tsb. dan 'untuk membitjara 
Hamengku Buwono akan bertolak ke Dj ta untuk 

Sri Sultan dengan pi aa mena aa 

    

dihadapi oleh pemerintah daerah 's|! 

da- 

landja daerah maupun mengenai ke $ 

ini | 

anggaran belandja sedikitnja | 
Rp. 10.000.000,— sedang penghasi 

  

mang terkenal sebagai daerah jang |' 

'Iah . besar gerombolan 

ibergerak lagi, 
| bandjir, 

'lintas Bis Kota 

  

  

mem 
untuk 

rentjana, jg akan dipentingkar. 
industrialisasi, jang meliputi a.l. in- 

          

Untuk modal akan diminta ban 

be 
1 rentjana 5 

  

—.SI GRUNDEL — 
BN aa hajo, mbok ja 'PP & K 
sekali2 mamerkan tjiptaannja 
pakaian olah raga untuk "ga- 
dis jang berupa pojbroek ge- 
lombroh dan blouse jang pa- 

3 kai lengan pandjang “dalam 

  

Mengepung 
Gerombolan 
Dengan Dibantu oleh 

 Bandjir.... 
Beberapa hari jang Jalu hingga 

kini, pihak kepolisian Bandjarma 
sin telah mengadakan -pengepu- 
ngan besar2-an terhadap sedjum 

ig merem 
bes. dari daerah Hulu aa ke 
dalam daerah kabupaten Bandjar. 

| Gerombolan itu bermaksud akan 
melebarkan sajapnja didaerah ka 

| bupaten Bandjar, tetapi. sesampai 
disuatu tempat, mereka tak dapat 

: disebabkan oleh 
dan tempat2 dikeliling 

tempat mertka bersembunii dige 
nangi.air. Kesatuan polisi .jang 
telai" mengetahui .hal.ini, terus 
mengadakan pengepungan. 

Komisaris  Kampono, komandan 
kepol. Kalimantan Selatan, kpd ,,An 
'tara” menjatakan, bahwa...gerombo- 
lan jg dikepung ini berdjumlah agak 
besar. dan agak kuat persendjataan- 
nja. Dengan demikian, djika kepu- 
ngan sekali ini berhasil, ini akan 
berarti satu pukulan jg besar kepa- 
da" gerombolan. Baru. ini kalilah ge 
tombolan merembes jg .sedjauh se- 
karang, dan sifatnja lebih nekat da 
ri dahulu. 
Kampono tak bersedia - memberi- 

kan keterangan tentang hasil penge 
pungan itu. Tetapi besar harapan, 
bahwa pengepungan sekali ini akan 
membawa hasil jg baik. 

“i E 

KertasRp1000 Palsu 
Seorang penduduk Manggarai-Sela 

1, Djakarta, bernama Matadima- 
dja, telah melaporkan kepada polisi 
bahwa pada tanggal 1 April ibl. keti 
ka berada didepan kas setasiun Gam 
bir ia telah menerima selembar uang 
kertas palsu dari seribu rupiah dari 
seorang bernama: Maulip bin San- 
min. 1 

Uang kertas palsu itu jang mema- 
kai nomor 024641 telah diserahkan 
kepada polisi jang kini sedang meng 
adakan penjelidikan lebih landjut.    

  

TISING BING, S9PIR2 OTO- 
LET BERAKSI. 

Hari Tsing Bing tahun ini rupa2- 
nja mendapat perhatian lebih besar 
dari pada tahun? ijang lampau, hal 
mana dapat. dilihatnja  datangnja 
orang2 Tionghoa menudju “ke Ke- 
dungmundu, Mritjan ..dan sekitar 
Sendangguwo. Kali ini Kotapradia 
telah mengadakan hubungan lalu 

dari Mritjan ke 
Kedungmundu.' “Ternjata perhatian 
pun besar. Seperti dikabarkan, lain2 
kendaraan tidak boleh masuk sam- 
pai Kedungmundu dan larangan ini 
dari fihaknja jang berwadjib telah 
menimbulkan reaksi ' dari kalangan 
para sopir otolet jang merasa kena 
dirugikan. Lantaran larangan itu, 
maka W.k. 30 sopir2 jang merasa 
kena dirugikan, pada tg. 5 April jbl. 
lantas mengadakan aksi dan - ber- 
keras minta  supaja mereka dapat 
mendjalankan kendaraannja sampai 
di Kedungmundu. Setelah fihak Po- 
lisi memberi pendjelasan mengenai 
itu, achirnja sedikit salah paham itu 
dapat disingkirkan dan kendaraan? 
tetap tidak beleh djalan sampai «ke 
Kedungmundu, terketjuali Bis. Kota. 

        

RADIO RRI 
Selasa, tgl. 7 A 
17.05 Gending2 

Karawitan. studio: 
Semarangan, 18.00j Si 
18.15 Suara Istang dbp. G. de Fre- 
tes: 18.30 They Kaymond  Scot 
Show: 19.10 Selingan: 19.15 Dunia 
Olahraga: 19.30 /Senandung hidup: 
19:45 Piano tunggal: 20.30 Peringa: 
tan Hart Kesehatfan Sedunia: 20.45 
Petikan dari Diskjotik: 21.15. Malam 
merdju hid. O.K4 Ho Hap Gie Bu 
Kiok: 22.20 Orkes Morton Gould: 
22.30 Dendang rinalam hid. Den: 
dang  Remadja.. $ 

RADIO RRI. SOLO. 
Selasa, tgl. 7. Alpril 1953. 
17.05. Rajuan Pikitri oleh S.G./.K.: 

19,45 Waltz abad 18.00 Anak2, 
i peffadjaran “Agama 

Seri Bali: 19.10 ibu- 
ini: 19.18 (Kontak deng 
19.30 KPilihan pendengar 

20.30 Suara trio Kilassik: 20.45 Pak 
Bares dengan isi! hatinja:. 2120 
Vaughn Monroe daan orkesnja: 25.30 
Irama Indonesia si puler oleh Pus- 
pa Remadja: 22,1 5 Gema malam, 

       

  

ri 1953. 
arangan oleh 

"17.45 Gending? 
Serba.serbi A.P.: 

  

     

kota hari 
pendengar: 

     

  

      

 



  

  Mingguan 
Krokodil”, yet 
kalinja selama bertahun2 
lah terbit di 
satupun 

               
  — Hari Sena, Mungakan 

obat2an antaranja | 
tan terhadap 
li dan dibebaskan penuh dari 
tahui ke-9 tabib itu tadinj: 

para tabib tadi telah ditan: 

tuk diadili. ae 

.  Selandjutnja dikabarkan 
Moskou: Kementerian luar nege- 
iri Sovjet Uni pada hari Djum'at 
mengumumkan, bahwa kesembi- 
(lan dokter jang telah dibebaskan 

“Idaripada tuduhan? telah membu- 
rapa pemimpin Rusia, nuh bebe 

telah ditangkap oleh kementerian 
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tanpa adanja 
keamanan, Sovjet Uni jang tema 

sesuatu dasar hu- 
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sulis j
a
d
u
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 0 

$ ba “pa 
k mengenai 

n Indonesia ak 
& . 

kebutuha an modal 
dalam tadjuk 'rentjananja 

| katakan, wa kebutuhan jang 
sangat itu | isebabkan oleh mero 
Eng SAN iteit tenaga-ker- 
: sedjak tahun 19409, tetapi apa 
jang orang lihat di Natan 
karang, Suratkabar itu, jalah 
skerjataan jang aneh antara ka 
jum .politici dan wartawan2 jang tibut2 mengenai sjarat2 untuk me 
masukkan modal asing”. 

Kata suratkabar itu selandjutnja. 
mengingat keadaan sekarang jg di 
pengaruhi oleh maksud akan diada- 
kannja pemilihan umum nanti, ic 
telah mempertadjam sifat demago- 
gie dalam politik, maka pernjataar 
pemerintah Indonesia tentang mo- 

dal asing malah akan lebih meru- 
pakan pernjataan jg sifatnja meno-' 
lak .bahaja besar” itu daripada me 
arik modal jg sangat. dibutuhkan 

an hamil dan 
berumur lebih dari 

Dekrit mengenai 
umumkannja pa ( 
an dengan dium 
kow, bahwa 9 o. 
la2 dipersalahka 
plotan untuk membi 
Sovjet, dibebaskan kembali serta di 
rehabilitasi. : SY 

Sementara itu mingguan Inggris 
.Sunday Observer” jg diterbitkan 
di London mengabarkan, bahwa me | 
nurut apa jg disebutnja” ,,sumber2 
ig dapat mengetahui” di 
ibukota Jugoslawia, 
mania telah memb 
Njonja" Anna Pauker, 
ri luar negeri Rumania 

Omar 
awam 

N
a
t
a
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Hala 

hi 
ala 
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merentean 

    

             

p
b
 

an   mata 

  

ideologi Komunis. (. (ntar o 

  

ASau 
amar 

Baru2 ini di Stedelijk Museum di'   Nan. 
mata 

Tangan n 
Amsterdam telah dibuka pameran tersebut. 

lukisan jang an apip ara Modal, kata suratkabar 'itu, ada- 
mina ang saksama “dari seni Tukis | jap suatu hal jg paling kekal hubu- 
aliran baru.di Nederland..... ad ngannja dengan sifat manusia, dan 
5 Lukisan? jang dipamerkan ini, d ini, terutama sekarang, dalam arti. 
Ka atas Man Cuiturele bahwa modal itu tersusun daripada amenwerking (Jajasan Kerdja-Sama tjelengan2 ketjil dari orang banjak, 

ig benar2 mempertimbangkan sega- 
Ia risiko jg ada pada tiap2 penem- 

Kebudajaan) untuk dikirin 
donesia. 

patan modal. Rakjat biasa dinegeri? 

irimkan ke In 

23 o 

patkan modalnja dalam objek2 jg Shafigur Rahman Kidwai, jang te Pen lah bekerdja sebagai ahli pendidikan | -Perbahaja”. 2 an masa pada Unicef di Indonesia, pa Orang2 ig bertanggung-djawab 
da tanggal 2 April jl. telah menino!Si Indonesia, kata suratkabar tsb. 

Tea kat , Ipada achirnja, "memahami 'hal ini. gal dunia, kian dikabarkan oleh , : 1 1 
kantor penerangan kedutaan besar In |tetapi mereka tidak mampu meng- dia di Djakarta. Kidwai mentjapai | Zunakan gezag mereka untuk me- 

metjahkan suasana" “gaib” jg kimi usia: 22 Ya meliputi kaum politici di Djakarta: 
5 an Demikian dikabarkan ,,Antara”: Reses Parlemen 

Dipersingkat 
RESES PARLEMEN, jang seha- 

rusnja dimulai tgl. 1 April dan sebu 
lan lamanja, berhubung dengan ke: 
hendak untuk menjelesaikan rantia: 
ngan undang2 pemilihan umum th 
ditunda sampai tgl 12 April jg akan 
datang dan akan berlangsung sampai 
achir bulan April. 
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RU: U. PEMILIHAN UMUM 
DISAMPAIKAN KEPADA 

$ PRESIDEN. 
Pada hari Sabtu pukul 11.45 sekre 

tariaat Dewan Perwakilan Rakjat te 
ah. menjerahkan naskah Rentjana 
Undang? Pemilihan Umum jang ba 
ru2 ini disetudjei oleh: D.P.R. kepa 
da presiden Soekarno untuk ditetap 
kan, demikian kabar jang diterima 
dari sekretariat DPR. 

54 

  
Sengketa Israel-Arab 
Akan Disele 

Daerah Arab “Calilea Akan Dikembalikan 
Kepada Syria? 

SUATU RENTJANA baru 
an antara negara2 Arab dan Isra 

  

untuk menjelesaikan persengketa 
cl kini sedang dipersiapkan oleh 

suatu subkomisi Amerika jg memperhatikan soa!2 negara2 Arab, 
demikian harian Mesir ,,AI Misri ” mewartakan pada hari Djum'at. 
Menurut harian tsb., maksud kun djungan menteri juar negeri Ame 
rika Serikat John Foster Dulles ke Mesir dalam pertengahan bu 
lan Mei jang akan datang jalah, untuk membuka djalan bagi ren 
tjana tsb. 

Akan Ditjoba 
Meriam Atoom Dengan 

Granat Atoom 
SEMUA anggota Kongre 

da hari Saptu telah menda 

  

Selandjutnja dikabarkan, bahwa 
bagi Israel rentjana itu akan berarti 
kembali keperbatasan2 jang telah di 
tentukan oleh resolusi Sidang Umum 
PBB dalam membagi Palestina. Ke- 
pada negara2 Arab akan diminta, su 
paja-menarik kembali tuntutannja me 
ngenai pembentukan suatu negara 

"| Arab jang merdeka didaerah jang di 
peruntukkan bagi orang2 Arab da- 
lam -rentjana pembagian PBB itu. 
Daerah Arab ini akan dibagi2. Wila- 
jah jang kini dikuasai oleh Jordan 
akan diberikan kepada negara itu, se 
dangkan wilajah jang diduduki oleh 
“Mesir akan didjadikan daerah interna 

    
         

dangan untuk men 4 
tiobaan atom jang antara 
akan meliputi | peluru 
artilleri atom. Undangan itu dibe 
rikan oleh senator W. Ste 
Cole, ketua komisi 
Kongres, dan ber 

tg. 25 April, 
Mei dan 21 Mei jg akan datang. 

Kabarnja dalam salah satu per 
tiobaan dalam. bulan 'Mei, itu 
akan ditembakkan sebuah: peluru 
atom jang pertama dari sebuah 
meriam atom jang | i 
luruh dunia. Me 
dari ukuran 280 mm 
ditjoba dalam bular 
lalu, akan tetapi" 
biasa. 2 

Artillery Group -ke 
Hill, Oklahoma, na 
dilatih dalam hal me 
meriam atom itu. 

FAROUK KE 

       

  

Menurut ,,Al Misri” daerah Arab 
Galilea akan dikembalikan kepada 

'Syria atau akan ditempatkan  diba- 
wah pengawasan negara2 Arab. : 

Tentang orang2 Arab dari Palesti 
na jang kini hidup dalam kamp2 pe 
Tarian, harian tersebut mewartakan, 
'bahwa mereka akan diberi kesempa 
Itan untuk memasuki, daerah2 baru 
jitu atau melandjutkan hidup diwila 
jah Arab. . 

|. Selandjutnja ,.AI Misri” mewarta 
kan, bahwa rentjana. Amerika itu me 
ngandung pula kerugian jang harus 
|dibajar oleh Israel bagi semua milik 
|iang disitanja dari kaum pelarian. Se 
bagai tindakan balasan Amerika akam 
minta kepada negara2 Arab supgja 
menjetudjui penjelesaian persengketa 
an Inggris Mesir dan ikut serta 
dalam rentjana pertahanan Timur Te 

ngah (Antara). 

            
      

  

a) 
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RIVIERA LAGI. 
Mesir, ketika 

ah pergi melantjong 
foja2 di pantai selatan 

iera, Anaknja, ialah Ra 
| jan: n lagi 

ditingg alkan di 
perti diketahui 

Narriman, 

Farouk, bekas radja 
hari Sabtu jl. telah 
lagi ket 

      

    

  
berusia satu tahun, 
villanja di Roma. 2r 
isteri Farouk, bekas ratu 
telah pulang ke Kairo. 

KKSPEDISI SWISS KE HIMA- 
LAYA TIBA DI DELHI. 

Hari Sabtu telah tiba di Delhi da 
ri Bombay ekspedisi dari negeri Swiks 
jang hendak mentjoba mendaki pun 

Dhaulagiri dipergunungan Hi 
malaya. Puntjak tersebut tingginja 
8172 meter. Ekspedisi Swiss ini di- 
pimpin oleh Bernard Lauterburg. 

Dua orang diantara  rombon, an 
tersebut telah tinggal di Bombay dan: 
dari sana akan langsung bertolak de 
ngan kereta-api ke perbatasan dgn 
keradjaan Nepal dengan membawa 
alat2 perlengkapan ekspedisi. 

    

KONPERENSI "ORGANISASI Pe 
muda Malaya Serikat” pada hari 
Djum'at telah menerima - resolusi 

mengenai sembojan mereka ”Mer 
deka” dan salam partai ”menga- 
'tjungkan tangan jang dikepalkan”, 

Para pemimpin Nasionalis Mala- 
ya pada konperensi itu menjerukan 
kepada rakjat Malaya untuk "mem 
(berikan segala jang ada” dalam per 
|djuangan mentjapai kemerdekaan. 
| Pemimpin organisasi pemuda tsb, 
Sardon bin Zubir dalam konperen- 

   

    

  

    
pembesar2 Sovjet 

    
dari kum bagi tindakan        Ha 

ke 

             
skakan ke 

Ser erti 

   

  

    

1 kementerian ke 
i ditangkap. un- 

“penangkapan 
tersebut. SA 

- Selandjutnja diumumkan, ' bah- 
wa presidium Sovjet tertinggi te- 
lah membatalkan - 
tanda djasa L 
L.F. Timashuk, - 
wanita jang kab: 
ngadukan kesei 
sangkutan. Penje 
sa tersebut jang dil 
tgl. 21 Djanuari jang lalu dipan- 
dang sebagai ,,tidak ajak”. 
. Para dokter jang telah ditangkap 
itu. ditud me 
pin Rusia Andrei Zhdanov dalam ta 
hun 1948 dan djuga telah mentjob 
membunuh beberapa. pemimpin mili 
ter Sovjet Uni. Pada waktu penang- 
kapan mereka 'itu dilakukan, kantor 
berita ,.Tass” mengabarkan, bahwa 
-pendjahat2 bersangkutan telah me 
ngaku, bahwa. mereka telah mengaku 
dengan .sengadja sudah membuat di 
agnose jang Salah mengenai sakitnja 
Zhdanov dan kemudian menetapkan 
sedjienis obat.jang tambah memberat 
kan keadaan sakit Zhdanov, sehing 
ga achirnja orang ini meninggal du 
nia”. Para dokter bersangkutan ke 
mudian digambarkan sebagai sekum 
pulan teroris jang mengadakan. hu- 
bungan2 dengan gerakan Jahudi inter 
nasional. - : 

Sesudah penangkapan itu diseluruh 
dunia Barat terdengar  pernjataan2? 
jang menghukum tindakan tersebut 
dan sedjak 'itu orang telah menduga 
adanja suatu kampanje umum jang 
bersifat anti Jahudi di Sovjet Uni dan 
negara2 Timur lainnja. 

seorang : dokter 

  

     

  

  

Pemilihan 
Di Malaya 

Selambat Lambatnja Su- 
paia Diadakan Th 1954: 

Kata Abd Rahman 

TENGKU Ahdul Rahman, pe 
mimpin Organisasi Persatuan Ke 
bangsaan Melayu. (UMNO) hari 
Sabtu jl. nembantah tuduhan2 
bahwa golongan Tionghoa di Ma 
laya mentjoba merobah Malaya 
mendjadi suatu ,,propinsi tamba- | 
han” bagi Tiongkok. Dalam pida | 
to jang diutjapkannja didepan | 
kongres tengah-tahunan UMNO 
dikota Malaka "tadi Abdul Rah | 
man seterusnja berseru supaja | 
selambat2-nja dalam “tahun 1954 | 
diadakan pemilihan -federa?” di ' 
Malaya. 

Tentang golongan “Tionghoa 
Malaya, dikatakannja bahwa me- 
reka .,hanja mengingini hak-hak 

politik "jang. tjukup -sadja, untuk 
melindungi kepentingan?  mere- 
ka.” Menurut pendapatnja, mere 
ka hendaknja diberi sesuatu jang 
lebih daripada ,.hanja status bang 
sa kawula, (subject) sadja.” 

| Kalau golongan , Tiongho 
laya dibuahi memilihnja, ma 
ka tak dapat diharapkan bahwa 
mereka akan menjokong atau be 
kerdja-bersama untuk mentjapai 
kemerdekaan ' Malaya, kata Ab: 
dul Rahman. Selandjutnja ia me 
ngatakans bahwa UMNO dan 
Perhimpunan Tionghoa Malaya 
telah “bersetudju untuk memusat 
kan perhatian mereka guna men 
tjapai Malaya jang bersatu dan 
merdeka. 

f f 

   

Seperti diketahui, 
Malaya terdiri dari 1. warganega 
ra Federasi Malaya (Tionghoa 
Malaya”) dan 2. bukan wargane 
gara. (Antara) 
  

PERHUBUNGAN RADIO- 
TELEPON. 

Sedjak hari Kemis jang baru lalu 
telah dibuka perhubungan radio-tele 
foni diantara Djakarta dengan Hong 
kong. 

Pembitjaraan pertama telah dilaku 
kan “antara Konsol-djenderal Indone 
sia di Hongkong dengan Drs. M. Sja 
rif dari staf Kementerian Luar Ne 
geri di Djakarta. 

'Perobahan Madje- 
lis Tinggi Ingg.? 
Wanita Akan Mungkin 

Djadi Anggotanja 

Surat kabar hari Minggu Rey: 
nolds News” mengabarkan bahwa 
perdata menteri Winston Churchilt 
sedang menjiapkan penghapusan wa 
risan sebagai turunan bangsawan dan 
akan mengizinkan kaum wanita mem 
peroleh keanggautaan dalam madie- 
lis tinggi. Harian dari gerakan kope 
rasi itu selandjutnja mengatakan bah 
wa Churchill memutuskan akan me 
landjutkan perobahan2 dalam madje 
lis tinggi jang oleh beberapa anggau 
ta sosialis dituntut penghapusannja. 
'Churchill kini telah memberi tugas 
kepada sebuah panitia ketjil dari ka 
|binetnja untuk menjiapkan rentjana2 
perobahan, ini.   

& anta 

si itu katakan bahwa ”Malaya ha- 
rus sudah mengadakan , pemilihan2 
federal pada tahun 1954, sebagai 
langkah pertama terhadap kemerde 
kaan Malaya”. Rakjat telah dapat 
memilih sendiri wakil2 mereka ig 
akan melindungi kepentingan2nja, 
demikian dikatakannja. 

Dimuka hadirin jang bertepuk? 
idan terdiri dari mahasiswa2 Mala 
'ya, Zubir seterusnja katakan bah: 
wa Djendral Templer sendiri telah 

   

       

pengakuan | 
| Lenin kepada dr. | 

an tanda dja|ka dap bangs 
ilakukan pada |da pemerintal . Me 

uh telah membunuh pemim | di 

aj ta 

bangsa dij 

3 

| ra tradisi jang mengkisahkan 

             

.djema'ah disepandjang 
8 dilingkungi dengan 

  

pandjang djalan salib itu, 
utjapkan do'a. Iring-iringan 
pertama, 

      

  

“ 

lam jang : N dinding itu. 
— jang dahulu dipakai Nabi Isa deng 
“bawa salib berat jang pandiangnja 
tiap tempat kedjadian penting jang berdjumlah 14 buah dise- 

para 
dimulai dari tempat kedjadian penting 

I- Hari Paskah Di Darusalam ema 
— Pada hari Djum'at di Darusalam diadakan iring-iringan setia sh penderitaan 

nan ke Calvarie. Iring-iringan itu disaksikan oleh ribuan 
djalan2 sempit kota kuno Darussa- 

Isa Almasih dalam 

Sepandjang dijalan 
an salib, para djema'ah mem- 
dua setengah meter. Pada 

diema'ah bersudjud untuk. meng- 

mana dahulu berdiri istana Pentius Pilatus. 

(Disebabkan - 
Dan Keras: 

| .kan ya 1 AN | den Eisenhower 

    

   
           

: adinja gergkan terror 
rahasia dikalangan 

            

  

               
NK 

  

  

  

Menurut pembesar pemerintahan 
tsb. diatas tadi, hati sanubari suku 
Kikuyu ,,berontak melawan “perada- 
ban jg terlalu lekas mereka peroleh, 
hingga sekarang mereka djatuh 'ke- 
dalam keadaan kebiadaban -kemba- 
NP i 
Dan hingga kini belum ada lagi' 

seseorang jg dapat merobah hati- 

  

sanubari mereka. 
Bangsa Afrika 

bahwa djawaban jg tepat 
memperbaiki keadaan idae 
di, ialah memenuhi kebutuhan suku' 
Kikuyu akan tanah: mereka kemu- 
kakan bahwa suku Kikuyu dengan 
tjepatnja bertambah anggota2nja, di' 
dalam tanah reserve” 

untuk 

tadi, suku | 
Kikuyu terpetjah — Mau Mau di 
satu pihak, pemerintah koloniai di 
pihak lainnja, mereka membung- 
kuk dibawah beban padjak2 berat. 
dari petani2 bangsa Eropa mereka 
hanja terima upah jg hanja tjukup 
sadja supaja djangan mati. 

Putih”. 
Apa ig di-ingini oleh suku Kiku- 

yu ialah sebagian dari suatu dae- 
rah peternakan dan pertanian jg su 
bur, jg disebut ,,Tanah Tinggi Ku- 
ht Putih”, ialah daerah petani2 
bangsa “Eropa jg menetap ditanah 
tinggi. Kenya Tengah, daerah seki- 
tar Nairobi. h 
Tanah Tinggi Putih” ini berba- 

yu. Sebaliknja kaum tani dan peter- 
nak bangsa Eropah mengemukaka 
bahwa tanah reserve Kikuyu men- 

|djadi rusak karena tja enger- 
'djakannja jg buruk, Na sa 
besar2 pemerintah s 
ingatkan supaja mereka 
tjara2 baru: mereka bukan” 
mengabaikan tjara2 baru 
han menentangnja. (Ant: 

London. akui 
be disi . 

Meskipun " 

      
   

    

lebih dari jg sudah2 tjondong kepu- 
da pendapat bahwa dasar dari gera- 
kan Mau-Mau adalah Komunisme, 
tetapi kebanjakan dari mereka seka 
rang mengakui gerakan  Mau-Mau 
ini sebagai gerakan pertama2 jg di- 
organisir dan dipimpin. oleh sedjum 
lah kaum “Nasionalis Afrika, mela- 
wan pemerintahan Inggris. 
:Meski bagaimanapun djuga kea- 

daannja, kalangan2 di London seka 
rang pertjaja bahwa Inggris meng- 
hadapi gerakan jg berorganisasi dan 
berdisiplin. Mereka — cnawatirkan 
akan timbulnja agitasi2 dilain2 da- 
erah -di Afrika. : 

. “Dikabarkan dari London bah 
wa telah diputuskan untuk .me- 
ngambil langkah2 'jg diperlukan 
guna menghadapi keadaan seperti 
apa jang telah didjalankan di 

Malaya. : : 
“Dari Nairobi diberitakan keda 

tangan Sir Percy Sillitoe, Ketua 
dari Dinas Keamanan Inggris jg 

organisir dinas rahasia seperti di 
Malaya. Dia djuga bermaksud 
akan mempersatukan kesatuan2 
Tentara dengan pasukan Polisi 
kolonial guna menghadapi per 
tempuran2 dengan pihak  Mau- 
Mau. 

Selandjutnja dari Nairobi dibe 
ritakan bahwa Jomo Kenyatta 
ternjata bukan pemimpin  gera- 
kan Mau-Mau seperti jg diduga 
dahulu. Sebagai diketahui, Jomo 
Kenyatta sekarang ada dalam 
pendjara di Nairobi. (Antara) 

  

ISTANA JOSEF STALIN” 
Kantor berita Polandia ,,PAP” 

mengumumkan pada hari Saptu, bah 
wa ,istana kebudajaan dan ilmu pe 
agetahuan” Polandia, berikut sebu- 
ah lapangan jang ada disampingnia, 
telah diberi nama baru, jaitu ,,Ista- 
na Josef Stalin.”. Menurut ,,PAP”, 
setelah pembangunannja selesai sa- 
ma sekali dalam tahun 1955, |.ista- 
na” tersebut akan merupakan gedung 
jang terbesar di Warsawa. 

THOREZ MASIH DI MOSKOU 
Pemimpin parti komunis. Perantjis, 

f Maurice Thorez, pada waktu ini ma 
sih tetap di Moskou, demikian kete- 
rangan jang diperoleh AFP dari kala 
ngan2 jang lajak mengetahui di ibu 
kota Rusia. Baru2 ini Thorez telah 
meminta visum untuk kembali kene 
gerinja setelah berdiam dua tahun 

ar-Tanah: M : ukan :,T Tinggi Kulit Putih” | 
SEDJAK BULAN OKTOBER jl., di Kenya telah d | San Ana Ph bab as man. dina 

  

“tanah seluas 30.000 mil 
disediakan bagi mereka oleh 

mengemukakan. | 

didaerah. ta- | 

,Tanah Tinggi Kulit | 

tasan dengan tanah ,.reserve” Kiku- | DU 

n. jr 

aa ne TB 
talangan2 di ,London| 

dan pemerintahan kolonial di Kenyal 1 

menurut kabar2 bertugas meng- | 

    
injata- 

oleh gerombolan2 Mau-Mau, 
| sukubangsa Kikuyu jang ditudju 
orang2 jang dian SN 
njang diperoleh en data 

Ngpar pemerintah di Kenya, 
au Mau itu terletak dalam 
a ini berdjumlah 1.250.000 

persegi, 
pemerin 

bangs 

  

Program -Peroba- 

Diperlambat : Perlu Utk 
Didik Kader Dulu 

REPUBLIK RAKJAT Tiong- 
kok memutuskan untuk memper- 

mbat pelaksanaan program pe- 
robahan tanahnja agar supaja 'pa 
ra pemimpin pertanian mendapat 

j waktu untuk ,,mendidik” 
kaum tani, demikian dikabarkan 
hari Minggu di Hongkong. 

Dikatakan bahwa pemerintah 
Peking pekan jang Ialu te- 
lah mengeluarkan sebuah pedo- 

  

da pembesar2 komunis didaerah2 
ja djangan terburu-buru me- 

sa n kolektivisasi i 

   

Diterangkan dalam pedoman 
u bahwa 

5 
»kolektivisasi dan so- 

pertanian adalah suatu 
projek masa depan”, tetapi diper 
ingatkannja supaja djangan ber- 
tindak terburu nafsu dan tjoba2. 
Dalam memberi pertolongan dan 
mendidik kaum tani tidak boleh 

kan kesabaran, demikian 
“pedoman. Ditegaskan bah- 
intah ini dibuat setelah pe 

mempeladjari tjara2 
rasi dan saling membantu 

pertanian. Diakui bah- 
ak petani2 jang menolak 

egabungkan diri dalam regu 
embantu”, tetapi bahwa 

  

                              
   

                

KAN BATALJON 
U VIEINAM - 
(keuangan Perantji 
unocury ketika hari 
menerangkan dalam 

on | pers, bahwa .pemben- 
tukan bataljon2 “baru dalam ten- 
fara Vietnam Bao Dai, akan 

00.000.000 dan 160-009.900.0£ 
franc, sebagian  diantaranja akan 
dipikul oleh ketiga negara-bagian 

. 

PU 
karena asap ja bca 2 je 
selalu ikut kearah 
nja angin. 

  

    

GUNUNG RAUNG TENANG. 
| (Diwaktu achir2 ini suara meng- 
gelegar dari gunung Raung-sudah 
idak terdengar lagi dari daerah 
ndowoso. 5 : 

| Menurut keterangan, walau 
gunung itu masih tetap mengelu- 
arkan asap tebal, namun keada- 
annja tenang. Diduga fase kegi- 
atannja sudah .mendekati .achir- 
nja. . 

Nah 

Ridgway Kepala 
Staf Amerika? 

' PN NDEN 
ari harian konservatif ,,Sunday- 

'Chronicle” di London pada (ia 
Minggu memberitakan, bahw , 

lima tertinggi Sekuta di Eropa 
dalam waktu singkat mungki 
akan kembali ke Amerika Serikat 
untuk menggantikan djenderal J. 
'Lawton Collins sebagai kepala 
staf angkatan darat. : 

Dalam sebuah karangan 
harian jang populer 
ponden tersebut te 
kan saran, bahwa djenderal Ride- 
way mungkin akan diganti oleh 
djenderal Mark Clark, 
tertinggi PBB di Korea: 

Selandjutnja koresponden tadi 
menduga, . bahwa  marsekal. Vis- 
count Montgomery akan mengun 
durkan diri sebagai wakil pangli- 
ma NATO di Eropa. Mung 
ngunduran diri Montgomery itu 
akan terdjadi pada permulaan ta 
hun depan, demikian korespon- 

an dalam 
ini kores-     

di Sovjet Uni untuk memperoleh ra- 
watan dokter. 

Djuga Pemuda? : lalaya Berpekik 
mengakui tentang pentingnja pemi: 
lihan2, dan pemimpin organisasi pe 
muda. itu .serukan kepada pemerin- 
tah federasi Malaya untuk mulai da 
ri sekarang mengadakan persiapan2 
membuat konstitusi jang memberi 
kemungkinan untuk mengadakan pe 
milihan2. 

,Sementara itu, Presiden ” United 
Malayan Nationalist Organisation” 
kengku Abdul Rahman menjerang 
resolusi dari Panitia konperensi Na 

den militer dari harian ,Sunday- 
Chronicle”. : 

sional jang mengatakan bahwa ke- 
be | ali kalau 

a-| kering 
dipersatukan. “Kita tidak 

dapat mengharapkan orang2 - non- 
Malaya merasa ditinja orang Mala 

kalau kita tidak mendapat ke- 
merdekaan kita dahulu”, demikian 

merdekaan tak dapat tertjapai 
lum semua suku2 bangsa di 

a. dapat ya 
al 

ya 

kata Tengku Abd. Rahman. 

Bila Malaya menurut apa2 jang 
konperensi diusulkan oleh Panitia 

Malaya, maka Malaya tidak akan 

Fs 

han Tanah RRT 

man jang memuat instruksi kepa | 

000 | 

MILITER 

Ma Mathew Ridgway, pang | In 
7 

telah memberi- 

panglima 

kin pe | ga 

'' Dulles menegaskan, bahwa  ko- 
Imunike terachir jang dikeluarkan 
setelah perdana menteri — Perantijis 

| mengundjungi Washington memuat 
suatu peringatan kepada RRT, bah 
wa djika RRT hendak mengambil 
keuntungan dari adanja suatu gen- 
tjatan  sendjata di Korea “ dengan 
mengadakan serangan dilain2 dae 
rah, maka hal itu akan  mengaki- 
batkan konsekwensi2 jang sangat 
besar. . 

Sikap dunia Barat. 
Selandjutnja — Dulles- menjatakan, 

bahwa offensif perdamaian dari ti- 
ihak “komunis itu tidak menghilang- 
kan bahaja jg mengantjam dunia 
merdeka”. Karenanja Amerika Se- 

Jeikat dan “dunia. Barat tidak akan 
imemperlambat usaha pertahanan 
mereka. 

Tetapi  ditambahkannja, bahwa 
itu tidaklah berarti suatu pengha- 
lang untuk mentjapai persetudjuan2 
ig praktis, djika kiranja terbukti ber 
ifaedah, seperti penukaran tawanan 
Jg sakit dan luka2, dsb. 

Sekitar kundjungan Ad 
nauer. 

Tentang kundjungan perdana men 
teri .Djerman Barat Konrad  Ade- 
nauer ,ke- Washington jg akan da- 
tang, .Dulles menjatakan, bahwa 
EDC (Masjarakat Pertahanan Ero- 
pah) dan persengketaan “Saar akan 
merupakan 2 soal pokok jg akan di 
bitjarakannja. 
Mengenai program bantuan luar 

negeri Dulles mengatakan, , bahwa 
akan diadakan pengurangan2 dalam 
djumlah jg besar. Program tsb. jg 
pada mulanja dimadjukan oleh pe- 
merintahan Truman memuat suatu 
anggaran bantuan luar negeri sebe- 
sar 7 miljard 600 djuta dollar. Pe- 
merintah Eisenhower kini bermak- 
sud mentjapai hatsil2 jg sama seka- 
lipun dengan mengurangi budget 
anggaran tsb. Demikian Dulles. 

Berbitjara tentang masaalah mi- 
njak Iran, Dulles mengatakan, bhw 
menurut dugaannja dalam waktu jg 
singkat tak akan dimulai lagi perun 
dingan2 Inggris-Iran. (Antara). 

Os 

  

Pulau Baru Mun- 
“jul Di Pasifik 

Sebuah pesawat terbang dari ang- 
atan udara Amerika" Serikat hari 

Minggu melaporkan telah melihat se 
buah pulau baru di Pasifik jang le- 
zaknja kira2 450 mil sebelah selatan 
Tokio  dilautan karang Bayonaois. 
Ini adalah jang ke-4 kalinja dalam 
waktu sepekan. bahwa telah keliha- 
tan pulau baru. Sebuah kapal nela- 
jan pada tg. 2 April j.l. melaporkan 
lah menemukan tiga buah pulau 

baru jang letaknja kira2 190 mil se. 
tan Tokio. Penerbang pesawat jang 

melaporkan hari Minggu mengatakan 
bahwa pulau itu Iuasnja kira2 sepe- 
rempat mil pesegi' Dari pulau terse 
but kelihatan membubung asap se- 
tinggi kira2 300 kaki. 

  

MENTJELA HUKUMAN KO- 
LEKTIF DIIMALAYA DAN 

KENYA. 
Konperensi tahunan partai Inde- 

pendent Labour Inggris jang kini se: 
dang berlangsung di Bradford, York- 
shire ,menjetudjui sebuah -resolusi jg 
memprotes keras hukuman2 kolektif 
jang. didjatuhkan terhadap dusun2 dj 

|Malaya dan Kenya oleh pemerintah 
djadjahan .didaerah tsb. 

Dikatakan dalam resolusi bahwa 
»atjara -menakuti dalam mendjatuh 

jkan hukuman kepada penduduk jang 
idak bersalah sematjam ini sung- 

guh2. merupakan tindakan imperialis 
tis dan pelaksanaan kekuasaan totali 
ter jang mengingatkan Naziisme.” 

BEKAS RADJA CAROL DARI 
“RUMENIA MENINGGAL 

Bekas radja Carol dari Rume- 
(nia pada hari Sabtu telah. mening 
gal dunia ditempat kediamannja 
di Lisabon akibat serangan djan- 
tung. Bekas radja tersebut men- 
tjapai umur 49 tahun. 
Ia telah dilihat untuk pengha- 

bisan kali pada hari Selasa: ketika 
ia bersama-sama dengan isterinja 

menghadiri kebaktian geredja un |tuk memperingati ratu Mary dari 
ggris. 

|7 juni Pemili- 
"han Di Italia 

. Kalangan2 jg dekat dengan PM 
Alcide de Gasperi katakan pada ha 
ri Djumat “malam bahwa de Gas- 
peri telah memutuskan untuk mem 
bubarkan Madjelis Rendah dan So: 
nat Italia dan mengadakan pemili- 
'han dari perwakilan ig baru pada 

Itanggal 7 Djuni jg akan datang. 
“Diberitakan  selandjutnja bahwa 
de Gasperi bertemu dengan ang- 

uta2 kabinetnja. pada hari Sabtu 
n sesudah itu akan menemui Pre- 

r- 
resmi dari pembubaran par 

ig dibentuk pada pemilihan 
April 1948 itu. 

siden Italia guna memadjukan pe 
mintaan 
emen 1 
bulan 

  
(Antara). 

  

mendapatkan kemerdekaan, 
Selat Malaka 

”ketju- 
mendjadi 

33 

Selandjutnja dikatakan oleh Teng 
Ik Abdul Rahman, bahwa dalam 
perdjuangan mentjapai  kemerdeka 
an, U.M.N.O. haruslah menundjuk 
kan bahwa dapat hidup bersama? 
dalam harmoni dengan suku2 atau 
bangsa2 lain. Dan itulah sebabnja 
maka UMNO adakan persetudjuan 
dengan orang Tionghoa Malaya, 

(Antara). 

. DALAM KONPERENSI pers jang diadaka 
'at, menteri luar negeri Amerika John Kost 
bahwa offensif perdamaian Soviet jang te 

fiasan tersebut. 

Offensif Perdamaian Russia 
Oleh “Politik Eisenhower 

Kata Dulles 

n pada hari Djum 
er. Dulles mengatakan, 
rachir adalah merupa 

ng langsung dari politik jang tegas dari presi 
an pemerintabnja, jakni dinamis, 

keras baik di Asia maupun di Eropa. Digambarkan 
putusan2 jang diambil oleh pemerintah Kisenhower 

| megang kekuasaan. “Di “Asia, Eisenhower telah menarik kembaii 
| perintah Truman mengenai netra lisasi Formosa, memperkuat pasu 

| kan2 di Korea dan mendjandjikan kepada Perantjis 
| memperkuat tentara Vietrtam Bao Dai di Indoc 

positif dan 
oleh  Dulles 
sedjak ia me 

membantu 
hina. 

  

Frank furter 
Zeitung Heran 

Masih Adakah Keadaan 
Perang Antara Indonesia 

Dan Djerman? 

KETERANGAN MENTERI 
luar negeri Mukarto, bahwa Indo 
nesia masih dalam keadaan pe- 
zang dengan  Djerman, oleh ha- 
rian .,,Frankfurter Aligemeinen 
Zeitung” dinamakan ,,sangat 
aneh”. ,,Bukankah kita mempu- 
njai seorang dutabesar di Djakar- 
ta dan bukankah Indonesia mem- 
punjai seorang dutabesar di 
Bonn”, demikian harian tersebut, 
»Dan bagaimanakah Indonesia 
sebagai ,,rechtsopvolger masih da 
lam keadaan perang dengan Djer 
man, sedang ,,rechtsvoorganger- 
nja”, Nederland, sudah menga- 
Chiri keadaan perangnja dengan 
Djerman?” 

Harian tersebut menegaskan, 
bahwa djuga di Indonesia sendiri 
dalam hubungan ini terdapat pel- 
bagai pendapat jang saling ber- 
dainan, bahkan dikalangan peme- 
rintahan sekalipun. Ketika tahun 
jang lalu “sebuah ' misi goodwill 
mengundjungi ' Djakarta, ternjata 
bahwa dihampir semua kemente- 
rian orang berpendapat, bahwa 
tidak ada keadaan perang lagi de- 
ngan Djerman. Hanja kemente- 
rian Iilar negeri ketika itu mena- 
ruh pendirian jang sama seperti 
sekarang ini. 

Harian .tersebut achirnj3 me- 
njatakan ,/Ferlepas dari perasaan 
sympati jang besar dari. Djerman 
terhadap daerah Tenggara, maka 
kemerdekaan “Indonesia menurut 
pendapat -Djerman harus merin- 
tis djalan bagi penjelenggaraan 
perhubungan :persahabatan de- 
ngan rakjat Djerman. Menurut 
kami. sudahlah waktunja bahwa 
djuga pemerintah di Djakarta 
membuang .rumus jang kosong 
mengenai suatu keadaan perang 
jang tidak ada lagi”. 

  

KAPAL SELAM MELANGGAR 
KAPAL API. 

Dari Ankara diperoleh kabar, bah 
wa sebuah kapal selam Turki, Dum- 
lupinar telah tenggelam dengan 75 
anak “buahnja,: setelah berlanggaran 
dengan sebuah kapal api Swedia, di 
selat Dardanella. Menurut berita ig 
diterima, kapal selam berada 150 ka 
ki dibawa permukaan laut. 

PENANGKAPAN PEMIMPIN2 
AGAMA DI BERLIN TIMUR. 

Pada hari Djum'at pembesar? di 
Djerman Timur telah memerintah- 
kan penangkapan2 atas diri seorang 
pendeta agama Protestan bersama- 
sama dengan pemimpin jajasan  Pe- 
muda Protestan.  Selandjutnja para 
pembesar tersebut telah memerintah 
kan penutupan sekolah kepunjaan ja 

Beberapa hari sebelumnja telah di 
tangkap pula seorang padri Katolik 
dan dua orang pendeta Protestan jg 
masing2 didjatuhi hukuman pendjara 
selama lima, enam dar12 tahun, Me 
reka dituduh telah mengadakan peng 
hasutan terhadap pemerintah Djer- 

Jang Tegas 

  
DJAGO2 BULUTANGKIS MA- 
LAYA AKAN KE INDONESIA 

Dari Pengurus Perkumpulan 
Bulutangkis ,,Superba” “diperoleh 
kabar, bahwa perkumpulan tsb 
dengan persetudjuan PBSI akan 
mendatangkan djago2  bulutang- 
kis dari Malaya, Ong Poh Lim 
dan Ismail bin Marjan” untuk 
mengadakan demonstrasi di Indo- 
nesia. BA La 

Kedua djago bulutangkis M 
ya “itu ditunggu 
pada tg. 12 April ja 
nurut rentjana pada tg. 
April mereka akan mengadakan 
demonstrasi jang pertama di Dja-. 
karta. Kemudian mereka akan 
melandjutkan — perdjalanan ke 
Bandung dan Tasikmalaja. Djika 
mungkin akan diusahakan djuga 
supaja pemain2 Malaya itu dapat 
berdemonstrasi  dilain2 kota di 
Djawa - Tengah dan Djawa Ti-: 

mur. Na 
Djago2 Djakarta jang ditun- 

djuk untuk menghadapi pemain2 
bulutangkis internasional itu ialah 
djago Indonesia Ferry Sonnevil- 
le, Eddy Jusuf dan beberapa pe- 
main lainnja. Djuga akan diich- 
tiarkan supaja pemain Jogja, Tan 
King Gwan dapat turut berma- 
in dalam demonstrasi di. Djakar- 
ta nanti. 

Sebagaimana diketahui, Ong 
Poh Lim adalah djuara Singapu- 
ra dan pernah  mendjatuhkan 
Gjuara dunia . Wong Peng Soon 
dengan straight set 15-19, 15-8 
dalam tournament  kedjuaraan 
Perantjis. 

Pasangan double  Ong/ Ismail 
pernah merebut kedjuaraan Pe: 
rantjis dan Denmark. Mereka be- 
rasal dari Johore dan kini meru-' 
pakan pasangan jang terkuat di- 
seluruh Malaya. PP 
KES. PSSI AKAN  DITJOBA 

LAGI. 
Menurut rentjana, pemain2 PSSI 

ig akan melawat ke Manila, Hong- 
kong dan Bangkok ditunggu keda- 
tangannja di Djakarta pada tg. 8 
April jg akan datang untuk menga 
dakan lagi latihan2 dibawah pimpi- 
nan coach Choo Song: Ouee sebe- 
lum berangkat pada 'tg. 16-4 jad. 

Selain itu oleh Pengurus “Besar 
PSSI “direntjanakan 2 “pertandingan 
pertjobaan pada tg. 11 dan 124 
La.d. dengan atjara sbb: Sabtu tg: 
11-4-53: Kes. PSSI melawan “kes. 
Kombinasi . UMS/Chunghua Ming: 
gu tg. 12-4-53: Kes. PSSI melawari 
kes... Persidja. 

Pertandingan2 tsb. akan 
kan di Stadion -Ikada. 
PETJAHKAN REKORD BE- 

RENANG DUNIA. 
Djuara renang Olympiade Ame- 

rica Y. Oyakawa, hari “Kemis telah 
berhasil memetjahkan' rekord dunia 
berenang djarak 100 yard dengan 
gaja punggung, jg ditjapainja dim 
waktu 56,1 detik. Sebagaimana dike 
tahui, pemegang djuara renang dja 
rak 100 yard dengan gaja pung- 
gung adalah Jack Taylor jg mem: 
buat waktu, 56,5 detik. 
Dalam pertandingan 

untuk djarak 100 yard dengan mem 
pergunakan gaja berganti (tiga ma- 
fjam .gaja), Universitet - Ohio telah 
memetjahkan pula rekord dunia. Da 
lam .waktu 'beberapa djarak tsb. di 
tempuh tidak diterangkan. “Regu 
Universitet Ohio tsb. jg telah meme 
tjahkan rekord baru itu, terdiri 'da- 
ri perenang2 . Oyakama, Jorry Ho- 
laa dan Dick Cleveland. Untuk be 
renang 200 yard dengan gaja ber- 
ganti telah ditjapai pula oleh regu 
tsb. dengan waktu 2 menit. 

     

  

    

diada- 

  

Pada hari Sabtu gedung2 tinggi di 
Tokio bergetar beberapa detik jama 
nja, akibat suatu gempa bumi. Un- 
tuk sekali gempa tersebut hanja ri- 
ngan, sehingga tidak ada korban ma ' 
nusia. Menurut para ahli, pusat gem 
pa-bumi ini terletak 400 'km timur-   man Timur. 

PADA HARI DJUM'AT te 
jang diselenggarakan dua hari ber 
Siatif “Gerakan Wanita Indonesia 
Oleh wakil2 dari pelbagai organisa 
dilangsungkan chusus 
legasi wanita Indonesia 
buka pada tanggal 6 Djuni jang 
usaha. Womew's International De 

Dalam konperensi jang telah dilang 
sungkan di Djakarta telah diambil 
keputusan untuk mengutus sebuah 
delegasi wanita Indonesia jang terdi 
ri dari njonja dokter Towoliu, kc- 
tua DPRD Makasar sebagai perse- 
orangan, nj. Soesanto Tirtoprodio, 
nj. Jusupadi dan nj. Ratjih Kartawi 
nata dari Wanita Demokrat nj. Ha 
diprabowo dari Partai Wanita Rakjat 
nj. mr. Yap-Oci, isteri dr Yap di Jog 
ja, sebagai perseorangan, nj. Trimur 
ti, nj: Kartinah dan nona Maasje Si- 
wy dari Gerwis, Selandjutnja akan 
turut lagi 2 utusan dari Sulawesi Uta 
ra.dan 2 utusan dari Sarbupri, se. 
dangkan nj. Kartowijono djuga telah 
menjatakan kehendaknja untuk ikut 
serta. 

Dalam konperensi pers jang di 
selenggarakan pada hari Sabtu, 
pengurus besar Gerwis mene- 
rangkan bahwa dalam konperensi 
wanita jang baru sadja selesai, te 
lah dibitjarakan pula mengenai 
bahan2 jang akan dibawa oleh 
delegasi wanita Indonesia kekon- 
gres di Denmark. Dalam kongres 
wanita sedunia akan dibitjarakan 
soal penglaksanaan hak2 kaum 
wanita, soal perlindungan “ dan 
pertumbuhan kanak2 dan menge- 
nai kehidupan sedjahtera  dida- 
lam lingkungan rumah-tangga ser 
ta.pula tentang ' perdamaian du- 
nia. 

Tentang biaja perdjalanan di- 
terangkan, bahwa itu dipikul sen 
diri oleh masing2 organisasi dan 
perseorangan jang turut serta da- 
lam delegasi. Delegasi wanita In 
donesia akan bertolak ke Den- 

! 2 mocratic Fed 
ternasional dari kaum wanita de mokrat). 

laut “Yokio. 
1 

Kongres Wanita Sedunia 
Untuk Hak2 Kaum Wanita — 

dungan Dan Pertumbuhan Anak2 
“Dan Kesedjahteraan Keluarga ) 

Perlin- 

lah berachir .konperensi wanita 
turat-turut di Djakarta 'atas ini. 
Sedar. Konperensi telah dihadiri 
si wanita dan perseorangan dan untuk membitjarakan soal pengiriman de- ke Kongres Wanita Sedunia jang akan di- 
akan datang di Denmark “atas 

eration “(federasi in- 

Nehru Sedia 

muddin 
Utk Rundingkan Per- 
sengketaan Antara In- 

dia-Pakistan 

SIARAN RADIO INDIA 
jang ditangkap hari Minggu di 
Paris mengatakan bahwg perdana 
menteri Shri Nehru ,,akan gembi- 
ra bertemu dengan: perdana men- 
teri Pakistan Kwaja Nazimaddin untuk  merundingkan soal2 “per: sengketaan “antara “kedua nega: 
ra”, 

'Nehru . menjataka 
ketika ia berpedato. 
rapat umum | di 
mengundjungi d 
India-Birma. 

    

  

      

ito dalam sebua 
'Assam, “etalan 
aerah perbatasan 

Nehru menjatakan bahwa selisih? 
antara kedua negara harus: diselesaj 
kan. dengan djalan berdamai, demiki 
an siaran radio tersebut jang selan- 
djutnja mengingatkan bahwa bebern 
pa waktu jang lalu perdana menteri 
Pakistan telah mengundang Nehru 
untuk datang ke Karachi dan merun 
dingkan persengketaan2 ig kini ada 
antara India — Pakistan. 

Diterangkan achirnja bahwa dja. 

  

  mark kira2 pada achir bulan Mei 
dan akan tinggal disana selama 7   hari (Pia), 

waban India atas undangan itu akan 
segera disampaikan kepada pemerin 
tah di Karachi, 

tsb. djuga. 
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tanggal 7 April 1953 telah meng 
dari N. V. Perusahaan Dagang 
“Segala urusan dan tanggung 

  
“ Pemberitahuan 

R. SOEGIA: 

alajak ramai, bahwa saja mulai 
undurkan diri sebagai Direktur 
:#ESHA” Semarang. 
an mengenai perusahaan terse- 
g djawab saja lagi. 

  

  

  

     

AHLINUDJUM(GWAMIA) 
Prof. ,,ALAHI" 

Lebih 20 tahun  berpraktijk di 
INDO-CHINA, MALAYA, BUR 
MA, NEW DELHI etc. Mene- 
rangkan segala hal pen 
susah, senang, pertjintaan, rumah- 
tangga, pekerdjaan etc. , 
Consult Rp. 10— , 

Hotel DU PAVILLON 
Kamar No. 2 — Semarang. 

  

    

    

  

Didjual: 
Satu baby-box 
Harga Rp. 350.— 
Dapat dilihat di 

Tjotjokkah 
Nomer Tuan ? 

(Sambungan hari Kemis). 

Rp. 25.000.— 
Rp. 10.000.— 
34303 26078 

Djl. 

   

   

114107 35770 

210126 92998 
201176 

Rp. 500.— 

121970 39824 
75131 126671 

250258 146471 
144861 136557 
83581 111494 

192736 182838 
157184 131671 
73745 75001 
74595 102276 

158531. 59760 
224520: 178499 
245816 233191 
24432 74614 
99064 232936 

104831 23831 
153112 169682 
157176 44640 
19906 170012 

126637 115358 
212095 ,123047 
236028 55321 
13352. 14724 

135495 57883 
243789 136836 
158064 217366 
26697 193048 

137098 251758 
176728 156628 
209049 53582 
186504 149698 
174439 - 93035 

214784 
23142 

220977 
244240 
10337 

253010 
105600 
35471 

124094 
111831 
48951 

219683 
86976 
23090 
40043 

227369 
93707 

191025 
144918 
214835 
20212 
83012 
42051 
20658 

229591 
75035 
68714 

230953 
172760 
202092 
165512 

84202 
186293 
222989 
184615 
66064 
83692 

124019 
82944 

199417 
45396 
90960 

158287 
127709 
134414 
238907 
145878 
28355 

240006 
231176 
90649 

143828 
46738 

161082 
174225 
94933 
68968 

227593 
76364 

227476 
68712 

102976 

Rp. 250.— 

49494 
252311 
180038 
24066 

187095 
12995 
66500 
19893 

122656 
20451 

175168 
201439 
82804 
48086 

242005 
229053 
163667 
184853 
237025 
249617 
90838 
84528 

199617 
39131 

142774 
17800 

203421 
222005 
08674 
187144 
191906 
169741 
126695 
149366 
176338 
93424 | 

158244 34609 
90893 224843 

133364 147150 
203127 57940 
71599 232323 

255336 240874 
124659 75136 
218024 135735 
152385 220931 
48514 144287 

132964 259876 
243453 134539 
36672. 84892 

124814 158434 
183319 196750 
200679 67349 

(Akan disambung) 

237192 
180387 
1 60569 
17327 
84388 

164717 
190013 
120861 
101087 
12279 
216791 
125457 
164075 
153933 
222862 
30003 
60729 

243767 
234901 
183870 
244991 
97377 
29976 

198306 
252998 
238611 
156023 
82152 
34004 

238181 
133584 
95924 
52451 
84898 

223878 
113673 
19216 
11470 

245654 
89603 

214170 
98038 
62334 

145585 
159919 
65017 
71996 
34911 

196827 
80411 
51225 

' 99168 

37916 
85386 
132271 
72004 

230970 
183709 
236075 
130224 
25300 
87257 

167602 
102595 
198338 
131037 
173690 
71834 

178779 
98619 
15061 
06315 
181869 
76629 

145559 
241659 
240977 
207341 
142883 
144811 
50670 
12561 

136965 
252591 
219203 
69989 

222401 
66332 

96005 
97151 
153284 
114144 

72235 
45319 

230750 
55189 
88057 

122732 
46786 
82228 
62178 

259899 
197033 
176038 
143576 
252950 
69255 
46050 
189414 
142893 
"26429 
198729 
14306 
82355 
56264 
24315 
43668 
129863 
44935 
179076 
120351 
96523: 

117971 
115990 
213083 | 
113053 
183916 
176702 
153965 
102253 
164479 
203995 
242574 
60754 
128458 
174162 
117713 
253405 
116601 
18762 

  

dupan, | 

| Telah Menikah | 
| Pada tg. 29 Maart 1053| 
|di Kauman 72 Mel. | 

Pemb. Letnan “ 

MOCH. ANWARI 
| « dengan 4 : 

| Mas Rero MARCHITIJAH 
Mgl. 1 April.1953. 

        

             
  

Basa AT Penari 
Mengundjungilah kepada 

A. Wahid | 
| 

fx «  ASTROLOOG. 
| Njang sudah sepuluh tahun ber- 
| praktek di Indonesia. Hal bisa 
| MENERANGKAN soal Penghi- 
| dupan, Pertjintaan, Perkawinan, 
Kesehatan dsb. 
CONSULT . 2 Pa Basa 

| GRAND HOTEL Mampitan 39 
: Pagi, djam 9—12 

i Sore, djam 5— 7 

    
"IX. 4 F DHARMAWISATA 

Pelesir kepegunung- 
an atau hendak pergi 
djauh, ' malam mau 
tidur lelaki atau pe- 
rempuan, makan 2 , 
tablet : 

Bong) 
Besok pagi pasti sehat dan 

kuat, tidak tjapek, tidak takut 
dingin, tidak masuk “angin, ta' 
mungkin sakit. 
Terdjual disemua Toko Obat. 

  

   

  

- 

Didjual lekas : 
Mesin Djahit 

,SINGER" 
lama (tweede hands.) 

Djuga sedia baru. 
Bodjong Belakang 1 Smg. 

  

  

  

AGEN 

1 Toko 
h “ . €Krekot No. 11 

MO an nas aaannng | | 

  

Most Miles 

for your money 4: 

   

  

  

    

  

  

        

“ NN 

Pontianak, 8-ApriI 1952. 

Kepada pa - 1 : 

Obat "BINTANG TUDJUH" 
| DIAKARTA-RA YA: 2 

- OA se semak 

Dengan hormat : Sg 
Saja jang bertanda tangan dibawah 

| ini Sudjono Djurutulis pada Perusahan Dagang 
GEO.WEHRY & Co., N.V. Pontianak. , 

Saja sangat merasa girang sekali, 
sesudah sekian lamanja saja menderita sakit ba- 
tuk, sudah banjak saja memakan obat2 batuk jang 
bermatjam-matjam keluaran, tetapi penjakit saja 
tidak sembuh djuga. : si - 

Maka setelah saja mentjobakan obat 
batuk tjap Bintang Tudjuh kiranja sangat baik 

lah 3 hari saja terus memakan obat itu, penjakit 
saja pun sembuh sama sekali. 

Hingga badan saja sehat kembali se- 
pa sediakala. 

| ari itu saja pudjikan sekali lagi, bahwa obat 
f tjap "BINTANG TUDJUH" sangat baik sekali. 
| lupa pula saja untuk mengutjapkan ribuan terima 
i kasih adanja. 

| g 

| Sipengirin: | AA bsrma 
Sud jono 
a/a GEO.WEERY & Co., N.V. 

PONTIANAK.» K.B. 

    

se- 
kali untuk membasmi penjakit batuk tersebut, sete- 

Dan tak 

t dari saja, 

  

  

same 

1d. 
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Njonja.             

  

MINUM DULU SUSU 

WAP BENDERA 
BARU BERLOMBAI     Madjalah 

MINGGU PAGI” 
“TERANG BULAN” 
Djuga DJUAL ETJERAN 

SUKARDI 
SOMPOK-LAMA 66, SEMARANG 
  

  

  

“Besok Mala Premiere 
REX 5.00-7.00-9.00 (43 th.) 

June Allyson— Van Johnson 

“Too Young To Kiss: 
(TERLALU MUDA) 

Peughibur musik jg. sehat. 
gtembira/romantis meresap. 

Penuh 

Ini malam pengh. 5-7.-9.- 
Doris Day—Danny Thomas 

sILL SEE YOU IN 
MY DREAMS" 

Ini Malam Premiere 

ORION 57.09. (17th.) 
Walter Pidgeon — Ann Harding 

Barry Sullivan in MGMs 

sn: HE UNKNOWN MAN" 
Siapa dibelakang lajar? 
Dia mungkin tetangga dekat. ..... 

| mungkin dari djauh - 
| Tjerita dewasa jg. dahsjat 

Metropole 5.-7.-9.- (A7 th) 
Jim Bannon — Virginia Belmont 

»DANGERS of the CANADIAN 

MOUNTED" 
Seri IL (TAMMAT) 

  

  

Besok Malam ' 

Djagaian  7.—9.— (43th) 
' Maria Montez — Paul Christian 

“The Thief ot Venice” 

Ini Malam Pengh. 7.-9.- 
Cho Man Hua — Huang He AN: 

Sin Niang an Sui 

  

? 

    

  
    

    

  

Ditjari : 
1. Seorang pembantu Pemegang Buku 
2. Seorang Typist. 
Sjarat2: 1. Jang telah berpengalaman 

2. Sebutkan permintaan gadjih     
SE 
KLEERMAKER #k. No. 686” 

tahun berpengalaman “dalam usaha kleermaker 
besar dan ketjil. Lebih landjut mintalah keterangan 

Lamaran dengan surat pada Advertentie no. 4/1627 

Kp: Kelongan-Ketit” KOLAH 

  »' Semarang 
  

| Berdiri sedjak tahun 1940 
Peladjaran: Theorie - Praktijk dan Praktijk 
Systeem: Frans - Amerikaans angen : 
Pimpinan seorang Ahli jang beridjazah dan puluhan 

mum 

K
o
n
e
k
 an 

  

| 

Yoga. 

    4 
  

Roy Rogers 62 | 

  

  

Auto aan Se 2 
SmHouLb BE ENOUGH To 
BLAST THAT DOOR OPEN 

23 

  

TRIGCEER/ 

HS Gets ACRd 
WITH CRYSTAL 
AND THE GOLD, A 

       

VLL TAYN Ti 

        

  
C3 

      

I/GOT OPF LiGHT,50 1 
CAME BACK To CET TI 
BANK GOLD WE 

      

O YOU'RE EP 
EGNE'5 DAUGHTER! 

0 BAD WE HAD 
TO FRAME HIM 
FOR THAT BANK 

YOU 
12-2 MONSTER! 

  

      

  

, Obat jang saja ledakkan 

  

— Saja akan mentjoba menang: 

  

HID AT TH! MINE/ - 

  

  

  

reninggalkan 
- mendapat 

— “Saja hendak 
daerah ini, begitu saja 

Sementara Hu... 
— Djadi engkau anaknja Ed Kee- 

- 

  
Dokter 

R. V. Soedjito 
Pandanaran 66 tilp. Smg. 2229 

Memeriksa wanita hamil 

Menolong wanita bersalin 
dan Praktek Umum 

Djam bitjara: 

Rumah : djam 7.00 - 9.30 
Rp. 20,— —.. djam 4.30 - 6.30 sore 

APHRODIN : ra 7 Aang di Tata 1 RS, Klisabeth1030-1130 
Ongkos kirim 1076. Dapat beli | 
disemua rumah obat. | 

»DC PHARMA” Dj. Ternate 12 || 
BANDUNG. | 

Obat Kuat Laki2 

Tanggung sembuhkan segala ma- 
fjam KELEMAHAN LAKD, 
mengisi center2 SJAWAT jang 
telah kosong dan menambah te- 

  

  
  

  

  

     cma am ! 
5 

| 
| Keringat 

Ketiak, kaki, tangan 
segar, sedjuk dan 
kering dengan 

    

    

Agen2: 
R.. OBAT ,,KARUHUN” Djocja 
dan Pekalongan: Toko Obat 
ENG TAY HOO Pekodjan 101 
Semarang, Toko Obat ,,HOK 
AN” Dji. Raya 114 Magelang. 

    

  

Diruman obat & Toko? 
    

  

    Ca 

Seorang jang telah diperingatkan harus berlaku hati2. 
Djika kau tahu apa akan terdjadi dengan dirimu dikemudian hari, 
kau dapat mengelakkan banjak rintangan. 
Suatu penjelidikan pada tabeat dan peribadimu akan menerangkan 
kehidupanmu. Periksalah djika kau hendak memetjahkan kesulitan. 

M. &, Rahat Occultist 
Seteran 109 — Semarang. 

  

  

Nafsu Besar - Tenaga Kurang 
ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 

Penjakit JIRIAN (Spermatorehoa), IMPOTENTIE (Lemah 
Sjahwat) Tanda-tanda Penjakit Selalu Marah-marah, Muka Pu- 
tjat, Makanan Kurang Hantjur, Perut Kembung, Kepala Pu- 
sing2, lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki tangan dingin Semut 
semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, -Djantung Berdebar-de- 
bar, selalu .mimpi2 untuk itu semuahja kami sediakan OBAT 
JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA ,JARIANOI,, 
Special Buat Laki2 harga per botol Rp. 20.— ,,0DVUMATAZOL” 
Special buat Perempuan harga per botol Rp. 25.-—, ,,Obat Mi- 
njak Surga Dunia” Buat Laki2 pakai luar Rp. 10— ,,BLACK 

"|. HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 10099 tidak luntur Ga- 
ransi Harga Rp. 5.— Rp. 10-—Rp. 15.— Rp. 20-— Rp. 30.— 
dan Rp. 50.— per botolnja. Zalf Face Cream TJAHAJA JU- 
SUF” Buat Ilangkan Item2 Djerawat Kukul dan Kekolotan di 
Muka Laki2 dan Perempuan Harga Rp 25— No.2 Rp 10.— 
»SULFAN OIL” Obat Gatel Kudis Koreng DII. Rp. S.— per 
botol ,,GALINUS” Special buat Batuk T.B.C. dan Batuk kering, 
harga Rp 25.— satu botol ,,KATRAH 'I-NOOR” Special. Obat 
buat Mata, Kurang Terang, Liat Putih2 dan putih didalam Mata, 
Kelihatan seperti Asep DII. Harga Rp. 15.— Obat-obat dikirim 
diseluruh INDONESIA, WANG di muka Tambah Ongkos 1099. 
Untuk mengobati segala penjakit Juar atau dalam, Sakit MATA, 
Kentjing Manis, Kentjing Nanah Mati Badan linu2  BENGEK 
(ASTHMA), Sakit Gindjel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak  ac- 
coord Bulanan atau keputihan, WASIR (Aambeien) di djamin 
10 hari sembuh dan keluar Akar2-nja tidak dengan Operasi (Po- 
tong). Semuanja penjakit di Obatin sampai baik. (Sedia Obat 
Orang jang Kepengin punjai Anak). 

World Famous Prof. Tabib Fachrudin. 
No. 14 Sawah Besar, Phone 3804 G. DJAKARTA 

Prof. TABIB G. A. FACHRUDIN H. M. B. 
Djalan Tepekong No Medan 
127 Seranggoon Road Singapore & 
Fatehudin, Toko Punjab, Djl. Pasar 45, Djember. 
Toko FATEH, Panggung 79, Surabaja. 
Toko MANIS, Oro-oro-Dowo No. 2, Malang. 
Toko DJAKARTA, Kajutangan 95, Malang. 
“Yoko ASIA BARU, Kebun Sajur, Balikpapan. 
Toko FATEH, Djl. Kemakmuran, Makassar. 

Tabib GASITA, Ondomohen 24, Surabaja. 
ZINDABAD HOUSE, Nonongan 77, Solo. 
Toko MURAH, Djalan Margao Genung, Ambarawa. 
M. A. MIRZA, Pontjol No. 40, Semarang. 
“Toko PAKISTAN, Teluk Betung (Lampung). $ 
A. BATIF PAKISTANI, Tangabatu Muara-dua (Palembang). 
MOHAMED AMIN & CO., Samarinda. 

Agen2: 

»Sesungguhnja -.. mandi dengan 
Sabun Wangi Lux adalah suatu 

Kjara.untuk mempertjantik diri. Ka- 
rena itu pertjajakanlah rawatan 
kulitmu. banja pada Sabun Lux. 

Segarkamlah tubuhmu setiap hari dengan mempergunakan 

kepaedahan busahnja jang berlimpah-limpah, lebih” pula 
karena.ia.memberikan bau harum bunga jang sedap". 

LUX NI 
putih, murni, $ 

halus bagi kulit N 

  

    

dipakai oleh 9 dari 10 bintang” pPlem. 

bintang pilem 

Amerika jang 

terkenal, 

            

SABUN .WANGI   
. 

Berhubung siaran R. R.I. tg. 25/3-'53. djam 8 pagi kami 
atas nama Djawatan P. P. & K. Kab. Sukohardjo, ingin membe- 
rikan sekedar keterangan, sbb.: 

Tentang hubungan P. G. R. I. Tjabang Sukohardjo dengan 
Djawatan P. P. & K. Kabupaten Sukohardjo a.l. pembajaran ta- 
hun 1952 belum beres. Kami terangkan demikian : 

a. Pembajaran Gadji pegawai / guru2 lantjar dan sebagai bia- 
. sa beres. : 
b. Pembajaran sewa rumah / angkutan, uang harian, uang 

Serba-serbi, ketjuali kami djalankan setjara instruktief, dju- 
ga berdasarkan tutup tahun 1952 ke 1953, jang mana pada 
beaja penjelenggara “SR. masih ada sisa kurang pada uang 
persediaan, (otorisasi) jang kini masih diadjukan ke Pro- 
pinsi Djawa- Tengah bag. keuangan dengan bundel surat2 
pertanggungan djawab Djawatan P. P. &. K. Kab. Suko- 
hardjo, No. 300/K/PPK/ KL.II/'53. tgl..2/2”53 (siasa ku- 
rang mana sebesar Rp. 5.578,— jang kini mungkin masih 
dalam penjelesaian dari fihak jang berwadjib). 
Sisa kurang demikian ini tidak hanja terdjadi pada Kantor 
P. P. K. Sukohardjo sadja. 
Sajang sekali tentang.hal ini P. G. R. I. ta' mau minta ke- 
terangan pada Djawatan P.P.K. Sukohardjo jang sedjelas- 
djelasnja, jang seolah2 dapat menundjukkan rasa tjara be- 
kerdja bersama .untuk menegakkan kekuasaan pemerintah. 
Tentang kesukaran-2 mengenai keuangan biasa ta” lain be- 
danja dengan instansis lain-lain. 

Tjabang Djawatan P. P. & K. 
Propinsi Djawa - Tengah 

Kab. Sukohardjo. 

Kepala : 

ttd. POERWOWIDAGDO 

  

  

CITY CONCERN CINEMAS ————- 
5. Teng Ini walam d. m. b. (a. 13 th) 
REX REASON—DIANA DOUGLAS in 

»STORM OVER TIBET” 
(TAUFAN SALDJU DI TIBET) 

Romance and Adventure in the forbidden mountains in Mysterious Tibet! 
See the land of the lost Horizons! Neverseen before! Temple Rituals 
and dances ! — Saksikanlah keadaan dan penghidupan di Tibet! 
Belon pernah disaksikan-—Asli dan Mengagumkan! Dibuat di atap Dunia 
Tibet dipuntjak Himalaya ! i $ 

GRAND Ini Malam pengh. (Anak2 boleh lihat) 
H9. JOHN LUND—SCOTT BRADY 

sBronco Busters Coor by : 5 Tn 'Pechnicolor 
Penuh sensatie ! Actie! Heibat—Gempar! 

        

  

  

LUX 

  

  

“Besok malam: Adolphe Menjou — Arthur Franz. 
ot Uk S 10 The SNIPER? Snap” 

Ini Malam Premiere (u. 17 tah.) 
Adolphe Menjou— Arthur Franz, 

Gerald Mohr. — Marie Windsor —Frank Faylen 

s1 Hk S NIPER” nalar "4 

  

Seorang hukuman jang 
dilepaskan dari pendjara. Saksikanlah akibatnja ! 
Belon pernah dipertundjukan film seram sematjam ini! 

    
mempunjain penjakit fikiran belon sembuh sudah 

  

ROYAL 
ak Pe Os 

Ini Malam penghabisan (u. 17 th.) 
Edward G Robirison — Glenn Ford — 

Marguerite Chapman 

eta ES ROTE Kapal perang 
Pehempur ! 

Besok malam premiere — ,INDRA/ROYAL" film Terbesar 
James Stewart — Arthur Kennedy — Julia Adams 

DEND .OF Iri RIYER" 
The greatness — The Glory-The Furry of the North West Frontier! 

Color by Technicolor — penuh Sensatie Gempar | 

  

  

  

    

  

tadi rupa2nja — tjukup membo- kap Karp di djembatan prahu2. Dji- 

bolkan pintu itu, sehingga da- ka ia dapat melintasi djembatan de- 

pat terbuka. P ngan Crystal dan emas rampokan, $ 

maka kita tidak “akan dapat menang 

| kap dia lagi. $ 

— Itu ada djalan jang lebih pen- 

dek melalui bekas djalan keledai, 

Roy. 

         

  rampokan kan kembali emas ROXY Ini malam premiere (u, 17 th) ne, a terlalu djahat untuk men- 
djerumuskan dia sebagai terdakwa 
dalam perkara perampokan di. Bank 

“10 tahun jl. 
Dia masih didalam pendjara, 

karena perbuatanmu. 

Bank jang kita semb 
tambang. 

— Keparat engkau. 

unjikan di: 
PERUSAHAAN MESIN TIK, Djl. Stasion Purwakarta. 
sPUNJAB STORES” P. Besi 2 Tilp. 4177 Gbr., Djakarta. 
S.H. HAMDULAZIZ, Keprabon No. 23, Solo. 
Toko PAKISTAN, Aloon2 Selatan No. 3, Madiun. 
Yoko INDONESIA, Pabean Utara 58, Surabaja. 
B. H. DAWOOD BHAY, Den Pasar (Bali).       

hn Sedan, 

. 

  

KHAIRUDDIN & SONS, Djalan Guntur 50—52, Djakarta. 

  

  ” Paul Kelly—Anne Nagel 
» The SECRET CODE” besian ke 11 

Tamat! 

1.9, 

, 
Uncle Sam 8 secret Agent Battle Nazi-spies ! 

Ss - 

Druk, VII No, 58H/III/A/718 

        


