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Hakim: Ia Tak Akan Mengadjukan 
Permintaan Gratie: : Kegaduhan 
, Di Tribune Umum 

  
"Kita Kemaren) 

DALAM SIDANGNJA 
Hamid  Algadri (Sultan 
Agung mengumumkan keputusan nja jang telah diambil, jaitu me- 
ugumumkan terdakwa untuk mesdjalani hukuman pendjara sela- 
ma 10 tahun, dikurangi dengan waktu selama  terhukum berada ' 
didalam tahanan. 
dipekerdjakan diluar gedung-pendjara: terhukum - harus memikul 

  

5 Hn ra. Siarif Mar Jalla mani jang terachir dalam perkara: Sjarif 

Partai v/d Arbeid 
Tije Volk”, Paul van “4 
Menurut Van 't Veer Ha- 

adalah seorang jang gila 
(eerzuchtig) jang menge- 
ar akan memperoleh pe- 

penting di Indonesia. 
mbawa Hamid utk 

kerdja-sama — dengan 
begitu, 

Hamid sung- 
kkan ketjemasan- 

nja tentang hari kemudian Indo- nesi 

- Selandjutnja Van 't Veer menjata- 
kan pendapatnja, bahwa susunan fe- 

“bagi kepulauan Indonesia 
adalah bentuk jang sewadjarnja dan 
ja bandingkan proces Hamid dengan 
Andi Azis, untuk kemudian mena- 
tik kesimpulan, bahwa kaum unita- 
ris hendak mematikan kaum fede- 
ralis. Formeel kaum unitaris telah 
berhasil dalam hal ini, . tetapi ma- 
terieel tidak, . kata komentator itu, 
dan ini, katanja, terbukti selama 
kundjungannja tahun jang lalu ke 
Indonseia Timur. Dan peristiwa” 
Warouw di Makassar, menurut Van 
t Veer, disebabkan perasaan anti- 

' Djawa. . 
Seperti diketahui Paul van 't Veer 

salah seorang anggota rombongan 
kaum wartawan Belanda jang telah 
mengundjungi Indonesia di tahunj 
jg. lalu. (Antara). 

terdakwa dibebaskan dari tuduhan: biaja tersebut terachir akan di- 
Jpikul oleh Pemerintah. Barang2 jang berwudjud surat2 akan tetap 
digabungkan pada berkas-perkara, dan barang2 lain akan dikem- 
balikan, jaitu satu karabijn kepadxz Sadeli dan dua repolper serta 
peluru2-nja kepada terhukum. , Aa 

  

Dinjatakan oleh Ketua, bahwa 
pemeriksaan - dimuka sidang-pe- 
ngadilan tidak memperoleh bukti 
lang sah dan mejakinkan tentang 
kesalahan terdakwa atas kedjaha 
tan jang dituduhkan 'kepadanja 
dalam bagian ,.primair? dari su- 
rat-tuntutan, dan membebaskan 
terdakwa dari tuduhan tersebut. 
Tetapi mempersalahkan terdakwa 

Seorang Beng:- 
golan M.M.C. 

Mati Dihadjar Y-P.R. 
(Oleh: Korr. Sendiri) 

PADA ts. 2 April jl. kira2 
djam 3 siang seorang anggauta 

O.P.R. dari desa Senden ketjama 

tan Solo kabupaten Bojolali keti 

ka sedang mengambil rumput di- 

lereng Gn. Merbabu jang tinggi- 

aja Ik. 1560 meter, melihat se- 
orang benggolan M.M.C. berna- 

ma D S turun dari atas menudju 
kedukuh Pasah, bermaksud akan 

| menarik sokongan pada  rakjat. 
Dengan diam2 anggauta O.P.R. 
tersebut Jalu mentjari hubungan 
dengan kepalanja, jang kemudian 
minta bantuan pada O.P.R. dari 
desa Djeruk dan Tarubatang. Ti 
dak lama jagi datanglah balaban 
iuan Ik. 200 orang dari beberapa 
|djurusan dan mengepung tempat 
dimana D S berada. Mengetahui 
hal ini D S lalu membuka gra- 
naat jang ia bawa dengan giginja, 
akan tetapi didahului oleh tenda 
igan seorang O.P.R. dari bela- 
kang, sehingga granaat itu dja- 
tuh ditanah dan untung tidak me 
ledak. D S lalu melawan, akan 
tetapi dari banjaknja O.P.R. jang 

  

. Panitia Penin- 

 djau Moreel 
Dibentuk Utk Menindjav 
Moreel Tentara TT 1H 
ATAS pertimbangan?” Panglima 

Tentara dan Teritorium IH. Kol. 
Kawilarang, maka di Bandung te- 
lah didirikan sebuah panitia jang 
bernama ',,Panitia Penindjau Mo- 
reel”. . Panitia itu mendapat tugas 
untuk mempeladjari dan menindiau 
segala sesuatu jang bertalian dengan 

eel tentara. Hasil penindjauan 
itu akan digunakan oleh Panglima 
Tentera dan Territorium III sebaga: 
bahan dalam hal memelihara mto- 
reel para anggota tentera jang me- 
nunaikan  kewadiihannja — didalam 
Tengkangan Ferritoriam BL | 

Panitia Penindjau Moreel itu di- 
ketuai : oleh Let. Kol. Dr. Wone- 
judo. Sebagai wakil ketua telah di- 
angkat Major Subroto jaitu seorang 
ahli dalam hal  psycho-technische 
testen, sedangkan para anggotanja 
ialah Kapten Nawawi Alif, Kapten 
Saketi dan beberapa perwira lainnja 
dari Perwira Menengah Territorium 
HI. (Antara). 

  

melakukan kedjahatan: ,,Dengan 
maksud untuk ' mempersiapkan 
kedjahatan pemberontakan, men 
tjoba menggerakkan orang lain lari h 
untuk melakukan kedjahatan pem | mengrojok ia ta? dapat : 
berontakan itu, dilakukan dalam | ap22 dan akibat pukulan2 de 
keadaan perang.” h agan pentung dan arit achirnja 

Demikian pokok2 putusan Mah | 3 MEReMuI ping, 
kamah Agung. e IL DS #sb. jang mergakai . nama 

| Hamid Giberi tempo 14 “Kdi code Bedjo adalah seorang beng 
untuk berpikir. Kepada pers Ha |coian M.M.C. jang  mendjalan- 
mid menerangkan, akan menggul kan roinja disekitar 
nakan waktu berpikir itu sebaik | Selo dan Tjepogo. Perabunuhan, 
baiknja, jaitu apakah ia akan ms perampokan, -pemerasa 

madjukan permintaan gratie atau | jn2 kedjahatan telah hampir 5 ta 
tidak. 5 4 hun ia kerdjakan bersama-sama 

Dalam pada itu  pembelanja, | dengan teman2-nja. Dengan mati 
Mr. Surjadi, menerangkan, bah- Inja D S kini rakjat didaerah tsb. 
wa Hamid tidak akan memadju | merasa ”lega”, dan tambah keja 
xan permintaan gratie. kinannja, bahwa setiap manusia 

Perhatian pada sidang terachit Jiang berbuat salah itu pasti akan 
ini besar djuga. Tampak pula iste |, 
ri Hamid. Hamid mendengarkan 
pengumuman mengenai. putusan 
jang didjatuhkan kepadanja - ita 3090 orang menjerah. 
dengan tenang sadja. Tetapi di 
tribune umum terdengar sedikit Lain dari pada itu diketahui, 
reributan, jang menjolok sekali. | bahwa sudah agak lama rakjat da 
karena ini terdjadi sesudah suasa'fri beberapa desa dalam  kabupa 
na tenang sekali dan semua diam. |ten Bojolali tertekan oleh gerom 

m— boian M.M.C., sehingga mereka 

Usul Kompromi KMT 
tidak berani memberitahukan ke 

pada jang berwadjib dimana tem 

sat tinggal gerombolan2 itu. Se 

Utk Menjelesaikan Masalah Gerilja 
Nasionalis Di Birma 

lang didahului dengan penera- 

gtak renjelesaikan persengketaan mengenai adanja pasukan? 

Kira? 20.000 orang buruh paberik 
gelas telah-ikut serta dalam pemogok 
an jang kini sedang dilakukan oleh 
kaum buruh tekstil dan kaum buruh 
badja dipusat perindustrian Brazilia 
di Sao Paulo. 

Aksi pemogokan ini dilakukan un 
tuk menuntut kenaikam upah berke- 
naan dengan makin membubungnja 
biaja penghidupan disana. 

timpal.   
Didaerah ketjamatan Selo sa- 

dja sampai pada saat ini tidak 
kurang dari 300 orang jang me 

'njerahkan diri dan mengakui ke- 

salahannja,. bahwa mereka telah 
menjokong dan membantu grom 

bolan. Mereka berdjandji tidak 

akan berbuat demikian lagi dan 

telah memutuskan. hubungannja 
dengan fihak gerombolan. 
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Hamid) hari Rebo kemaren Mahkamah 

segala biaja dalam perkara pidana ini, kefjuali mengenai hal jang 

ketjamatan | 

u - dan la- : 

menerima hukumannja jang se- ! 

Hamid Dapat 10Thigs Tenang Waktu Mendengarkan Keputusan | 

Berita Ini Setjara Singkat Telah Dimuat Dalam Sebagian Edisi 

aan 

Ditetapkan pula, bahwa  terhukum tidak boleh | 

  

  

  

  

  

  
  

  

                    
      

  

       

Dari tempat perundingan Panmu 
perundingan2 di Paamunjom telah 

'akan membawa hasil konkrir mem 
rea. Tampak delegasi Kerea Utara 
setelah " mengadakan pembisjaraan 

» 
: (Foto: Mondiana) 

Tak Ada : ik Diskriminasi 
Dalam Perkara Hamid 

Hakim Wirjono Membentangkan Per- 
timbangan2 Mengenai Ukuran Huku- 

man Jg Didjatuhkan 
&- € 23 . “1 3 

Hamid Dapat Tjerutu Mahal: Kalau Dibutuh- 
kan Ia Tetap Ingin Menjumbangkan Tena- 

ganja Bagi Tanah Air 
SESUDAH membatjakan putusan Mahkamah Agung atas per 

kara Sultan Hamid dalam tempo kira2 39 menit, ketua Mahka- 
mah Agung, Mr. Wirjono mengatakan, bahwa - karena terdakwa 
dalam pleidooinja ng sung perasaan saja dengan meng- 
ingatkan hukuman2 jang diputuskan dalam peristiwa 3 Djuli di 
Jogja dahulu dan minta supaja dalam perkaranja djangan diada- 
kan diskriminasi, maka perlu Iiranja disini saja i sedikit 
keterangan. Oleh Mr. Wirjono diterangkan mengapa kepada 
Grang2 jang tersangkut dalam peristiwa 3 Djuli, seperti Sudarsono 
dan Jamin didjatuhi hukuman 4 tahun, Iwa Kusumasumantri 3 
tahun, Sundoro 2 tahun 6 bulan,” Buntaran 2 tahun dan R. Saleh 
2 tahun 6 bulan, padahal dalami 3 iperkara jang sekarang ini Ha- 
mid didjatuhi hukuman 10 tahun, jang menjebabkan barangkali 
adanja persangkaan bahwa saja dalam hal ini menga dis- 

krimininasi. $ $ Ka 2 5 
Terhadap hal jang demikian Na mendapat tjerutu-mahal dari 

kata Mr. Wirjono, ada satu hal jg Djaksa Agung”: sambil dipertundjuk 
njata, jaitu dalam peristiwa 3 Djuli kannja kepada pers serutu jang di- 
dahulu, tuntutan hukuman jang di-'dapatnja itu. : 
mintakan Djaksa Agung paling ting' Dalam keterangan  selandjutnia, 

Sebagaimana dikabarkan, kini 

         

ju kearah gentjatan sendjata di Ko- 
dang meninggalkan ruangan sidang, 

genai repatriisi tawanan2 perang. 

                  
       

  berbuat | Si ialah 12 tahun, sedangkan: . 
de- ' dap Hamid Djaksa Agung Suprapto 10076 puas -atas djalan 

“perkara, 

   

| 
| 
r 

i 

| menganggap 
| djatuhkan atas dirinja itu 
| suatu diskriminasi, 

  

  

(Hamid katakan, bahwa ia merasa 
pemeriksa- 

mintakan hukuman 18 tahun pendjatan oleh Mahkamah Agung “atas di- 
ra, sehingga ada perbedaan 6 tahun:frinja, tapi sementara “itu 'ia tidak 

Diterangkan, bah'va putusan jang bersedia mendj : 
didjatuhkan Hakim terhadap sesuatu kah ia 

bukan diukar. atan dikitungiksan 
eperti ilmu pasti, tapi karena fee-! dirmji 
ling dari seorang Hakim dan dari pi 
ngalaman. 5 | orang 1 1 mendjun- 

Kalau dalam mendjatuhkan putu- djung tinggi putusan jang didjatuh- 
san hukuman sekarang saja didak-| kan oleh Mahkamah Agung seba- 

! tertinggi di Indone- 

  

     

       
     

2 

harus 

wa mengadakan diskriminasi, -maka | gat pengadilan 
sebagai terdakwa saja sangka! keras sia. 
tuduhan sematjam itu. (hadlirin ter-| '«  Tjita2nja dikemudian hari. 
tawa). Tetapi kalau toch masih ada! Diterangkan, - bahwa sesudah ia 
anggapan demikian  disementara “kelak keluar dari pendjara, tjita2 
orang, jah apa boleh buat, demiki- ' a jang terkandung dalam ha- 
an Mr. Wirjono. 35 “| tinja ialah ingin menengok  ibunja 

Sesudah itu Mr. Wirjono bertanja ' terlebih dahulu di Pontianak, selan- 
kepada terdakwa, Hamid, apakah :a ' djutnja' melihat kedua anaknja jang 

putusan jang telah di- kini ada dinegeri Belanda. Anak? 
L sebagai, Hamid ialah seorang wanita ber- 
jang oleh Ha-j umur 14 tahun dan laki? berumur 

mid didjawab bahwa ia tidak meng-' 11 tahun. sn 
anggap ketua Mahkamah Agung te-|. Sesudah itu, demikian Hamid, se- 
lah mengadakan diskriminasi dalam perti telah dinjatakan dalam plei- 
mendjatuhkan putusan atas perkara- dooinja dahulu, ia akan menjum- 
nja itu, 'bangkan segenap tenaga dan fikir- 

Sidang ke-7 ' Mahkamah: Agung annja untuk kepentingan tanah air 
dalam pemeriksaan Sultan Hamid, Indonesia, apabila , tenaganya dibu- 
sesudah itu ditutup oleh ketua tuhkan oleh negara. : 
Wirjono pada kira2 djam 9.30. Dalam pada itu atas pertanjaan. 

Dapat serutu “dari Djaksa | Njonja Hamid dalam perasaan jang Agung. diliputi suasana kesedihan mene- 
Sesudah sidang ditutup, terdakwa! rangkan, bahwa sesudah terdapat 

Hamid kemudian dipanggil mengha-| Putusan atas perkara suaminja, ya 
dap Djaksa Agung Suprapto dika-| bermaksud kembali dahulu kenegeri 
marnja, dimana antara keduanja de-| Belanda untuk mendjenguk  anak2- 
ngan disaksikan oleh kepala Reser-|nja. Setelah itu, mungkin ia akan 
se Pusat Sosrodanukusumo, dilaku-| Kembali lagi ke Indonesia menanti- 
kan pembitjaraan, singkat. Hamid se| kan masa berachirnja hukuman sua- 
waktu keluar dari kamar pertemu- | minja. NT Gg 
annja dengan Djaksa Agung, se-| - Ketika. ketua Mahkamah Agung 
waktu ditanjakan, tidak bersedia | mengumumkan putusan Mahkamah. 
menerangkan apa jang telah dibitja-| bahwa terdakwa dihukum 10 tahun 
rakan dengan Djaksa “Agung itu, pendjara dengan di 
ketjuali mengatakan bahwa hal itu hanan kira2 tiga tahun, dikalangan 
adalah soal partikulir. Selandjutnja   publik terdengar suara2 ketjewa dar 

menganggap hukuman i terlam- 
pau “enteng. : 

  

imulai lagi dan menilik gelagatnja | 

     

IKnil jang telah 

(terang, bahwa 

tsb. tetap 

Ham maupun 

Andi Azis 
Oo 5 Oo 

Tak Akan 
Tetapi Menghara 

DATAM SIDANG 
sa membatjakan reguisitoirnja 

kan pemberontakan tentara 
hadapi pembangunannja. 
saan terhadap pemerintah 
jang harus ditjela. 
sbiang keladi” dari pe 

| kedaerahan dan pen 
mendjadi auther-in 
terdakwa tidak mempunjai mak 
selalu tjampur tangan dalam 

Dengan proklamasi jang diutjap- 
'kannja didepan tjorong radio, 
dakwa menentang pemerintah RIS 
dan bertindak sebagai penguasa ter- 
'tinggi di dalam ketentaraan di Ma- 
kasar. . Mengingat perbuatan? ter- 
dakwa itu dan mengingat  adanja 
krisis gezag ” dan gangguan2 ka- 
amanan di beberapa daerah. seka- 
rang, maka untuk mengurangi kri- 
sis gezag itu Djaksa mintakan- hu- 
kuman 16 tahun dipotong selama 
ditahan. : 

Setelah reguisitoir Djaksa, terdak- 
wa diberi kesempatan mengutjapkan 
pembelaannja. “Dalam pembelaan 
itu dinjatakannja, bahwa sebab? ia 
melakukan perbuatan itu ialah se- 
mata2 untuk mentjegah kemungki- 
nan terdjadinja pertempuran antara 
Apris jang akan mendarat dengan 
orang2 Knil jang pada waktu itu 
telah meluap amarahnja berhubung 
akan kedatangan Bataljon Worang. 
Tindakannja itu  hanja merupakan 

korban 
itu dan ha- 

usaha mentjegah banjaknja 
akibat pendaratan Apris 
nja bersifat sementara. 

  

Terdakwa terpaksa menerima 
tundjukan sebagai pemimpin per- 
lawanan terhadap Apris jg akan 
mendarat dengan maksud agar 
'supaja ia dapat menguasai anak? 

eluap amarah- 

  

Terdakwa   

perbuatannja itu 
salah, tetapi disamping itu. tetap 
berpendirian, bahwa tindakan itu 
benar2 dimaksudkan untuk men- 
tjegah pertumpahan darah jang 
dahsjat. Ia tegaskan, bahwa tin- 
dakannja terlepas dari tudjuan 
politik dengan tindakan itu ia 
mengalami ,,de weg van de min- 
ste. weerstand”. Ia peringatkan 
pula akan 
Pertahanan jang ditjantumkan 
dalam kawat jang dikirim kepa- 
da presiden Sukawati, bahwa pe 
merintah akan memberi. ampun 
kepada terdakwa sesudah terdak 
wa diadili oleh pengadilan. 

Setelah. pengadilan mengadakan 
raadkamer selama 34 djam, ketua 
pengadilan. menjatakan, bahwa de- 
ngan pelbagai pertimbangan jang di 
lihat dari pelbagai sudut, maka pe- 
ngadilan -. mendjatuhkan — hukuman 
pendjara kepada terdakwa “ selama 
14 tahun “diptong waktu selama di- 
tahan . dengan diberi" kesempatan, 
bahwa terdakwa dapat naik appel 
kepada. Mahkamah “Agung Tentara 
atau mengadjukan permohonan am- 
pun kepada Presiden. 

Kepada" ,,Antara” Andi Azis me- 
nerangkan, sesudah selesai sidang 
pengadilan, bahwa ia sebagai tente- 
ra. tunduk kepada putusan Mahka- 
mah oleh karena itu tidak akan 
naik appel kepada Mahkamah Ten- 
tera Agung, tetapi hendak menga- 
djukan permohonan kepada Presi- 
den pengampunan atas dirinja. Per 
mintaan tsb. berdasarkan atas ke 
sanggupan Menteri Pertahanan jang 
tersebut didalam kawat jang ditun- 
djukkan ' kepada presiden Sukawati 
dimana dinjatakan bahwa “apabila 
ia mau datang di Djakarta untuk 
mempertanggung-djawabkan perbuat 
annja pemerintah — akan memberi 
ampun apabila ia didjatuhi hukwmn- 
un oleh pengadilan. Kesangguyan 

mendjadi pegangan Azis 
selama ini. 

Perhatian publik. baik jang didu- 
diluar sidang besar se-   E kali. 

Sebagaimana dikabarkan, 
Mahkamah Agung 
kan hukuman 
terhadap 
Tetapi dalam pada itu terdakwa 

J sih diberi kesempatan 
minta gratie (pengampunan) kepada 

9 presiden Sukarno. 
Waktu 
(kanan) 
bahwa Sultan Hamid (ke. m 
dapat minta gratie. 

i tampak barang bukti beruva 3 hnak 

  

kemarer 
telah memutus 

10 tahun pendjara 
terdakwa Sultan Hamid. 

ma- 
untuk me- 

Pada gambar: 
Mahkamar Agung 

memberitahk 

ketua 
sedang 

    

Dimedia depan 

  

sendjata api dengan peluru2 
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Seperti diketahui Birma minta su- 
, 33 . #paja Sidang Umum mengusulkan 

Sikap PSI ikap P 
Pelanggaran2 KMT Di 

nalis itu dari wilajah Birma. Dikata 
kan bahwa usul2 Nasionalis - ini 

gara Burma oleh serdadu2 Kuo- Gjumlah inilah jang sungguh2 ber. 
£ Jan aon an aka UN ada dibawah pengawasan dienderai mintang pelarian dari Tiongkok” : ? 

" pengawasan. Dikatakan " lebih. lan- 
"merupakan soal jang pen- djut. bahwa pemerintah Birma ka- 

ting dan perlu mendapat: per 

Idilaguti sendjatanja di Birma. ke 
gara dan dari mudian diungsikan melalui Thai- 

itu kalau sekarang tidak diambil tina 1 
: 5 des ka Itik PBB hari Selasa sudah memu- 

dakan jong tegas Sana 2 tuskan untuk. menjelidiki pengaduan | 

i akan - mendjadi | 
bahaja besar untu Pe kebie On am j A3 

an aa 2. tia politik itu segera “akan dibitjara- 
dupan negara2 Jang Menanapuliteris- kari sesudah perdebatan resolusi Po 

Indonesia 
DENGAN KEPALA Indonesia 

Negara2 Ba- 

insjaf kembali dan bersedia un 

mengetahui menjatakan hari Rebo kemaren di New York. Kahar- 
nja Amerika Serikat optimistis, hahwa usaha2 djalan tengah ini 
akan dapat memungkidkan penjelesaian sehingga  terhindarlah 

kepada Dewan Keamanan mentjap 
Tiongkok Nasionalis sebagai ,.agres- 
'sot” dan mengambil tindakan2 un: 

Birma Harus Ditentang 

PARTAI Sosialis Indonesia da minta supaja  hanja 3 atau 4 ribul 
UP « .. Idari sedjumlah 12 ribu pasukan ge- 

lam pendapatnja mengenai ,,pe- rilja Nasionalis ditarik dari wilajah 

Au “BP” ILi Mi dan. pemerintah Tiongkok 
menjatakan antara lain bahwa pe | Nasionalis. Lainnja kabarnja  tertje- 
ngadyuan jang dikemukakan oleh |rai-berai dalam rombongan? ketjii 
pemerintah Burma kepada PBB 

'barnia kini sedang” membeladjari 
tian oleh necara2 anego 'segi2 technisnja — “dari usul2 'Tiong-| 
oleh karems "aoiiysga kok Nasionalis itu. Mungkin nanti- 

» tjara jang berlainan 

: $ P Tand. (UP). i aa 

Terhadap peng jang dike-| 2S Marina Nana 

ne apa IN (Birma terhadap Tiongkok Nasiona- 
Sala dilapangan Sillis, bahwa pasukan2: Kuomintang 

: : Se : melanggar wilajah Birma. Pengadu- 

berti kebanjakan SANA a” “si landia jang meminta supaia men 
  

tuk membantu Pemerintah. 

perdebatan2 jang mengeruhkan Svasana dalam P.B.B. 

tuk mengeluarkan pasukan2- Nasio- 

langgaran kedaulatan wilajah ne- | Birma. Menurut kalangan? Birmo 

dan tidak berada dibawah sesuatn 

adalah 

nja tentera djenderal Li Mi itu akan| 

gangguan keda 

3 6 IE an t af yg z pe i : 

Mkakan. “Ona an TA Tapi dalam pada itu panitia »oli- 

sehingga sungkan an tersebut menurut putusan pani-l 

Ke roajan antara bangsa2. koresponden di. Djakarta dari 

   

  harian ,,Daily. Mail” (London), me- 

nulis dalam edisi Eropa dari harian 

tsb. jg pada pokoknja mengatakan, 

bahwa ,dipandang dari sudut sum- 

bangan jg dapat diberikannja kepa- 

da keamanan dunia merdeka, ma 1 

alah jg memusingkan kepala Presi- 
den Eisenhower bukan Korea: atau 
Indo-Tjina, melainkan Indonesia”, 

8 

Dinjatakan  selandjutnja bahwa | 
negara2 besar jang berkedudukan 
kuasa dan Per pena seharusnja 
dengan tidak ragu2 menentang ke- f v 
sdnba dan ketaatan Tenda Rebo tanggal 8 April 1953 De- 

di Burma itu, hingga dengan demi- | wan Menteri telah mendengar 

kian membuktikan kesungguhan | dan membitjarakan laporan Men 
pernjataannja untiik membela susu- |teri . Dalam Negeri disekitar ke- 

nan dunia.jang adil dan berdasar |djadian2 di Tandjung Morawa 
# kerakjatan. (Antara). | pada hari2 achir ini. 

LAPORAN TANDIUNG 
MORAWA” MASUK KABINET 

Dalam sidangnja pada hari 

  

    Memusin k Kepal S p 
koresponden .,Dailv, Dan Amerika Serikat tampil kede 

.sela (pan — menurut pendapat orang In 
donesia — untuk mendamaikan In 
donesia- dan Belanda, hanja untuk 
mentjegah supaja orang2 Belanda 
djangan  dibunuhi — beramai-ramai, 
setelah Belanda kalah perangnja.” 
Meskipun Indonesia sangat me- 

merlukan pertolongan,” kata kores- 
ponden itu, ..tetapi Indonesia tidak 
mau menerima bantuan dengan sja- 
rat2 jg diterima oleh negeri2 bukan 
komunis, mulai dari Djepang sam- 
pai kepada Inggris. Dan alasan In- 

Selandjutnja 
Mail” itu mengatakan, bahwa 
ma ini orang beranggapan Amerika 
Serikat mendjadi kampiun kemerde 
kaan Indonesia didalam  Perserika- 
tan Bangsa2. Tetapi bangsa Indone- 

sia pertjaja, bahwa Amerika Serikat 
bukannja ' menjokong  perdjuangan 
kemerdekaan Indonesia, tetapi ma- 
lah' telah menjebabkan tewasnja be 
ribu2 rakjat Indonesia, kareha Ame 
rika Serikat baru mau membantu 
setelah Indonesia hampir menang 
perangnja dengan Belanda. 

Nega ra? Barat 
donesia tidak djelas bagi 
Alasan bagi Indonesia 
mau menerima bantuan 
rikat, adalah karena, Amerika ingin 
mendjadikan Indonesia satu sumber 
bahan2 mentah jg murah”. 

Achirnja koresponden itu menjata 
kan, bahwa masih djadi satu perta- 
njaan bagi ahli2 negara dan ahli 
ilmu djiwa, apakah bangsa lain da- 
pat menolong Indonesia menjelesai- 
kan masaalahnja, dan djika ada ban 
tuan itu sampai dimana djauhnja.” 

Amerika. 
untuk tidak 
Amerika Se 

Dapat 14. Th. 
'Sbg. Anggauta Tentara Je. Patuh Ia 

pkan Akan Dapat Pengampunan 

MAHK AMAH Tentara kemaren, Djak- I : selama 34 djam. Dalam reguisito'r 
itu Djaksa menjatakan,  bahw 

Gjustru pada waktu negara RIS meng 
Deng an perbuatannja itu berarti perko 

ir jang sah dan merupakan kedjahatan 
Dinjatakan pu 

ristiwa Makasar, jang disebabkan oleh rasa 
ganut fahari 
telectualistnja. Meskipun dalam keterangannja 

sud polifik, tetapi njata bahwa ja 
pemerintahan NIT, 

ter- | 

terus 

kesanggupan Menteri ' 

  

  

Naik Appel 

a terdakwa dengan njata melaku- 

ia, bahwa terdakwa merupakan 

federalisme dimana  Soumokil 

  

Daftar 
Perbuatan 

Gelap 
Provokateur? 

DALAM ENGUMUMANNJA 
hari Rebo kemaren jang ditudjukan 
kepada seluruh anggota Angkatan 
Darat,” Kepala Biro Penerangan 
SAUD menjatakan, bahwa Pd. Ke- 
pala Staf Angkatan Darat Kol, Bam- 
bang Sugeng merasa perlu mengu- 
mumkan supaja anggota2 Angkatan 
Darat tidak mempertjajai berita2 dan 
tusan2 jang diedarkan oleh salah 
Satu pihak dengan maksud? tertentu, 
diantaranja jang memuat daftar na: 
ma? orang jang harus ditangkap. Di- 
katakan oleh Bambang Sugerg, bah- 
wa berita2 dan tulisan? itu disiarkan 
untuk “mengadu-domba 
Lengan kita, 

Yidak didjelaskan bagaimana sifat 
berita2 dan tulisan2 itu. 

Dari pihak lain ,,Antara” men- 
pat Keterangan, bahwa daftar 

berisi nama2 orang2 jg. ,,harus 
ditangkap” itu ialah dartar jang 
Gironeo, “dengan sebutan ttd. 
Sutan Sjahrir” (tidak diteken). 
Daftar ditudjukan kepada Mr, 
Ali Budiardjo, Sekretaris-djende- 
ral Kementerian Pertahanan, dan 
disitu - disebut pula, bahwa pe- 
nangkapan2 harus dilakukan 
oleh Djenderal: Major Simatu- 
pang pada tg. 7/4 dan 8/4 hari 
ini. £ 
Dalam daftar? tsb. disebut na- 

antara kita 

   

  

Semarang Da- 
pat Kembar 

Tiga 

  

  
KALAU KOTA Bandung baru 

baru ini mendapat ,,Kembar-4” 
putera lelaki semua dari keluar- 
ga letnan Fachruddin, maka kota 
Semarang kemaren pagi telah 
mendapat pula ,,Kembar-3” se- 
muanja lelaki, putera dari keluar 
ga Samiun di Kampung Ngaglik 
40. Anak kembar 3 lelaki ini di- 
lahirkan kemaren pagi, hari 
Rebo Paing antara djam 10.00 
dan 11.00 pagi, dirumah bidan 
Zuster Delleman, djl. Jogja 22. 
Hingga berita ini ditulis, keada- 
an ihu.dan ketiga anak kembar 
tadi dalam sehat wal-afiat. Atas 
pertanjaan kita, ibu dari ketiga 
anak tadi  menjatakan, bahwa 
melahirkannja putera2nja tadi 

apa. la mulai merasa akan bersa- 
Iin pada djam 9.00 pagi, pada 
waktu mana ja kebetulan berta- 
mu ditempat. Zuster Delleman. 
Seterusnja ia hanja mendapat 2 
suntikan untuk menguatkan ba- 
dannja, tapi kini dia sudah mera 
sa sehat wal-afiat. . 

Ketiga baji tadi meskiput. berat 
dan pandjang badannja “agak  ku- 
rang dari ukuran  (pandjang hanja 
41 cm., sedang menurut ukuran mi- 
nimaal seharusnja 45 cm:), tetapi 
hal tersebut rupanja tak mempenga- 
ruhi. kesehatan mereka. Bahkan ki- 
ni. baji2 tersebut sudah dapat mene- 
rima ,bijvoeding tiair” berupa air 
dengan gula sedikit, karena ibunja 
belum dapat memberinja air susu. 
Hanja baji jang nomor 3 (paling 
bungsu) agak sukar menelan ..bij- 
voeding” tadi. Berhubung kekurang- 
an. adanja' tempat” pemanas  baji 
(couveuse) maka hanja baji nomor 

dan 3 sadia jg. ditempatkan dlm. 
satu couveuse, sedang baji ig. paling 
tua hania ditempatkan dalam se- 
buah tempat tidur baji.- Couveuse 
tadi perlu agar panas badan baji ts- 
tap terpelihara, sajang ditempat 
Zuster Delleman sendiri tak  punja 
alat tadi, hingga musti dipindjam- 
kan dari lain tempat.   ma2 orang2 terkemuka dari ka- 

jangan PNI, PSII, Murba, djuga 
sementara. |: pemimpin  Masjumi 
(antaranja anggota2 kabinet) 
Ian -orang2 tidak berpartai. 

Menurut keterangan itu, sifat 
surat tsb. adalah menjerupai ,,0or- 
der” janag biasa digunakan di- 
masa revolusi oleh organisasi? 
perdjuangan, lagi pula dengan 
bahasa Indonesia jang buruk, se- | 
hingga dianggap mustahil surat : 

atia, i Alitul:s- oleh -orang: 
Indonesra .terpeladjar. 

Diduga, bahwa ,,oleh golongan 
tertentu”  surat2 seperti itu di- 
Siarkan, untuk mengeruhkan 
Suasana dalam ,,perang urat sja- 
raf”. Kabarnja karena Siaran2 j 
gelap ini ada djuga orang2 jang | 
namanja disebut dalam daftar 
tu jang merasa ,,gelisah”. (An- 
tara). 

   

  

  
Kolonialisme 
Antjaman Bagi Perdam 

merdekaan : Kata 

GERAKAN KOMUNIS dan 
kedua antjamari 
kemerdekaan jang sekarang terdapat 
Konperensi Islam Sedunia, Inamullah 
wartawan UP. Peter Gruening di 
Khan berseru kepada dunia Islam su 
bersama, jaitu untuk »menghapuskan 
pemerintahan kolonial jang sudah ko 
jang kuat guna mentjegah mendjalar 

Inamullah Khan jang kini se- 
dang “mengadakan  perdjalanan 
selama sebulan kenegara2 Asia 
Tenggara dan pada.hari Selasa 
jl. tiba di Singapura dari Indo- 
xesia, seterusnja mengatakan 
bahwa keadaan didunia Islam 
adalah ,,djauh daripada' memuas- 
kan”. Dikatakan bahwa diseluruh 
dunia Islam, dari Indonesia hing- 
ga ke Marokko kini terdapat ke- 
adaan jang tidak tenang. Ke- 
adaannja mengchewatirkan dan 
hari depan ' kelihatan muram, 
demikian Khan. 

Indonesia dan negara Islam. 
Mengenai keadaan di Indonesia, 

ia mengatakan bahwa sekalipun ne- 
geri itu telah mendapat kemerdekaan 
politik, namun orang2 Belanda ma- 
sih mempunjai kedudukan ekonomi 
jang mengekang di Indonesia. 

Ditanja tentang gerakan Darul 
Islam, Khan mendjawab bahwa ia 
tidak menaruh  banjak arti kepada 
soal itu, karena gerakan ini hanja 
terdapat didaerah jang terbatas di 
Djawa Barat. 5 
Khan mengatakan bahwa ia menje- 

tadjui djika Republik Indonesia di- 
Cjadikan negara Islam, tetapi ini 
tidak berarti bahwa ia  menjetudjui 
negara theokrasi. Dinegara Islam jg. 
sungguh2, kata Khan, setiap orang 
mempunjai kebebasan untuk meme- 
lak agama, dan semua orang bukan ' 
Islam “harus mempunjai hak2 jang 
sama sebagai ummat Islam. 3 

: t »Tjeritera2 jang sedih”. 
Ishan mengatakan bahwa Ma- 

laya sekarang masih berada. di- 

bawah telapak Inggeris, tetapi ia 

menjatakan  harapannja . bahwa 
Inggeris akan memperlihatkan 
ke-ahlinegaraannja dibagian du- 
nia ini, sebagai jang telah diper- 
lihatkan di India, Sailan dan 
Birma. 

Iran kini sedang menderita 

oleh sebab taktik2 imperialis da- 
ri Inggeris dan negara2 besar 
lainnja, Ian sekarang sedang di- 
tjekik Jehernja hanja karena. ke- 

salahan mempertahankan hak2 

nasionalisasi jang mendjadi hak- 

nja bangsa Iran itu. Palestina 
adalah tjeritera jang sedih beru- 

pa djandji2 jang tidak ditepati. 
Di Mesir, Inggeris rupanja segan 
untuk menjetudjui tuntutan2 Me- 

  

  (Antara). 

  

  sir supaja meninggalkan daerah 

   

.Gan Sumatera Tengah. 
| jang akan mendapat kundjungan 
|jalah berturut2 Siak, Bengkalis, 

kolonialisme pada 
jang terbesar terhad 

Singa 

ireka 

  

Dengan lahirnja ketiga putera 
kembar lelaki ini, keluarga Samiun 
mempunjai orang anak lelaki. 
Angk mereka jang tertua lelaki. de- 
wasa ini baru berumur 214 tabung 

WK. PRESIDEN HATTA KE 
RIAU DAN SUM.-TENGAH" 
Wakil Presiden Hatta, menu- 

rut rentjana hari Kemis ini akan 
bertolak dari Djakarta menudju 
Pakan Baru dalam rangkaian per. 
djalanan penindjauannja ke Riau 

Tembilahan, Rengat, Taremy 
(kepulauan Anambas), Tandjung 
Pinang, Padang dan Bukittinggi. 

Wakil Presiden ditunggu keda' 
uangannja kembali di Djakarta pa da tgl. 27 April jad. 

Dan Kominisme 
alan Dan Gerakan Ke- 
Inamullah Khan: 

waktu ini meru 
ap perdamaian dunia dan gerakan? 
didunia,” demikian kata sekretaris 
Khan, dalam interview chusus dg. 

pura pada hari Rebo. Inamullah 
paja bersatu dalam dua perdjuangan 
negara2 jang masih ditindas oleh 

lot dan untuk mendirikan benteng2 
nja gerakan komunis.” 

Teruzan Seuz, dan 'masih mene- 
ruskan  taktik2 diplomatiknja 
untuk mempertjepat perpetjahan 
lembah Nil. 

Tetapi jang paling achir dalam 
tjeritera2 sedih ini, kata Khan, 
ialah nasib orang2 Islam di Tu- 
nisia,  Algeria dan  Marokko. 
Disana ,,tidak hanja terdapat pe- 
langgaran djandji2 dan peneru- 
san pemerintahan diktatorial dan 
penindasan oleh Perantjis, tetapi 
djuga pemerintahan terror jang 
tiada taranja dalam sedjarah 
achir2 ini”. Tunisia dan Marokko 
adalah bukti2 jg. njata daripada 
tidak ' kemampuan PBB “ untuk 
memelihara perdamaian dan 
mendjamig hak2. negara2 ketjil 
untuk menentukan nasib mereka 
sendiri, kata Khan. Kepentingan? 
negara? Besar Sekarang sedang 
menghantjurkan hak2 azasi dari 
gegara2 ketjil, dan ini bukanlah 
suatu hal “jang akan mengun- 
tungkan hari kemudian PBB. 

Komunisme adalah stantangan?”. 
Khan kemudian memperingat- 

kan bahwa dalam perdjuangan 
untuk penentuan nasib sendiri 
orang harus 
bahaja komunis. Dikatakan 
wa kemiskinan dan kelaparan 
adalah ,,menarik gerakan komu- 

is”. Djika dunia Islam Asia 

bah- 

nisa 
Tenggara ingin “melepaskan diri 
dari antjaman kgimunis ini, me- 

harus tidak hanja meng- 
hentikan lapar, tetapi djuga .me- 
naikkan taraf2 hidup didaerah2 
itu. 

Gerakan komunis 
tantangan jan 
pi, demikian 
menurut U.P 

adalah suatu 
g harus kita hada- 
Inammulah Khan 
(Antara). 

  

KONP. TURISME ASIA 
DI TOKYO. 

Para ahli turisme dari berbagai-ba 
gai negeri Asia mulai hari Kamis ini 
akan berkonperensi selama 3 hari di 
Tokyo, untuk membitjarakan tjara2 
supaja lebih banjak datang kaum pe 
lantjong dari Eropa dan Amerika 
Serikat kenegri2 Asia. 

Negeri2 Asia jang ikut serta dalam 
konperensi ini ialah Australi, Kam- 
bodja, India, Djepang, Indonesia, Pu 
kistan, Filipina, Vietnam, Hongkong 
Malaya dan Singapura. 

   

tidak membawa complicaties apa. 

Tempat2 - 

    

selalu insjaf akan - 

  

              

  

  

                                           

                                                                                                 

               



  

          

  

  

| karta 
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z 

SMG., KEMIS 9 APRIL Ba 3 

— — — -— —. Kemaren telah PA LUNA dua hukuman atas perkara 
kedjahatan jang sangat menarik perhatian dan menggetarkan perasaan 
rakjat seluruh Indonesia. Mahkamah Agung di Djakarta mendjatuhkan 
10 tahun 1 Hamid, sedang Pengadilan Tentara di Jogja- 

2 atas diri kapten Andi Azis. 
edjahatan jang telah diberi hukuman 

| seksama dari se 

               

kini 

   

genap rakjat kita:      

  

                      

dan 14 tahu: 
timbul karena per 
an rakjat kita, 
jang djidjik « D aan gelap dsb., merintah kita jang sjah dengan setjara 

di untuk kemudian menempatkan diri- 
“baru jang kemudian akan dibentuknja 

ada motief ego dan rentjana jang Sudah di- 
- Sebaliknja Andi Azis, adalah hanja seorang 

ii dorongan nafsu dan tergijur oleh fikiran 
da suatu ketika telah mengangkat sendjata mem- 

benar anannnana tidak tahti apa jang akan dibuatnja 

  

jang tidak disni 
bandel, untuk kemu 

selandjutnja. Pa 5 4 
— — — — -— Djadinja, walau matjam kedjahatannja sama, tetapi me- 
nurut perasaan dan fikiran jang lajak, adalah perbedaan jang djauh me- 
ngenai motivering dari perbuatan kedjahatan tadi. Dan menurut perasa- 
an dan fikiran itu tadi pula, pastilah kedjahatan Hamid akan terasa le- 
bih.berat dan lebih diahat dari pada perbuatan Andi Azis. Djustru ka- 
rena inilah, ukuran hukuman jang djatuh lebih enteng pada Hamid, dan 
hukuman jang lebih berat atas Andi, sangat mengherankan. 
— — — — — Kita ti mengetahui sedjelas-djelasnja pertimbangan- 
pertimbangan apakah jar 1 agen baya para hakim untuk menetapkan 

putusan-putusannja ne SI berbeda itu. Tetapi apakah perbedaan 
hukuman tadi sekiranja disebabkan karena adanja kemungkinan ' bagi 
Andi untuk mendapat pengampunan kelak, sebagaimana telah “didjandji- 
kan oleh Menteri Pertahanan, sedang bagi Hamid kemungkinan peng- 

  

ampundh tadi kiranja akan tertutup pintunja? 

8 : pp 29 »Kembar-Tiga 
— — ——-— Semurang mendapat kembar tiga. Benar ini bukannja 
suatu peristiwa jang ,,menggetarkan dunia”, tetapi toh suatu peristiwa 
jang pantas mendapat perhatian masjarakat Semarang. Dalam hal ini 
pantaslah diperingati apa jang telah diperbuat oleh masjarakat Bandung 
baru-baru ini, setelah mereka mengetahui adanja kembar-empat jang di- 
lahirkan dikotanja. Kelumlah ,,kembar-empat” itu sebulan umurnja, kota 
Bandung telah memberikan gelar ,.penduduk-kehormatan” (ere-burger- 
schap) kepada mereka. Seiandjutnja memberi medali-emas, "uang ta- 
bungan berpuluh-puluh ribu untuk ongkos pendidikan mereka kelak 
dsb. Dan selandjutnja penduduk Bandung setjara spontaan ramai-ramai 
menjumbang pakaian, makanan, obat-obatan, dsb. Inilah suatu bukti 
burger-zin jang -baik, dan bukti rasa solidariteit sesama penduduk jang 
bisa dibanggakan. 
— — — — — Dibandingkan dengan Bandung tadi, apakah nanti jang 
akan diperbuat oleh Semarang untuk kembar-tiganja jang lahir kemaren 
itu? Terang ajah-ibunja sikembar-tiga bukannja tergolong. orang mampu. 
Ibunja, nj. Suparni, hanjalah- seorang pegawai harian Kesehatan Kota 
dengan -gadji Rp. 4,50 sehari, sedang ajahnja, sdr. Samioen, adalah pe- 
gawai muda dari ,,Perumahan Rakjat” jang tentunja pasti belum banjak 
nafkahnja. Djelaslah, bahwa bagi suami-isteri Samioen—Suparni, tidak 
akan tjukup bekak-bekal untuk" merawat anak kembar-tiganja dengan 
tjara jang sebaik-baiknja. 

Inilah kesempatan terbaik bagi burgerij Semarang un- 
tuk menundjukkan burger-zinnja. Kita djanganlah sampai kalah dengan 
Bandung. Kita harus membantu meringankan beban dari keluarga 
Samioen—Suparni. Masjarakat harus ikut memperhatikan sikembar-tiga. 
Penjelenggaraannja barus Kita pikirkan. Pakaian, makanan-baji, obat- 
obatnja harus kita ikut sediakan, agar si-kembar:tiga tadi 'bisa tumbuh 
dengan baik dan sehat. Dalam hal pekerdjaan ini, bagian sosiak Balai 
Kota, dan semua perkumpular Kaum Ibu Semarang dapat mengambil 
inisiatip. Untuk kemudian setjara ramai-ramai “harus di-ikuti oleh seluruh 

  - 

   

Batik Indonesia 
Setiap Bulannja Membutuhkan 7 Sam- 

pa 8 Djuta Yard Cambric 
. (Oleh: Wartawan Sendiri) 

KETJUALI KALAU kain batik dapat di-export keluar nege 
ri, setiap bulannja kita membutuhkan 7 sampai 8 djuta yards 
cambric. Tetapi sekarang ini kebutuhan tersebut '” baru diberikan 
oleh Pemerintah ja Lk. Sdjuta yards jang berarti masih 

. demikian al. sdr. H. A. Azis, seorang 
gan Koperasi Batik Indonesia da- 
awan kita kemaren malam di GRIS, 
malam penutupan dari pameran 

“hari berta t-tarut telah. mendapat perhatian 

ada lebih tinggi dari pada “ Djawa 
Tengah. 

  

      

batik Jana sebinta 3 basi ber 

   

      

  

2 ap: 

Selandjutnja ditegaskan, berhu-' 
bung dengan adanja kekurangan” 
tsb., maka beberapa kesulitan telah |. 
timbul. Permintaan2 jang telah di- 
adjukan oleh para pedagang tidak | 
dapat ditjukupi sebagaimana mesti- 
nja. Tetapi hal demikian ini tidak 
begitu terasa hebat seperti kedjadi- 
an dalam tahun 1951/52, pada 
waktu mana Pemerintah hanja da- 
pat memberikan kurang dari 5 dju-' 
ta. Kebutuhan tersebut kalau dihi- 

Usaha untuk export. 

Atas pertanjaan dikatakan, bah 
wa kini memang ada usaha utk. 
meng-export kain batik. " Tetapi 
karena kebutuhan jang diminta- 
nja untuk keperluan di Indonesia 
sendiri belum dapat ditjukupi, 
maka usaha ini belum dapat di- 
buktikan. Beberapa pedagang di 

'Itelah mendapat tanda-pengharga 

tung dengan Sumatera malah baru 
72 dari produksi kita 'jang dapat 
berdjalan, karena untuk seluruh In- 
donesia setiap bulannja dibutuhkan 
10 djuta yards. 'CCambric adalah 
salah satu barang import jang ter- 
besar bagi Indonesia. Dalam bulan 
Pebruari 1953 cambric prima ' dari 
1752  yard 1 piece” harganja 
Rp. 90,—, tetapi mulai tanggal 23 
Maret” harga tersebut  mendjadi 
Rp. 120, Kwaliteit medium dari 
1 piece 48 yard cambric dalam bu- 
lan Pebruari harganja Rp. 220,—, 
tetapi sedjak tg. 23 Maret jbl, har-| 

« B3 
14. Ke- 

Isudah  mempunjai 

    

ga tsb. mendjadi Lk. Rp. 5 Hah Heat 

     
    

  

tic soda jang dulunja termasuk go: 
longan A, tetapi sekarang masuk | 
B-I. Kenaikkan ini tertampak di 
tempat mana banjak membutuhkan. 
Tetapi lain2 bahan batik tetap ter- 
golong daftar A. Kalau dihitung 1 
yard cambric rata2 harga Rp. 5,—, 
imaka cambric jang dibelinja oleh 

3. . tiap bulan berharga Rp. 2550001009.” 2 

Atas pertanjaan mengenaj ke- 
mungkinan kain batik akan naik 
harganja pada nanti hari-hari Puasa 
hal ini ditet . memang bisa, te- 
tapi pen Jang telah “disalur- 
kan oleh G. . tetap tidak bero- 
bah - kenaikan tadi ialah tergan- 
tune dari pada perdagangan sendiri 
jang dapat melihat apa kuat dan 
tidaknja harga pasar kain batik. Ini 
sudah djamak dalam dunia  perda- 
gangan. Ana 

    

  

  

Mengenai upah buruh dikatakan, 
bahwa minimum buruh harian telah 
menerima bajaran Rp. 10— dan 
paling tinggi Rp. 15, Di Djawa 

  

Timur upah buruh terpautnja kira2 | 
2596, karena bahan makanan di- 
daerah tersebut harpanja pun sedi- 
kit rendah dari pada Djawa Tu- 

|Amerika telah minta dikirimi 
tiontoh kain untuk  wandversie- 
ring. Tetapi sebegitu djauh usa- 
'ba tersebut masih tetap merupa- 
kan tjita2 dan kekurangan tenaga 
ahli dalam soal batik pun terasa. 
Lebih djauh dituturkan | 
kain batik Indonesia banjak jg. 

Singapura, Birma, Siam, Indo 
China dan Philipina. Produksi 
-kain batik Pekalongan Ik. 7599 te 
lah dibawa ke Malaya. 

Mengenai G. K. B. I. diterang 
kan, bahwa sampai Ja mempu- 
Injai 7 angg. jang sah, tegasnja is nj gg. jang S Hae 

dan 13 anggauta jang merupakan 
tjalon. Dalam tahun 1953. ini 
'telah diusahakan untuk mengada 
kan hubungan dengan Medan. 

Demikian keterangan2 jang dida 
pat mengenai batik Indonesia. 

  

HARGA EMAS. 

Tgl. 8 Aprii (Ant.-UP-Corrtel). 
“ Djakarta: Harga pembeli emas 

No. 1 Rp. 40,25 No. 2 Rp. 39,75. 

Singapura: Emas lantakan per 

tael “ Str. '$ 
163,50 pendjual. 

Hongkong: Emas 

tael HK $ 263.625. f 

Bangkok: Emas lantakan per baht 
weight 321 ticals. 

HARI BURUH. 

SBGI tib. Semarang telah mem- 
bentuk Panitya 1 Mei. Sdr. Mursati 

lantakan per 

6 orang Tagi. dengan dibantu oleh 
sekretariaat Alamat sementara di 

SBGI tjib: Semarang. i : 

ORBU djuga akan memperingati 
Hari Buruh 1 Mei dengan mengada- 
kan pertundjukan2 digedung Sin 

Yoe She pada tg. 2 Mei 1953, djam   ngah. Sebaliknja — di Djawa Barat 
“ 

19.00. 

bahwa | 

dibawa oleh kaum pedagang ke | 

155,50 pemb./Str. $ 

telah diangkat mendjadi sekr. umum | 

lan,  datangnja 

. 

    

'malam resepsi, sebagai pembu 

Indonesia jang diadakan di Solo. 
kongres mana akan berachir s/d tgl 
12/4 ini. Hadir dalam resepsi terse 

Perburuhan Djawa-Tengah ' 

Ikil residen Surakarta, “ wakil Gabu 

    

.karta (GPPS), wakil2 organisasi dar. 

takan pada chususnja. 
| Sambutan2 diutjapkan oleh waki 
residen Surakarta, wakil Kementeri- 
'an Perburuhan wakil dari GPPS 
dan wakil dari Sentral Biro SOBS! 
| (Njono sekretaris djenderal ke-1). 

Sesudah sambutan? itu-oleh seker 
taris umum DPP. SBPI kemudian di 
berikan tanda2 penghargaan kepada 
tjabang2 SBPI jang selama 2 tahun 
jang lalu telah menundjukkan 'akti 
viteit jang besar dalam membela n2 
sib anggauta2nja baik kedalam: mau 
pun keluar. Adapun tjabang2 jang 

an2 
itu adalah: No. 1 tjabang Surabiaja. 
No. 2 tjabang Salatiga, dan No. 3 
|tjabang Kudus. : 

KONGRES T.N.H. 
Bt 

Kongres T.N.H. jg diketuai oleh 
tuan Tjhie Ing Ie jg diadakan di Su 
rakarta untuk membitjarakan soal 
pemberian pengadjaran kpd. anak2 
warganegara Indonesia turunan Ti- 
onghoa mendapat perhatian besar 
sekali dari kalangan jg bersangku- 
tan. 2 

Kongres mensahkan pula keputu- 
san semula, bahwa T.NH. tidak 
akan bergerak dalam lapangan poli 
tik. Akan tetapi ini bukan berarti, 
bahwa para anggautanja tidak di 
perolehkan mentjeburkan diri dalam 
gelanggang politik. Selandjutnja kon 
perensi tsb. jg djuga dihadiri oleh 
pandu2 Tionghoa untuk mendirikan 
tjabang kepanduan. Pengurus besar 
organisasi tsb. berkedudukan di Su- 
rabaja. 3 

Achirnja diputuskan bahwa kon- 
perensi berikutnja akan diadakan 

| dalam tahun 1954 di Lembang. 

. ASRAMA BURUH 

Pemerintah kotabesar Surakarta 
telah mendesak kepada kementerian 
perburuhan supaja di Solo diadakan 
asrama buruh laki2. 
Kementerian tsb. telah memberi- 

kan sokongan sebesar Rp 150.000 
kepada Jajasan Asrama Buruh Wa- 
nita untuk membeli gedung asrama 
buruh wanita, dan telah - mendjan- 
djikan djuga subsidi bila asrama 
tsb. sudah berdiri. - 5 1 

REL TRAM AKAN 
DIBONGKAR. 

Antara pemerintah kotabesar Su- 
rakarta dengan D.K.A. di Semarang 
telah ada permufakatan. akan mem- 
bongkar djalanan tram kota. 

. Pekerdjaan membongkar rel ini 
ditaksir akan memakai beaja Rp 
150.000 jg akan dipikul bersama an 
tara pemerintah kotabesar Surakar- 

|ia dan D.K.A. 
Tetapi keputusan lebih landjut 

mengenai soal ini masih ditunggu 
dari kementerian perhubungan, de- 
mikian walikota Surakarta. | 

KEBUMEN 
DJUARA BADMIN 

DJAPEN. 

  

  

TON 

Pada tg. 4 April jbl. bertempat dil 
Kebumen telah dilangsungkan kon- 
perensi antara Djapen2 sekaresiden- 
an Kedu. Selain membi'jarakan pe- 
kerdjaan sehari-hari pada bari itu 
diadakan pula tjeramah' dari sdr. 
Soetarjo (oleh2 perdjalanan luar 
negeri) dan pertandingan badminton 
antara djuara2 Djapen Kabupaten 
seluruh Kedu. Pertandingan di Ke- 
bumen itu untuk merebut kedjuara- 
an se-karesidenan Kedu. Mereka ini 
nanti akan bertanding dengan djua- 
ra2 lain karesidenan untuk menen- 
tukan djuara propinsi. 

- 

ANG R.I. 

Hasil penarikan undian Jajasan 
Pedjoang R.I. jang dilakukan pada: 
tg. 2 April jbl. sbb.: Hadiah ke-l: 
02471: no, & — 91209: no. 3 
03469" R0. A1 01259: “no, Se 
01191: no. 6 — 03169. 

PERINGATAN HARI 
ISRO-MIRODJ. 

Panitya Hari Besar Islam K. B1 
Semarang pada hari Minggu malam 
tgl. 12 April j.a.d. akan mengada- 
kan Peringatan Isra'-— Mrradj Na- 
bi Muhammad s.a.w., bertempat di- 
gedung Gris dan dimulai pada djam. 
20.00. 

Pada tg. 11 April, Organisasi Wa 
nita Islam akan menjelenggarakan 
peringatan Hari Isro/Mirodj Nabi 
Besar Mohamad saw. di GRIS, di- 
mulai pada djam 09.00 -pagi. 

PENDAFTARAN SENDJATA 
API. 

Kepala Polisi Karesidenan Sema- 
rang mengumumkan, bahwa pendai- 
taran tahunan sendjata api diper- 
pandjang sampai dengan 30 April 
1953 dengan ketentuan, barang sia- 
pa jang tidak memenuhi kewadjiban 
tsb. akan dituntut. 

KIRIMAN PENNING SEPEDA 
TERLAMBAT, 

Sedjak 3 hari ini banjak orang ig. 
hendak beli penning sepeda di Ko- 
tapradja telah ketjele, karena per- 
sediaannja habis. Menurut. keterang- 

pemesanan penning 

itu dari Surabaja telah. terlambat 
dan dikirimkan setjara berangsur- 
“angsur. Kalau pengiriman tadi ha- 
bis, maka terpaksa akan menunggu   

   

   
KONGRES SBPI | 30 ORANG TAHANAN 

— Dipendopo Kusumojudan Solo pa| « 
da Ahad malam telah dilangsungkan | ha 

Kongres Sargkat Buruh Pertjetakanf ro, 

but a.l. utusan dari Kantor Penjuluh | 
selaku 

wakil Kementerian Perburuhan, wz | ketua 

ngan Perusahaan Pertjetakan Sura- |: 

Dalam resepsi tersebut Sumarsono 
.Lsekretaris umum - Dewan Pimpinan soro 
Pusat SBPI menguraikan all. maki | san 
.merosotnja tingkat penghidupan ks | ag. 
um buruh pada umumnja dan pertje | 

| fangsuran 12 kali. 

|sebidang tanah 

UNDIAN JAJASAN PEDJO- 

  

             

  

SOB 

    

Diponego-| 

'rah kabup: ang, 2 daerah 

A3 

          

| ut dihadiri oleh 
gan SOB bupati Ma-/ 
en | 'kapten Su- 

usumo jang 
'isi 'Dipone- 
mengemuka 

                 

  
1 

tersebut sam- | 

aka Ke aa 1 “baik serta 

ah. Kalau ke: 
erikan itu 

aka bilamana! 

   

    

ta ragu? untuk me- 
ngambil tindakan. Oleh 
gelang kepada dua orang tahanan 

|PBH dan CPU, 
Mertojudan 

DJUN TI AK 
JANG DIPOTONG. 

Menurut tjatatan djumlah chewan 
ternak jang telah dipotong selama 
tahun 1952 jl. di Rumah Pemotong 
an Hewan Kotapradja Magelang ada 
sedjumlah 900 ekor kerbau, 3.357 
sapi, 738 babi, 2.492 kambing dan 
1.081 domba. Pendapatan dari bea 
pemotongan ada sedjumlah Rp. 31. 
993,80. y 

1,376 EKOR. ANDJING 
DIBUNUH. 

Selama tahun: 1952 dikota Mage- 
lang djumlah andjing telah ditang- 
kap dan dibunuh ada 1.376 ekor. Bi 
natang2 tsb adalah kepunjaan orang? 
jang tidak memenuhi peraturan pi- 
hak jang berwadjib misalnja menge 
nai pemberangusan mulut andjing. 

Magelang. 

  

tersangka gila ada 23 ekor. 

BANK PASAR 
Dalam sidang pleno DPR kota- 

ketjil Salatiga “baru2 ini telah di te- 
rima baik rentjana peraturan-dae- 
rah tentang Bank Pasar. Modal per 
tama (stootkapitaal) jg diperguna- 
kan sedjak didirikannja 
Pebruari 1952 - ada Rp 19.600.-— 
Djumlah pemindjam seluruhnia ada 

umah 'pendjara Ma-| 
sungkan pembe-|. 
lai Ta SOB atas| 

dalam peris- | 
9 asal dari dae- |: 

IR Magelang 1 
“ penapunganj 

uuran, menghendaki | 

Ati 
ukum negara, | 

Oleh bupati Ma- 

telah disampaikan 'idjazah kursus | 
keduanja 'asal dari | 

Selain itu djumlah 'andjing jang telah | 

pada tg. Tf   417 orang. Dalam waktu satu ta- 
hun modal Bank Pasar 

2 31.348: 
Tudjuan “pertama “daripada 
Pasar ialah sekedar. menolong 
pedagang ketjil untuk 
modal usahanja, 
hindar dari pada 

dijaman jg ditentukan penge 

1096. Disamping itu para 
djam diwadjibkan n 
dari djumlah jg dipi 

Oleh DPR ditetapkan 
njaknja. pindjaman' sedikitnja 
20—— dan sebanjaknja Rp 300.— 

     

  

DARI TEGALAN DJADI 
SAWAH 

. Semangat gotong rojong dari rak- 
jat didesa Wonokerto Ketjamatan 
Bandar telah dapat mewudjudkan 

seluas Lk. 
150 Ha. mendjadi sawah untuk 'pe- 
nanaman padi jg sungguh memba- 
ngunkan. Tidak kurang dari 4.000 
orang dari desa tsb. setjara gotong 

Irojong telah dapat menjalurkan air 
|dari kali Lodjokan sampai ke tanah 
tegalan tsb. jg djauhnja Lk. 3 km. 
Karena djarak antara sungai dan Ia 
dang2 jg membutuhkan pengairan 
itu sangat sulit (rumpil Djwt) dan 
merupakan 'pekerdjaan jg amat su- 
kar djuga, maka Kantor Penempa- 
tan tenaga Pekalongan telah mem- 
berikan bantuan uang jg tidak 'sedi- 
kit guna kelantjaran usaha tsb. 

Bapak Patih Pekalongan M. Moh. 
Soerodisastro selaku wakil Bupati, 
telah menjaksikan pekerdjaan pe- 
njaluran tsb. dengan disertai oleh 
Kepala2 Kantor Penempatan tena- 
ga dan Djawatan Penerangan Kabu 
paten Pekalongan. 5 

PEDAGANG2 KELAP 
BERSATU. ya 

Di Semarang telah dibentuk Per- 
satuan “Pedagang “Kelapa “Indonesia 
(PERPEKI) hari Senen jang lalu, di 
ketuai Mohadi dengan maksud an- 
tara lain untuk mempertinggi kehi- 
dupan para pedagang kelapa dan 
berusaha mewudjudkan usaha na- 
sional dalam lapangan perdagangan 
hasil bumi itu. 

Menurut keterangan di Semarang, 
terdapat Ik. 40 orang pedagang ke- 
apa ,,ongros” jang setiap hari men 
djual I.k. 15,000 butir kelapa kepa- 
da pedagang etjeran, tetapi jang be- 
lakangan ini menemui kesukaran 
berhubung dengan tutupnja untuk 
sementara onderneming kelapa" pe- 
merintah di Bedji (Djepara). 
Untuk  mentjukupi "kebutuhan, 

PERPEKI jang sudah beranggauta 
35 orang itu berusaha mendatang- 
kan kelapa dari daerah jang lain 
misalnja' dari Wonosobo dan Kari- 
mundjawa, 
PERPEKI masih ber: 

sasi-lokaal. 

SEKITAR HARAPAN 
PB. SBKA. 

sifat organi- 

Untuk menghindarkan salah pa- 
ham mengenai keterangan PB SBKA 
kepada ,,Antara” baru2 ini tentang 
harapan minta digantinja pemimpin? 
djawatan jang dianggap tidak kapa- 
bel dan akseptabel itu,  Jebih lan- 
djut PB SBKA tsb. mendjelaskan, 
bahwa pemimpin2 jang dimaksud- 
kan itu jalah pimpinan eksploitasi 
tengah bagian kepegawaian seperti 
EKA (eksploitasi kepala admini 
Si. Red. Ant.) dan EKAP (eksploi- 
tasi kepala administrasi pegawai. 
Red. Ant.) beserta pimpinan terting- 
gi di eksploitasi tengah jalah KETH 
(kepala eksploitasi tegnah. Red.) 

  

  pengiriman lebih djauh. 

       

: itu berserta! t 
|bunganja telah mendjadi Rp 

  

ste Bachrun sedang menjampaikan 

  
| Dua gambar dari supatjara pembukaan ,,Battle Training Camp” Mobiele 
' Brigade di Tawangmangu, Solo. Atas: 
menghormat upatjara penaikan Sang Merah Putih. Gambar bawah: Over 

rigai D 

  

    

yag pt 

WARTAWAN Suara Mer 
sar atas terdjadinja penjerangan 
Maret jl. oleh grombotan, lebih 

       

didaerah Pakem 

panewon em telah diserang 
lebih 60 orang 'bersendjata Jeng 

' digasaknja milik panewu Pakera, 
lan telah membunuh 3 an, ang 
nuh djuga Panewu tempat tadi. 
hak Pe bata telah melarikan 

Kedjadian tersebut benar? : 

daerah Jogjakaita pada umum- 
nja, karena selama 2 tahun be- | 

jakarta merupakan daerah jang | 
tenteram diseluruh propinsi Dja 
wa. Terdjadinja penjerangan jai ' 
dipandang “sebagai suatu " usaha | 
dari grontbolan untuk mengobah 
siasatnja dalam menghadapi gera- | 
kan “Fritunggal” jang dilakukan | 
oleh fihak tentara didaerah Mera ' 
pi Merbabu 'Complex: maka dise | 
ranglah daerah “aman jang 'letak- 
aja diluar batas tempat penga- 
tjauan mereka. Dalam pada “itu 
fihak jang berwadjib'pun tak ting 

Pasukan2 jg dilatih berdiri tegak 

amanatnja. 
  

Perantjis Kalah Dengan 
Djerman Di Indonesia 
Barang? Djerman Lebih Laku: Ahli2 Tekniknja 

“Lebih Disukai, Keterangan ,,le Monde” 
»KEUNGGULAN TEHNIK DJERMAN, rendahnja harga 

barang2nja serta inisiatip dan keuletannja, semua ini adalah fak- 
tor jang mendjadikan Indonesia 

mian dari pembesar2 Indonesia 
Schacht tentang “perlunja kerdja-sama jang dapat antara Indone- 
sia dan Djerman telah dipraktekkan “oleh “perusahaan2 — Djerman 
jang memusatkan perdagangannja dengan Indonesia, jang tidak 

| ada persaingannja, misalnja dengan tekstil $ 
xendah “harganja. Barang2 Djerman terutama berapa perlengkapan 

| tehnik, mesin2 dan 'obat2an. 

Telah banjak ahli tehnik-Djerman 
jang bekerdja di Indonesia, kata Het- 
man, dan diantara mereka terdapat 
nsinjur bangun-bangunan, ahli per 

angan, insinjur -pelajaran, insi- 

“sipil dan penjelidik2. Diumlah 
'mungkin akan ditambah lagi, ka 
“Indonesia memang sangat ke- 
ngan ahli2 tehnik, apalagi telah 
adi pergeseran - antara pembe- 

                   

isapan lin-fsar2 Indonesia dan pegawai2 Belan 
tah-darat dan” karenanja a“untuk piw-pda. Sea 

ja dikatakan oleh Het-| 
7 Biernan 4096 3 

an Peran 
tehnik. 

   

kentara firma2 Djerman berse- 
dia memberikan kredit jang agak ba 
njak, dan menerima kontrak ber- 
djangka pendek — malahan ada jang 
untuk tiga bulan sadja — d 
bahan bantuan dari Djerman didja 
dikan 'sjarat buat pemulihan “harta- 
benda Djerman di Indonesia jang di 
sita- pemerintah Hindia Belanda dita 
hun 1940. : 
Perhimpunan Djerman — Indone 

sia telah didirikan di Djakarta un- 
tuk mentjerdaskan dan mempererat 
perhubungan antara - kedua negeri 
ini, kata Hetman, tetapi pihak Indone. 
sia tidak besar simpatinja terhadap 
ihtiar Djerman hendak mempunjai 
pengawasan atas keuangan dari per 
usahaan2 di Indonesia. Dan lagi ka 
rena Indonesia kekurangan kapital 
maka sukar dilaksanakan projek per 
usahaan jang akan dibelandjai dgn 
kapital Indonesia, dan pegawai teh- 
niknja disediakan oleh perusahaan2 
Djerman. | 

Sukses Djerman di Indonesia berbe 
da sekali dengan hasil2 jang sedikit 
diperoleh Perantjis, tetapi kesempa 
tan masih ada bagi perusahaan? Ps 
rantjis jang mau memperhatikan ke 
pentingan Republik Indonesia jang 
masih muda itu, dan bila perunding 
an di Paris antara Indonesia dan Pe 
rantjis bulan April ini dapat mem- 
perluas dan memperkuat perhubu- 
ngan dagang antara kedua negeri 
itu. Demikian Hetman. 3 

DAGELAN MATARAM 
Banjak diantara para penduduk 

Semarang, terutama para pendengar 
radio jang telah mendengar, akan 
tetapi diantara mereka tadi banjak 
djuga jang belum menjaksikan sen: 
diri. (Oleh karena itu besok hari 
Saptu- dan  Minggu-malam ' mulai 
dari djam 20.00 tepat digedung So- 
bokarti di Dargo akan & ga- 
rakan ,,LDAGELAN. MATARAM” 
dari Studio R.RI. Jogjakarta. 1 

Kartjis dari pertundjukan tersebut 
sudah dapat dibeli pada hari Dju- 
mahat dan Saptu ts. 10 dan 11-4- 
1953 dikantor R.RI. Bagian Hubu- 
ngan Masjarakat “d/a Sekretariaat 
Gedung G.R.LS. Bodjong 116, djam 
08.00—12.00. 

  

PAMERAN BATIK -DIT 
Pendjualan kain 
taksir Rp. 50.000,— 

Pameran kain batik jang diseleng- 
garakan oleh Rotary Club dengan 
dibantu “oleh Gabungan Koperasi 
Batik Indonesia di GRIS, kemaren 
malam telah ditutup.. Dalam upa- 
tjara penutupan ini, oleh ketua Ro- 
tary Club Drs. Tan Swan Bing te- 
lah diserahkan sebuah piala 
K.H. Edris, ketua GKBI, sebagai 
tanda peringatan. 

Lebih djauh dapat dik 
bahwa pameran sematjam i 
kin akan diadakan di Bandung 
atau Djakarta pada' tg. 17 Agustus 
1953. Kini telah diusahakan untuk 
maksud tsb. dan “hati ini ketua 
GKBI telah menudju ke Djakarta. 
Menurut taksiran diduga jang hasil 
pendjualan 'kain batik dari pelbagai 
daerah diseluruh Djawa Tengah ini 
kira2 Rp. 50.000,—. 596 dari pen- 
djualan tadi oleh GKBT telah diso- 
kongkan kepada Rotary ' Club untuk 
korban2 bentjana alam dj Indone- 
sia. 

Dapat dikata bahwa pameran ini 

  

abarkan, 
tu mung 

ting di Timur Djauh untuk barang2 bikinan pabrik Djerman”, de 
—.mikian Francois Hetman, seorang “ahli ekonomi -Perantjis dalam 

harian ,,Le Monde”, Laporan Dr. Schacht, kata - Hetman lagi, te- 
“Jah mendjadi penuntun jang berpengaruh bagi politik perekono- | 

gal diam, segera mengadakan pe 
njelidikan jang &eliti. “Ini perlu, 
guna “menahan kepertjajaan padu 
rakjat umumnya, bahwa fihak ig 
berwadjib tidak pernah ,,menter- 
lantarkan” 
aja, meskipun 
aman. Pun "perlu iwa 'Pa- 
kem :ini segera diselesaikan, agar 
grombolan minginsjafi, bahwa 'jg | 
berwadjib siap sedia dimana tem 
pat. Meskipun petundjuk2 sangat | 
sedikitnja untuk dapat diperguna 
kan sebagai “bahan pengusutan, ' 
namun setjara sistematis dilaku- 
kannja penjelidikan jang teliti. 

Ikat kepala merah. | 

daerah2 pendjagaan- 
didaerah jang 

  

satu dari pasar jang sangat pen- 

Dasar mula2 jang diketahui ialah, 
bahwa para penjerang terdiri dari 
grombolar - bersendjata, — setengah | 
beruniform dan kebanjakan mema-| 
kai ikat kepala merah. Hal tersebut 
mula? menimbulkan rabaan, bahwa: 
jang menjerang ini adalah anggauta | 
anggauta | grombolan Persatuan 
Korban Rasionalisasi” berasal dari 
MMC jang lazimnja djuga mema- 
kai tanda 'ikat kepala merah. Tapi 
dalam pengusutan lebih djauh ada 
djuga petundjuk2, bahwa penjerang- 
an ini dilakukan oleh grombolan si-/ 
sa Bataljon 426, jang berpusat di- 
daerah Grabag: dalam hal ini dise- 
but-sebut gromibolan Supadi cs. Dan/ 
rupanja memang pemakaian ikat kel 
pala merah ini sengadja dilakukan! 
untuk siasat belaka, agar dikira js. 
menjerang adalah PKR. Perlu di-! 
ketahui, bahwa antara grombolan: 
SPKR” dan grombolanssisa Bn. 426! 
(grombolan Supadi cs.) ini memang! 
sudah lama ada permusuhan, pere- 

Sa bttan daerah pengatjauan di Djawa 
gar keterangan dari Kesatuan Tengah. Memang oleh induk pasu-i 

- Islam Surakarta, tentang |kan Bn. 426 jang kini sudah meru- 
soal Tari Muda-Mudi, pakan suatu bagian dari gerakan 

M emutuskari: Mengeluar D.I. dan kini sudah mengundurkan 
kan pernjataan sebagai berikut diri didaerah Brebes, dalu grombo- 

Pada dasarnja Islam tidak mela-'kan Supadi cs.” (Supadi ini dalam 
rang akan seni, maupun seni itu bery BU- 426 dulu mendjabat sebagai ser 
bentuk, seni tukis, seni 'sastera, seni 521 major) sengadja ditinggalkan di, 
tari dll, terutima seni kebudajaan| daerah Grabar—Magelang, untuk 
kita jang menambah rasa keindahan ian dasyat PPn osaa & Ta 

: Hasan SIH ika Dn. dan rasa menundjukkan kebesaran, 2 bak Sneak menaik ca dasi bia 
Tuhan Jang Maha Esa. . : . 7 

Sebagai conseguentie diatas Islam Ba lagi “dari Brebes kedaerah 
memandang perlu, supaja seni tetap 
mempunjai mutu jang tinggi dan! 
dapat memupuk ketinggian ' djiwa 
pribadi manusia. 
Karenanja' Islam mengharapkan, 

djangan sampai seni pada dasarnja. 
jang dikehendakkan untuk- memupuk 
budi pekerti jang tinggi itu, beraki- 
bat mengurangi kehormatan wanita, 
dipandang dari sudut kesusilaan, le- 
bih-lebih kesusilaan timur. 

Islam menganggap bidjaksana se- 
kali putusan Menteri P.P. & K. iang 
memisahkan olahraga antara pemu- 
da dan pemudi. Tidak lain untuk 
menghormat ketinggian “ martabat 
wanita. ' 
Alangkah djanggalnja djika kepu- 

tusan jang berharga dan bidjaksana 
itu kemudian timbul suatu ' fjorak 
seni tari jang dikerdjakan oleh pe- 
muda-pemudi bersama-sama. 

di Djakarta, dan nasihat Dr. 

Djepang jang terlalu 

  

Muda-Mudi 
Dianggap Djanegal Oleh 
Ummat Islam Surakarta 

UMMAT ISLAM Surakarta jg 
terdiri dari seluruh Organisasi Is 
lam dan Alim Ulama dalam 
sidangnja jang 'berlangsung pada | 
tel, 2 April 1953, bertempat . di | 
Balai Muhdiniadijah “Surakarta, | 
jang dihadliri 'oleh wakil2 “dari 
Organisasi2 Islam dan Alim Ula 
ma di Sm 2. Setelah mende 

  

  

Tapi sementara itu grombolan 
Supadi cs mengalami :persaing- 
an” dari grombolan PKR: Rupa: 
nja grombolan Supadi cs lalu 
mengalami djalan menjerang Pa- 
kem “ dengan berkedok sebagai 
grombolan PKR, sengadja untuk 
menanam kemarahan jang berwa 
djib kepada grombolan tadi. fal 
tersebut terbukti dengan sifat 
penjerangan, jang rupanja tidak 
untuk menggarong karena jang 
ditjuri tjuma sedikit pakaian, te- 
tapi malahan ada 3 orang polisi 
jang dibunuh dan hampir dibunuh 
nja Panewu Pakem. Dengan ada 
nja muslihat ini, grombolan Su- 
padi cs rupanja berpengharapan, 
agar jang berwadjib lalu mengada 
kan gerakan menghantam hahis2. 

  

  

i grombolan tadi. 

menggontjangkan masjarakat di- Ik 

lakangan ini memang daerah Jog- | 

  

kepanewon
 Pakem 
102 Je Ditju- 

i Pakem Timur: Siasat Ce 
rombolan Bekas Bat 426 Untuk 
Hadapi Aksi » Tri Tunggal” 

deka” jang menaruh "perhatian be 
di Pakem pada tel. 18 malam 19 
djauh dapat mewartakan, bahwa 

, oleh jang berwadjib telah dapat ditangkap seba 
Timur, jang diduga — bersangkut 
Sebagaimana diketahui, kota ke 

oleh gerombolan sebanjak kurang 
kap: penggarongan banja berupa 
tetapi dalam pada itu gerombo 

Ang polisi serta hampir membu 
Waktu “bata bantuah datang, fi- 

diri dgn tiada tinggalkan bekas. 
Bia Pena END P3 

    

— SI GRUNDEL — 
anna asal berita “pegawai ne- 

geri gadjinja AKAN naik 2070, 
tidak menjebabkan para peda- 

gang MENAIKKAN SEKA- 
RANG harga “dagangannja le- 
bih dari 20Yc       
»Perintis” Con- 

tra D.I. 
Pertempuran Di 

Tjikawung 

29 

BERITA terlambat  menjata- 
kan, bahwa pada malam Kemis 
j-b.L telah disinjalir sedjumlah 
kurang lebih 200 pasukan bersen 
djata D.I. jang terpentjar didesa2 
Tjibangkong dan  Tjikawung. 
Esok paginja oleh pihak tentara 
dan polisi telah dikirim pasukan 
patroli kedesa Tjikawung sebesar 
1 peleton Perintis. Pasukan Perin 
iis ini bertemu dengan pasukan 
D.I. dan mengedjarnja. Tapi tiba 
fiba dari bukit datang serangan 
gerombolan dengan hebatnja, se 
hingga pasukan Perinfis tsb. ter 
paksa mundur. Menurut ketera 
ngan 1 peleton Perintis itu dapat 
selamat berkat sendjata2 berat 
jang mereka bawa. 

Pada saat pasukan Perintis itu 
mengundurkan diri ke Adjiba- 
rang mereka meninggalkan dua 
orang anggota perintis-jang ter 
tembak dan diduga telah mati. 
Tapi kemudian ternjata- bahwa 
seorang diantara jang dianggap 
telah mati itu masih hidup dan 
dapat merangkak- menjelamatkan 
diri, walaupun ia menderita luka 
laka parah. Petang Kemis itu dju 
ga si-korban diangkut kerumah 
sakit di Purwokerto. 

Perlu diterangkan, bahwa per 
tempuran di Tjikawung tsb. ter 
djadi pada djam 13.00 selama 
LK. 72 djam. 

Sampai saat berita ini ditulis 
belum diketahui kemana pihak 

Igerombolan D.I. tersebut mengun 
durkan “diri, sedang dari “pihak 
tentara terus diadakan pengusu- 
tan dan patroli. 

Korban dan kerugian pihak 
gerombolan belum diketahui. 

RUU Penilaian 
Uang Mas Di. 

setudjui 
Bank Indonesia Berben- 
tuk Publiek Rechbtelijk 

R.U.U. tentang penilaian uang 
mas dan persediaan bahan uang 
mas pada De Javasche Bank se 

    

kepada | 

besar Rp 12.796,05 buat tiap kilo 
gram mas murni disetudjui dgn 
suara bulat oleh sidang. Parlemen 
pleno terbuka hari Rebo kema- 
ren. Sebelum perseiudjuan 'itu 
terlebih dulu redaksi RUU di- 
ubah, jakni semua perkataan ,,pe 
netapan harga” diganti . dengan 
»penilaian” dan perkataan ,,dihar 1 
gai” diganti dengan ,,di-nila?”. Tg 

Kemudian sidang memungut 2 
suara terhadap prinsip, bentuk 
hukum apakah jang diberikan ke 
pada Bank Indonesia, bentuk 
N.Y. ataukah " bentuk  Pubiick 

an grombolan PKR tadi. rlingga 
kemudian grombolan Supadi cs. 
lata' dapat meradjalela sendifi | 
zonder persaingan dari PKR. | 
Aksi grombolan Supadi cs ini| 
agaknja sesuai dengan instruksi | 
dari induk pasukan sisa Bataijon 
426, jang sudah rindu kampung 
halaman ingin kembali ke daerah 
Klaten. Dengan sendirinja mere- 
Ka membutuhkan daerah penga- 
tyauan lagi hingga tak menghen- 
daki adanja persaingan -dari PKR 
dan menganggap Sa 
kannja PKR mi. Niat kembalinja - K 
sisa Hu. 226 dsri (Mlrah Hrebts Rechtelijk ? Dengan suara 62 Ia- 
kedaerah Klaten ini dapat diga-| wan 10 disetudjui bentuk Publiek 
galkan oleh tentara dalam pertem | Rechtelijk. Ba 3 
puran? sengit” di daerah Peka-|. 3g pro bentuk” Publik Rechtelijk 
fongan Selatan. Demikianlah back TN 2 Tn ae 
ground mengenai adanja penje- | Paanik Da an, 
rarigan di Pakem. Selubung jg. (Ga. PIR. Ig contra ejaan Da 
melingkari Be asA Dena Mekah TN 4 

n ini ikit bisa tersingkap dan | Nan wu “3 
PN Grain Sudan dipake Tan ba Ganda MA Maa na 
tang lehernja. Sementara itu pe- "1 AN ah : : : ig akan datang ala memberi ke- njelidikan dilandjutkan terus. sempatan kepada Menteri Keuangan 

menjesuaikan RUU dengan diteri- 
manja bentuk publiek rechtelijk, 
Sebelum pemungutan suara Mr. 

Jusuf Wibisono (Masjumi) mendje- 
laskan pada sidang, bahwa dengan 5 
bentuk publiek rechtelijk itu tidak : 
lah berarti bahwa pegawai2 Bank 
Indonesia Jalu digadji — menurut 
P.G.P. Sebagai pegawai Bank lis 
mendapat otonomi itu, mereka akan 
digadji menurut peraturan Ibin dan 
oleh karenanja tidak perlu chawatir 
akan di ,,P.G.P.-kan?, 

le 

Banjak Perhatian 
Atas Pekan Raya 
: Nasional 

Berita ig disampaikan oleh Jaja- 
san Pasar Malam Nasional ig akan 
diadakan di Djakarta jatakan, 
bahwa usaha Pekan Raya Indon 
LA pertama dalam tahun 1933 ber- 

jalan dengan lantjar serta menda- 
at perhatian sangat besar dari pi- 

'hak perdagangan, perindustrian, pe- 
merintah Indonesia “dan negara2 
asing. Hingga kini hampir seluruh 
paviljun dan ruangan2 istand ter- 
Idjual habis. Pihak negar asing jz 
hingga kini menjatakan dengan r2s- 
mi untuk mengambil bagian dalam 
Pekan Raya, Indonesia alat: roti, 
Tjekoslowakia, Djepang, BRT, Hong 
kong, sedangkan jg menjatakan akan 
turut mengambil bagian dan masih 
menunggu keputusan resmi dari pe- 
merintahnja masing2 ialah, Austra- 
lia, Pilipina, ' Pakistan, India dan 
Sailan. : 

  

   

  

    
    

    
    

    
    

    
    

 

  

  

    

PAMERAN BONEKA | | atik Untuk 
Seperti pernah dikabarkan, pada Trygv e Lie tg. 26, 27 dan 28 April jad. di Ho- 

UTUSAN TETAP Indonesia di 

tel du Pavillon Semarang akan di- 
adakan pameran boneka jang me-| 

PBB, L.N. Palar pada hari Senen 
menjampaikan kepada ' sekretaris 

makai matjam2 pakaian internasio- 

dienderal PBB, Trygve Lie sehelai 

nal. ' Menurut keterangan sampai 
kini sudah ada lebih dari 150 buah 

kain batik sebagai tanda-mata dari 
konperensi Ecafe belum lama ber- 

boneka jang ,,mendaftarkan” untuk 

selang di Bandung. Kain ini jg di 

ikut serta dalam perlombaan tsb. 
Ka pameran ini, pun akan di 
pamerkan mainan kanak2, 

bubuhi lambang PBB adalah sifin- PENTJURIAN KAWAT, 
bangan dari Batik Trading Compa-| Baru2 ini Djiwk PTT. telah 

Seperti diketahui, pameran tsb. te- 
lah diselenggarakan ,oleh sub. pani- 

untk tanda-mata tsb. dan minta |oja kawat tadi 240. 

tya Hari Kartini di Semarang dan 

1 ini jahg dipergun: 
rima kasihnja kepada Batik Trading 

    

ke- 

      
    

  
Kanak2 Bertjatjad di Solo dan Se- 
kolah Orang Buta & Tuli di Te- 

  

        Demikian pendjelasan itu. telah berhasil dengan memuaskan.   hasil dari pada pameran ini kabar- 
nja akan diberikan kepada Jajasan 

ngan mterlokal SetnatanyPe 
Coy. ngan Kerugian Rp: 413,34. 

manggung. 

  



   

  
  

   
   

Dag Hammars 
“- 'kjoeld.. "5 

Sekretaris Djenderal 
P: B.B. 

DAG HA $ Na LN 3 5 1 1 , $ PA 3 3 “hi i 

dl aan ag Sidang | wu too BAN Sa Bat Han meriams antik (kuno) terbui ATAS USAHA Lembaga Indonesia Untuk” Masalah2 Luar 
PBB pada Da Sea Pok, wah “kementeris pn Bb Pp ok $ 9 wi Petngak Ta n geri | Yang | Pa Oleh Prof, Dr. Sun 0, Selasa bagi . ik di 

PBB, mengganti ak "pen itu P3 gada tan Tika jimat dari va DL sb. nie | persoalan Ne a Tenggara 0 oleh bea as Duta Besar Amerila 

alam Ka Babe ii ga “di India, Chester: ding Kini sedahg ada di dk Indon 
Sa a. Dalam tjerama hnja di katakan oleh Chester “amlea bahwa jg 

yiting bagi bangsa Amerika Sei rikat disatu | pihak “dan | bangsa 
Indonesia serta bangsa2 Asia Tenggara la a dilain pihak, ialah 
ladanja saling pengertian tentang fjita2. dan ke etudian jatising2, 

    
    

   

buta Akan Da apat 
Meliha t Lagi 

  

    

  
Kebaya ap Kena Kasi Pn Jo Aka a Dita: Te 
paiDan Dikerdjakan Oleh India in Bah Huda 
emadjuan Bisa Ditjapai Dgn Keuletan Kerdja 
“Dan Sem manga at: Kata Ches ster Bowles 

'Setjara Besar9-an Menghe 
annja Sumber2 Besi—Timah— 

sten—Tembaga Dan Batu Bara    

   

Tiongkok Kaja y 
isikan | 

  

   

      

        

      

Uu 

                  

         
  

un, “karenasia 

  

            
   

    
       

  

Bangsa Indonesia mempunjai hak untuk m Tara ipkan dari bang 
ka Serikat supaja memahami ten utang apa jg diperdjuang 

Nan : aa La Bar : Serikat : kam. oleh bangsa Indonesia, sebaliknja bangsa 
hak pula umtok meng harapkan ada: 

onesia Pap Nana Amerika Serik 

      
  

Ha alah Dj Beni, pusat 
8 « “dani Tic Ok imur : besipen . di. Tim 'iong 

disetudjui ntjalonan eh (laut, Pengeboran jang telah dita | kok, Tan “akan Paaan sumber 
Sidang Ur B, 1 hari (kukan di 4 pr Bata ke ch Pertam | pertambang Se 'kaja. Dan 
Djum'at j In- Ibangan besi dam msenssum | dr | lapisan ben Pa apa Ijum 

pulai m jan 2 i lebih Habaja telah Hiketn 
(daerah ' pertamba 
|Lungyen di Tion ngan sita» 
Ipisan jang paling tebal Tai 
|terletak beberapa ratus -meter « 

NN 8 penge 3 n-» lam tanah dan Sebagian dat Jap lapi. 
Aa Maja penlah 3 ban 5 (san itu akan dapat” dikerdjakan 

# Nama Hamerkoel musa dim | 'kali lebih besar dari pada tahun | dengan tjara2 pert tank di 
jukan oleh delegasi Perai enry ig g Jalu.. 6 (permukaan tanah. . s Hoppenot Sa eat Ka Se 

muan2 tak resmi. ) 
menafsirkan 

  

  

       

  majan. 

Dalam menguraikan tentang per- $ Lnnanaennan 4. 1 
tumbuhan keadaan di Asia Teng- 33 . 
gar a sesudah achir perang dunia jg Gerakan Mengor- 

.Chester Bowies menerangka an ah k udi 1 

Aa Ma atasan ibanhtan “Gadji 
Se: : da Sea Mar Seh arL 
: India, Birma, I ndonesia, “Cevior Untu k Mi ehi olong GB: akjat 

beberapa negara lainnia mem 
“punjai harapan baik dimasa Pee India 2 

3 apa di. Amerika Serikat telah ti.| DbIu AN di Oslo, ibu- s : 

Sa H3 Di Tiongkok engah-Selat: tan, ' lo ta wanio bad Koala ai Mn Me Bag aa 2 kota Norw rwegi a, pada hari Sela Pen buta. Sekar 9 ada h: akan 'bisa melihat lagi. Williamf i Ce 6 s jang kaja de engan “3 gam2 jg me. mango tawanan hari Sesas: : $ (Isa, bahwa pada gl. 15 April | Johnson, jang karena ketjelakhan Waktu ketjilnja mendjadi buta, kini pengangkatannja 'itu | : Sit | SEA PU Pa 25 HAsia' Tenggara itu. Dikatakan, 'bah 4 Kan jilnj djad Kini Dn bagan. baba See Yameis Pen Mak ana Art aga 2 besi dan “tak-mengan- Ae « aa Tan an jang terdja On Kun jad. akan diadakan »Hari Meno sma aa an datar gelap gu lite a” setelah mengalami operasi “dj 
jang penting mungkin akan” dapat 2 Of Self-Defen ce ung besi, pekerdjaan pen geboran PA Ta Tpreeara mempunjai tiga sudut. Per long India, Page 1 resbyterian 2 Chicago mem punjai harapan akan 'bisa me selesaikan. P |dan penjeli dai kan akan Se Suan An otei terebut» mera akjat Norwe. gia akan diminta Kn dasi agi. Na ai 'hasil dari operasi tadi chabari ja, kini ia bisa melihat Harapan Vishinsky ' Akan Dipam erkan D i /20 kali lebih besar “dari pada| "Tirua aa Te isaha “untuk memerdekakan | Kerelaannja supaja ' menjumbang a ilingnja,, Naat masih temang remang. Pada gambar John- 

ua ng kh 
Dalil ae jantonga “Mntuka akang | 3 Luar Ne egeri a Pa aan San He 2 2 pa 1 Benang (diri dari pendjadjahan bangsa lain. Ikan upah (gadji) satu hari mere so dengan isteri j aa : h ybesi, Kedua: revolusi tersebut merupakan |Ka untuk me aoi rakjat di 5 bni aye 3. aa Ki 2 An kena Net ngurus Ple- | tungst en dan n logam tak mengan :T 2 Bisa Di Ular evolusi untuk tertja painja harga? Jaerah2 1g pe perekonomi iannja ter : djandjikan, bahwa seknetaris djende Ta Se Indone |dung besi: lai innja. Sember batu |: a Si sebagai manusia. Ketiga: revo- belakang, hasil pengumpulan Karde Ia Men tu as Peme ral PBB jang baru akan mendapat sia, dirumah ke tuanja, Mr. Wong | bara: jg dalam tela ih diketemukan |. Wakil pr sesidlan “Associated Si lusi melawan tuan2 tanah besar, re- Juang tadi akan diberikan kepada CJ up 5 kan bantuan serta kerdja sama sepe | SOnegoro, baru2 ini antara lain bula didaerah pertam amban ngan batu ners Inc. telih mengumumkan, bah-|V dasi untuk tertjapainja kesehatan |kira-kira ANN penduduk desa2 Per at Ea & 4 B & z nuhnja dari delegasinja. dip pa, bahwa kongres IPSI (bara di Pingsiang dari propin si Nge Ika sedang dilakukan pertjoba: |jang lebih baik dsb. Sakthikulangra dan Puthanthuray 2 ovj! J ang “ ua Dinjatakan selandjutnja, bahwa jang 1 ke-3 akan "herangsung di Kiangsi. m-pertjo an benang pinta?| “Apa jang dihadapi negara2 dildi Travancore , India Sek latan, gu |. Usah U Ak .Me Ibra ' Da 5 

“Sovjet Uni pertjaja, Hammarskjoeld | 1 Ka 4 sampai tgl. 7-7 jg r Ka jang aa dibuat baik dari | Asia Tenggara ialah, bahwa kini na membiaj i bantuan tehnis dan 23 ntu em bersihkan Bana an ari dalam memegang djabatannja akan Di Tiongkok Barat t-lau t, dalam nylo on, maupun dari dacron acrylic. | usaha untuk meninggikan, tingkat SN Pekata o mengikuti dasar2 jang $ telah "gerik. prae-ad- |tahun ini akan diadakan penge- Benang ini dapat diulu ur sam- (penghidupan adalah termasuk dalam Ketua ,,Aksi Rakjat” Norwe- kan dalam Piag: BB, dan meng: |-v mBasional |boran 39 kali lebih banjak dari | pai tudjuh kali pandjangnja dan ke-'kemungkinan2. Kalau Indonesia dan gia, Arne Sunde, menerangkan MENTERI L hindarkan diri "semba to kemana “Indon "mengadakan |pada tahun jl. Disekitar “daerah Laga kembali lagi pada .pandjang negara2 di Asia Tenggara lainnja Baen D bagi ger Th pen gumpular n | memperingatkan pa dari luar. ig : “sesuai dari |sungai Wei, anak sungai: dari su |nja semula. 25 2 an ea “asi - Haa ana uang tadi tidak ditetapkan batas arti dari r 2 me Sovjet jang bari bala ,smembersihkan fangan- Sementara itu dari Stesbholin sis g pada (ngai Kuning di propinsi Shensi Menurut keterangan “wakil presi- Jap 1 waktu, tetapi diduga bahwa gera nja” dari politik laar dan Batak ThPoesi Stalin. " Kardelj: memberi 
wartakan, bahwa pada hari Rabu ini, Ya ima dan PON ke-2. telah diketem San “pula Ka den tsb. keuntungan dari benang |'itu, maka negara? tersebut akan me kan ini akan mentjapai puntjak | kan esa tersebut dalath th pida tonja dimuka 5.000: orans mu jaja-dalam bulan April dan Mei | buruh di Kragujevac, Serbia. Dilam pada itu Kardglj menjatakan, 

          

  

           

             
      

“pekerd daan 1 
“oleh pemerinta ih pan 
“pang dim naa u'20 

tela 2 
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3 . ltik Luar Dan Datsnh Negeri Stalin 

AR NEGER 1 Yugoslavia, Eduard. Kardelj, 

Hammarskjoeld 'akan bertolak ke) « Fbatu bara jang kaja. Salah satu |ini jalah, anna sekarang didapat nulis sedjarah penting. Apa jang di 
New York. (Antara). Disam ing Hn diah babak Bata pember Cha aga te Na esar tina - “kemungkinan untuk pakaian2 jang | pe erdjuangkan negara2 itu tidak 

Amerika Tj 
« ,Bahaja"Ko unis| ni, 2 ya de , Pataan2 (hanya 2 1 Calau negara2 demokrasi jang s . Bank Ae athan dengan kata? y Nisan "3 anda ar ran isi, tak Pbekerdja di daerah2 IP “menga | | togdom Harempan rg, men 2 hd engan 8 h gala organisasi Penting di Norwe 

: sa Er 'dah lam berdirinja mempunjai | cia “dimi , rek a|dan djandji2, maka tak akan lama Andjurkan Blok Barat dan ragam pentjak silat jg ter Na dung ba besi, timah, batu | puteri Josephine-Charlotte dari Bel-| 4 kgia diminta supaja “mereka . me PE ar ye reg kini berusia 1 YOMU- antilk memperdjuangkan “Hi knsandiurkan para anggotanja un | usianja. 
Bentuk Pertahanan Djang- Aa SI : han bai ip daa aa ra. minjak ET da at asbe 2) Ria Pangeran itu, an na Tuai ea tersebut dalam waktu jang cprak al ngha Panah Tp 2 kang Selandjutnja Kardelj mengatakan 

Pandja ang — Jaliran masih mpun tjabang | ngenai ' sumber? i injak tanah | an Ne IN Pe ekerdja dalam waktu jang singkat. Haa Tan AR ama |kakan beberapa pernjataan2 damai AMERIKA t k- |dan muancenja se 2 TE "pakan dilakukan di Hi erah seluas |Saksen-Co burg. Ibunja adalah almar | Uni uk itu dibutuhkan renrjana, se- Ledarkan “diseluruh Norwegia 'jang di Korea dan di .Dierman serta da 
sud untuk mendesak “kepada 'n 1e: 'Sebuah buku mengenai risalah se lebih 61. 000 km pe Sg 1. (Antar 2) | hiks Ti Ass dari Belgia, se orang 'mangat dan kegiatan bekerdja.  » berpenduduk — 3:200:000 ” -diiwa lam, lapangan politik luar. negerinja, 5 gara2 Erepa Barat me- luruhnja tentang mental dan-silat P E Antara rakjat Amerika Serikat. | - Pte “aga 2 NW2 1 seakan-akan hendak membersihkan ATJARA KOMPETISI PSIS. : ulai d si aan Pata jakan -segera dikeluarkan, berisi PP RUPA 1 Swedia : dan takjat negara2 baru itu ter! itu 1 djuta buku ketji? 2.1 muat Itangannja dari politik luar negeri Na Tngnatia I 21 mulai dengan 1 sumbangan jg amat berhar : 4 si : Pr Gap t maan keadaan” dan 'kKeterangan2 tentang India “dibagi | salin. Ina bAnk ena bhhwas tin. ' Atjara : kompetisi. PSIS dalam 
djangka pandjang jang bertudju- |“ Wakil Presiden, diantara. Na kn : 5 TN mn Hasian AE en 1. 1 Pars 1 Ni bagikan “antara rakjat," “Geredja ' gakan? seperti Btmberian amnesti | UNSSU Ini sbb.: an untuk menghadapi tiap ,agres |" a Pr : LN $ : amaan sikap dalam mengha-/: PP an Ani It Sabhn 1t April: CHIES Ne s?” oleh pihak komunis didalam rupa andjuran dan dorongan menge : Baper AN Pee wtg| Kepada para 5$S 11, Pandanaran: Union Tt 5 nai pentjak “dan silat. (Antara). kesediaannja untuk — menjebut2 | ninggalkah kesan mentj Pa pol Pa gai tai 1 . waktu 10 tahun atau lebih, dem Ma gan “elah melakukan yevo pemberian sumbangan kepada rak | lam atteri Salin”. Ma Semg. I , Seteran: Polisi IV 

Pan Oleh sumber2 MauMau S pena jat India tadi dalam chotbah2-| Tigaklah merupakan soat jang pen | 333, IV Kati an 
ui 

1 De a , 2 2 : 5 Nona 5 ZAk -£g 3 Ta 
0 Lesi Maba kemaren. Menu- au au era ' — Amerikalah Tae Bae maa sing, Kata Kar delj, apakah maksud Tjahaj aja Smg. I, 2 ari: Poris HI 
rut sumber2 tersebut pemerintah Mis : Ka th hk | g pertai 1 

5 : dari manoevre itu ah apakah peme ai IPL bandana an TN 

kearah melepaskan  idee bahwa | ENAM orang anggauta gerom. 
. AS sesuatu perubahan. dalam politik lu- Tera aa F R ASULIR Turki ar dan datam negerinja. Jang penting |: T tahun 1953 “atan 1954 atau 3: |botan je terdiri dari 100 orang 

rta Tian U tkP ak k regime 3. Tr 
jan tjat erta NANKAN | itu terpaksa mentjari popularitet di Pada ts F Abril ibl dibawah Ot dimana serangan oleh pihak ko- |ditembak mati, Ketaka gerombo Diri Thd Sovjet Russia Jantara massa Soviet. Kes haan AA Puan alba BU Tao munis dianggap sebagai santjam- lan tsb. akan menjerbu misi Ka PENDUDUK dua buah dusun | Wenundjukkan, betapa kuatnja p Pe nya Na an terbesar”, tholik di Kiake. Pe Penembakan ter te 

Perasaan jang bertambah kuat di- Isebut dilakukan oleh polisi, 1 
geri, : ela Natan Antar s terba. | Semarang, Stadstuin telah 
ia 150 Nan TAN perang pada perbatasan “antara” Turki Pa anna 200 jet terba Inataran TAWI. Weight Lif 

kalangan? pemerintah Amerika ia- |segera dikerahkan ketem dunia edua dan Rusia, terdiri dari laki2, pe |. Pan eta ban Ah ting 1953. Dalam pertandingan iri 
1 tebakan : pen pak an gr rempuan dan anak2, Sabina Gap ekspansi setjara imperialistis ke telah ikut 26. perkumpulan dari In 

rus berlangsung untuk waktu jang f Gili berhasil meloloskan diri 
litik sematjam itu luar, kata Kardelj. 

oleh karenanja harus mentjegah “dja- |: 

  “peni dah, tapi sebaliknja djuga tidak sa jd: “bahwa djang an h “henda aknja menga abaikan segala sesuatu jang da dan :silat keluar: negeri, untuk mem mukan pu ula di- propinsi Kan | tertentu Ga sati ukur ra, untuk Ta na, Aa 3 j La Aas “ |. Di ' kotapradja2 (kelurahan) pat ' membantu memperkuat perdamaian dunia. Djika pemimpin2 
'Tenggara | akan banjak tergantung | Norwegia jang semuanja berdjum mungkin. harus menghendaki perdamaian, segala sesuatu jang 
terutama kepada apa jang dilakukan|lah kira-kira 700- buah, telah. di | Mun gkin h Tg erdja Alah untuk mentjapai persetudjuan serta 

Nanas »'kekajaan bangsa Indo- B2 Pekerdjaan pengeboran di Pen 
dala 1 pentjak dan Tiongkok Barat-daja tahun “|. da 

Na Apa dai ad setiden Ba nda aa aa Pada t al 9 April hari ini Pangel £ oleh Indonesia dan India sekarang buka 540 panitya pener Pn di ! perdam mada mokratis bagi dunia. 3 ini, Tetapi djika 1 aa itu hanja fence”, Mahi mnilai2 ig tinggi. (20 Regu penjelidik kini sedang ran Jean, putra-mahkota Groot Her" naya 1620 “punifya “derma. Se ja : : 
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sii soal. Djuga Ameri Protestan Norwegia" menjatakan kepada para dokter Kremii sara 
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: .. ktjema GA 1 2 PA esia, jaitu Sin Lee Bar ki- Pn rikat telah berusaha tjemas, akan tetapi Pe Dinjatakan selandjutnja, bahwa pe Pa 1 25 tp. 2 ta & Ban an bin 
Nak tidak ikut perang, oleh tekad adanya, mer mpersendja merintah Sovjet jang baru kini ter- kuta To ara 2 9 & Sesak orang ap i an bani dalam perang dunia per | Siri dengan an untuk mem | paksa Penarikan konsesi2 kepada |xy & & pekaloupan 2 Ban Tag 

ama, maupun ja dunia kec buru, tjangkut dan alat2 pertani | perlawanan AA B3 an menurut (yieh Hui biz kira "3 pkn Chae 
rentjangan militer dan produksi jz. Aa Ga M an ia dipaksa untuk ikut pe- an lainnja untuk membela diri Kardeli. Ban e de San is Klua Djakarta 2 san Tn didasarkan pada pendirian ke Pakai Bie, Santan oleh 1 na La : rang itu. terhadap apa jang mereka sangka | Malen dapat me ngkons olidir diri, Iitn Hui Sur abaja 3 orang dan Ta an sekarang sadja, serta harus Jaa 0 bunuh, ka aa lala Ta nan BESI : : Tentang muntjulnja fascisme S0 aan Aan Mbak Ka yang ina Fi tak akan Nak punjai Manu “| chung Sze Maa 3 orang. Kesu njesuaikan siasat mereka denah unisE raelolosai da “dari pengepu 25 Rn RERE ane : Djepang di Asia Timur dan nazi - |dilantjar kan o ( Rusia. an sebagaimana ditjiptakan oleh Sta sean . J 2 G1 Ir : : Ana Hi Aas) dahannja pertandingan ini sbb: 
per Pn 2 ang za ngan jg meliputi daerah sepandjang ea Djerman di Eropah jang telah Penduduk tsb. oleh para pemoe- 5 : Bantam Weight: djuara 1.. Tan Soe ru sekarang akan menjeru ce- : , : 2 

ka ena Ela Bana Pani itya Polit ik PBB: Bi itjara- rang dunia jang lalu, Chester hari itu di dae- K alau Tima h Dan Tjing (Sin Lee Bandung), 3. Robert 
melandjutkan tudjuan2 pertahanan | ay untuk menjerang misinja itu. TE B 2. 'menjatakan penjesalan- |rah tsb. oleh aan perbatasan |-& . mereka sekarang, tetapi dengan me- #. |Turki akan diadakan latihan pe- 2 , Feather: 1. Lie Tjing Swat (TCS Mtma (2 1001 abang Pas GP kan Pe "dahan Pera angKuman | bahwa. Amerika Sirikat “tu ja KaretT 32. ms Kik Hok (LAS, Len rang2an. Ketik n. penduduk tsb. me- eru sTurun Smg): 2. The Kik Hok (H.&S. Ban waktu, di sumber2 itu. Di- dak an ea Tan Ka kaung lihat sedjumlah besar tentara memal «SI 'dung), 3. Tjioo King Tjoen (Sin Lce katakan seterusnja bahwa tudjuan) 2 . Panitya Politik PBB hari Selasa jl. telah melandjutkan pembi- Ne” perang duni 

    

ngan sampai mengadakan suatu pe- kepada polisi.   

  

Suki Bgn, Na maka mereka bertekad Dim 6 Bulan Lagi Ma- Ban 2 ung). 
daripada “usaha baru ini ialah “ 10 Pendjahat tjaraannja mengenai tuduhan? BI Lengan bahwa Ame Amerika Seri- selesai, maka: bangsa ania kedua untuk mengusir kaum PE sr” de- laya Akan Alami Krisis Les Ioi Tio Ging Hwie (T. tuk me tkan n a2 Barat da- Kg ngan sendi Si ada pada mereka . 1 : . 1 tadi aan peit “aa “alta apa. kat mengobarkan perang kuman di Korea.” rikat mempunjai harapan besar 2 jg 3? L.H. Djakarta), 2. Sie Ping Tjiang . - Fil 

, 3 3 1 : ta am jang Ia Ameriki: ikat mem : £ Keuangan H.&S. Indramaju): 3. Liem K ngan persiapan militer dan industri Perang Djepa ng sa 1 2 al na ta Seri “bensir- Hilaknja An. akan hari kemudian. Masa Berkenaan tindakan jg sangat be-  Djika harga2 timah dan karet te Naa (H.&S, Pekalongan : sa jang dengan tjepat akan dapat di- Zorin hari Selasa Amerika Serikat tidak da apat ME |rani ini, pang ima divisi ketiga ten- rus' merosot, maka Malaya dalami : 22 (Tj 
perluas djika petjah “peran " Usul? | Akan Dime rdekakan Lagi | han2 tadi. Sna Se ore Us Yah terian tali berdasarkan alasin ito njetudjui sikap Sovjet Rusia, ta- |tara "Furki,: “ djenderal — Fevaij waktu” 6 bulan ts aka datang Hi pa) Ka Serat Ta Nag ini diharapkan Ka" didjelaskan| KEDUT. AAN BESAR Amerikal bahw aa usul Am Ta Pn ja bahwa: 'U pi dalam pada itu ba aa Ameri Mengutch men njampaikan — penghar- | in? akan mengha so krisis “keua- (Hwa Hem (Sin Lce Bandung) 3 rhe oleh utusan2 Amerika dalam sidang | di Djepang tg. 30 Ma 2 il. membe| pagan belaka, Menjedikan kb Kom Tt ni 2 an Serikat “dapat me per gaannja kepada penduduk desa2 tsb. | ngan, AN akaa diperingatkan « oleh | Tsin Nan (H-&S. Band una), AI Organisasi Perdjandjian Atlantik |ritahukan kepada kementerian luar| tang Sita ukannja nje 2 nternasit 4 dju Ha jang ga jatas jan jg telah ditundju- LE. Himsw orth, menteri “keuangan Light Heavy We eig! :3 1. Goei Siong Utara jang menurut rentjana akan negeri Djepang, bapiga II. pendja- . : ti: R si usia jang Pakan kan oleh mereka. Kedua desa tadi | Federasi State ya, pida hari Senen. (Gwan (TCS Sing): 2. Jo Hok Gwan 
April pad Aan an Kenang Aa WAR pemina una tudihao2: Mak” S9 Vie» tentang selama perang dunia kedua mela |adalah Mardit dan Pahlivan. (AFP)-|. Dikatakan, bahwa keadaan  ke- (Sin Lee Banduna),” 3 Tieng Ban NA : , | wan Nazi Hitler. uangan negara dewasa ini adaluh| Fiwie (TN Surabaia). gamo, demikian dikabarkan dari |perang kuman itu sungguh? berala- t Dengan Sabina “neraka dita y al  Defi isit t Ing TL 1S Hemat Masak: hargu2- Hkah, dan kali” 3. $ ja) 

Le. y Lg sa 2 terbaik bagi 5. ta dan perdjandjian2 aa, maka | 'ret terus' turun, sedangkan pereko- en Lb Ino Bea ne PERUNDINGAN Dr 7 sr Sebagai Geketahisi ratusan pendja Tae Na Hheliesitang : emak kar pihak Amerika Serikat te 436 Dju ta | Pa nomi ian Malaya sama sekali tergan | cs Ka S5 2 Tn 
5 DIMIIKAL, e Hau "perang eekah. dibebaskan serjara Pun bemdinta kuman, | kata Zorin. |lah separoh djalan. Hoa ag jang date | 8 dan pendapakan jang. dipetor | van €kampisnt di Bin Besa WAKIL2 negara. Barat demikian oleh Amerika ig kini ma- | iah “merutifikasi Prstokol Dich va Ka oleh bangsa Amerika Seri-| ar keuanga ah 1952 - 1953 ena dari pendjualan bahan2. terse- dung: The “best: Liftert-Sis Ping Ti Rusia hari Selasa 3 in (demik menduduki  Djepang. Salah se- He tinbarang Batasan £ inka aja bangsa2 Pelandis | | “berachir d den an d de- | but. Dengan Pa an. lain, demi au inden : Sic 

mulai mengadakan konperensi |orang dari pendjahat perang Dis Se beklin Hore amgkas Bitinta, aa | Hana Ana aa te-| Jaa 1g at Iklan Eps swo Pe BPI Rod c0ttesk ikan 1953 telah di 
Tapa aon Mann Pa aa ng imi Ik ap Ka ira peri |kik Indonesia Lambertus- N. Palar Sa Pa djata- | Pe naa Aya si Pee  Seban Ta Penata ua Lengan“ MEOING IN Kuti oleh. 8 orak jala Mepunai apat dianggap bul iitsu, kini ikut serta da 2 SN Sena tan iba" 1 | 
djalan perundingan setjara Besar Tihan. Pemerintah Djepang telah me Naba Na pi elo an Ke II “Uatgin 'pada itu apa jang disaksikan orang 19 

dang sa 
: h dan karet itu terus “merosot! 1 : 

besaran antara Maa besar me Injampaikan protesnja kepada. Ame- NNebAL Aa Ju, Udakee berpa ak”. tenis: ialah, — demikian menurut Chester | h 150 dj ster ri Pekalongan dan 1 dari C td ung Hua 
rika dan negeri2 lain, berhubung 

denah ketjepatan' dan tingkat jang Da Ket ek Hok 
na : Wakil R 2 Ang ci Visni nsky Powes —— kemudian berturut2 Po- Tk sekarang ini, maka dalam. waksn| Diakarta. Kesudahannja: Ie Ho 

delegasi berku Idengan “dibebaskannja lebih banjak | Sap ta uduhan2 tentang perang ku- pada hari Silat mengatakan, bah- |landia djatuh, demikian pula Tjeko pa ka ia Ga 6 bulan Malaya akan menghadapi Sa era Sa “Djakara) aa sar Rusia Bj Carsor PA di pendjahat2 "perang besar lagi. - H3 Na an ia tidak akan menga adjuka an |Slo Oa Rumania, Hongaria Ta an ee besap uk ebagai akibat | Krisis 5 uari gan 5 Demikian:  Hims- INH Uk BA Ge an 
BK page ind $ isarankannja, apavlia Gl KE| ysulnja mengenai pengurangan per- | ne Lan ainnja. Kae Wore Lan i 

Beren ama mana Ben kana Pare NONA putusan untuk membentuk “ Komisi | yen aafaa ae Sao 1 anta | : tani soal persendjataan tenaga pn tik militerisasi jang ey dilakukan DJUARA NASIONAL BULU. | 2 NA penjelidik, maka hendaknja RRI | psr "serikatan Bangsa2, jg akan me- |atom pihak Amerika Serikat telah | 98 oleh golongan jang be rkuasa F Dengan keputusan  perd NA ra - 
5 dan Korea Utara mengemukakan ne | sentang rentjana2 pengurangan ber jim i menjekudiht untuk pelutjutan  sen- Janur ' menteri, jang diambil ba H2 tag ik Rn AN 

sd ang ertama-' ani A— gara2 mana jg acceptabel bagi me-| sengjutaan dar negara? Barat, Vi- |djata atom dan menjetudjui untuk | won ea Na bana aga P mengabarkan: dari Singapura, TC 5 reka. Demikianlah wakil Indonesia. ewe le yola hari To berskab sa tadi penjelidikan ditiap2 pabe- | : sn Pedan Cah Nana sel Ae DAN | bahwa kalangan olahraga di Malaya 
2 Wakil Junani Alexis Kyrou dan |ngat ramah-tamah, menerangkan ke rik, taboratorium dsb. oleh - badan 'Ketjuali Overste Mokoginta, dalam Bt 4 bahasa | bergembira menerima kabar jang mg : »9 m3 : Haa 5 $ Tionghoa dan Inggeris, jang ham | njatakan, pemain bulutangkis dak V Fa de-mensn | saeh nden United Press ' se: |internasional terhadap negara2 jang | . 2 Andi" “Azis. dipanggil pi “ AA 2 nb kis Rn Dipulangkan Demen Pr nga AA Hherahoke. 2 Bayat umum mulai Jaan «memiliki tenaga atom. 7 : DIA seba saksi Man e Gde Soe ai r se Po ja aa 5 Ri California, Dave Freeman keluar se 

23 : : Ikan kesungguhan daripada maksud? | dakan pemungutan aa tentahg pel Mengenai politik A.S.  terha- | kawati, Beras. presiden NIT. Ketera tel Ta Hai beriininapan saggi Jana Ps ae di 
B: da 5 Dite li Ss 1 b Pro- nja jg damai, dengan “dnlaa mena- | ngangkatan Dag Hamm rskjoeld da 'dap Sovjet Rusia dikatakan oleh |ngannja didengar dalam “sidang pe- keputusan : a—. buku ni aa meri Kah in Na Ne Mana ree 

a junja tempe 1 Jelebaran rik kembali tuduhan2nja tentang pe|ri Swedia sebagai pen opa sekerta | Chester Bowles mengenai tiga |ngadilan tentara tgl. 1 April jl. Keb put Kan tu disebutkan, ba man aka cadakan 6 ng ke Malaya un- 
d 5 Pp rd : rang kuman atau menjetudjui pem-|ris djenderal Trigve Lie, bahwa Ru-| pokok: 1. Tidak” akan. utang 'Gambar : Soekawati sedang meng- (ke n itu diambil untuk men Ne mengadakan pertamdingan2 exhi 

n a : er amaian bentukan sebuah komisi: dengan delsia akan berpegang teguh “kepadal kan po olitik na pcasement” (me- utjapkan sumpahnja menurut agama djadi “Blertiban, keterite erama an ion : 
: 2 mikian maka berachirlah perbin- |dua amandemen jg telah diadjukan | ngalah) . ap So $ nja Hindu Ba li sekte Chiwah. umum serta keamanan, ir 

) di Korea dikabarkan bahwa pasukan2 tjangan jg” merintangi usaha2 untuk | dalam minggu 'ig lalu terhadap usul | 2. Memberikan L . | 
RRT hari Selasa telah menjerahkan serdadu -PBB pertama- | mentjapai perdamaian, kata wakil | pengur at persendjataan negara2 5 ngsa2 Jain untuk K MT Dut tjerdi L Be- tama jang mendapat luka berat dalam pertempuran disatu Junani. 2 |Barar itu. “pe ipan ja h SR EA aa tempat jang letaknja 700 meter dari daerah perundingan Pan | Kyrou seterusnja menjatakan tjon ba K. Dalam soal “imi jang berpen! r ik b Jida ora h Mun Jom dimana wakil2 PBB dan Utara kini aa PE dong an era Pang Un Sea TN Ten di Maa Ni Ba satu aan : a an HL er 4 dingkan" tukar-me nukarkan tawanan perang jang luka2 dan 2 orarig opsir Amerika, jg menuru dunia ada jang "gan E Ve saban Beberapa saat s matahari Werbite alat2 pengeras . jlpihak Blok Sovjet telah mengaku Pi 1 A jaib daerah miskin, mak S6 Eni Sha n suara SIA N umum kan kepada garis2 pertahanan bahwa pasukan2 Serikat di Korea La : cadiann a tidak sehat, ' 3. ALS: Menara Bekas 3 dilen ' PBB dengan menembus kabut pagi: .,Perhatian bagi semua mempergunakan alat2 sendjata ku- Utk Lin duj gi iri Thd be erpand in, bahwa da dus | Ken ne tr Bis San € 
opsir dan anak buahnja. Lekas2 madju dari sajap kiri kedu-- man aa ditanjai oleh suatu panitya Bahaj Fa Dini Aktip(? a INI tidakl ah, i & hasil N ebbukba TN 2. ” 2 1 TAOTIK dukan. Kami tidak akan menembak! £ 5 NN Makam bahwa Poni DN al jang 5 1 dapat di Kuomintang jg berkeliaran “di Fihak PBB achirnja dapat melihat serdadu kawan jang || . Adela 3 tas Maa Rar serdjana ia ta ari. Selasa Ka ne at akan ” E kowtnlai Shi, Memberi taka Ta setelah Damin Hua lutans Kal tiga, kali. 1 dalam Ta, Sovjet ani Kn 2 Na menerangkan, bahwa sebutir . pil | dengan nana, PBB u tuk mun kementerian ' pertah 
Serdadu jang luka itu adalah dari satuan Puerto Rico, Ia di- | Mit Mer Kter F Boviet Hana seharga kira-kira Rp 15.— akan (te Nungaiaga dasar2” 'perdgm. ap mono Da aa ba 
tinggalkan oleh serdadu2 RRT dalam sebuah parit, ira2 2 membunuh "pe | dapat meli ndurigi seoi rang manu | Demikian Chester Bowles: (Ant.) Yukang: Kuomintang” tsb, 

larikan diri dari markas-besar 
berkedudukan di Mongpu 
pat ini pasukan2 Birma 1 
mukan bekas kamp2sor 
dadu2 Kuomintang 
latihan ig telah di 

2 : : a lak 
700 meter dari Pan Mun Jom. Regu penolong segera madju dap dakwaan hend telah dihasiL sia dari penjakit jang ditim Na Menma etaba 

lah timur Taungi 

  

   

              

       

   

    

    

     

  

  

   

    

  

       

  

  

   

                         

       

  

' . rai impin2 Sovjet itu, 
dan berteriak2 dalam bahasa Spanjol, apakah ia masih bisa ba ijara2 3 Hd sambk Ba. 'olei ta 9 Tina r radio aktif atau ADLAI STEVENSON TIBA 
berdjalan. Serdadu tadi mentjoba, berdjalan tetapi djatiih hing KU Babul 22 dergiktan setan Pa to PN akibat ledakati bot ato: : HARI INI 
ga dua kali. Regu penolong achirnja madju untuk mengam- lh dipakai untuk memperoleh 2 sala an dibuat Aa cysteine, |. Bekas tjalon Presiden Amerika 
bilnja, sekalipun serdaduZ RRT tidak djauh dari parit itu. ngakuan2” dari kedua opsir Ameri Kh satu dari kedua asi Ardila dari Partai Demokrat, "Adlai Ste Tembakan tidak: dilepaskan dim serdadu jang luka tadi diba ka jg Uitawan oleh pihak Korea Ino,,ja ai, 'membentik utpalang yenson, ditunggu kedatangannja 
wa masuk. Badjunja penuh dika a selebara n2 propaganda Utara itu, kata wakil Junani. protein Seperti urat ge Cu” dan (hari ini djam 09.45 di Djakarta 
jang na Ban maian. 4 | djaring2 lainnja harus» dimakan | dengan pesawat terbang 'BOAC 

(Antara). sebelum bom dtoni itu meledak. | dari Singapura, 

    

    

    

nil di sebe- 

sungai Sa-           ME Kemih    



   

aki 
a
n
 

K
I
 Sa 

      

€ 
z 
& 
Pe 

82 
f 

ai “3 
B
E
 
Rene 
pesanan 

    

b
e
k
o
 

K
e
n
:
 

& S
a
l
e
s
 

$. 
Pena 

    

    PENJAKIT MENULAR. 
Menurut daftar dari Djwt. Kese- 

hatan Kota, penjakit menular di 
semarang jang tertjatat dari .tg, 22 

s/d. 28 Maret 1953" sab.: ' Typhus 
abd: dari orang mendjadi 24 

ang, 3 antaranja sembuh dan” 2 
orang. meninggal: Paratyphus A ma- 

h tetap 6 orang, 2 orang antara- 
nja sembuh: Paratyphus C dari 3 
orang mendjadi 4 orang, seorang 
antaranja meninggal: — Diphtherie 

i 5 orang mendjadi 6 Orang, se- 
& antaranja meninggal: Poliem- 
is ant. aguta masih 

orang jang menderita. 

. FANCY FAIR DI 
0 KEBONDALAM. 

3 Menjambung berita tentang: 
: cy Fair di Kebondalam Se- 
marang, lebih djauh dapat dika- 
arkan, bahwa Pasar Malam ini 

akan diadakan pada tg.. 28, 29, 
dan 31 Mei jad. Menurut ren 

tjana dalam P. M. ini akan diper- 
tundjukan a.l. Krontjong, Yang 
iem orkest, Liang Liong, Sam- 

sie, -draaimolen, pantjingan' dsb.- 
nja pula jang tjukup menarik 
bagi umum. 

Alamat Panitya sdr.  J. Ong 
Tjien Liong, Gg. Tengah 73, — 

arang. 

: AN DI SEMARANG. - 
Dari Djawatan Penempatan Tena 

ga di Semarang diperoleh keterangah 
bahwa achir bulan Maret ini ada ter 
tjatat sebanjak 1.938 orang pengang 
gur pada djawatan tsb. Dalam tahun 
1952 terdaftar sebanjak 10.945 orang, 
sedangkan dalam tahun 1951 ada se 
barjak9.917 orang, 
Meningkatnja pengangguran dalam 

tahun 1952 ini, ialah antaranja kare 
na pada tatan 1952 itu, banjak per 
u n me :tup - pintunja, akibat 

- kesukaran al-t2 atau bahan2 jang d' 
b n oleh perusahaan2. 

Selandjutnja pihak diatas mene- 
rangkna, bahwa dari djumlah orang 
jang mendaftarkan diri pada Djawa 
tan tsb. achir 1952 itu, ada terdapat 
6.262 orang atau .tenaga jang outa 
huruf, 4.205 kularan S.R., 431 kek 
aran S.M. dan 147 keluaran S.M.A. 
atau sederadjatnja, sedangkan tena- 
ga2 ahli sama sekali tidak ada jang 
mendaftarkan diri. 

Disamping ini ada terdaftar pul 
sebanjak 71 orang bangsa asing. 

Kini Djawatan Penempatan Ten: 
ga telah terima peraturan baru dar. 
Kementerian Perburuhan jang menje 
takan, bahwa Djawatan Penempatan 
Tenaga dapat memberi bantuan mc 

-dal, kepada para penganggur jang te 
lah mendaftarkan diri. Berapa banjak 
djumlah uang jang boleh diberi bar 
tuan modal tsb. “terserah kepada me 
reka jang memintanja sedangkan per" 
berian bantuan modal itu, “dapat d 
berikan kepada perseorangan etat 
pun setjara kolektif, dengan sjarat: 

RITA PENANGGALAN. 
Langganan di Kudukeras, Joana. 
Hari Djum'at Pon bulan Mulud 

tahun Masehi 1897 djatuh tgl. 2 
Agustus atau tel. 21 Mulud tahun 
Alip 1827. 5 : 

Langganan di Pati. — Hari Sap- 
tu Legi tgl. 23 bulan Puasa itu dja- 
tuh Masehi tgl. 27 Nopember 1937. 
Hidjroh tgl. 23 Ramelan 1356 dan 
tahunnja Djawa Ehe 1868. : 

Langganan di Pandeanlamper, Se- 
marang. — Tgi. 18 Oktober 1913 
'adalah hari Saptu Kliwon tgl. 17 
-Apit tahun Alip 1843. 

Langganan No. 5753 di Semarang. 
ari Minggu Wage jang dimak- 

sudkan Masehi djatuh tgl. 3 Okto- 
ber » hitungan Djawa tgl. 18 
Puasa tahun Dal 1839. : 

Langganan S. di Solo. — 1. Hari 
Senen Pon Redjeb 1858 Djimakir 
djatuh tgl. wuku Gumbrek, 
mangsa Kapitu, Masehi tgl. 16 Dja- 
nuari 1928. HH. Hari Selasa Pon Re- 
djeb 1860 Eh€ djatuh tgl. 29. wuku 
Marakeh, mangsa Kapitu, - Masehi 
tgi. 31 Desember 1929. , 

PENJUSUNAN BUKU PENUN 
TUN PAMONG DESA. 

Sedjak '2 bulan jl. diketjama- 
tan2 seluruh Karesidenan Kedu 
telah disejenggarakan  sematjam 
kursus kilat Pamong Desa jang 
diikuti . oleh para lurah, tjarik. 
.kamituwa dll. 

Oleh karena tjorak dan ragam 
nja pemberian peladjaran untuk 
kursus tersebut -ditiap2 daerab 
ternjata berbeda2, terutama soal 
'peil dan systeemnja, maka oleh 
para pengadjar banjak didapat 
kesulitan. Untuk mengatasi kesu- 
litan2 itu, oleh para Bupati dan 
Walikota telah disarankan untuk 
mengadakan tjara dalam 
segala matjam peladjaran. Kemu 
dian keputusan konperensi 
di Karesidenan -Kedu baru-baru 
ini mengenai penjelenggaraan 
kursus kilat Pamong Desa berda- 
sarkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No. 12/1951 dibentuklah 
suatu  panitya jang terdiri dari: 
Ketua R.S. Tjokrosumarjo We- 
ana d/p Residen Kedu, Patih 
Bari tiap2 Kabupaten selaku ang- 
gauta dan Kepala2 Djawatan Pe- 
nerangan Kotapradja serta Pendi 
dikan  Masjarakat — Kotapradja 
Magelang sebagai pemegang ad- 
ministrasinja. 

Panitya ini bertugas memetjah 
kan soal2 kesulitan tersebut. 

Pn 

tetap 3p nga rampai. : 

| sebaga 

mengenai perwakilan wali-kota/ kepa 

    

         

dol: 17.10 D 
2. 17.45 Njanjiun 

Anne Shelton. : 

Ge dir 22 

ngan kanak 
C-onway di 

  

18.00 

nga rampai hid. Tossema. 22.20 Bu 9 PA G 

DJUM'AT TGL. 10 APRIL '53” 

Taman peladjar. 17.30 Pengumu- 
man berita daerah. 17.45. Xavier 
Cugat. 18.00 Tjahja kemala. 18.16 
Adzan. 18.20 Selingan. 18.30 Riang 

|ria gembira. 19.00 Tanda waktu. 
19.10 - Selingan. 19.15 - Tindjauan 
Tanah Air. 19.30 “Tembang - Tjian- 

ran pemerintah. 

hall light orchestra. "21.00 “ Berita 
bahasa Djawa. 2115 Langgam KR 

djauan atjara. 22:20 Sandiwara 
dio. 23.00 Tutup. 
SAPTU TGL. 11 APRIL '53. 

Taman kusuma. 17.30 Warta berita. 
17.45 Pengantar minum teh. 18.00 

|O.K. Bajangkari. 18.15 Obrolan pak 
Patrol. 19.00 Tanda waktu. 
Selingan. 19.15 Siaran penerangan. 
9.30 Pantjaran pelangi. 20.00 Sari 
arta. 20.05. Siaran pemerintah. 

1 
w 
2 
pelangi. 21.00 Berita 
wa. 21.15 Pantjaran pelangi. "22.00 
Warta berita. 22.15 Tindjauan 'atja- 
ra. 22.20 Irama penghantar kepera- 
duan. 23.00 Tutup. 

SIARAN R.R.I. SOLO: 
Hari Kemis 9 April "53: 

17.00 Pembukaan: 17.05 Dunia ka-| 
nak2: 17.30 Maklumat berita dae- 
rah: 17.35 Kamus harian: 17.45 Ra 
juan sendja: 

Rajuan putri, 19.00 Tanda waktu: 
19.10 Ibu kota hari ini: 19.15 Tin- 
djauan ekonomi, 19.30 Uraian ten- 
tang seni, 20.00 Sari warta berita 
20.05 Siaran pemerintah: 20.30 The 
Moon Islanders: 21.00 Berita bahasa 
Djawa, 21.15 Atjara esok hari: 21.20 
Lagu2 Indonesia: 21.30 Klasik:'22.00 
Warta berita, 22.15 Larasmadyo: 
?3.00 Tutup. 3 13 
DJUM'AT TGL. 10 APRIL "53. 
Djam '17.00 "Pembukaan. " 17.05 

Dunia kanak2. “47:30.Warta berita. 
17.45  Mendjelang  sendja. 18.09 

"Uraian nj. Sumarman, 18.15 Hibu- 
Iran petang O.K.. Murni..:19.00- War 
ta berita. 19.10 Ibuskota hari ini. 
19.15 Tindjauan ,Tanah,,Air:- 19.30 
Pilihan pendengar. 20.00' Sariwarta. 
20.05 Siaran pemerintah. 20.30 La- 
zu Tionghoa modern. 21.00 Berita 
bahasa Djawa. 21.15 Atjara. esok 
hari. 21.20 Klenengan manasuka. 
22.00 Warta berita. 22,15  Klene- 
ngan manasuka. 24.00 Tutup, 
SAPTU TGL. 11 APRIL ?53a. 
Djam 17.00 “Pembukaan... 17.05 

Dunia kanak2. 17.30 Warta berita. 
Y7.45 Sidney Torch. 18.00..Mimbar 
budaja. 18.15 Seni karawitan. 19.00 
Tanda waktu. 19.10 Ibu Kota hari 
ini. 19.15 Kontak dengah . pende- 
ngar. 19.30 Pengasah otak. 20.00 
Sari warta. 20.05 Siaran pemerin- 
tah. 20.15 Ichtisar pers. 20.30 Ke- 
nalkan. 21-00 Berita bahasa  Dja- 
wa, 21.15 Atjara esok, hari. 21.20. 
Malam manasuka. 22.00, Warta be- 
cita. 22.15 Manasuka. 23.09. Tutup. 

: 

  

DJALAN BARU MADJE- 
NANG-MELUWUNG., - 

Didesa Tjukangleuleus -didae-: 
cah 
kerdjakan ' pembuatan djalan be- 
sar baru jang akan menghubung- 
kan Madjenang dengan Melu- 
wung. Biaja pembuatan  djalan 
tersebut ditaksir berdjumlah Rp. 
250.000. Dari sumbangan2 ' un- 
tuk pembuatan djalan ini “sudah 
Japat dikumpulkan uang seba- 
ajak Rp. 10.000.—. , 

. Sebelum pembangunan -djalan 
baru ini dimulai, memang sudah 
ida djalan jang menghubungkan 
kedua tempat tadi, akan tetapi 
sada waktu hudjan lebat djalan 
ni setiap kali digenangi “air, se- 
1ingga tidak dapat dipakai oleh 
lalu-lintas umum. | 

SOAL PERWAKILAN 
KEPALA DAERAH. 

D.P.R. kota-ketjil Salatiga dalam 
rapat plenonja pada tg 2 April il. 
antara Jain telah membitjarakan so'al 
penetapan sdr. R.M. Koen Soehardji 
to sebagai wedono d.p. dan untuk 
mewakili wali-kota kepala daerah Sa 
latiga, apabila beliau berhalangan. 
Dalam rapatnja dahulu D.P.R. te 

Iah menjatakan ta” dapat menjetudjui 
penetapan itu oleh karena penetapan 
perwakilan kepala daerah menurut 
U.U. 22/1948 termasuk kompetensi 
nja D.P.R. Suatu delegasi jang terdi 
ri dari anggauta2 D.P.R. ds. Probo 
winoto, Soewandi dan Koesmen te- 
lah dikirim untuk merundingkan so 
al ini dengan fihak gubernur Djawa 
Tengah. Oleh karena hasilnja tidak 

i jang diharapkan oleh D.P.R: 
maka dalam rapatrja jang 'terachir 
ini, setelah diadakan rundingan dan 
tindjauan lagi diambil keputusan un 
tuk memadjukan 'mosi kepada kemen 
terian Dalam Negeri untuk memba 
talkan keputusan gubernur itu jang 

la daerah. 

Steve 

Tega Ps hiasan Suara Kelana. ' 
18.15 Pengadjian dan adzan Magh- | 
rib. 18.30 Sendi .meraju, 19.10. Sef 
lingan. 19.15 Yana mingguan | 
ekonomi. 19.30 Peladjaran gending. | 
120.30 Mimbar Islam., 20.45 Indone 
nesia menjanji oleh Rani: 21.15 -Buj 

Djam 17.00 Pembukaan. 17.05! 

Idjuran. 20.00 Sari warta. 20.05 Sia- | 
120.30 ' Kesehatan | 

lahir & batin. 20145: The “Oueen's 

Asli. 22.00 Warta berita/22.15: Tin 1 
ra- | 

Djam 17.00 Pembukaan. “ 17.05 

191018 

0.15 Ichtisar pers. 20:30 Pantjaran | 
bahasa Dja- || 

18.00 Pengadjiari Alt" 
Our'an: 18.30 Mimbar Islam: 18.45| 

Obat” dikirim sesudah terima 

Tjilatjap kini sedang giat: di- | 

  

TE ALA 4 

                  

Perusahaan 

  

Stevedoring N sional jang memakai nama: 

idonesian N: 
Lana   (ga 

  

Komissaris2: ST Ti 

| ANDI PENJAMIN Pn “Pres. Direktur : 
KO BE OEN GWAN Direktur 

  

. 

  

    
.. 

  

    

Pisa DAPAT BELI: ata an pera 
| HOUTVRY SCHRIJF 
D0 Kwaliteit Istimewa 

ukuran 88 Y 69 berat 20 kilo (D. D.S.) 
(000 Harga per kilo Rp. 8.50 

3 Buat partij besar, harga bitjara lagi. Ya 

| Toko ,MALTA” | 
— Telf. 1751, Bodjong 32, Semarang 

(
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o
n
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" , » 7 
Dengan ini dipermaklumkan, bahwa mulai hari, tanggal 4 April 1953. 

... Sdr2: 1. R. SUGIARIN HADIPRODJO 
ae 2. ONG KIAN KIE - k 

'masing2 sebagai Direktur dan Direktur Muda Perusahaan Dagang 
»Esha” N. V. telah dibebaskan dari djabatannja masing2. : 

Y, Mulai hari dau tanggal tersebut mereka tidak berhak lagi 
untuk bertindak sebagai wakil dan atas nama Perusahaan Dagang 
»Esha”N. V. 3 Dewan Komisaris. | 

M
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Nabi ai 
5 

Badan Lemah Kekuatan Hi 
HARUSLAH MAKAN PIL VIRANOL 
TANGGUNG 100 pCt. MANDJUR 

Viranol Extra strong buat laki? jang kurang tenaga lemah sjahwat (Im- potentie sexuel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan ti- dak hantjur sering marah” kepala pusing intjok linu? muka putjet Kaki tangan dingin sering sesemutan matafkurang terang penjakit pikiran (ze- muw). Tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut, sakit pinggang, djan- tung berdebar?', buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10074 berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20.—. Djuga ada sedia lain” Obat jang mandjur. i Lan 
Pil Gumtira istimewa buat laki .................. Tekad ana babaa “RP Pil Vitamin buat perempuan jang dapat penjaki keputihan . ,, Minjak. Tangkur adjaib buat lak? ........'.... eta ea ala . Salep hilangkan hitaman dimuka kukul djerawat ..... Tanagaane” Tan Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram t - wang ongkos kirim 104. . : Djuga mengovuti segala penjakit.luar/dalam “seperti Kentjing manis,/ nana, Linu', Gindjel, Prempuan tidak tjotjok bulanan, Keputihan, Wa- sir (aambeien) didjamin 10 hari sembuh djatuh akar'nja sonder operasi, semua penjakit diobati sampai baik. , « 

#...Tabib Wahid Mawn Tamblong 40 — Bandung. 
Agen? : ZINDABAD HOUSE Nonongan No. 77 Solo. : age 

Toko Solo, Djl. Sosrowidjajan No. 5 Jogja. j Toko Baldjun, Djl. Kepatihan 1? 105 - Pekalongan. Toko Jilani, Djl. Kemakmuran 112 Makassar. 5 -- Tabib, G. M. Fateh Din, Hotel Tionghoa 15 Ilir Palembang. Toko Seth, 16 Ilir lurung Elite, Palembang. 
Toko Seth, Pintu Air 30 Djakarta. : 
Toko Thio Piek, Djalan Perniagaan 10, Bogor. De Nieuwe Winkel, Pasar Antri 1532, Tjimahi. ee B. Hidajat, Djalan Gunung Ladu 32, Tasik. SA Pk R. M. Hamim, Djalan Benteng 1, Sukabumi. Ra: Multi Sports, Kaliasin7, Surabaia. aa Abdul Wahid Prapatan Gambir 13A Djakarta (sebelah Von & Co.). Aa : : TN 
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Menjediakantempat| puyer garuw ,NUMA" 
IN DE KOST “ Fterkenal dan terbukti untuk sem- : buhkan batuk pilek bagai anak di Kota SOLO Pn aa an maupun dewasa! : (Sekitar Gemblekan) Djuga sedia : Minjak rambut ke- 

Hanja untuk anak2 perempuan 'se- 
fhiri, Lidabuaja Shampoo, dll. 

tingkat Sekolah Menengah. TERIMA SEMUA RESEP Keterangan2 lebih landjut pada S.K. DOKTER 
ini dengan nomer 4/1646. y 

memuas- 
kan ! : : 

.APOTHEEK ,,NUMA" 
BODJONG 57a TELP. 1570 
Dr. H. T. LIEM Apotheker 

  

SERIKAT SPORT SPEDA- 
MOTOR  . 

Para pemilik dan penggemar spe- 
damotor didaerah Surakarta bebe- 
rapa hari jl. telah .menjatukan diri 
dalam suatu organisasi jang diberi 
nama Serikat Sport Spedamotor Su- 
rakarta, atau disingkat SSSS. 

Jang diartikan spedamotor dalam 
Organisasi itu ialah kendaraan ber- 
motor jang berroda dua dan jang 
isi-eylindernja  sekurang2nja 95 cc. 
sedang jang diterima sebagai ang- 
gauta jalah : a. semua pemilik speda- 
motor, dan b. semua penggemar jg 
memegang. Keterangan Mengemudi 
spedamotor jang berlaku di Negara 
Republik Indonesia dan bertempat 
tinggal didaerah Surakarta. 
SSSS tersebut - bermaksud ' agar 
nantinja dapat menudju  kesuatu 
Ikatan Motor didaerah Surakarta. 
Adapun Susunan Pengurus dari 

SSSS tersebut terdiri dari : 
Ketua : Mamiek Martosudiro, Wk. 

Ketua I: Kwik Dhiam Hwat, Wk. 
Ketua II : Sutrisno, Penulis I: Suto- 
no, Penulis II:  Goei Tjoe Boen, 
Bendahara I: Tio Biauw Tjoan, Ben- : 
dahara IL: Tjan Sin Thing, Komisa- sa ES 
ris2: Darsopuspito, Kwik Jam Tiat, 
Sie Thiam Soei, Sutarto, Tjan Tiang 
Sing, Lo Tik Sun, Sie Ing Tjtauw 
dan So Sam Tho. 

    

  

  

Djangan Putus Pengharapan 
Mengundjungilah kepada 

A. Wahid 
ASTROLOOG 

Njang sudah sepuluh tahun ber- 
praktek di Indonesia. Hal bisa 
MENERANGKAN soal Penghi- 
dupan, Pertjintaan, Perkawinan, 
Kesehatan dab. 
GONSUR 3 RP 

GRAND HOTEL "awetan 39 
djam 9—12 
djam 5—-7 

  

Pagi, 
Sore, 

  

        Ka ma 

  Kim Att RicHT       

  

y di 

Itu Rogers ada di bela- 
kang. Saja lebih baik mening- 
galkan gadis itu dan memba- 
wg emas tsb. melintasi sungei 

Lan tat Lekas!   

       

—' ,Roy saja tidak apa2. Le 
kas tangkap “ Karp “dan emas 
rampokan jg dibawanja,,” demi 
kian seru nona Keene: 
— Saja mengerti ' Crystal. 

Emas itu adalah satu2nja saksi 
ig dapat menolong ajahmu, jg 
didjerumuskan Kuarp di dalam 

. pendjara. 

  

    

TOO LATE, Ka 
A FEW M 

De BE ME THE 
mag BORDER! 

    

RAPIPS POWN-. 
STREAM,KARP'& A GONER / 

8 

    

IN HH —- pap 
  

  

— Kabel jang kuat itu pu- 
tus.  Djika djembatan perahu- 
perahu kena gelombang air: je: 
deras, tamatlah '  riwajatnja 
Karp, menggrundel Roy. 

— Terlambat, Rogers. Da- 
, lam beberapa menit saja dapat 

menjeberangi. tapal batas itu” 
mengedjek Karp sambil meng- 
gulung kabel jg menghubung- 

"kan menara jg berdiri dekat 
Rogers, 

x 

PM GAES 

'e di Semarang !| 
|. Dengan Akte Notaris R.M. Socprapto No. 71 pada' tanggal 30 Maret 
. 1953 di Semarang telah didirikan sebuah Perusahaan Veem & 

Veem : Nasional , 

National Stevedoring Corporation 

N. 
'berkedudukan di: Semarang, Djalan Purwodinatan No. 

pi 

  ne 

  

  

Didjual : 
|Satu baby-box 
Harga Rp. 350.— 

| Uapat dilihat di 
Ka . . IfHawa IV/23.- 

  S : HA 

T Prof. ,,ALAHI" 
12 Lebih 20 tahun berpraktijk , Oia 'INDO-CHINA, MALAYA, : : |MA, NEW DELHI etc. A.H. WAWOROENTOE rangkan segala hal penghidupan 

GIRI NOTOPRODJO |tangga, pekerdjaan etc. 
Consult .Rp. 10.— 

Hotel DU PAVILLON 
Kamar No. 2 — 

kn 

  
  —   

  

  
KAN RI 

INDONESIA - JAPAN 
LOADREADY SEMARANG 

Herta Maersk 23rd “April 
Mathilde Maersk 5th May 
Ellen Maersk 31st May 
Herta Maersk 21st June 

  
  

«JAPAN - INDONESIA 
DUE 

Herta Maersk 
Mathilde Maersk 
Ellen Maersk 
Herta Maersk 

SEMARANG 

23rd April 
5th May 

31st. May 
21st June 

  

INDONESIA - INDIA - PERSIAN GULF 
: | LOALREADY SEMARANG 

Leise Maersk 17th May 
. Arnold Maersk 19th June” 

Transhipmentat Colombointo MAERSK vessel 

INDONESIA-U.S. ATLANTIC COAST 
, LOADREADY SEMARANG 

17th May 
19th June 

Leise Maersk 
Arnold Maersk 

b 
Maa aman 
At liberty to proceed via other ports to load/ 

“ discharge cargo. Dates and rotation subject 
to change without notice. 

Agents:: » 

HET SEMARANG VEEM N.V. 
Purwodinatan Barat 1I!/2 

Tel. Sm. 1790, 651, 1443, 1938. 
“SEMARANG     

ema as: 

kawan hidupmu seluruhnja, 
kan ilmu pengetahuan tjara 
kedudukan dan peribadimu. 

(M.S. RAHAT 
“ OCCULTIST 

Seteran 109 — Semarang, 
  

  

200 NI AHLINUDJUM(GWAMIA) 

BUR 
Mene- 

Semarang. 

Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu atas 
kami berikan  pendjelasan “berdasar- 
bagaimana kau dapat memperbaiki 

: djarang melihat? | 
KUNDJUNGILAH 

DAGELAN MATARAM | 
“STUDIO R. R.I. JOGJAKARTA 

digedung 'SOBO KARTI — DARGO Semarang” 
besok hari Saptu — dan Minggu malam tg. 11 dan 12 April 1953, 
Mulai djam 20.00 tepat. N i 5. 
Harga tempat: KI. TI 5 Rp. 4y—: KL IT Rp. 2,50: KL. an 2 
Rp. 1,50 Kartjis dapat dibeli dikantor : R. Ter BAGIAN HUBU- 
.NGAN MASJARAKAT d/a Sekretariaat Gedung G.R.L.S Bodjong 
116. Semarang pada hari Djumw'at dan Saptu djam 08.00 — 12.00   i 

  

, 

  (susah, senang, pertjintaan, rynrah- He 4 , | € APP : 

AGEN Ol SELURUH INDONESIA: 

“BAN SAN YOK PANG" 
KAPASAN 21602180221 

TELP.837U. SuRaBaA1A NA it 

       

PEKALONGAN: 
Il 1. ENG THAIJ KONGSIE. . | 5. Toko Obat BAN SENG HO. 

, Toke Obat TJEE AN HO. | 6. Toko THIO ENG T!HIANG. 
3. Toko KHOE HAN KIOE. |7. Toko TIHIA YAUW FAN. 

P4. THAN TIOEN |8. Toko THAIJ HWA. 
Ii aan HO |9. Toko Obat ,VICT”. 

dan toko-tok. 

eka Cab NIA an ANE ANNI $. PES : A5 KA 3 Ka 
  

| BARU TERBIT: AE gi EA 3 Pn | Tan - T 

DASAR-DASAR PEMILIHAN UMUM 
| . OLEH SOEGONDO NOTODISOERJO 

Secretaris Kantor Pemilihan Surakarta 
Memuat soal2 jang penting mengenai pemilihan umum jang perlu 
diketahui untuk menghadapi pemilihan umum jang akan datang. 

| Tebal 92 katja zakformaat. aa 
| Harga Rp. 4,50 ditambah ongkos kirim 1076 
| Pengambilan sedikitnja 50 mendapat potongan. 

A3 Diterbitkan oleh 2 
en PERTJETAKAN ..POPULAIR 

| Ti DJL. OV. SLAMET RIJADI No. 7 
| Aa ban SURAKARTA. - 
  

  

1. MASKAPAI ASSURANSI INDONESIA" 
| (Insurance Society ,,INDONESIA" Ltd!) | 
Membutuhkan : 

Beberapa Tenaga Lelaki | 
Untuk dipekerdjakan di Bagian TATA- USAHA | 

H 
SJARAT2: Paling rerdah beridjazah S. M. P. | 

          
| 

Jang telah mempunjai pengalaman pekerdjaan Assu- 
ransi diutamakan. : | 

PURWODINATAN BARAT II No. 24— SEMARANG | 
1 

Lamaran melulu dengan surat kepada alamit : | 

    
  

  

| DITJARI dengan segera : 

Seorang Boomklerk 
jang berpengalaman. 

  

Djl. Tanah Abang Barat No. 80A 
Telp. 5064 Gbr. DJAKARTA 

-Peringatan - hari kebangunan Nasional 20 Mei sudah dekat. 
Apakah sebabnja maka hari itu harus diperingati, 

tahuinja: 

DARI KEBANGUNAN NASIONAL SAMPAI 
PROKLAMASI KEMERDEKAAN .. RP. 19. 

lan2 seperti Kusumo Utojo, Wurjaningrat dan Alimin. 

Esa pa: 
diperingati, upatjara peringatan 20 Mei 1948 di 
dan tudjuannja, dokumen kesatuan Nasional, 

| 20 Mei 1952, inti pidato Presiden 20 
peringatan 20 Mei dizaman .pendudukan, 
kat, hari kebangunan mendjadi hari 

pidato 

Den Haag, zaman disekitar tahun 1908, persiapan kemerdekaan ichtisar' sedjarah pendidikan 
pengalaman Kusumo" Utojo, disekitar berdirinja Budi Utomo, gulatan rakjat ketjil dalam membela nasib hidupnja, 
tahun bangsa Indonesia bangkit, 

oleh Alimin, 

wes. Dekker, als ik 'Nederlander-was, bangunnja Taman-Siswa dll Pesanan dengan wang lebih dulu ditambah porto 1070. 
& 5 

j 

N.V. Pustaka & Penerbit .ENDANG” 

dan apakah sebabnja maka 20 Mei dihitung sebagai hari kebangunan Nasional kita? Untuk -mendjawabnja ini tiap putera Indonesia harus menge 

Oleh: KI HADJAR DEWANTARA, dengan dibantu oleh . pento- 

Kebangunan Nasional 20 Mei 1908, hari 20-Mei perlu 
Jogja, maksud 

Presiden 
Mei 1948 — di Jogja, 
ichtisar sedjarah sing- 

kesatuan, pernjataan bersa- ma, pemuda2 kita di Nederland, tentang Indonesisch persbiro di 2 

pengadjaran di Indonesia, kenang2an 6G RAND 
per 

empat puluh 
dari Budi Utomo. sampai Parin- dra oleh Wurjaningrat, sedikit tentang partai Komunis Indonesia 

sedjarah2 singkat Dr. Wahidin, H. O. S. Tjokroami- noto, Dr. Radjiman, Dr. Soetomo, Thamrin, Dr. Tjipto, Dr. Do- 

27.15 0.15 

| Pendidikan Sekolah Menengah. 

Surat-2 pelamaran : 
dibawah Advertensi No. 

CITY CONCERN CINEMAS 

diadjukan 

A/ 1645 

      

  

5-— II. — Ini Malam d.m.b. (a17 th.) 

Adolphe Menjou — Arthur Franz — Gerald Mohr— 
Marie Windsor — Frank Faylen 

STHE SNIPER? ai” 
Seorang hukuman jang mempunjain penjakit fikiran belon sembuh sudah 
dilepaskan dari pendjara. Saksikanlah akibatnja ! 
Terus mengedjar Wanita2 berambut bitam untuk dibunuh. 

LUX 

Belon pernah dipertundjukan film seram sematjam ini! 

  

Ini Malam premiere (u. 13 th) 
Rd. Ismail —- T. Savity — Tofany 

Ayde Moward - Cassim Abbas. 

»STERIMALAN 
LAGUK Us 

519. 

berbareng 

ROXY: 

  

        

  Film Indonesia baru — Bintang2 Radio dan Bintarg2 film bersatn dalam 
  

-Ini Malam d.m. Hb. 

REX 5.00-7.00-9.00 (13 th. 
June Allyson—Van Johnson 

IA an 

Obat Kuat Laki2 

Too Young To Kiss 

sebuah tjeritat-penuh berisi Lagu? Meraju! — Merawan hati, 

  . " s » 

IND2A : Ini Malam d. m.b. (u. 17 th.) 
4.45-6-45-8.45 James Stewart — Arthur Kennedy 

4 

  

Sexanol 
Tanggung sembuhkan segala ma- 
tjam ' KELEMAHAN LAKI2, 
mengisi center2 SJAWAT jang 
telah kosong dan menambah te- ' 
naga, P 

SEBOTOL Rp. 20,— 
APHRODIN 
Obat Plesir Istimewa 

Besok Malam Premiere 
Metropole 5.-7.-9.- (13 th. 

Avontuur jg. mengagumkan. 

Ini Malam Pengh. 5.-7.-9.- 
»DANGERS of the CANADIAN 
MOUNTED" 11 (TAMMAT) 

Spencer Tracy — Mickey Rooney 

CAPTAINS CUURAGEOUS" 

“Julia Adams 

»BEND OE- THE 
, berbareng 

ROYAL 
5015-7159.15 

Color by Technicolor! 
The Greatness-The Glory —The Fury of the North— West Frontier! 

Penuh Sensatie jang Menggemperkan | 
  

SEBOTOL Rp. 10,— 
Ongkos kirim 1076. Dapat beli 
disemua rumah obat, 
DC PHARMA” Dj. Ternate 12 | Walter Pidgeon — Po BANDUNG, nt HE UNKNOWN MAN" 

ORION 
Tinggal ini & besok ihalam 

9 (1 hr, 
Ann Harding 
  

Tg.: 8 s/d. 10 April 1953 

  

  Agen2: En Segera | Maureen O'Hara R. OBAT ,,KARUHUN” Djocja Peter Lawford (Technicolor) dan Pekalongang Toko Oba KAENGAROOL 

DALE ROBERTSON — JOANNEE DRU 

  

ENG TAY HOO Pekodian 10 : 
: Ini Malam Premiere 

Semarang, Toko Obat ,,HOK 
AN” Djl. Raya 114 Magelang. Djagalan — 7.—9.— (17th. 

' Shik Hwe -—Liu Loan 

  

      kar 

  

Druk. VIL No. 584/IHI/A/718. »PEK HUA CHI FANG, 

Lha itik 

It Isoro 

  

dlm. 

) THEATER TEX AN?» 
Phone: 245 

Suatu Western Drama produksi 20 th. 
    Century FOX 4! Bela aa 

4 Kebab, Upabi 3g Pe MUNAS TIE SO 
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