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Ger ikan »Baret-Merah” 
Gerakan Illegal Dengan Maksud Membentuk 

     

bernama ,,Baret Merah”. 
dan Resonggo, dan bertudjuan 
dari djurutulis sampai bupati. 

| Tak Ada 
Apa?: Kata 
Wilopo 

Ada Pengertian Baik 
Tentang Penjelesaian 

«11-Oktober” 

  

  
PERDANA MENTERI me- 

rangkap Menteri Pertahanan ad 
interim Wilopo atas pertanjaan 
pers Kemis pagi tentang perkem 
bangan2 selandjutnja mengenai 
penjelesaian peristiwa 17 Oktober 
dan isi surat ultimatum Wari pim 
pinan Divisi Brawidiaja di Djawa 
Timur, menjatakan dengan tegas, 
bhw pada waktu ini orang tidak 
lah usah gelisah karena djangan 
dikira bahwa akan terdjadi apa- 
apa. 2 

Pemerintah, demikian Wilopo 
seterusnja, sedjak tgl. 7 April jg 
lalu telah mengadakan hubungan 
dengan pimpinan Divisi Brawidja 
ja di Djawa-Timur itu dan seperti 
telah diketahui pada hari Rebo 
djuga telah diadakan pembitjara 
an2 jang bulat dengan pimpinan 
Divisi tsb., dengan kedatangan 
Overste Sudirman di Djakarta. 

Ditanjakan apakah hasil jang 
ditjapai dalam pembitjaraan dgn 
pimpinan Divisi Brawidjaja itu, 
Wilopo hanja menjatakan, ” bah 
wa ada pengertian jang baik. Ke 
terangan2 lebih landjut Perdana 
Menteri merangkap Menteri Per 
tahanan 'a.i. Wilopo tidak berse 
dia memberikannja. 

Pendirian Terr. VI. 
Sementara itu wartawan ,.Antara” 

dari Makasar kabarkan, djurubitjara 
T.T. VH menjatakan kepada pers 
mengenai pernjataan Divisi Brawi- 
djaja jg bersifat ..ultimatum” kepa- 
da Pemerintah Pusat dalam penjele 
saian “peristiwa 17 Oktober terang- 
kan, bahwa pernjataan-itu oleh T.T. 
VH telah ditindjau dari seluruh su 
dut, dan dalam menelaah pernjata- 
an Divisi Brawidjaja T.T. VII telah 
mengambil sikap sendiri jg akan di 
adjukan kepada Pemerintah Pusat. 

Tetapi Kapten Rahasia belum ber 
sedia memberikan keterangan ba- 
gaimana sikap T.T. VII itu: ia ha- 
nja tambahkan, bahwa menurut pd. 
Panglima T.T. VH Letnan Kolonel 
Warouw, dalam menghadapi peristi 
wa 17 Oktober pendirian sama dgn. 
Divisi Brawidjaja. 

  

Impian Imperia- 
lis Djepang 

Akan Dihidupkan Kem- 
bali: Kata Lacson 

WALIKOTA MANILA Arie- 
no Lacsor, jang baru sadja pu- 
lang dari perdjalanannja ke Dje- 
pang, mengatakan dalam karang- 
annja jang dimuat dalam harian 
»Manila Times”, bahwa sikap 
Djepang terhadap soal penggan- 
tian kerugian perang tidak realis- 
tis, tidak sesuai dengan kenjata- 
an. 

Dikatakannja bahwa impian 
imperialisme Djepang kini sedang 
dihidupkan kembali. Tampaknja 
pada pihak Djepang tidak ada 
kesungguhan hati untuk meme- 
tjahkan masalah  pembajaran 
pengganti kerugian perang. 

Seterusnja Lacson tulis, bahwa 
rakjiat Djepang tidak pertjaja, bahwa 
kediahatan2 dan keganasan2 jang di 
lakukan oleh serdadu2 Djepang keti 
ka perang dunia II itu sungguh? ter 
djadi, mereka berpendapat, bahwa 
2 hanja propaganda Amerika bela 

aA. 

Berlainan sekali dengan utjapan2 
.peminta2 maaf” Djepang, maka da 
lam kenjataannja Djepang - mampu 
membajar pengganti kerugian. Seba 
Tiknja pula, orang Djepang mengira, 
bahwa segala sesuatu jang dikemuka 
kan pihak asing terhadap argumen2 
Djepang tentang ,,ketidak mampuan 
membajar pengganti kerugian” itu, 
hanja pan2 tidak djudjur” sa 
dja”. 
Lacson 

“ Djepang tidak 
ajara 

utja 

memperingatkan, selama 
menjelesaikan" masa 

lah pemb n pengganti kerugian 
perang, maka Filipina tidak akan 
memulihkan hubungan ekonomi noer 
mat dengan Djepang. 5 

Seperti diketahui, Filipina menun 

aduw-Bestuur” Digulung Di 

mengatakan bahwa pihak 

selalu 
perundingan2 itu, 

Probolinggo 
| SIHAK JANG- BERWADJIB di Djawa Timur baru2 ini te 

lah dapat menggulung Suatu gerakan dibawah tanah, sebelu 
“organisasi illegaal itu dapat mendjalankan rolnja. isa 
wah tanah itu berpusat di ketjamatan 

umnja 
» diba 

ang, Probolinggo, 

  

& 

Organisasi ini dipimpin oleh Berlin 
membentuk »sChaduw-bestuur” 

Tetapi gerak-gerik organisasi “itu 
telah dapat diketahui oleh jg ber- 
wadjib, sebelumnja mereka dapat 
mendjalankan — rolnja sebagaimana 
ig direntjanakan. “ Menurut ketera- 

mimpin2 organisasi dibawah tanah 
itu sudah berada dalam tahanan di 
Probolinggo untuk: pemeriksaan le- 
bih landjut. 

Pembersihan terhaaap 
Bat. 426. 

Jg berwadjib telah -dapat mena- 
han seorang bernama 'Kamsuri di- 
ri desa Plosokarip, ketjamatan Sino 
jg telah memberikan bantuan kepa 
da gerombolan bekas bataljon 426. 
Kamsuri telah mengakui, bahwa ia 
telah menjusun” badan  penampu- 
ngan dan telah menimbun beras 
untuk persiapan guna membantu ge 
rombolan bekas bataljon 426» .. 

Selandjutnja telah dapat ditang- 
kap pula seorang bernama Josodi- 
prawiro dan beberapa pengikutnja 
berasal dari ketjamatan  Panekan, 
Magetan. Mereka itu telah memper 
siapkan suatu" ,,kerntroep” guna 
membantu gerakan gerombolan be- 
kas bataljon 426, jg sisa?nja kini 
berada di Djawa:' Tengah. 

Selain daripada itu, seorang ber- 
nama Rodin, anggota. Angkatan 
Ummat Islam, telah ditangkap pu- 
la di Termas, Patjitan. Rodin me- 
ngadakan hubungan dengan Jogja 
dan Solo. Untuk perhubungan itu 
ia, mempergunakan seorang peran- 
tara bernama Wahjono. dan bebera 
pa koerier lainnja, demikian ketera 
ngan jg diperoleh dari MBAD. 

Pi-Aneta). 

Komando 
Untuk Mengam v 

KOMANDO 

ra, 
ma tertinggi 
untak mengusulkan 
Utara 

Selandjutnja djenderal Clark 
telah diberi kekuasaan pula un- 
tuk mengusulkan salah satu ne- 
gara netral jang akan mengurus 
tawanan2 Utara jang tidak mau 
dikembalikan kenegeri2 mereka. 

Hingga saat ini helum diketahui 
kapan djenderal Mark Clark 

akan mengadjukan usul2nja ke- 

pada “pihak Utara, demikian 
sumber2 tersebut di Washington. 

Dari Panmunjom AFP semen- 

tara itu mewartakan bahwa para 

opsir staf PBB dan Utara pada 

hari Rebo masih terus mengada- 

kan kontak, walaupun apa jang 

dibitjarakan oleh mereka tidak 

lain adalah jang mengenai perin- 

tjian pertukaran tawanan2 pe- 

rang jang sakit dan luka2, jaitu 

soal2 jang telah diselesaikan se- 

djak beberapa hari ini. Diduga 
bahwa mereka akan terus berun- 

ding hingga hari Senin jang akan 

datang, jaitu djika nanti penuka- 
ran tawanan2 itu menurut ren- 

tjana akan dimulai. 
Dalam pembitjaraan2 di Pan- 

munjom pada hari Rebo tidak 

terdjadi sesuatu hal jang baru, 

dan hingga sekarang masih be- 

lum djuga ada tanda2 kapan pe- 
rundingan2 antara delegasi2 gen- 

tjatan sendjata jang lengkap 

akan dimulai. Sumber2 delegasi 

Utara diluar tenda2 konperensi 
Utara 

bersiap untuk inemulai lagi 

dan mereka 

U.S.A. Membom 

Konvoi Tawanan 
Tulis ,,L 'Humanite” 
WILFRED BURCHETT, war- 

tawan harian ,,P” Humanite” ig. 
terbit di Paris, beritakan dari Kae 
song bahwa iring2an jang berta- 
ma tawanan perang jang sakit 
dan luka2 dari kamp2 Korea 
Utara hari Selasa pagi telah mu- 
lai meninggalkan kamp2 dekat 
sungai Yalu menudju Kae- 
song. - 
Iring2an itu melalui djalan2 dan 

djembatan2 jg. hampir 3 tahun hen 
dak dihantjurkan oleh Amerika de 
ngan pemboman2 jang hebat. 

Pada' malam Selasa djuga pasukan 
udara Amerika melakukan  pembo 
man hebas atas djalan jang sudah di 
beritahukan kepada pihak Amerika, 
bahwa djalan itu akan dilalui oleh 
iring2an tawanan jang sakit dan lu 
ka2, demikian Burchett.     tut pengganti kerugian sebesar $ 8. 

000.000 dari Djepang: Djepang me 
nga'akan ,,tidak mampu bajar, terla 
la tinggi.” (Antara). 

Selandju'nja dikatakan, bahwa di 
Kaesong kini orang sedang sibuk un 
tuk memberi tempat jang baik ke 

ngan jg diperoleh dari MBAP. pe- 

| bil Tindakan Guna Mem- 
buka Kembali Perundingan! Gentjatan 

Sepdjata 

PBB SEKARANG telah 
dakan2 guna membuka kembali perundingan? gentjatan sendjata jang te- 
lah lama terhenti itu sebagai usaha baru untuk mengachiri perang di Ko- 

Sumber2 jang mengetahui di Washington menjatakan 
i.pasukan? PBB djendera Mark Clark telah diberi kekuasaan 

suatu pertemuan antara para opsir staf Serikat dan 
guna menentukan tanggal permulaan“kembali perundingan? antara 

delegasi2 gentjatan sendjata kedua pihak di Panmunjom. 

"kian menurut sumber2 

. merihtah 
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1 Mei Di RRT 
Akan Dirajakan Den | 
Kerdja Lebih Keras: | 
Buruh2 Paberik Tan- 
tang2-an Utk Memper- 

banjak Produksi 

MENDJELANG HARI 1 MEI 
dan Kongres Buruh Seluruh Ti- 
ongkok ke-7, maka dari segala 
peloksok Tiongkok telah diteri- 
ma laporan2 jang menjatakan 
bahwa kaum buruh di RRT akan 
bekerdja lebih keras dan berpro- 
duksi lebih besar, sebagai sambu 
tan mereka terhadap kedua peris 
tiwa penting tadi. Kongres Bu- 
ruh dimulai pada tg. 2 Mei. 

Misalnja sadja, buruh Pabrik 
Pembangkit Tenaga di Tangshan 
telah menantang buruh pabrik te 
naga diseluruh Tiongkok Utara, 
untuk terus-menerus  menghasil- 
kan tenaga listrik walaupun pema 
kaian batubara untuk membang- 
kitkannja dikurangi — mendjadi 
(586 kg per Kwh, dalam triwu- 
Jan kedua ini. 

Di 'Tientsin, brigade pemintal 
dari pabrik kapas negara no. 6 
pada hari pertama dari hari per 
lombaan produksi ini, telah berha 
sil menghemat pemakaian bahan 
sebanjak 2596 daripada normnja. 
Gerakan perlombaan ini  djuga 
terdapat dikalangan buruh ba- 
ngun2-an, pelaut, dan buruh pela 
buhan2, buruh tambang2 timah 
di Yunnar, buruh pabrik- badja 
dan semen di Chungking, beng 
kel mobil di Sian (pusat ekonomi 
Tiongkok Barat-laut) dan banjak2 
lainnja lagi. 

Di Mukden gerakan  menjem 
purnakan dan memperbesar pro 
duksi sudah dimulai pada 94 pa 
brik milik pemerintah dan peru 
sahaan2 lainnja, jang memberi 
nafkah kepada" 110.000 buruh. 

(Antara) 

  

  
PBB pH 

    

Dimulai Lagi 

PEMERINTAH INGGRI 

mengatakan bahwa pihak resmi 
takan, bahwa perundingan tadi 

ngan. 
  

Seruan Alim 
Ulama 

Ummat Islam Wadjib 
Memberikan Suara Pa- 
da Orang Islam Dlm 
Pemilihan Umum 

Nanti 

Kongres Alim Ulama dan Mu- 
baligh Islam se-Indonesia jang 
berlangsung' di Medan dari tang- 
gal 11 hingga tanggal 15 April, 
telah mengambil keputusan2 me- 
ngenai pemilihan umum j.a.d. 
Dalam keputusannja itu kongres 
mengumumkan (memfatw. ki n) 
kepada seluruh ummat Islam In- 
donesia bahwa tiap2 warga-nega- 
ra Indonesia jg beragama Islam, 
laki2 dan perempuan, jang mem- 
punjai hak pilih menurut Un- 
dang2 Pemilihan Umum Indone- 
sia jang telah disahkan, wadjib 
mendjalankan hak-pilihnja de- 
ngan djalan mendaftarkan diri 
sebagai pemilih. Ka 

Selandjutnja memberikan suara- 
nja kelak pada waktu diadakan pe- 
mungutan suara, dan jg. wadjib me- 
milih hanja tjalon2 jg. mempunjai 
tjita2 terlaksananja adjaran dan hu- 
kum Islam dalam negara. 1 
Kaum Muslimin, laki2 dan pe- 

rempuan jang telah akil-baligh, wa- 
djib berusaha dan memberikan se- 
gala matjam bantuan dan pengor-   

siap untuk mengambil tin- 

bahwa pangli- 

menjatakan pendapat mereka 
bahwa pihak PBB kabarnja se- 
dang mengalami kesulitan2 da- 
lam mentjari ,,salah satu atau 
beberapa ,,negara netral jang 
|akan dapat segera menerima be- 
berapa ribu tawanan.dari tangan 
mereka. 

700 Tawanan Uta mogok. 

mewartakan Dari Pusan AFP 
bahwa 700 orang tawanan Korea 
Utara dan Tionghoa jang sakit 
dan Juka2 pada hari Rebo telah 
mengadakan mogok duduk sela- 
ma 24, djam dan tidak mau me- 
ninggalkan kapal jang mengang- 
kut mereka dari kamp Kojedo 
dalam perdjalaran ke Panmu- 

njom. Para tawanan itu harus 
turun dipelabuhan Pusan untuk 
terus diangkut ketempat penuka- 
ran tadi. 
Menurut  pembesar2 militer 

PBB, para tawanan itu tidak me- 

nolak perintah .dan tidak pula: 

menolak repatriasi, tetapi hanja 

bikin ,rewel,, sadja. Sesudah 214 

djam tawanan2 itu menuruti pe- 

rintah dan mau turun dari kapal. 

Kebanjakan diantaga mereka 

menderita sakit paru2 dan bebe- 

rapa “diantara mereka pintjang 

dan telah di-amputir kakinja. 

Konvyoi2 Utara dalam perdja- 
lanan, 

Pesawat2 pengintai PBB pada 

hari Rebo telah melihat dua di- 

antara tiga konvoi Utara jang 

membawa tawanan2 anggota pa- 

sukan2 PBB jang sakit dan lu- 

ka2, demikian menurut pengu- 
muman wmarkasbesar angkatan 

uadara ke-5 Amerika. 

Menurut pengumuman tersebut 

konvoi Utara jang pertama dili- 

hat tengah hari 10 mil disebelah 

Yongpongni, dan nvoi kedua 

31, djam sesudah itu didekat 

Simnanju, 40 mil sebelah barat- 

laut ibukota” Korea” Utara 
Pyongyang. (Antara). 

Soal Negara. netral: 
lum ambil putusan. 

Pemerintah Swiss ningga .se- 

karang belum mengambil putu- 
san mengenai usul jang kabarnja 

telah diadjukan “oleh Amerika 

supaja tawanan2 perang Utara 
jang tidak mau dikembalikan ke- 
negeri2 asal mereka' ditempatkan 

dibawah jurisdiksi Swiss, demi- 

jang ber- 

hari 

ra 

Swiss be- 

kuasa di Bern pada Kebo. 

Menurut 'kabar2 lebih dulu pe- 

Amerika katanja telah 

memberi instruksi epada djen- 

deral Mark Clark, panglima ter- 
tinggi pasukan2 PBB, supaja ia 

mengadjukan usul demikian itu 

banan untuk tertjapainja ,kemenang- 
an Islam dalam pemilihan umum 
jang akan datang. 
Demikian — keputusan 

ummat Islam dalam pemilihan 
umum jang akan datang. (Antara). 

Amerika Tu- | 
duh Tiongkok 
Adakan Penjelundupan 

' Obat Bius Setjara 
Besar2-an 

AMERIKA SERIKAT pada 
hari Rebo menuduh RRT menga 
dakan penjelundupan obat bihus 
(narcofics) setjara besar-besaran 
dengan maksud untuk memper- 
oleh emas dan dollar dan untuk 
memperlemah semangat perlawa 
nan dinegara2 non-komunis. 

Harry J. Anslinger, kepala biro 
urusan obat bihus Amerika Seri 
kaf, menerangkan kepada panitia 
PBB urusan peredaran obat bihus 
gelap, bahwa ,,kaum komunis” 
Tiongkok, Korea dan  Djepang 
kini mengadakan operasi setjara 
besar-besaran untuk menjelundup 
kan obat bihus ke Djepang untuk 
kemudian diselundupkan lagi ke 
Amerika Serikat. 

Dikatakan, bahwa suatu organi- 

sasi dibawah tanah di Djepang kini 

sedang sibuk mengimport obat bi- 
us itu dari Tiongkok Darat. Menu- 

rut: Anslinger, pengangkutannja di- 
lakukan dengan kapal2 jg mempu- 
njai lantai palsu. 

Sebagai bukti Anslinger menjata- 
kan, bahwa selama tahun 1952 te- 
lah dapat disita tidak kurang dari 
6 ton obat hius jang berasal dari 
Tiongkok. (Antara). 

  

  

Kapan Udjian 
SMP/SMA Lagi: 
Dalam pengumuman PPK jg. 

disiarkan melalui tjorong RRI 
pada hari Rabu malam sekitar ke 
botioran udjian SMP dan SMA 
telah diumumkan pula, bilamana 
udjian untuk kedua sekolah itu 
akan dilangsungkannja. 

Pelaksanaan udjian itu ditctap- 
kan untuk SMP dari tg. 27 sam- 
pai dengan 31 Djuli dan bagi jg. 
sakit 3—7 Agustus 1953. . 

Untuk SMA: udjian pertama, 
1. 6—11 Djuli dan jang sakit 13 
—18 Djuli. udjian kedua, 20—253 
Agustus. 
  

PEMBETULAN DARI 
ANTARA” 

Berita mengenai ,,Tuntutan ga 
dji selama dalam tawanan Dje- 
pang bagi bekas Knil” terdapat 

Rundingan Ingor.-Mesir Akan 

mengenai sr 1 
Sudah memperoleh 

         

  

  
Tg 20 April 2 

Inggeris Sedia Tingga kan Suez Asal Bangunan2 
Militer Didaerah Itu Dipelihara Baik? 

malam Kemis mengumumkan bah 
wa perundingan antara Inggris dan Mesir akan dilandjutkan di 
Kairo, mengenai soal2 jg masih menghendaki pemetjahan, teruta 
ma tentang soal daerah Terusan Suez. Berita AFP dari London 

membenarkan berita jang menga 
akan dimulai pada tgl. 20 April 

j-a.d. Dalam perundingan tadi, menurut keterangan jang diperoleh 
dari kalangan2 jang dapat mengetahu', jg akan dibitjarakan bukan 
sadja soal penarikan kembali pasukan2 Inggris dengan tiada ber 
sjarat dan dengan tjepat, sebagaimana diduga oleh beberapa kala 

AFP mewartakan bahwa perundi 
jngan ini akan mengenai soal2 mili 
ter dan tehnik ig bertalian dengan 

san Suez. " 
Diduga bahwa Inggris terutama 

akan berusaha supaja  pangkalan2 
militer tadi tetap terpelihara, bagai 
manapun djuga kelak statusnja. 

Apabila. ini sudah terdjamin, ma- 
ka Inggris tidak akan perlu lagi 
menghendaki supaja sebagai sjarat 
ig harus dipenuhi terlebih dahulu 
sebelum pasukan2 Inggris ditarik 
kembali, Mesir masuk  mendjadi 
anggota Organisasi Pertahanan Ti- 
mur Tengah. 

Dalam perundingan ini, Inggris 
akan diwakili oleh dutabesarnja di 
Kairo, Sir Robert Stevenson dan 
Djenderal Sir Brian Robertson. Ber 
hubung dengan ini, maka mungkin 
sekali pada . hari Kemis kemaren 
Robertson akan diberhentikan seba- 
gai panglimabesar angkatan darat 
Inggris di Timur Tengah dan akan 
digantikan oleh Djenderal Sir Ca- 
meron Bicholson. 

Bagaimana sambutan 
Mesir? 

AFP mengabarkan, bahwa kala- 

don memperingatkan, bahwa pem- 
bantu terutama dari Djenderal Na- 
djib, jaitu Kolonel Djamal Abdul 
Nasser, achir2 ini mengakui kepada 
pers, bahwa Mesir hendaknja “ikut 
Serta dalam sistim pertahanan nega 
ra2 Arab, dengan bantuan ,,nega- 
ra2 Barat jg bersahabat.” : 

Menurut dugaan, pada suatu keti 
ka dalam perundingan j.a.d. ini, Me 
sir akan berusaha mendapatkan sua 
tu rumus untuk menjelamatkan 
restigenja, agar supaja dapat meng 
abungkan — diri dalam organisasi 
rtahanan bersama. “ 

" Pihak Inggris mengira, apabila ia 
djaminan bhw 

pangkalan2 militer” didaerah Teru- 
san dapat tetap - berfunksi, maka 
Inggris akan memberi konsesi ke- 

ida Mesir dengan menjatakan ke- 
anggup a Suntuk- mengosongkan 
laerah terusan Suez dengan tiada 

bersjarat, 2. f 

' Perundingan2 penting 
lainnja di Kairo? 

Berita AFP dari Kairo semen 
tara itu mengatakan, bahwa me 
nurut madjalah ,,Akhir Lahza”, 
di Kairo tak lama lagi akan diada 
ikan perundingan? penting, hing 
ga pemerintah Mesir tidak akan 
dapat mentjurahkan terlalu ba- 
njak waktu untuk membitjarakan 
soal2 antara Mesir dan Inggris. 

1. Menteri luar negeri Saudi 
Arabia tak lama lagi akan ' da- 
tang di Kairo dari Washington, 
dengan oleh2 berupa pandangan 
pemerintah Amerika Serikat “di- 
bawah Eisenhower terhadap soal 
Timur Tengah. 2. Tidak lama lagi 
presiden Libanon Kamil Shamun 
akan datang di Kairo dan tinggal 
selama 1 minggu disana, 3. pada 
permulaan bulan Mei, menteri? 
luar negeri Arab akan berkonpe 
rensi di Kairo. (Antara) 

  

Delegasi 
»AlI Round” 

' Nama Indonesia makin mendjadi 
populer selama konperensi Membela 

delegasi Indonesia “dengan berhasil 
memberikan pertundjukan — nomor2 
kesenian Indonesia all. Tari Piring 
jang disambut oleh para pengun- 
djung dengan meriah. Lagu2 Indo- 
nesia dengan sebentar sadja populer 
di Wina dan dinjanjikan oleh pe- 
muda-pemuda Austria. 

« Karena  berhasilnja memberikan 
nomor2- kesenian itu," delegasi Indo- 
nesia diberi djulukan delegasi all: 
round”, 

Sebagai diketahut delegasi” Indo- 
1. diketuai oleh Surjono Ham- pap & 

  

Bantuan Untuk 
NATO Akan Di- 

kurangi? 
Kepala staf gabungan Amerika 

Serikat, ' Djenderal Omar Bradley, 
hari Rebo telah tiba dengan pesa- 
wat terbang dari Washington di Pa- 
ris, untuk  menghadliri konperensi 
Dewan Atlantik Utara j.ad. Wil 
liam Draper, utusan istimewa Ame- 
rika di Eropa, jang datang bersama 
Bradley, mengatakan bahwa ia tidak     kekeliruan: F. 250 DJUTA mesti 

nja F. 250.000 dan 14 BULAN   kepada pihak. Utara di Korea.   pada para tawanan tadi. (Antara). (Antara). P 4 

GADJI mestinja 40 BULAN 

GADJI. 

tahu-menahu mengenai berita2 bah- 
wa Amerika bermaksud mengurangi 
pemberian bantuannja kepada nega- 
ra-negara anggota NATO. (Antara). 

  

Let. Kol Sudirman'Dan Seksi Pertah 
Hari Kemis pagi pukul 09.30, ke 

tua Seksi Per'ahanan DPR Zainul 
Arifin menemui Menteri Pertahan: 
ai, Wilopo. Menurut keterangannja 
kepada ..Antara”, pertemuannja de 
ngan Men'eri Pertahanan a.i, ini ada 

untuk memelihara hubungan jg. 
1. antara Seksi Pertahanan dan 
DPR umumnja dengan pemerintah, 
dan selain itu untuk mentjapai suatu 

   

  

-
 

“camwork jang sehat dalam mengha 
dapi penjelesaian apa jg. dinamakan 
peristiwa 17 Oktober, berdasarkan 

apa jang disampaikan oleh Perdana 
Menteri merangkap Menteri Pertaha 
nan ai. dimuka sidang pleno tertu 
tup DPR pada minggu jl, 

Zainul Arifin tidak mau memberi 
kan keterangan2 lebih landjut ten 
tang apa jang dibitjarakan atau di 
tindjau dalam pertemuannja dengan 
Menteri Pertahanan ia itu.  Hanja 

diterangkannja, bhw perkembangan 

| selandjutnja berhubung dengan ada 
nja surat dari Divisi Brawidjaja 

anan 
perhatiannja dalam mendapat pula , 

Menteri Per pertemuannja dengan 

tahanan a.i. itu. 

urat dari Divisi 
bersifat suatu 
kepada peme 
peristiwa 17 

menentukan ba 
15 April 

Seperti diketahui, s 
Brawidjaja itu, jang 
ultimatum mendesak 
rintah menjelesaikan 
Oktober itu dengan 
tas waktu sampai tanggal 
kemaren dulu. 

Sementara itu dapat dikabarkan, 

Temui Menteri Pertahanan 
bahwa Rebo siang berada di Djakar 
ta pendjabat Panglima Divisi Brawi 
djaja di Djawa Timur, Letnan Kol. 
Sudirman, jang kedatangannja itu, 
menurut keterangan jang kita dapat, 
adalah atas panggilan Menteri Perta 

hanan a.i. Rebo pagi djuga  letnan 
Kolonel Sudirman telah. menemui 
Menteri Pertahanan a.i. di 
rian Pertahanan dan sampai siang 
tidak didapat " sesuatu keterangan | 
soal2 apakah 
pembitjaraan antara Letnan Kolonel 

Kemente 

/ 
Sudirman dan Menteri Pertahanan 
at itu. Akan tetapi kalangan jang 
mengetahui menjatakan, bahwa jang 
mendjadi pokok pembitjaraan dalam 
peremuan itu adalah terutama ten 
tang isi surat dari Divisi Brawidjaja 
iang disampaikan kepada pemerintah 
baru2 ini dan jang tembusannja di 
sampaikan djuga kepada parlemen, 

(Antara) indahkan batas2 negara 
  

  

“Lembaga Kebudajaar Indonesia 
» Kon. Bataviaasch Genootehap 
van Kunstenen Wetantehanpan”     

pangkalan2 Inggris didaerah  Teru- 

ngan2 jg dapat mengetahui di Lon- 

Hak2 Pemuda di Wina itu, setelah | 

  
jaitu jang berisikan desakan kepadadi ,,tindakan djahat anasir2 
pemerintah untuk selekasnja menjelejang ingin memaksakan ideologinja 

jang mendjadi pokok | saikan peristiwa 17 Oktober. 
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mandangan keseluruh “Ibukota. 
£     “ “Moskow Modern 

Rusia sekarang, gedung baru Universiteit Moskow, jang“didirikan di bukit2 Lenin 
Foto ini diambil oleh njonja Helen Biddle,-salah seorang wartawan Ame- 

rika jang baru ini mengundjungt Sovjet Uni selama seminggu. 

dan  mempunjai pe-   
  

Tak Akan Menjulitkan Pemerentah 
Pendapat Arudji Tentang Diterimanja Mosi Rondoiuwu 

PSII Tak Menolak Kerdjasama Dengan Partai2 
: Dalam 

Islam  Lainnja 

Pemilihan Umum : 

(Wartawan Sendiri) 

SELAMA 1 MINGGU lamanja sedjak Selasa jl. Arudji Kartawinata Wakil Ketua ke-II Par- 

lemen dan anggauta Putjuk Pimpinan P.S.LIL. mengadakan perdjalanan kebeberapa tempat di Dja- 

wa Tengah. Selasa pagi ji. ia telah mengundjungi S.M.A. dan S.G.A. 

dirikan oleh PSII Tjabang Solo, 
di- jang 

dan 
Tjokroaminoto 

Isro” dan malamnja telah mengadakan tjeramah tentang 

i j i ili i c 2 lain Mi'rodj dalam hubungannja dengan Pemilihan Umum jad. dan telah mengadakan pertemuan2 

nja. Ganlak itu ja akan melandjutkan ke Semarang dan kedaerah Pekalongan. Dalam peranan 

dengan Wartawan ,,Suara Merdeka” di Solo ia a.l. menjatakan, bahwa maksud perdjalanannja ke 

Djawa Tengah itu adalah untuk 

Jalah untuk mengadakan persiap- 
an-persiapan guna pemilihan umum 

ad. Ia njatakan bahwa putusan 
itu adalah suatu kewadjiban jang 
berat, karena menurut hadits2 dan 
ajat2 tertentu dalam Our'an ikut 
sertanja P.S.I.I. | dalam pemilihan 
umum itu adalah wadjib. 
Pemilihan Umum tersebut oleh 

Arudji dianggap sangat penting, bu- 
kan karena dengan diadakannja pe- 
milihan umum itu nanti kead 

  

   

negara kita sudah pasti akan lebih | 
baik . dari pada keadaannja secka- 

rang, akan tetapi karena dengan di- 

adakannja pemilihan umum itu sa- 
lah suatu dasar dari negara kita ja- 

lah kedaulatan rakjat sebagaimana 

tertjantum dalam UUD Sementara 
kita, telah dapat mulai dilaksana- 
kan. 

. Sudah tentu hasil? jang akan di- 
tjapai dalam pemilihan umum jang 
pertama itu nanti belum. sempurna, 
mengingat: faktor2 keamanan dan 
perhubungan jang bagi sementara 
daerah masih sangat djelek. Menge- 
nai perhubungan ini dikemukakan 
mitsalnja daerah2 Maluku, Sunda 
Ketjil dll. jang tidak sadja sukar, te- 
tapi sering djuga sangat tergantung 
daripada musim. Tentang baik bu- 
ruknja hatsil pemilihan umum nan- 
ti sudah barang tentu banjak ber- 
gantung dari bantuan masjarakat 
umumnja dan chususnja dari  pe- 
mimpin-pemimpin kepartaian di In- 
donesia. : 
Mendjawab pertanjaan apakah 

ada kemungkinan kerdjasama di- 
antara PSII dengan organisasi2 
Islam Jainnja didalam pemilihan 
umum nanti, Arudji katakan, bah 
wa pada prinsipnja PSII tidak 
akan menolak kerdjasama dengan 
pihak manapun djuga, terutama 
dengan organisasi2 Islam, asalkan 
sehelumnja telah ditentukan da- 
sar kerdjasama itu beserta sjarat- 
sjarat pelaksanaannja. 

Bagi PSII pokok pegangan se- 
bagai dasar kerdjasama itu telah 
ada, jaitu dengan diterimanja 
suatu konsepsi berupa konstitusi 
berdasarkan Islam, sebagaimana 
diputuskan dalam Kongres PSiI 
bl. di Djakarta. Dalam hal ini 
PSII tidak akan membatasi ha- 
nja pada satu dua partai/organi- 

Thai Akan Bantu Laos ? 
Kompi Untuk Bantu 

Melawan Pasukan Ho: Kata ,,Hsin Hua” 
Laos, Berseru Kepada PBB Supaia Mengetjap Ho 

Chi Minh Sebagai ,, Agressor“ 

5 Akan Kirim 

HARIAN HONGKONG kiri ,,Ta Kung Pao” Rabu 
sebuah berita ,,Hsin Hua” dari Peking, jang mengatakan 

. pemerintah Muang Thai sedang 
sukan2 untuk melawan tentara Vietnam Ho Chi Minh. ,,Hsin Hua” 
mengatakan bahwa perdana menteri Thai Phibul Songgram 

utk. kirim 5 kompi ke Laos, 
membantu pasukan2 Perantjis. Dikatakan 
kompi tadi merupakan bagian dari 7 bataljon, jang telah didjan- 
djikan Phibul untuk ditempatkan dibawah pimpinan. Amerika. 
Selandjutnja dikabarkan: Keradja- bangsa untuk menetapkan nasib di- 

2.95 
tjara-formil telah berdjandji 

an Laos, salah satu “dari 3 negara 
bagian Indotjina, . hari Rebo ber- 
seru kepada PBB, negara2 sekutu 
dan ,,bangsa2 merdeka”, bahwa wi- 
lajahnja kini. diserbu oleh pasukan? 
Vietnam Ho Chi Minh. 
Dalam pidatonja dimuka tjorong 

radio, Perdana Menteri Laos Sou- 
yannah Phouma minta supaja  pe- 
langgaran wilajahnja oleh pasukan? 
Vietnam Ho ini ditjap sebagai agre- 
Si. 

Sementara itu  kalangan2 Peran- 
tjis jang berkuasa mengatakan “di 
Saigon pada hari Rebo, bahwa se- 
ruan Laos kepada PBB tadi tidak 
merupakan suatu pengaduan resmi, 
melainkan sebuah manifeste jang dis 
serukan kepada ,,dunia merdeka”. 

Laos bukanlah anggota PBB dan 
oleh sebab itu. tidak dapat  setjara 
langsung berhubungan dengan  or- 
ganisasi tsb., melainkan membutuh- 
kan intervensi dari pihak ketiga, 
dalam hal ini Perantjis. 
Dalam seruannja tadi, P.M. Laos 

menamakan perbuatan Vietnam ta- 
asing, 

kepada dunia, dengan tiada 
dan 

meng- 
hak 

  

tdji didjawab: Saja jakin tidak, dan 

Mangkusasnka Saidalam sidang2 

    

  

  

melaksanakan salah suatu keputusan Kongres PSI jbl. 

sasi sadja, tetapi pihak mana sa 
dja asal dapat menerima dasar 
kerdjasama itu. 

Mosi Rondonuwu tidak 
akan sulitkan pemerintah. 

Pertanjaan apakah “dengan diteri- 
manja Mosi Rondonuwu oleh Par- 
lemen itu tidak akan mengakibatkan 

in bagi Kabinet hingga ke 
ian timbul krisis, oleh Aru- 

  

Harga Opgave 
j2. 1 

Udjian Jg1 elah 

Botjor 
Rp. 750 Sampai Rp. 1500: 
15 pCt. Peladjar Djakarta 
Sudah Tahu Isi Udjian 

S.M.P./S.M.A. 

TENTANG BOTJORNJA udji 
an penghabisan SMP/SMA serta 
tindakan2 jang telah diambil oleh 

Djakarta Raya, 
Reserse Krimi 

    

PAN, 

djuga tidak perlu menimbulkan ke- 
sulitan2 bagi Pemerintah, sebab 
prinsipieel dictum mosi Rondonuwu 
tsb. tidak mengandung sesuatu per- 
tentangan, baik diantara fraksi op 
posisi dengan fraksi pemerintah, 
maupun antara parlemen “ dengan 
Pemerintah. 

Sebagaimana 'berulang2  dikemu- 
kakan oleh Wakil -P. M. Prawoto 

  

      

mendapat keterangan, bahwa pe- 
meriksaan terhadap orang2 jg. 
dituduh tersangkut dalam pem- 
botjoran tersebut, kini masih 
terus dilandjutkan. Dinjatakan 
bahwa sesudah pada hari Selasa 
j.,dilakukan dan dibuat proses- 
verbal atas diri 5 Inspektur Kem. 
PPK, maka pada hari Rebo po- 
Isi Djakarta Raya telah mende- 
ngar keterangan2 dan membuat 
proses-verbal atas diri 5 orang 
peladjar, seorang wakil Pertjeta- 
kan Negara dan seorang guru 
SMA. Mereka kesemuanja tidak 
ditahan, tapi hanja diperiksa dan 
didengar keterangan2uja. 

parlemen, ia bukannja "menolak dic- 
tum mosi Rondonuwu tetapi ia le 
bih tiondong pada mosi Sugih (Pa- 
rindra), karena soal waktu adalah 
soal beleid, djadi djanganlah Peme- 
rintah di-ikat. 

Sekalipun dictam Mosi Rondo- 
nuwu menetapkan batas waktu, 
tetapi menurut pendapat saja - de 
mikian Arudji - hal ita sama se- 
kali tidak menjempitkan. Sebab 
protokoler kesediaan mengadakan 
pertukaran diplomatik antara In- 
donesia dengan Sovjet Rusia itu 
sudah ada sedjak Ik. 3 tahun jl. 
Oleh karena itu PSII menjokong 
mosi Rondonuwu. 

Lebih landjut Arudji katakan, 
bahwa pembukaan kedutaan di 
Moskow itu akan memberi kete- 
gasan pada " kebebasan politik 
luar negeri kita, jang masih pin- 
fjang atau ,,minus” itu. Politik 
luar negeri jang pintjang itu. se- 
tjara direct atau indirect menjem 
pitkan usaha2 dilapang ekonomi 
terutama untuk menstabilisir per 
dagangan bagi barang2 export 
kita dipasar dunia. 
Pembukaan kedutaan di Mos- 

kow itu selain akan membawa ke 
untungan2 dilapang sosial-ekono- 
mis, akan dapat memperluas pula 
penerangan mengenai aspek2 di- 
lapang pembangunan Indonesia 
di Sovjet Rusia, demikian a.l. 
Arudji Kartawinata. 

Sumber jg sebabkan kebo- 
tjoran belum diketahui. 

Dinjatakan selandjutnja, bahwa 
sampai saat ini, polisi belum me- 
ngetahui siapa dan sumber jang 
menjebabkan botjornja udjian SMP/ 
SMA itu. Tapi sementara itu pada 
polisi sudah ada petundjuk2 dan 
tanda2 tentang adanja sesuatu 
orang/golongan jang mendjadi bi- 
angkeladi daripada kebotjoran ini, 
jang kini sedang diusut dan. diseli- 
diki lebih djiauh. Dalam pada itu 
dari pihak Kem. Pengadjaran, Pen- 
didikan dan Kebudajaan sendiri, pi- 
hak polisi sudah mendapat kekua- 
saan 10096 untuk bertindak  terha- 
dap orang jang bersalah dan jang 
telah menjebabkan kebotjoran udji- 
an tersebut, dengan tidak meman- 
dang siapa dan dari pihak mana 
orang itu. 

djar ?. 
Menurut keterangan polisi  selan- 

djutnja, dikota Djakarta sadja,  ke- 
botjoran udjian itu sudah sedemiki 
an besarnja, sehingga berdasarkan 
keterangan2 dan bahan2 jang ada 
pada polisi, ditaksir bahwa Lk. 

47590 murid2 sekolah sudah menge- 
tahui daftar2 udjian tersebut, 

Dinjatakan, bhw ditangan polisi 
dewasa ini ada 7 bundel opgave udji- 
an jg. dibeslah dari sementara ri 
mah pegawai PPK dan dari rumah 
lain2 orang, termasuk rumah bebe 
rapa orang peladjar. 

muat 
bahwa 

bersiap2 untuk mengirimkan pa- 

»5e- 
guna 

seterusnja, bahwa 5 
Untuk tiap daftar udjian 
dibajar Rp. 750,— 
Rp. 1.500,— 

Keterangan selandjutnja jang 
diperoleh dari polisi menjatakan 
bahwa untuk tiap opgave atau 
daftar-udjian,  Melah —,,dibajar” 
oleh orang2 jang bersangkutan 
antara Rp. 750,— sampai 
Rp. 1.500.—, Berapa besarnja 
djumlah daftar udjian jang sudah 
pagar itu, masih belam diketa- 
1g. 

ri sendiri”. 
Seterusnja ia mengatakan bahwa 

rakjat Laos akan ,,melawan agresi” 
ini dengan bantuan pasukan2 Uni 
Perantjis. 
Souvannah Phouma 

bahwa Laos sedjak 1949 mendjadi 
negara merdeka jang  mempunjai 
undang2 dasar jang demokratis, ser- 
ta parlemen jang berfunksi normal. 

Antjaman bagi negara se- 
kitarnja. 

Komisaris Djenderal Inggris di 
Asia Tenggara, Malcolm MacDo- 
nald, hari Rabu mengatakan bah 
wa adanja antjaman terhadap ne- 
gara bagian Indotjina Laos, ber- 
arti djuga adanja antjaman bagi 
negeri2 lainnja jang ada diseki- 
tarnja. MacDonald utjapkan per- 
njataan tadi ketika membuka. 
sidang ke-6 dari panitya konsul- 
tatif urusan beras. Ja memberi- 
kan komentar terhadap  desas- 
desus jang mengira bahwa pero- 

  
  

mengatakan, 

  

MacDonald dalam pada itu 
mengatakan, bahwa ,,kedjadian2 
dalam beberapa minggu jang lalu 
ini, tidak bisa mengurangi kecha 
watiran kita di Asia Tenggara” 
Dikemukakannja gerakan tentara 
Vietnam Ho Chi Minh terhadap 
Laos sebagai “ tjontoh daripada 
pernjataannja tadi. 

Dikemukakannja pendapatnja, 
bahwa offensif Vietnam Ho ter- 
hadap Laos ini mungkin akan ber 

bahan taktik2 Blok Sovjet achir2 |sifat besar2an, karena mereka 
ini, mungkin — setidak2nja utk. ' mungkin tidak hanja “akan 
sementara — akan membawa pe mempergunakan alat-alat mili- 
ringanan bagi dunia jang serba ter sadja, tetapi djuga politik, 
keruh mi, untuk mentjapai maksud mereka, 

  

as Ya 4 MN 

1540 sudah ditangan pela- 
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Menurut surat kawat 

      
   

mikan tugu djaga jang baru 
dja selesai. 
Seperti pernah dikabarkan, 

Tugu Muda ini penuh dengan 
fragmenten jang belum lama ber 

4 3 

  

selang telah dituturkan dam me- 
makan beaja Ik. Rp. 150.000,—. 

KORUPSI BENSIN. 

Beberapa anggota Tentara 
ditahan. 

RUAPA?2NJA BUKAN ssadja di 
Bandung atau di Djakarta telan ter- 
djadi korwpsi bensin, demikian dju- 
ga di Semarang. Desas-desus di- 
luaran mengatakan, bahwa kini -se- 
dikitnja ada 15 anggauta tentara te- 
lah ditahan oleh fihak jang berwa- 
djib dirumah pendjara Bulu, karena 
dituduh telah menggelapkan bebera- 
pa ton bensin. 
Mengerti itu atas pertanjaan war- 

tawan kita kepada Kapten Harso- 
no, Djuru-bitjara TT. IV didjawab, 
bahwa peristiwa tsb. masih didalam 
proses penjelesaian. Mengenai djum- 
lah tonnage bensin dan siapa jang 
tersangkut dikatakan masih didalam 
taraf penjelidikan. Selandjutnja be- 
liau menegaskan, bahwa setiap pe- 
langgaran jang merugikan. Negara 
dan organisasi tentara chususnja jg. 
didjalankan oleh aggg. tentara pasti 
diambil tindakan sebagaimana mes- 
tinja. 

PENGEPUNGAN GE- 
ROMBOLAN 

Gerakan pengepungan dan 
ngedjaran dari pasukan2  Ban- 
teng Raiders”- beserta Kompie2 
dari Bataljon lainnja pada tg. 11 
April jbl. telah berhasil menemu 
kan suatu pangkalan gerombolan 
pengatjau jang berada. didalam 
hutan Pengarasan Ik. 12 km se 
belah Barat Bumiaju. 

Di pangkalan jang telah diting 
galkan oleh gerombolan  penga- 
tjau tsb. dapat kita lihat adanja 
lapangan“ untuk latihan, badmin 
tonbaan serta 70 buah gubug jg. 
sebagian ada jang belum selesai 

pembikinannja. : ' 

Menurut keterangan jang kita 
peroleh, gerombolan pengatjau 
jang berpangkalan didalam hutan 
tsb. ada sebanjak Lk. 2 kompie 
dengan Staf Resimennja. 

Lebih landjut dapat kita tutur 
kan disini, bahwa larinja gerom 
bolan pengatjau meninggalkan 
pangkalannja tadi, sambil -me- 
ngangkut 50 orang kawannja jg 
sakit dan luka2.. 

GERAKAN PENERANGAN 
»TRITUNGGAL” 

Mulai tg. 13 s/d 23 April 1953 
Biro Penerangan Seksr V Staf 
T.T: IV bersama dengan fihak 
Djawatan Penerangan Sipil ' me 
ngadakan kampanje penetangan 
didaerah . operasi. ,, Tritunggal” 
wilajah Kab. Magelang. Gerakan 
ini adalah kelandjutan dari kam 
panje penerangan  ,,Tritunggal” 
jang telah dimulai sedjak awal 
bulan Maret jl. oleh instansi2 pe 
nerangan setempat. 

Adapun daerah2 jg mendjadi 
objek jalah Ketjamatan2: Srum 
bung, Talun, Sawangan, Tjandi- 
muljo, Pakis, Ngablak, Tempu- 
ran, Borobudur, Bandongan dan 
Grabag. Di daerah2 tsb. ketjuati 
diberikan penerangan lesan djuga 
akan diputarkan film2 dokumen 
ter A.P. 

Kampanje penerangan ,,Tri- 
tunggal” didaerah Magelang ter 
njata mendapat sambutan baik 
dari kalangan penduduk. Terbuk 
ti hingga kini telah ada I.k. 800 
orang jang mengakui telah per- 
nah berbuat membantu : gerombo 
lan M.M.C. dan mereka “itu me 
laporkan, diri kepada para. Pa 
mong-pradja setempat dengan ke 
insjafan hati. Oleh fihak jg ber 
wadjib kepada mereka jg dengan 
insjaf menjerahkan diri itu diberi 
ampunan dan diberi kebebasan 
untuk. turut. serta ' membangun 
negara. Demikian Biro ' Penera- 
ngan Terr. IV. 1 

PEMALSUAN BON2 MINJAK 
MOTOR. 

S. bin R. pegawai dari Kantor 
Kota Besar Semarang telah mela 
porkan pada polisi, sedjak 4 bu- 
lan jang lalu hingga sekarang ini, 
atas kerugian Kota Besar telah 
ditipu 425 liter Minjak Motor 
oleh seorang buruh dari djawat- 
an tersebut jang bernama Skm. 
dan kini telah melarikan diri. 
Penipuan tersebut dilakukan dg. 
djalan memalsu bon2. Kerugian 
jang diderita KBS atas penipuan 
ini adasRp. 1891,25. 

daerah 

    

MENINDJAU PERTAMBANG- 
(AN DI DAERAH WONOGIRI. 

, Kemaren pagi. wakil Pusat Per- 
tambangan Negara di Djakarta sdr. 

I Boelkijo: dengan dihantar oleh Dr. 
" '| Marzoeki dan Wasit « Notojoewonc 

telah mengadakan penindjauan di 
Wonogiri (Tirtomojo) untuk 

melihat2 kemungkinan dihidupkan: 
nja kembali pertambangan ditempat 
'tersebut, mengingat banjaknja orang 
partikelir jang minta. untuk meng- 
usahakan pertambangan. 

PANITYA 1 MEI DI 
SUKOREDIJO.: f 

Atas usaha SBRI dan SARBUHI 
ranting Sukoredjo dan dibantu oleh 
segenap Organisasi buruh . dil.-nja 
pada tg. 12 April jbl. di Sukoredjo 
—Kendal telah dibentuk: Panitya 1 

| Mei jang diketuai oleh sdr. Soewa- 
Idi-Hadikartoso dan  wakilnja 
Prawotokusumo dengan dibantu oleh 

sdr. 

beberapa organisasi lagi. Peringatan 
1 Mei akan dilangsungkan sederha- 
na dan pada sore harinja tg. 1- Mei 
akan diadakan pertandingan sepak- 
bola diantara Kes.2 tiap2 Ketjama- 
tan dalam distrjk Selakaton Kendal. 

USAHA IPPI UTK. BENTJA- 
NA ALAM. 

IPPI daerah Semarang mengabar- 
kany bahwa pada tg. 8 April jbl. 
joleh IPPI tjb. Demak telah diserah- 
kan uang sebanjak Rp. 2496,— ke- 
pada Pak Bupati Demak, ketua Ja- 
jasan Bentjana Alam tib. Demak. 
Uang tadi didapat oleh Panitia Kor- 
ban Bentjana Alam jang terdiri da- 
ri peladjar2 angg. IPPI dengam dia- 
lan menarik sokongan kepada ken- 
daraan2 bermotor jang melalui dju- 
rusan  Demak—Semarang—Kudus. 
Usaha ini akan dilandjutkan terus 
dengan lain djalan. 

Oleh IPPI tjb. K. B. Semarang 
pada saat ini telah dibentuk Panitia 
Urusan  Perdjalanan Peladjar Wak- 
tu Liburan jang merupakan sub da- 
ri bag. sosial IPPI jang diketuai oleh 
sdr. Ginardjo. Diminta perhatian 
kepada para peladjar2 terutama jg. 
bertempat tinggal di luar Djawa, 
kalau membutuhkan pengangkutan 
dengan kapal dsb.-nja supaja - ber- 
hubungan dengan sdr. Ginardjo d/a 
Sekaju (Temenggungan) no. 225 Se- 
marang. 

LUSTRUM PERTAMA 
sDORGAS”. 

Dikabarkan bahwa. perkumpulan 
s»DORGAS” Semarang pada tg. 17 
April 1953 akan memperingati Hari 
Ulang Tahun S, bertempat diru 
mah Geredja Protestant . di -Djom 
blang, dimulai pada djam 16.30. Ka 
um Ibu ,DORGAS"” diharapkan ha 
dlir dalam memperinga'i hari tsb. 

SALIKUN DIMANA? 
Semendjak hari Minggu jang lalu, 

seorang anak bernama Salikun, 
umur 11 tahun telah pergi dari .ru- 
mahnja dengan tidak memberi ta- 
hukan-orang tuanja. Orang-tua anak 
tsb. bernama .Salikin, tinggal di 
Kp- Bulustalan IV/746, -jang ter- 
paksa meminta pertolongan. polisi 
untuk — mendapatkan keterangan. 
Hingga berita ini ditulis Salikun be- 
lam ketemu. 

MENINDJAU SOAL TJENG- 
KEH DAN PABERIK 
ROKOK KRETEK. 

Dari kalangan jang berdekatan 
didapat kabar, berdasarkan kepu 
tusan DPD Seksi Perekonomian 
Parlemen pada tg. 2 April jbl., 
pada tg. 14 April jad. tiga anggau 
ta Seksi Perekonomian, ja'ni sdr2 
I. R. Lobo, Sarino Mangunprano 
Io dan Sunartojo akan mengada- 
kan penindjauan mengenai. soal 
tjengkeh “dan keadaan- Paberik 
Rokok Kretek di Semarang, Ku- 
dus dli. tempat lagi” di Djawa 
Tengah. Menurut rentjana . pada 
tg. 14 April. akan mengadakan 
pemBitjaraan2 dengan fihaknja 
Djawatan Bea dan Tjukai ressort 
Djawa Tengah: tg. 15 April men 
ngadakan pembitjaraan dengan 
Djawatan Perindustrian - Dja- 
teng, menemui Gubernur Djawa 
Tengah untuk memberikan ten- 
tang penindjauan didaerah Sema 
rang, Kudus, Solo, Jogja, Mage- 
lang, Muntilan, Pekalongan. 

Pada.tg. 16 April:. mengada- 
kan pertemuan dgn. para pengu- 
saha rokok kretek di pendopo 
Kabupaten Magelang dan menin- 
djau paberik rokok kretek, tg. 17 

April: pertemuan dengan para pe 

ngusaha rokok kretek di Jogja 

dan menindjau paberik2. Perte- 
muan ini dimulai djam 10 pagi: 
tg. 18 April: mengadakan perte- 
muan dengan para pengusaha 
rokok kretek pada djam 10 pagi 
di Solo dan menindjau paberik,: 
tg. 20 April: dimulai djam 20.00 

i Kabupaten Semarang akan di 
adakan pertemuan dgn. para pe- 

ngusaha rokok kretek di Sema- 

rang, Purwodadi, Kendal: tg. 21 

April: 'menindjau paberik di Se- 
marang: tg. 22 April: djam 10 
pagi.mengadakan pertemuan dg. 
para pengusaha rokok kretek di 
Kabupaten Kudus dan men/ndjau 
paberik: tg. 23" April mengada- 
kan pertemuan dgn. para pengu- 
saha rokok kretek di Tegal dan 
menindjau paberik: tg. 24 April 

mengadakan rapat dengan Dijwt. 
Bea dan Tjukai, Perindustrian 
untuk melengkapi hasil2 dari pa 
da penindjauan tersebut. 

PERTENAKAN DI BATU- 

, RADEN. 
Didapat kabar, bahwa Pertenakan 

di Baturaden daerah Wonosobo | jg. 

akan merupakan pertenakan jang 

terbesar diseluruh 
beajai I..k 1 djuta rupiah pada peng-   habisan bulan Pyasa j-a.d. akan di- 

resmikan. 
  

Telah terbit: Baku Photographie 
Di kerdjakan oleh achli jang sudah 32 tahun dalem practijk, 
di tuturken methode-methode jang paling baru, hingga dalem 
tempo sebentar pembatja bisa 
djempol. 

djadi. Photographer jang 

Boleh diudji oleh siapa sadja. 
2 buku tebel bergambar Rp. 20,— porto Rp. 

Wakil pendjual 
2, — 

“Toko Buku HO KIM YOE 
- PURWODINATAN 1/22 1 — SEMARANG. 
  

2 

Indonesia dan di: 

3 t 
”DAERAH BARU” DALAM 

KOTA 

tukan Haminte Surakarta menu 
rut U.U. no. 16/1947, daerah 
Kota Besar Surakarta ditambah 
dengan 7 kelurahan jang semula 
termasuk dalam wilajah Kabupa- 
ten Karanganjar. : TA OR 

Akan tetapi berhubung dengan 
berbagai soal, penjerahan 7 katu 
tahan tsb. dari Kabupaten Ka- 
ranganjar baru. dilaksanakan pa- 
da tanggal 5-9-1950 il“ Pa 

Daerah baru tersebut seluruh- 
nja seluas 17 KM2 dengan pendu 
duk 18.113 orang dan terdiri da 

her, Kerten, Karangasem, Kadi- 
piro, Banjuanjar dan Djadjar. Ka 
lurahan Modjosongo kini dima- 
sukkan dalam Katjamatan Dje- 
hres, Kalarahan2 Kadipiro, Sum- 
ber dan. Banjuanjar termasuk Ka 
tjamatan Bandjarsari, sedang: Ka- 
lurahan2 Jainnja dimasukkan 'da 
lam Katjamatan: Lawijan: gi 

Selama dalam masa peralihan, 

      
   

pemerintahan dalam: ke-7: “kalu- 
rahan tsb. untuk sementara wak- 

merintahan desa (bentuk lama). 
Dari sedikit keadaan disesuaikan 
dengan kota, mitsalnja dengan di 
adakan distribusi dan  selandjut- 
nja tentang kesehatan? keamanan, 
pendidikan dsb. diurus instansi2 
kota, karena menurut keputusan 

para pegawai kelurahan diangkat 
mendjadi pegawai negeri dengan 
diberi gadji menurut P.G.P. 

Berhubung sementara diantara 
para pegawai kalurahan tsb. men 
derita kerugian karena diangkat- 
nja sebagai pegawai negeri (ha- 
sil sawah lungguh lebih besar da 
ri pada gadji pegawai negeri), ma 
ka bagi mereka masih diperkenan 
kan menjewa bekas lungguhnja 
untuk selama satu tahun. 

Untuk dapat disesuaikan de- 
ngan keadaan kota, maka kini 
telah dibentuk suatu panitya' jg 
diserahi tugas melaksanakan men 
djadikan daerah baru tsb mendia 
di "kota” terutama dalam - soal 
tanah. 

Panitya tersebut diketui 
Boedjonagoro Bupati dpp. 
kota Surakarta. 

WONOGIRI 
KURSUS KILAT PAMONG 

5 DESA. 
Kursus Kilat Pamong Desa di Ka 

bupaten Wonogiri sebagai pelaksana 
an Peraturan Menteri Dalam Nege 
ri, jang bagi Wonogiri dalam bebera 
pa bulan berhenti, kini telah dibuka 
kembali untuk angkatan ke V. 

Kursus tsb. diikuti oleh para Iu- 
rah/tjarik sebanjak 11 orang tiap2 
Kawedanan, dan seorang dari Kan- 
tor Ketjamatan, dalam waktu sebu 

oleh 
Wali- 

    

-Ftan lamanja. « 
Pada tiap2 kursus ada sebanjak Ik 

60 orang pengikut jang bagi Wonogi 
ri direntjanakan dalam waktu 10 bu 
lan selesai. “ 

KADER KESEHATAN DI 
SIDOHARDJO: 

Atas inisiatief “sdr. Suwarto 
Prawirodirdje, mantri Balai Kese 
hatan Ketjamatan Sidohardjo, de 
ngan maksud untuk menjebarkan 
benih2 pengetahuan tentang kese 
hatan, terutama mengenai PPPK 
kini telah diadakan kursus ber 
tempat di Balai Kesehatan jang 
di-ikuti oleh para gguru2  PBH 
sebanjak 13 orang. 

| Kursus tsb. dilakukan pada 
tiap hari Saptu, dan rentjananja 
akan dapat selesai dalam waktu 
3 bulan. 

  

SEPEDA UTK. R.S.U.P. 
Sebagaimana pernah dikabarkan, 

para pegawai R.S.U.P. Semarang 
akan menerima pembagian. sepeda. 
Baru2 ini telah datang kiriman 100 
buah sepeda dari sebuah N.V. di 
Makasar. Tetapi setelah - kiriman 
ita diterima dan diperiksa, ternjata 
iang dapat berwudjud sepeda hanja 
68 buah. Jang lainnja 32 buah ke- 
hilangan stang dan lain2 onderdil. 
Kekurangan onderdil ini diduga hi- 
lang dalam perdjalanan atau dipe- 
labuhan Semarang.  Pengusutan se- 
dang dilakukan. 

HARI. MASUK SEKOLAH L.P. 
P.U. GARNIZOEN SMG. ' 
Oleh Lembaga Penambah Pen 

didikan Umum Garnizoen Sema 
rang minta dikabarkan, . bahwa 
berhubung botjornja naskah udji 
an, maka udjian2 achir SMP dan 
SMA Negeri th. 1953. diundur 
sampai ada pengumuman lagi. 

Berhubung dengan itu hari ma 
suk untuk Sekolah2 LPPU Gar- 
nizoen Semarang tetap seperti 
biasa. 

Dan sambil menunggu 
instruksi dari 
IV/Djawa Tengah soal idzin tjuti 
beladjar, diandjurkan agar para 
pengikut udjian Anggauta . A.P. 
jang telah mendapat” I.T.B. tsb. 
masuk aktip bekerdja, dan supaja 
melaporkan kepada  Cmdt/Kep. 
masing2 untuk diperhitungkan 
djumlah hari tjuti jang belum di 
djalani untuk diberikan hari2 ke 
kurangan tjuti tsb. pada masa 
hari2 udjian tsb. diatas. 

KE PEKING. 
DPP SEBDA mengabarkan, bah- 

wa pada tg. 21 April 1953, sdr. S. 
Haryawisastra sekretaris Umum 
DPP SEBDA akan berangkat ke 
Peking untuk menghadliri Kongres 
AN China Federation of Labour 
(SOBSI Tiongkok), selaku . wakil 
SB SOBSI. Dengan keberangkatan 
tsb., maka pekerdjaan Dewan Hari- 
an DPP sehari-hari didjalankan oleh 
anggauta2 Dewan Harian  lainnja 
setjara kolektif, agar djalannja. or- 
garnisasi tetap lantjar. 

Rp. 10.000— DIGELAPKAN. 
S. bin M. berdiam di .Djl. Ka- 

rangtengah Timur telah melaporkan 
pada polisi, bahwa pada tgl. 7. bu- 
lan ini telah digelapkan uang tunai 
sedjumlah Rp. 10.000,— oleh A.H. 
jang kini telah rpelarikan diri. Peng- 

surat?   gelapan ini dilakukan dirumahnja 
/5. 

Seperti diketahui dgn. pemben | 

ri Kalurahan2: Modjosongo, Sum | 

tu masih didjalankan sebagai pe- 

Walikota Surakarta ttg. 9-4-1952: 

Pim:' Edan. 

       
BOROBUDUR AKAN 
DIPERBAIKIL. 

Stupa tjandi Borobudur jang seper 
ti pernah dikabarkan sebagian telah 
rusak akibat tersambar petir, menu 
'rut keterangan fihak resmi dalam 
| permulaan bulan Mei jad. akan mu 
'lai diperbaiki oleh dinas purbakala 
bagian bangunan Prof dr. van Ro- 
'mondt dari dinas tsb baru2 ini telah 
memeriksa tjandi tersebut dan menu 
'rut kesannja kerusakan2 jang ada ma 
sih dapat diperbaiki. 
Beberapa lapisan batu dari stupa 

hantjur dan djatuhnja kebawah telah 
mengakibatkan rusaknja sebagian da 
ri bantalan teratai. 

LATIHAN KOMANDAN 
  

Baru2 ini di Magelang dilangsung 
kan upatjara pembukaan latihan ko 
mandan peleton dari seluruh territo 
rum IV Djawa Tengah. Upatjara 
tersebut dihadiri oleh panglima divisi 
Diponegoro overste Moh. Bachrun. 

Latihan tersebut adalah merupa- 
kan rombongan jang keempat dan di 
ikuti oleh 63 orang. . Latihan diadakan 
disekolah kader infanteri selama 6 

TJILATJAP 
PELBAGAI PERTUNDJUKAN 

|“ DAN PERLOMBAAN. 
Untuk menambah meriahnja 

hari peringatan 1 Mei jad., Pani 
tya 1 Mer Seksi Kebudajaan Tji 
latjap telah merentjanakan akan 
mengadakan pelbagai - pertundju 
kan dan perlombaan bagi anak? 
sekolah rakjat, landjutan dan bagi 
umum. Ala AG 
"Pada tg. 20/21 April jad., sek 

si tsb... mulai dengan mengadakan 
pertundjukan bersifat malam ke 
senian digedung THHK. 

Disamping itu djuga diadakan 
konkurs krontjong untuk. mere 
but kedjuaraan penjanji lelaki 
dan wanita dari daerah Kabupa 
ten Tjilatjap. 

Hasil dari pertundjukan itu, ia 
lah 5096 untuk tambahan biaja 
l.Mei, 254 untuk Gedung Na 
sional, dan 2546 untuk Panitya 
Hari. Kartini guna kepentingan 
amal sosial: 

Adapun matjam perlombaan di 
antaranja: “ialah: pertandingan 
kasti, sepak-bola, voley, melukis, 
tembang- Djawa dan badminton. 

Pada tgl. 1 Mei waktu malam, 
dipanggung merdeka di aloon2 
akan diadakan bermatjam2 per 
tundjukan bersifat hiburan. 

“TLUMBUNG DAN BANK 
DESA. 

Dari fihak resmi diperoleh ketera 
ngan: bahwa kini didaerah Demak 
terdapat 44 buah.Lumbung Desa de 
ngan modal sebesar Rp. 300.000.—. 

uang modal sebesar Rp. 50.000.—/ 
dan djumlah pemindjam 1.000 oran.g 
Dengan adanja Bank “Desa dan 

Lumbung Desa ini, maka rakjat tani 
dan pedagang2 ketjil didaerah tsb.. 
kini sebagian telah" dapat dilepaskan 
dari tjengkeraman lintah darat. 1 

PATI 
KOMPETISI SEPAK-BOLA 
S2 KEPENDJARAAN: 
Pada'tgl. 10 Aprit 1953 sore di 

Pati tlh diadakan kompetisi sepak 
bola antara kesebelasan Kepen- 
djaraan Daerah Semarang: mela- 
wan Daerah Pati, dengan hasil 
5—2 untuk kemenangan ' Sema- 
rang. Pertandingan berlangsung 
dengan ramainja dan disaksikan 
oleh Direktur, Kepala2 dan pega 
wai pendjara serta penduduk ko- 
ta Pati. 

Setelah diadakan upatjara pe- 
resmian, maka sebagai kehorma- 
tan, tendangan-pertama dilaku- 
kan oleh Direktur Kependjaraan 
Semarang/ Pati. . 

Dalam pertandingan tersebut 
nampak kegiatan para pemain. 
Sebagai bintang lapangan, Has- 
san dari Semarang telah tiga kali 
dapat menembuskan -tembakan- 
nja dari tengah lapangan keda- 
lam gawang kesebelasan Pati. 
  

PERSEWAAN RUMAH KOTA- 

PRADJA AKAN  DITINDIAU. 
Dari kalangan DPD “didapat ka- 

bar, bahwa :djumlah rumah dari 
Kotapradja Semarang I.k. ada 1481 
buah jang masing2. terletak “di. Se- 
marang Timur, Sompok,. Lempong- 
sari, Kintelan,. Ngaglik dan G.. Ka- 
gok. Kalau sebelum: perang: dunia: II 
djumlahnja rumah2 itu jang kosong 
ada 3096, - nistjaja kini mendjadi 
padat. Berhubung dengan keadaan, 
maka persewaan rumah2 itu akan 
ditindjau kembali. 

| WAJANG KULIT DI 
. STANDPLAATS. 

Pada nanti tgl. 1 Mei malam ha- 
ri ditempat pemberhentian bis di- 
pasar Djohar Semarang akan diada- 
kan pertundjukan wajang kulit de- 
gan tjeritera: - ,,Pembrantasan ang- 
kara murka”. Pertundjukan ini di- 
selenggarakan oleh S.B. Standplaats, 
sedangkan  dalangnja adalah Ki 
Diojokarsono Djapar). 

SEGI TIGA DIMUKA ANIEM. 
Kemaren siang Ik. djam1t: di- 

muka Aniem telah terdjadi ketjela- 
kaan Ialu lintas antara sepeda, se- 

peda motor dan betjak, jang mem- 
bawa korban 2 orang luka2 ' dan 
perlu dirawat di R.S-U.P. Sebab ter- 
djadinja  ketjelakaan itu karena se- 
orang pemudi pengendara sepeda 
dari djurusan Bodjong waktu akan 
membelok ke Depok (kekanan)  ti- 

dak melihat kendaraan jang ada di 
belakangnja “dulu, djustru pada 
waktu itu berdjalan sepeda motor 
dari kepolisian lalu-lintas, hingga 
tabrakan tak dapat dihindarkan. 
Setelah menabrak sepeda,  kemudi- 
an sepeda motor tadi membentur 
lagi pada sebuah betjak jang ada 
didepannja. 

Jang menderita luka2 pada ketje- 
lakaan ini jalah seorang anggauta 
Polisi Lalu-Lintas pengendara sepe- 
da motor dan seorang pemudi pe- 
ngendara sepeda. Ketiga kendaraan     tsb, diatas mendapat kerusakan2. 

Djumlah pemindjam Lumbung Desa | 
ini ada sebanjak 2.700 orang. Ba-| 
njaknja Bank Desa ada 15 dengan! 

  
Gambar ini diambil pada waktu wartawan kita menindjau Jajasan- Peme 
lihara'an Anak-Anak Tjatjad di Solo. Mereka adalah 

ngurus Jajasan tersebut dan para pengasuh anak-anak itu. Jang berdiri 
diudjung kiri adalah Nj. G. Djohan, sedang jang pakai tanda X adalah 
ketua dari Jajasan tsb. nj. Goesti Padmonegoro. “3 

sebagian dari Pe- 

(Gambar ,,Suara Merdeka”) 

  

Anak Tjatjad di Solo, demikian 

Jajasan tersebut. Ditambahkan 

20 ?” betul. 

ras.untuk membangun. Jajasan 

Ketika kami melihat sendiri gerak- 
gerik para pengasuh Jajasan tadi, nis 
tjaja timbul kesan, bahwa gerakan 
jang telah dipelopori oleh puteri2 So 
lo ini sesungguhnja bukannja suatu 
permainan belaka, tetapi sebaliknja 
merupakan suatu udjian untuk meng 
angkat deradjatnja kaum wanita. pa 
da umumnja. Sekalipun kaum puteri 
ini menghadapi pelbagai kesulitan, 
dan kalau kelak pindah tempat jang 
telah didjandjikan oleh Kementerian 
Sesial supaja membawa :,koper dan 
buku”, tempo jang berdjalan ini se- 

sungguhnja adalah tempo udjian. Lu 
lus ataupun tidaknja akan terbukti 
kelak walaupun dengan tiada bantu. 
annja kaum laki2. Melihat semangat 
nja, nistjaja kami tidak akan sangsi 
dan berpendapat, bahwa kelak gera 
kan tsb akan membawa hasil jang 
baik. Dan: djangan “dilupakan, bah 
wa “gerakan sosial ini, jang berarti 
membuwang. keringat, tjapai dengan 
tidak mengharapkan apa2 tentang ha 

silnja, kadang2 akan menerima tja- 
tjian2 dsb:-nja. : 

  

Bu, saja matur banjak terima kasih 
atas perawatan jang dilimpahkan di- 
riku”, demikian isi hatinja salah sa 
tu anak jang dirawat di Jajasan tsb., 
seperti tertampak di gambar ini jang 
memegangi alat jang bisa didorong 
untuk menguatkan urat2 dengan di- 
saksikan oleh Ibu .pengasuhnja. 

(Gambar ,,Suara Merdeka”) 

& 

Ini akan merupakan suatu bentu- 
ran jang hebat dan mungkin menje- 
babkan orang mundur teratur. dari 
segala sepak. terdjangnja jang murni 

masjarakat jang perlu ditolong dan 
direhabilitir menurut. kedudukannja 
jang lajak didalam masjarakat. Djerih 
pajah mereka.seolah-olah tidak da- 
pat pengharga'an sebagaimana mesti 
nja, hingga. kalau para pengasuh ti 
dak tebal imannja, nistjaja mereka 
akan terdjungkel ditengah-tengah dja 
lan. 
Dalam menghadapi pelbagai kesu 

litan itu, semua ini harus diterima 
dengan perasa'an insjaf, agar semua 
itu dapat diatasi dengan dasar: jang 
semula dipegangnja ialah - ,,meno- 
long”. Suatu kritikan bagai manapun 
djuga harus diterima dengan perasa 
'an jang insjaf disamping membang- 
kitkan kembali semangat2 jang perlu 
untuk membuktikan tjita2 murni itu. 
Sebaliknja suatu pengharga'an harus 
dikesampingkan dengan tiada ragu2. 
Dengan bekal kritikan jang pedas 
dari siapapun, sesuatu . pergerakan 
akan madju, dan madju terus untuk 
mentjapai tingkat jang semula diha- 
rapkan. Achirnja dapat dikatakan 
bahwa dalam tempo 1 tahun ,,mon- 
dok” di R.C: akan berdjalan tjepat 
dan gunakanlah tempo ini sebaik-ba 
iknja untuk singkirkan tjap, bahwa 
kaum wanita Solo tidak ,,ribet ing 
djangkah |. 1 

  

MR. SUJUDI MENUDJU 
KE EROPA BARAT. 

Pagi hari ini Mr. Sujudi telah me- 
ninggalkan kota Semarang untuk 
pada tg. 19 April jad. dengan plane 
menudju ke Eropa Barat via Ne- 
derland. ' Menurut kabar kepergian 
beliau itu adalah dimaksudkan un- 
tuk kepentingan kantornja dan se- 
landjutnja — mempeladjari — tentang 
paberik2 gelas dan interniet. Untuk 
1 bulan lamanja Mr. Sujudi akan 

Barat, jaitu - Nederland, Perantjis, 
Djerman Barat, Belgia, Zwitserland 
dan mungkin djuga Denemarkan, 
Selama Mr. Sujudi pergi, pekerdja- 
annja telah dipegang oleh Mr, Adul 
madjid Djojoadiningrat,     

dalam pertjakapan dengan wartawan kita pada 

untuk “menetapkan 

dan melulu untuk. mengabdi kepada | 

menindjau pelbagai negeri di Eropa: 

Putri Solo Bergerak 
Pemeliharaan Anak-anak Tjatjad 
Bukannja Pekerdjaan Gampang 

(Oleh Wartawan sendiri). 
SAJA KUATIR kalau mengemukakan soal subsidi jang telah 

diberikan oleh Pemerintah kepad 2 Jajasan  Pemelihara'an Anak- 
al. keluh-kesah- nj: G. “Djohan 

, Waktu menindjau 
pula, mungkin subsidi itu didasar 

kan 'atas penglihatan, bahwa kaum wanita hanja ,,ribet ing djang- 
kah! Kesan2 jang didapat atas dua 
orang berhadapan dengan ni. G. Djohan sendiri, njatanja sangat 

Didalamnja kelihatan menjelib suatu - kemauan ke- 

pernjataan tsb.,  djikalau 

tsb. jang. pertama-tama telah di- 

dirikan di Indonesia. Sjukur kalau kemauan itu bukannja merupa- 
kan suatu ,,kemauan” jang hanja sekelebatan belaka. : 

« 

  

Penghasilan 
Rakjat Di 

Djawa Barat 
Rata2 Rp 2.35 Seharinja 

Menurut penaksiran kasar ,,An 
tara”, selama: tahun 1952 - tiap 
djiwa di, Djawa-Barat rata-rata 
mempunjai penghasilan Lk. 
Rp 860.— setahun, atau Lk. 
Rp 2,35 seharinja. Periw diketa 
hui, bahwa penaksiran global itu 
hanja berdasarkan atas angka2 
mengenai pertanian semata-mata 
dan ditambah dengan angka2 
dari perikanan dan ternak. Da- 
lam pada itu faktor keamanan 
dan bahan2 angka perindustrian, 
jang tidak begitu besar artinja 
djika dibanding dengan pertani- 
an, tidak diperhitungkan. 4 

. Selain dari pada itu angka2 resmi 

tentang kekajaan nasional diwilajah 

Djawa-Barat, jg bisa dipakai bahan 
besar-ketjilnja 

penghasilan per capita itu, “belum 
ada. Djangankan “angka2 resmi ten- 
tang kekajaan nasional, angka? ten 
tang kekajaan penduduk sesuatu de- 
sapun, masih merupakan dugaan. 
Dengan mengambil patokan, bhw 

Djawa-Barat berpenduduk 16 djuta 
djiwa, maka tiap djiwanja rata2 ha- 
rus hidup dari 0,07: hektar sawah 
dan 0,09 hektar tanah daratan. 

Menurut perhitungan resmi, tiap 
hektar tanah (sawah. dan daratan) 
selama tahun 1952 menghasilkan an 
tara Rp 2000.— dan Rp 5000.— 
atau pukul rata Rp 3500.-—. 

Oleh karena tiap djiwa fata2 di 
perhitungkan mempunjai 0,16, hek- 
tar (0.07 ha sawah dan 0,09 ha da- 
ratan), maka dalam waktu satu ta- 
hun itu tiap djiwa mempunjai peng- 
hasilan 0,16 x Rp 3500— — Rp 
G0 

Selain daripada itu bisa ditambah 
kan adanja penghasilan dari palawi 
dja disawah, perikanan, ternak dan 
tumbuh2an lama (overjarige gewas- 
sen) sebanjak Rp 300.— setahun. 
Dengan demikian maka tiap dji- 

wa rata2 mempunjai penghasilan 
dalam tahun jg lalu itu sebanjak Rp 
560.— tambah Rp 300— —' Rp 
860,—, atau Ik. Rp 2,35 seharinja. 

(Antara). 
3 - 

  

A 
  

Pengusiran 

| Nj. Fuhri 
Karena Tulisan2-nja Jang 

Selalu Menghina 

Sekretaris-djendral — kementeri 
an penerangan, Roeslan  Abdulga 
ni atas pertanjaan PI-Aneta me 
nerangkan, ' bahwa pengusiran 
njonja Fuhri-Mierop (beritanja 
kita muat kemaren) berdasarkan 
kepentingan keamanan dan keter 
tiban. 

Dari fihak resrgi lainnja PI- 
Aneta memperoleh kabar, bahwa 
sebagai pertimbangan akan pe 
ngusiran itu masih dapat dikemu 
kakan beberapa karangan2: jang 
mengandung penghinaan  terha 
dap Kepala Negara, jang telah di 
tulis oleh njonja Fuhri-Mierop se 
bagai pemimpin sidang redaksi 
.Nieuw Soerabaiasch Handeis- 
blad.” 

“Telah ternjata, bahwa setelah 
ia mendapat hukuman, sikapnja 
pada umumnja dan maksud ka 
rangan2-nja chususnja belum 
rubah, walaupun tidak lagi demi 
kian banjak mengandung penghi 
naan terhadap presiden. 

Selandjutnja telah ternjata, bah 
wa surat2 imigrasi njonja Fiihri- 
Mierop tidak beres. 
  

RALAT 
Seruan Our'an jang dimuat dalam 

tadjuk rentjana kita kemaren dan 
abusievelijk ditulis: Udchulu haa fis 
Silmi faaffah, seharusnja ,,Udchulu 
fis Silmi kaaffah”. 

13 PETI JENEVER DISITA. 
Belum iama berselang Polisi Ne- 

gara di Kudus telah menjita 13 peti 
jenever merk Golden Nion milik se 
orang Tionghoa K.H.S. Perkara tsb. 
kini sedang dalam pengusutan lebih   landjut. 

   

Mimbar Djum'at : 
    

(Oleh: 
Ns 

annja tentang rezeki, Maka 

Uraian pada Djum'at jang 

tolong menol 
lan. Sekarang deng: 
dalam pergaulan. 
an para ah 
tidak bersa 1 
tingkatan «00 

    

     

Tiap-tiap t 
bedakan den iat, kebia- | 

masing. Sebab jang menimbulkan 
perbedaan itu bermatjam-matjam 
pula asalnja: ada dari pusaka tu- 
runan, ada aa pengaruh 
didikan, dan ada pula karena pe 
ngaruh pertjgamputan dalam per 
gaulan. SN s3 $ 

  

tara kita mengetahui tentang ting 
katan manusia dalam pergaulan. 

Menurut penjelidikan para 'jg 
ahli dari antara tingkatan manu 
sia dalam pergaulan itu sebagai 
berikut: : 

1. Tingkatan orang 
suka bergaul. : 

Tingkatan - ini “terdiri dari 
orang-orang jang mempunjai dji 
wa dan semangat pergaulan, dan 
mengerti tentang kepentingan ber 
gaul dan  bermasjarakat. Dari 
tingkatan dan golongan inilah 
berasalnja para orang. ahli siasat 
(politik) jang selalu 'memperhati 
kan kepentingan umum, dan da 
ri tingkatan inilah pula asalnja 
para pengandjur dan pemimpin 
ummat, mendjadi penundjuk dan 
penuntun orang banjak. Mereka 
suka berkurban ditentang segala- 
yalanja, dan kadang2 sampai ber 
kurban djiwanja' untuk membela 
kepentingan dan ' kemaslahatan 
umum. 

jang 

2. Tingkatan orang jg 
tidak: suka bergaul. 

Tingkatan ini terdiri 'dari “orang 
orang jang hanja suka 
tingkan diri sendiri Mereka se 
betulnja mengerti serta insjaf 
akan kepentingan orang bergaul! 
dan bermasjarakat, tetapi perasa 
an mereka jang sebaik itu tipis 
sekali, dapat dialahkan oleh pera 
saan senang hidup mewah, dgn 
tidak memikirkan tentang kehi 
dupan orang lain, hingga terku 
runglah mereka itu dalam  ge- 
dung kemewahan sadja, merasa 
kurang senang djika bergaul dgn 
orang banjak. Andai kata suka 
bergaul, hanja. dengan golongan 
orang jang sama aliran dan pen 
diriannja, jalah mereka jg tidak 
suka bergaul. 

3. Tingkatan orang jg 
telah rusak: pergaulan- 
nja t 

Tingkatan ini terdiri dari orang 
forang jang: hidupnja serba men 
derita dan serba kekurangan, jg 
biasa disebut fakir-miskin. Mere 
ka pada umumnja amat merosot 

pengertiannja tentang pentingnja 
orang bergaul. Amat djarang se 
kali dari mereka itu jg mengerti 
akan kebaikan dan kepentingan 
orang dalam pergaulan. Dengan 

demikian, seringkali - tingkatan 
orang jang demikian itu lemah 

perasaannja dan mudah berputus 
asa, jg selandjutnja menjerahkan 
nasibnja kepada orang lain, suka 

minta-minta dan sebagainja. 

4. Tingkatan orang ig 
memusuhi pergaulan. 

Tingkatan “ini pada umumnja 
terdiri dari orang2 jang hatinja 
sudah terserang penjakit tjurang 
dan djahat. Mereka pada umum 
nja tidak ada hasrat memikirkan 
hidup bergaul dan bermasjarakat. 
Bahkan suka' berbuat jang seba 
liknja, suka membentji dan me 
musuhi pergaulan jang baik, tata 
tertib dan sedjahtera. Mba se 
lamanja suka bergaul dengan tu 
djuan untuk membikin. kekatjau 
an dan keonaran, karena dengan 
demikian itu, mereka dapat hi 

Tingkat Manusia 
lam Pergaulan 

Kyahi H. Munawar Cholil)” 

ii sociologi (ilmu per gaulan)- 

an, dapat di-j 

saan, adat pergaulannja rwasing- | 

Dari karenanja, perlu dari an-| 

memen- | 

Da- 

   
   

Danar Mi 

Dan ALLAH telah. melebihkan sebagian kamu atas sebagi- 
tidaklah orang-orang jang diberi ke- 

lebihan rezeki itu memberikannja atas orang jang mendjadi tang- 

gungan mereka, melainkan ALLAH djua supaja memberinja: maka 

mereka itu tentang rezeki sama”. (O. Surat An Nahl ajat 71). 

lala kiranja telah djelas, bahwa 
pergaulan manusia itu mengandung tudjuan kenal mengenal dan 

dan tudjuan inilah jang terpenting dalam pergau 
an singkat baiklah diuraikan tingkatan manusia 

Manusia dalam pergaulan, -menurut, penjelidik- 
adalah berbeda-beda, 

berendah, terbagi atas beberapa 

  

  

— SI GRUNDEL — 
Knean kalau  opgave 
S.M.P./S.M.A.. jang 
itu sadjas harganja sudah 
Rp. 1500,— . nanti kalau 
sampai. ada diploma S.M.P./ 
S.M.A. palsu harganja djadi 
berapa, ja Winata. 
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Palar Yamu Kehor- 
matan Liga India 

udjian 
batjor     

Lambertus N. Palar,  Dutabesar 
Indonesia jig baru di India, Selasa 
malam telah mendjadi tamu kehor- 

| matan. didalam perdjamuan jg diada 
kan oleh" Liga India di Amerika, 
demikian UP dari New York. 

Diantara pembitjara dalam per- 
djamuan ini terdapat S.H. Lall, se- 
kretaris djenderal Liga India, James 
Barrington, “Dutabesar “ Birma di 
Amerika Serikat dan JJ. Singh, ke 
tua Liga India. 

Palar selama 4 tahun jg lampau 
mendjadi wakil Indonesia pada Per- 
serikatan Ban8@sa-bangsa. 

  

  

RENANG RECORD DUNIA 
4X 100 M: GAJA BER- 

"GANTI. 
Rekor dunia renang 4 x 100 me- 

ter estafet gaja berganti, pada' tang 
gal L April telah dapat diperbaiki 
oleh suatu regu perenang?” Peran- 
His dengan waktu 4 menit 31:5 de- 
tik. 

Rekort dunia jg lalu adalah 4 me 
nit 32.2 detik dan ditjapai  djuga 
oleh sebuah regu: Perantjis, sedang 
gaja2 jg direnangkan, “ialah - gaja 
punggung, gaja dada orthodox, ga- 
ja kupu2. dan gaja bebas. 

Regu jg berhasil mentjapai rekor 
dunia jg baru itu terdiri dari Mau- 
rice Violas (gaja punggung, 1.06.8), 
Dumesnil- (gaja dada -orthodox, 
1.12,5), Arene (gaja" kupu2, 1.14,6) 
dan Eminente (gaja. bebas, 57,6 de- 
tik). 

PERTANDINGAN BOLA 
KERANDJANG SEGITIGA. 

la kerandjang, didapat keterangan, 
bahwa dalam rapatnja baru2 ini di- 
putuskan untuk mengadakan pertan 
dingan bola kerandjang segi tiga, 
jaitu pada tgl. 25/26 April j.a.d. 
bertempat di Semarang. Adapun jg 
ikut dalam pertandingan ini ialah 
antaranja. dari Semarang  Djokja 
dan Solo. Pada tgl. 25 diadakan per 
tandingan  Djokja—Solo, dan tgl. 
26: Semarang—Djokja dan Solo— 
Semarang. 

TOURNAMENT TENNIS.   
dup dengan merampas, . meram- 
pok dan serendah-rendahnja. me 
ngetjoh hak milik orang lain. 

Pimpinan Islam. 
Empat matjam tingkatan manusia 

dalam pergaulan hidup bersama se- 
bagai ig tertera diatas, itulah jg po 
kok dalam pergaulan sehari-hari, jg 
terdjadi dalam. masjarakat manusia 
dari bangsa apapun. Terhadap em- 
pat matjam tingkatan manusia itu, 
agama Islam . menjampaikan pimpi- 
nannja kepada. ummat manusia dgn 
peraturan2 dan tjara2 jg harus di 
laksanakan, dengan tudjuan untuk 

memelihara kebaikan dan kesedjah- 
teraan dalam pergaulan hidup ber- 
sama. Dari antaranja, ISLAM men 

djelaskan dengan ajat Firman AL- 
LAH, jg, artinja sebagai tertulis di 
atas itu, jg maksudnja: ALLAH 
memberi kelebihan. sebagian orang 
dari sebagian jg lain tentang rezeki, 
karena sebagian orang ada jg ra- 
djin berusaha dengan memperguna- 
kan akal fikirannja dan  pengala- 
mannja serta pandai berhemat, hi- 
dup sederhana, tetapi, sebagian 

orang tidaklah demikian. Maka 
orang jg mendapat rezeki lebih ba- 
njak, supaja memberikan sebagian 
rezekinja kepada orang2 jig memang 
mendjadi tanggung -djawabnja, um- 
pamanja, hamba sahaja, karena me 
reka itu sama2 berhak tentang reze 
ki. Djadi para orang jg hidupnja 
mempunjai kelebihan rezeki harus 
menanggung. orang2 jg hidupnja se 
lalu dalam kekurangan dan mende- 
rita, karena masing2 orang itu ber 
hak sama ditentang rezeki. 

Tingkatan pertama  berkewa- 
djiban memimpin dengan sesuno- 
guhnja, kepada chalajak ramai, 
tingkatan kedua harus insaf akan 
kewadjibannja, djangan hanja me 
mentingkan diri sendiri  sadja, 
tingkatan ketiga djanganlah ber 
putus asa dan merasa lemah: dan 
tingkatan ke-empat hendaklah 
insaf, djangan selalu merusak ke 
tentaraman umum. 

Kalau tingkatan jang pertama 
dan kedua sungguh2 mengambil 
perhatian atas-tingkatan jang ke-   tiga dan ke-empat, kiranja dalam 

Guna memberikan stimulans dalam 
dunia tennis dalam kalangan tentara, 
pula guna mendapatkan .. gambaran 
mengenai nilai para pemain tennis 
dalam kalangan tentara, maka pada 
bulan Mei 1953 jad. akan diadakan 
tournament tennis untuk para ang- 
gauta tentara. Jang diperkenankan 
mengikuti adalah setiap angg. tentara 
(termasuk pegawai Civiel) jang ber 
kedudukan dalam Garnizoen Smg 
dan Garnizoen Salatiga (termasuk 
istri dari angg. tentara/civiel). Ada 
pun party2 jang akan dimainkan: 
single putra, single putri: double pu 
tra, mix double. 

Setiap pengikut diperkenankan men 
daftarkan lebih dari satu party de- 
ngan ketentuan, bahwa “apabila per 
lu ia harus sanggup bertanding untuk 
single plus untuk double (mix) setja 
ra beruturut2 dalam satu hari pertan 
dingan. 

Uang entree ditetapkan sbb: a, 

untuk double (& Rp. 7,50 seorang). 
Jang mendaftarkan “ untuk “lebih 

dari satu party diwadjibkan  mem- 
bajar entree-nja untuk tiap2 party 
jang diambilnja. 

Pendaftaran dengan disertai uang 
entree-nja. dapat dilakukan pada: 
Pendjaga Garnizoen Semarang, Lts. 
Sunarto (Stafkwartier A), Plt. Su- 
ratman (Stafkwartier B). 

Pendaftaran ditutup“pada tgl. 5 
Mei 1953. Tanggal dan hari diada- 
kannja tournament akan diumum- 
kan lebih  landjut. 

  

pergaulan hidup manusia akan le 
njap-musnahlah segala jang dika 
takan keributan dan  kekatjauan, 
dan paling tidak,  berkuranglah 
segala perbuatan jg akan meng- 
ganggu ketentaraman umum. 

- Demikianlah, kalau kita ma- 
sing2 suka kembali kepada pim- 
pinan Islam jang sebenarnja, pim 
pinan jang didasarkan atas wah- 
ju ilahy dan hadits Nabi jang se 
djati. Karena tudjuan Islam se- 
djak mulai diturunkan  kemuka 
bumi, jalah keselamatan dalam 
pergaulan hidup bersamas     

  

" Dari pihak panitia PON seksi Bo . 

Rp. 10,— untuk single, b. Rp. 15:—
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Gambar terbaru Da Rita 
setelah berita2 mengenai pertjeraian 

Khan reda kembali. nja dengan Ali | 
Gambar ini diambil, waktu Rita kem 
bali dari tjutinja di Paris. : 

     
      

ayworth 

   

Disiapka 
— Oran g 

“| Prof. 

lahirnja Undang2 Dasar Denmak 

Undang2 Dasar 
  

S |orang tua saja. Selam 
rahasia ini diketahui oleh 

5 | pobitik. Tapi sek: 
“tan telah tidak ada 

        
diterimanja oleh parlemen I 

  

0 Nlidiah 'Stalin 
" |Akan Dipergunakan Beli 

Gedung Utk Kongres 
Perdamaian 

    

dicot menjatakan di 

  

Inggeris Turun- 
kan 

MENTERI Keuangan Inggris, 
ic| Butler hari Selasa mengu 

an bahwa mulai tgl. 1 Dja 
nuari n depan padjak peng 
basilan .Inggris akan dikurangi 
dengan enam persen dan padjak 
pembelian dengan 25 persen, se 
dang padjak keuntungan luar bia 

| sa akan dihapuskan. Ini adalah 
pokok2 jang terpenting dari ang 
garan belandja jang pada hari 
Selasa diadjukan oleh menteri 
Butler kepada.. madjelis rendah 
Inggris. 

Konsesi2 lain jang diumumkan 
oleh Butler adalah: mengadakan kem 
bali sistim pengurangan padjak per 
mulaan bagi pengeluaran? modal un 
tuk pabrik2 dan mesin?, pembuatan 
gedung? industri dan bangunan per- 
tambangan, penghapusan seluruhnja 
dari padjak tontonan untuk pertan- 
dingan2 olah raga amatir dan cric- 
ket: kenaikan 100 sampai 600 pound 
sterling dari batas paling bawah da 
ri penghasilan2 jang dikenakan pa- 
djak bagi mereka jang berusia 65-ta 
hun atau lebih atau bagi laki2 jang 
istrinja telah mentjapai usia seperti 
itu: kenaikan tundjangan bagi anggo 
ta2 keluarga jang bebas sampai 600 

poundsterling. Ea 
Menteri Butler sebelum pengumu 

man anggaran belandja itu lebih du 
la memberitahukan, bahwa. untuk 

) Padjaknja 
djuang perdamaian. 

Endicot pada hari Minggu jl. 
baru sadja kembali dari perdja 
lanannja ke Moskow untuk ke 
pentingan gerakan perdamaian. 
Ia menjatakan, bahwa uang jang 
diterimanja melalui Bank of 
Montreal itu telah dipergunakan 
untuk membuat markas besar 
bagi Kongres Perdamaian Cana- 

. da 
. 

| Dalam mengemukakan kesan2- 
.nja mengenai perdjalanannja di Sov- 
jet Uni jg memakan waktu sebulan 
itu ia menekankan pula kejakinan- 
nja, bahwa memang tidak ada perlu 
nia lebih baniak korban djatuh di 
Korea. Selandjutnja ia mendesak, su 
paja perletakan sendjata segera dila 
kukan oleh kedua belah pihak di 
Korea. 

Dikatakan pula, bahwa rakjat Sov 
jet Uni telah kehilangan 7 djuta dji 
wa dalam “perdjuangannja melawan 
fascisme dan oleh karena itu mere 
ka ingin sekali hidup damai dengan 
tiap2 negara lainnja. (Antara). 

  
-. 

  

pertama kali 
akan diadakan lagi padjak2 baru. 

saja usulkan, dimaksudkan untuk 
mempertinggi kepintaran kita bersa 
ingan,   
tuk mengandjurkan penabungan oleh 
orang2 
Butler. 

  

Hasil W.H.O 
Pekerdjaan Pemberantasan Patek 
Malaria Dan Makanan Jan 

Di Indonesia 
“ TBC 

Kurang 
? 

O 
c 

Baik Bagi Anak2 
MENURUT PENGUMUMAN organisasi kesehatan sedunia 

(W.H.O.) bantuan W.H.O. bagi rentjana kesehatan Indonesia mu 
lai diberikan dalam tahun 1950. Profesor K.R. Hill adalah dok- 
ter W.H.O. pertama jang diberi tugas bekerdja di Indonesja un- 
tuk rentjana pemberantasan penjakit patek, jang dimulai dengan 
bantuan UNICEF di Jogjakarta. Pegawai2 W.H.O. di Indonesia 
jang bekerdja untuk rentjana2 kementerian kesehatan, kini ber- 
djumlah 12 orang, termasuk didalamnja para dokter, djururawat, 
ahli tehnik: laboratorium, insinjur 2 pada lapangan kesehatan umum 
dan ahli2 penjelidikan serangga jang datang dari Australia, Sai- 
lan, Tiongkok, India, Italia, negeri Belanda, Norwegia, Afrika Se- 
latan dan negeri Inggeris. 

Sedjak tahun 1950 rentjana 
pemberantasan penjakit patek jg. 
dipimpin dan dikerdjakan oleh 
kementerian kesehatan telah men 
tjapai hasil jang gilang gemilang. 
Diantara 452 djuta orang jang te 
lah diperiksa lebih dari 650.000 
kedapatan berpenjakit patek dan 
kemudian diobati. 3 

Di Bandung suatu rentjana 
pemberantasan penjakit TBC, jg. 
digabungkan dengan kampanje 
suntikan BCG, telah disusun dan 
kini sedang didirikan tempat pen 
didikan jang pertama untuk pe- 
kerdja2 kesehatan umum untuk 
tehnik modern dalam pemberan- 
tasan tbc. Telah lebih dari 10.000 
orang diperiksa dan.disinari tja- 
  

— Manoeuvre Be- 
sar2-an Di Lau- 

tan Pasifik 
KESATUAN2 ANGKATAN 

laut Amerika Serikat di Califor- 
nia telah menjelesaikan persia- 
pan2 mereka untuk mengadakan 

Pasifik, jang akan menidjadi 
terbesar jang pernah 

diadakan dalam waktu 5 tahun 
jang terachir ini. 

  

          

La 

    

aa tanggal 17 Mei jang akan da 
dan akan diselenggarakan 

disepandjang pantai Pasi 
rika Serikat. : PS 

    

   
   

Latihan perang?an ini antara lain 
akan meliputi operasi2 “ pendaratan 
oleh pasukan2 dari korps marine, di 
mana akan ikut serta 115 kesatuan 
angkatan laut dan 230 buah pesawat 
terbang dari “angkatan laut. G3 
Menurut dugaan, pasukan2 itu 

akan digerakkan sedemikian rupa, se 
akan-akan dalam manoeuyre? itu di 
pergunakan sendjata2 atom. 

Seluruhnja ada 54.000 orang jang 
akan mengambil bagian dalam ma- 
nocuvre2 ini, termasuk 30.000 
orang dati kesatuan2 angkatan Jaut 
dan 24.0000 orang dari korps: mari- 
ne." (Antara), , 

haja rontgen, 70.000 anak dan 
orang dewasa telah diselidiki dan 
33.000 disuntik dengan vaccine 
'BCG jang disediakan oleh UNI- 
CEPF. 5 : : 

Di Tjilatjap pegawai2 W.H.O. te- 
lah membantu dalam melindungi 
72.000 penduduk dari penjakit mala 
ria dan mereka mempeladjari tjara 
hidup dan kebiasaan Anopholes ig 
menjebarkan penjakit ini keseluruh 
daerah2 pantai pulau Djawa. Telah 
dikumpulkan keterangan2 jang pen- 
ting jang akan penting pula nanti un 
tuk rentjana2 pada hari kemudian. 

' Di pusat pendjagaan kesehatan Ibu 
|dan Anak di Jogjakarta, suatu rom 
'bongan W.H.O. telah membantu da 
lam mendidik lebih dari 100 pekerdja 
dari segala bagian di Indonesia. 

Suatu penjelidikan jang baru2 ini 
diadakan oleh rombongan ahli maka 
nan di Djakarta menundjukkan bah 
wa suatu penjakit jang disebabkan 
oleh makanan jang kurang baik, dan 
jang dinamai ,,Kwashiorkor” banjak 
sekali terdapat diantara anak2. Kete 
rangan ini menundjukkan bahwa pe 
njakit ini, jang dapat dihindarkan, 
adalah untuk sebagian besar disebab 
kan oleh karena orang kurang me- 
ngetahui tentang tjara memberi ma 
kan jang sebaik-baiknja. 

$ |. Rentjana 1953—1954, 
Rentjana2 . untuk “ pekerdjaan 

|dalam tahun 1953—1954 terma- 
Suk didalamnja - persediaan staf 
pegawai pendidik di fakultet ke- 
dokteran dan universitet Gadjah 
Mada, guru2 dan guru pembantu 
untuk mendidik djururawat, dan 

| bantuan untuk pemberantasan pe 
'njakit pes dan pemeliharaan ke- 
sehatan dilapangan terbang. | 

Dalam tahun 1952, 9 beasiswa 
telah diberikan dilapangan pem- 
berantasan penjakit patek dan pe 
njakit kelamin, operasi dada, dan 
kesehatan ibu dan anak. 

Rapat W.H.O. jang akan da- 
tang untuk menindjau rentjana2 
bantuan W.H.O. di daerah Asia 

| Tenggara dalam tahun 1955 akan 
diadakan di Bangkok dalam bu- 
lan September tahun 1953. $ 

Kantor W.H.O. regional di 
Dehli tidak lama lagi akan meng- 
adakan persediaan guna rapat 
ini. Dr. Jungalwalla, wakil daerah 
untuk W.H.O. di Indonesia se- 
(dang dalam  perdjalanannja ke 
New Delhi untuk maksud ini.   

  Seat hai 

|| nger, pada watu ini mendjadi maha 
8 Ipada Unipersitet Pilipina di Manila. 

: mark 

orang tua saja masih hidup dia tidak ingin 
umum karena chawatir hal itu akan me 

nimbulkan kegemparan kepada rekan2nja dari 
sekarang oleh karepa semua golongan jang 

lagi didunia fana ini dan saja : 
1g masih hidup jang mengetahui tentang seluk " beluk: 

Un 2 Dasar itu, maka saja m 
|tuk mengumumkan kedjadian2 jang achirnja membawa kepada 

  

BEKAS missionaris James En- 
Teronto 

(Canada) pada hari Selasa, bah 
wa ia telah mempergunakan Ha 
diah Perdamaian sebanjak 25.000 
dollar jang diterimanja, dari Josef 
Stalin untuk membeli “sebuah ge 
dung markas besar bagi para pe 

dja orang tua saja dibuka. 

sedjak perang tidak | jang memakai djanggut. 

sPengurangan tekanan padjak” jg. | $ 

untuk mendorong memperting mark mendapat Undang2 Dasar ba 

gi usaha2 perindustrian besar dan un | IU - 

partikelir, demikian menteri | memuat berita jg sama sekali tidak 
$ diduga2, bahwa keempat partai po- 

n Hanja Oleh Satu 
9 Sadjan 

Keputusan Diambil Setelah Habis ' 
Djamuan Makan 

—Oleh: Dr. Ellinger Jr— 
1 Undang2 Dasar Denmark ditulis oleh se 

  

Makan 

meliputi" sekitar 
ditahun 1915. Dr. Tage U.H. Elli- 

Prof. H.O.G. Ellinger, 

berbagai parts 
adalah sata2nja 

kelahiran 
erasa sudah pada tempatnja un- 

  

ark rentjana Undang2 Dasar tsb. 

Saja duduk dalam tahun ke 
empat pada Balai Per 

rang dunia tahun 1914 meliput 

hadapi bahaja “peperangan itu. 

Rendah 
men Denmark dan ketua “dari 
Partai  Konserpatip, mengambil 
keputusan bahwa saat psycholo- 

pertentangan? “hebat mengenai 
perobahan undang? dasar dengan 
menulis sebuah rentjana undang2 
dasar jang dapat diterima oleh 
semua golongan politik, oleh ka- 
rena undang2, dasar.itu mengan- 
dung semua keinginan? penting 
dari tiap2 partai dan memberikan 
kompromi2 jang beralasan terha- 
dap satu sama lain. bini 

Saja masih ingat hari orang tua sa 
ja meminta kepada ibu saja untuk 
menjediakan makanan bagi orang2 
jang akan diundangnja untuk makan 
malam. Dia akan mengundang dua 
orang pemimpin terkemuka dari ma 
sing2 empat partai politik jang terbe 
sar. 

Pada djamuan itu, dimana turut 
djuga serta ibu dan saja sendiri, ber 
djalan dalam suasana sangat gembi 
ra. 

Sehabis “minum kopi diruangan 
tempat menerima tamu, para tamu 
itu pindah keruangan kerdja orang 
tua saja untuk berapat dibelakang 
pintu tertutup. Ibu serta saja tinggal 
menunggu diruangan. tamu. Bebera 
pa djam kemudian pintu kamar ker 

aa 

Jang pertama keluar dari ruangan 
itu ialah Perdana Menteri Stauning 

Dengan tangan terbuka dia. lang- 

orang ahli sadja, jakni oleh | 
1 H.O.G. Ellinger. Dalam tulisan dibawah ini Dr. Tage U.H. Ellinger, 
putera Prof. itu, menguraikan stentang peristiwa2 jang | 

-guru dalam mata peladjaran zoolegy 

. : asar Denmark jang diresmikan ditahun 1915 di 
tulis oleh seorang ahli sadja, jaitu alm. 

f rguruan Ting 
gi Copenhagen, tatkala awan pe- 

seluruh Denmark. Perbedaan po- 
litik terpaksa dikorbankan untuk 
kepentingan - persatuan “seluruh 
rakjat Denmark jang sama meng- 

Pada saat itulah orang tua'saja, 
jang duduk sebagai anggota Balai 

(Folketing) dari Parle- 

gis telah tiba untuk mengachiri | 

    

i 

. dituduh berijampur tangan 

Pemerintah kolonial Inggeris dengan tjara 
rakjat suku Kikuyu dalam kamp-kamp konsentrasi. 

  
sewenang-wenang menggiring 

Suku Kikuyu tadi 
dengan" gerakan. ,,Mau-Mau?. 

  

tachtanja. 

ra kaum ulama kolot dan 
dilakukan dengan terang2an. 

Pemimpin2 agama kolot menu 
duh sultan Sidi Mohammad da 
lam pergaulan sehari2 hidup .se 
laku orang Barat dan mereka me 
lepaskan kritik atas sikap jg ber 
lawanan dari Sultan tsb. terhadap 
program perobahan ketatanegara 
an Perantjis untuk Afrika Utara. 

Kaum moderat menjokong sul 
tan dalam perlawanannja terha- 
dap Perantjis dan menuduh re 
kan-rekan mereka jang kolot itu 
sebagai kaki-tangan Perantjis. 

Mosi supaja turun 
tachta. 

Dalam kongres jang baru2 ini 
dilangsungkan dipusat Fez pe- 
mimpin2 Islam jang.tidak suka 
terhadap sultan, sebagian besar 
golongan2 dalam, perhimpunan 
Persaudaraan Muslim, telah me- 
nerima sebuah mosi jang mende-   sung menudju keibu saja, seraja tt 

kata: 

..Njonja Ellinger. Malam ini Den- 

Esok harinja semua surat2 kabar | 

lirik jig terbesar telah: menjetudiui 
teks Undang2 Dasar baru. Rentjana 
undang2 dasar ini lalu disjahkan 
menurut prosedur jg ditetapkan oleh 
undang2. 

Orang tua saja, jg mempunjai ke 
jakinan teguh atas faedah mengada 
kan kompromi antara pihak2 jg sa- 
ling bertentangan, ingin memperli 
hatkan keluar bahwa keempat partai 
itulah sebenarnja memberikan ker- 
dja-sama dalam menjusun kompro- 
mi2 jg penting itu dan bahwa dia 
hanjalah salah seorang dari delapan 
orang jg mengerdjakannja:. Dia in, 
saf benar, bahwa djika rentjana un- 
dang2 dasar itu diadjukan dalam ben 
tuk sebagai usul dari partai Konser- 
patip, maka tipis harapan usahanja 
akan memberi hasil. 

Saja tidak dapat memastikan apa 
kah diadakan perobahan2 atas ren- 
tjana undang2 dasar itu dalam rapat 
dirumah orang tua saja. 

Orang tua saja mengatakan, bah- 
wa mereka telah menerima usul2nj: 
dan Perdana Menteri Stauning dari 
Partai Sosial Demokrat mengutjap- 
kan selamat kepada ibu saja dengan 
kata2 ,,ibu dari konstitusi” 

Setiap orang jang mengenal orang 
tua saja menginsjafi bahwa orang 
tua saja tidak akan mengerdjakan 
barang sesuatu sebelum membitjara 
kannja lebih dahulu dengan ibu saja. 
Kepada segala penghargaan jang 

ditumpahkan kepada orang tua saja 
dalam masa hidupnja, maka saja me 
rasa bahwa waktunja sudah datang 
bagi semua orang untuk mengetahui 
bahwa orang tua. saja telah menjem 
bahkan kepada tanah air jang ditjin 
tainja undang2 dasar tahun 1915 dan 
persembahan ini diberikannja dengan 
mendapat nasehat jang sangat bidjak 
sana dari pembantunja selama 60 ta 
hun, jaitu isterinja Ida Holten El- 
linger. 

  

FILM FESTIVAL INTERNA- 

TIONAL DI CANNES.. 
Menurut kalangan jang mengeta 

hui di Tokyo, sebelum achir bulan 

ini mungkin sudah tertjapai perse- 

tudjuan antara negara2 anggota Uni: 

Peran'jis di Indo China dan Dje- 

pang untuk menjelenggarakan hu- 

bungan diplomatik. Dikatakan, bah 

wa Viet Nam dan Cambodia dalam 

azasnja telah menjetudjui perminta 

an pihak Djepang untuk mengada 

kan pertukaran perwakilan diploma 

tik. : 

  

Para pegulat Pakistan jang telah me 

nantang djago2 gulat sedunia. Dari 

sak supaja sultan  Sidi Moham- 
mad Youssef turun dari tachta. 
Pada hari Minggu para pengikut 
sultan datang mengundjunginja 
untuk mejakinkan sultan bahwa 
mereka tetap menjokong Sidi M 
hammad Youssef. 1 f “ 

Tetapi pada hari Senin malam 
pemimpin suku Berber, jang se- 
nantiasa merupakan bahaja besar 
bagi pemerintan Sultan, turut me 
njokong mosi jerhadap sultan itu 
dan ia menuduh para pengikut- 
nja.anggota2 Istiglal dan bersim- 
pati kepada kaum komunis. 

Pada mulanja markas besar re 
siden djenderal Perantjis me- 
nganggap soal tersebut semata- 
mata sebagai urusan agama dan 
urusan penduduk Maroko sendiri, 
tetapi karena didalamnja terlibat 
masalah2 politik maka djenderal 
Gulliaume achirnja memutuskan 
untuk berunding dengan pemerin 
tah Perantjis. (U.P) 

  

z 

Penjelesaian 
Kashmir 
Usaha Baru Dari 

» Pakistan 

DENGAN berkepala: ,,Per- 
sengketaan Kashmir berachir: 
langkah baru dari Pakistan di 
PBB”, harian ,,Evening Standard” 
Karachi, hari Selasa petang me 
nulis, bahwa pemerintah Pakis- 
tan bermaksud. mengadakan lang 
kah baru dalam Dewan Keama- 
nan untuk” mengachiri djalan 
buntu mengenai Kashmir dan da 
lam. waktu singkat. mengirim in- 
struksi2. kepada dutabesar. Pakis 
tan A.S, Bokhari. 

  

Harian tsb. selandjutnja menu 
lis, bahwa Pakistan mendesak ke 
pada. Dewan Keamanan  supaja 
dengan '. tegas. mentjantumkan 
djumlah tentara jg. akan diperta 
hankan dikedua belah fihak di 
Kashmir. Selandjutnja penetapan 
demilitarisasi dan pengangkatan 
seorang administratur untuk ple- 
bisit. 

Usul pertemuan antara perda 
na menteri Pakistan. Nazimuddin 
dengan rekannja Nehru dari In- 
dia tidak akan - mempengaruhi 
usaha2 Pakistan untuk mentjari 
penjelesaian persengketaan Kash 
mirf melalui PBB, demikian 
Evening Star”, jang mengutip 
keterangan. kalangan2- jang ' me 
ngetahui.     kiri ke kanan, Akran, Monda, Shrif, 

Aslam, Bholu dan Hamida. 

        # 

  
  

  

   

SA An Sa Sean Mendata Ben 

     

   

ba dn Saat Ma ha inn Oia San BEAN 

Kaum Igama Maroko Berten 
. Aksi Menuntut Sultan Turun. Tac 
RESIDEN DJENDERAL Perantjis di Maroko Augustin Guil 

laume telah mulai mengadakan komperensi di Paris dengan ahli2 kementerian luar negeri Perantjis untuk 
sis baru jang timbul di Maroko, karen 
agama mengadakan kampanje untuk menurunkan sultan dari 

Guillaume tiba di Paris dengan 
ngan tidak memberi tahukan lebih dulu, ketika pertentangan anta- 

jang moderm serta guru2 sekolah mulai 

               

  

kar 
Hi e 

mempeladjari suatu kri- 
segolongan pemimpin 

  

pesawat terbang de- 

  

Resolusi Gu- 
ru' Islam 

Memberantas Madjal- 
lah-Film Dan Buku? 

Tjabul 

TAMAR Persatuan Guru 
Islam Indonesia jang kini telah 
berachir di Bandung telah menja 
sun resolusi jang akan disampai- 
ikan kepada pemerintah, berisi de 
Isakan2 untuk perbaikan pendidi- 
kan Islam chususnja, perguruan 
partikelir umumnja dan soal2 ton 

batjaan umum. 

Pi 

tu antara lain rzemin 
pemerintah supaja se- 
eluarkan peraturan sub 
madrasah dan lain2 se 

Pemerintah djuga dide- 
j n belandja 

madrasah ditam- 

rguruan partikelir lainnjas su- 
segera mengelu- 
untuk keperluan 

n pendidikan aga- 
menolak diadakannja ang 

ket agama seperti 
jang m dalam instruksi 
pelaksanaan Menteri P.P.K. dan 
Agama. ' 

ma dan: 

Mengenai pendidikan dan perguru 
an partikelir umumnja, PGII menja 
takan supaja pemerintah menjusun 
rangka seluruhnja, baik jang diseleng 
garakan oleh Kementerian P.P.K., 
maupun jang diselenggarakan @leh 
Kementerian lainnja. 

Tentang idjazah2 sekolah partike 
lir PGH. meminta supaja idjazah par 
tikelir jang diusahakan setjara sentral 
dan terdjaga integriteitnja mendapat 
penghargaan jang sama dengan idja 
zah sekolah negeri. Djuga kepada pe 
merintah diminta supaja lebih meng 
utamakan bantuan kepada sekolah 
partikelir daripada pemerintah sen- 
diri mendirikanja, jaitu untuk meme 
lihara demokrasi dalam pendidikan. 
Demikian antara lain isi resolusi 

muktamar PGI. 

Mana ketegasan terha- 
dap pilem/buku tjabul? 

Dalam pada: 'itu resolusi. itu 
pun memuat tuntutan supaja pe 
merintah melakukan politik jang 
tegas terhadap pemasukan pilem 
ke Indonesia. Pilem2 jg bersipat 
pendidikan dan perkenalan kebu 
dajaan supaja diperbanjak, “ se- 
dang pilem2 tjabul dan jg meng 
gambarkan perkelahian2 dan per 
musuhan supaja dikurangi seba- 
njak mungkin atau pada bebera 
pa hal jang dianggap perlu menga 
dakan larangan. 

Diandjurkan kepada pemerin 
tah supaja saran dari. Kongres 
Kebudajaan Indonesia di Ban- 
dung tahun jg lalu mendapat per 
hatian penuh, ' jaitu saran dari 
seksi sensor: pilem. 

Djuga diminta supaja pemerin 
tah segera mentjabut  ordonansi 
pilem tahun 1940 dan menggan 
tinja gan peraturan nasional 
jang lebih sesuai dengan kebutu 
han tanah-air. ! 4 

Terhadap madjallah/buku2 tja 
bul pemerintah diminta  djuga 
mengadakan tindakan keras dan 
tegas. yet y : 

ah Tentara Ero 
ulai Orang? Djerman M 

Daftarkan Diri Untuk 
Ambil Dinas 

Komisaris 
Djerman 
lembaran 
antara 250 

pertahanan pemerintah 
Barat mengumumkan dlm 
negara, bahwa setiap hari 
sampai 300 orang Djer- 

man Barat mendaftarkan diri berdi- 
nas dalam kesatuan  Djerman jg 
akan datang didalam tentara Ero- 
pah. Komisaris tadi, Theodor Blank 
menerangkan bahwa permintaan 
untuk. masuk tentara itu di . pe- 
ladjari dengan saksama dan disim- 
pan baik2, akan. tetapi keputusan be 
lum dapat diambil selama perdjan- 
djian pertahanan Eropah belum dju   

  

Meja jahiPet 
Kukus-Cem 

| Kjahi 

sdr. 
kin bisa tertidur lagi. 
pagi. Kata sdr. 

Namun 

buru awan ,,ampak2” 
djam 9 atau 10 pagi sudah 

Pagi itu sdr. Sudajat dan saja 
dgn. disertai oleh pak Hardjo, se 
orang petani tua dari kampung 
Selo, akan mendaki sampai desa 
Djrakah, sebuah desa dilereng 

| Merapi dan 8 km djauhnja dari 
(Selo. Maksud sdr. Sudajat ialah 
untuk membuat skema gambar 
gunung serta bentuk2 ,,glijbaan” 
'lavanja. Karena memang akibat 
gemuruhnja Gn. Merapi jang me 
muntahkan guguran -sepandjang 

| malam hari 'Minggu malam Se 
inen, bentuk “glijbaan ini sudah 
berubah dari keadaannja semula. 
Dan ini perlu digambar untuk ke 
lengkapan laporannja tiap2 hari. 
Dan untuk menggambar ini ma 
ka kita pergi ke suatu heuvel ter 
tinggi didesa Djrakah tadi, dima 
na pemandangan bisa lebih djelas 
dan bagus. Di Djrakah inilah ke 
lak akan dibangunkan suatu tem 
pat post. pendjagaan jang tetap 
dengan seismograaf. Biaja untuk 
pembangunan ini sudah disedia- 
kan sebanjak Rp 142.000. Dari 
desa Djrakah ini puntjak Merapi 
bisa ditjapai dalam  perdjalanan 
212 djam lagi. 

Djalan menudju ke heuvel di- 
desa Djrakah tadi sangat menda 
ki. Bagi sdr. Sudajat agaknja su 
dah biasa mendaki djalan demi- 
kian ini, enak sadja ia melangkah 
madju. Lain daripada saja, nafas 
kempis2, hampir tak kuat saja. 
Apalagi kalau di-ingat, bahwa 
perut masih kosong, hanja terisi 
semangkuk teh panas dengan se- 
potong gula aren. Namun saja 
paksa djuga untuk mengikuti sdr. 
Sudajat. Malu saja mundur dite 
ngah dijalan. 

Setelah berdjalan selama 2 
djam, nafas terengah2 hampir 
putus sedang kaki kedjang2 ke- 
tjapaian, sampailah djuga achir- 
nja kita ditempat jang ditudju. 

Pemandangan memang indah, 
djelas nampak. puntjak Merapi 
dalam bentuknja jang perkasa, se 
bentar2 "melunturkan . guguran2 
bafu berapi jang mengeluarkan 
asap tebal mengepul. Sdr. Sudajat 
segera bekerdja menggambar ske 
ma puntjak Merapi, sedang saja 
terus duduk memidjat-midjat ka 
ki saja jang pegal kaku. Pak Har 
djo sendiri: mentjoba bikin api 
untuk merebus djagung muda, 
sarapan- pagi kita. 

Kukus gembel tak boleh 
disebut. 

Tiba2 sdr: Sudajat berkata sambi! 
menuding kearah suatu guguran api 
ig mengepul: . ,,Nah, itu dia, lihat. 
lihat itulah ,,Kukus Gembel” (duln 
abusivelijk saja sebut ,.pupus ggm- 
bel”) atau awan panas jg paling di 
takuti. Untung tjuma keluar sedi- 
kit”........ Saja menoleh, melihat 
segumpal asap jg bergulungan menu 
run, warna keputih?an seperti seke- 
lompok biri2 (wedus gembel). Tapi 
pak Hardjo dengan terkedjut menje 
top segala pembitjaraan: katanja ke 
takutan: ,,Mas, kalau ada ,,kukus 
gembel” diam sadja, djangan dise- 
but, nanti Kjahi Petruk marah!” 

Sifat 'nieuwsgierig saja sebagai 
orang koran tergugah oleh adanja 
tachajul ini. Dan saja mintalah pak 
Hardjo bertjerita, berkissah tentang 
tachajul tadi serta riwajat Kjahi Pe 
truk, pendjaga Gunung Merapi. 
Waktu itu sdr. Sudajat sudah selesai 
menggambar, lagi pula puntjak Me- 
rapi sudah mulai tertutup awan. 
Sambil mengenjam djagung rebus 
mengelilingi api berkissahlah pak 
Hardjo: 

»Sjahdan pada suatu hari be- 
berapa abad jang lalu, datanglah 
didesa. Tegaisruni. (Kelurahan 
Samiran, ketjamatan Selo, kabu- 
paten Bojolali) dilereng gunung 
Merapi, seorang musafir berna- 
ma mbah Mintowidji. Dia adu- 
lah seorang pertama asal dari 
Tjirebon. mBah Mintowidji ini 
terus menetap didesa tadi dan 
mendjadi ,tjikal bakal” desa Te- 
galsrunis sampai sekarang makam 
nja disana masih dituhurkan oleh 
rakjat sekitarnja, didjadikan tem 
pat keramat. mBah Mintowidji 
ini punja 4 orang anak, ialah 
mbah Sojudo jang menetap di- 
desa Tjepogo (dekat Selo), mbah 
Petruk, mabah Suromenggolo dan 
mbah Kertojudo. Sedjak ketiil- 
pia memang mbah Petrak mem- 
punjai perangai jang aneh, suka 
menjendiri dan bermain2 baling? 
(kitiran). 

| Sedjak -ketjil ia tak mau mandi 
dan tak pernah berpakaian, selalu 
bertelandjang bulat. Pada suatu 'ha- 
ri mbah Mintowidji minta, supaja 
mbah Petruk. suka dimandikan. 
Mbah Petruk sanggup, mau mandi, 
asal disediakan seikat rumput alang- 
alang untuk menggosok  badannja. 
Tapi mendadak setelah segala per- 
siapan2 sudah tersedia dan mbah 
Petruk mulai dimandikan, ia meng- 
hilang, musna dari pandangan. Ma- 

Ika..bersedihlah mbah Mintowidji, 
pertapa agung ini. Kesedihan mana 
diundjukkan dengan suatu rialat pri 
hatin, minta agar anaknja (mbah 
Petruk) suka kembali lagi kepada- 
nja. Do'a jg dipuntjakkan oleh mbah 
Mintowidji terkabul djuga. Pada 
suatu malam sepi, mendadak Gn 
Merapi “.mengguntur ' gemuruh dan 
bersama itu mbah Petruk menam- 
pakkan diri bersudjut didepan ajah- 
nja (mbah, Mintowidji). 

Bersabdalah mbah Petruk: ,,Aja- 
handa jg mulia, mohon putranja di 
maafkan, Kini putranja sudah tak 
dapat kembali lagi ketempat ajahan 
da karena kini ' putranda bertugas 
mendjaga kawah dipuntjak Gunung 
Merapi. Kalau Merapi sedang tertu 
tup awan dan mengeluarkan suara 
bergemuruh, itulah tanda putranda 
sedang ,,dandan-dandan”,  membe- 
tulkan sesuatu. ditempat tinggal pu- 
tranda jg abadi sana. Kalau putran 

   

  

   

Laporan Dar' Lereng Merapi 
  

roek' Gen 
bel Tak Boleh Diseb 

Petroek Pend 

WAKTU PAGI ITU saja 
kaku pegal akibat hawa dingin se 

Sudajat untuk meninggalkan tikar d 

menutup semua pemandangan. 

9 

"Gemar 

Oleh Wartawan Kita sendir ( 

malam, 

sa 

datang kabut. ,,ampak2” merangk 
mandangan indah di puntjak Merapi. 

tagar putranda tak ketjapaian, Me 
mang tugas putranda ialah mendja- 
ga, dandan2 dikawah Merapi, agar 
Merapi tak meledak menimbulkan 
bentjana bagi rakjat umumnja:” Se- 
telah bersabda demikian, lenjaplah 
mbah petruk dari pandangan ajah- 
nja. Tapi kini kjai Mintowidji sudah 
ichlaskan anaknja karena ia menge- 
tabui, bahwa anaknja mendjalankan 
tugas agung bagi. masjarakat. umum 
nja. Hingga kini didaerah Tjepogo, 
Tlogolele dan Tegalsruni masih ba- 
njak orang2 keturunan mbah Minto- 
widji ini. Ini diturunkan dari mbah 
Suromenggolo, adik mbah Petruk. 
Mbah Petruk sendiri tak punja turu 
nan, karena sampai saat .gaibnja”, 
ia tak “beristeri. Mbah Suromenggo- 
lo menurunkan mbah Pawiroredjo, 
mbah  Pawiroredjo menurunkan 
mbah Wongsodimedjo, mbah Wong- 
sodimedjo menurunkan mbah Diojo- 
prawiro dan seterusnja sampai seka 
rang diantara anaknja mbah Djojo- 
prawiro “ialah 'sdr. Slamet, seorang 
pesuruh dari Kantor ' Ketjamatan 
Selo. 

3s 

Adapun sesadji untuk makanan 
mbah Petruk, disediakan tiap hari 
Djumaat Kliwon berupa: djadah ba- 
kar, wedang kopi, dawet, ketela po- 
hong bakar: dan gula .aren. Sesadji 
demikian ini lazim disediakan oleh 
keluarga turunan mbah Mintowidji, 
katanja untuk mengalap berkah sela 
mat. Selandjutnja tiap bulan Ruwah 
diadakan selamatan ,,Ruwahan” un 
tuk mbah Petruk: selamatan ini pun 
mempunjai tjorak istimewa dengan 
ramuan2nja 'jg tersendiri berupa: 
»Nasi Gunung” ialah tumpeng jg di 
buat dari nasi djagung dengan lauk 
pauk sbb: Gomoh (sematjam gudeg 
Jogja tapi dibuat dari bonggol pi- 
sang. jg ditumbuk halus2) dibungku: 
daun pisang muda: bubus lumbu 'de- 
ngan sambel petjel katjang, bongko 
(ialah buah gude dengan kelapa pa- 

  

Waktu seekor 
Vincemnes di Paris, 
putaran djarum djam, tidak ada 

ri pertolongan bila. saat. genting 

Segera sesudah giraf itu mela-: 
hirkan anak maka pendjaga ter- 
sebut dengan sangat tjermat me- 
ladeni anak giraf jang baru lahir 
itu dengan makanan2 jang baik 
baginja, diantaranja bubur ditjam 
pur susu. 

Sesudah mempunjai pengala- 
man lebih kurang .100 tahun lIa- 
manja, maka kebun binatang Vin 
cennes tampaknja adalah salah 
satu tempat jang mempunjai -ah- 
li dalam menternakkan serta me- 
melihara binatang giraf, atau ,,si- 
pandjang-leher” itu. 

Dalam tahun 1826, jaitu pada 
masa pemerintahan radja Karel 
X, maka Pasha Mohamet Ali da- 
ri Mesir menghadiahkan seekor 
giraf kepada radja Perantjis itu. 
Kedatangan binatang ini di Paris 
menimbulkan satu sensasi besar, 
oleh karena binatang ini belum 
dikenal sebelumnja dikota tsb. 

Binatang itu diangkut dengan 
kapal dari Kordofan ke Marseil- 
le, danpada lehernja diikatkan 
beberapa Jembaran kulit ' dengan 
tulisan ajat Ouran diatasnja. 

Bersama 'giraf itu turut pula 
tiga ekor sapi untuk keperluan 
menjediakan susu baginja, dan 
empat orang bangsa Arab sebagai 
pendjaganja. 

Perdjalanan dari Marseille ke 
Paris memakan tempo 7 bulan, 
jaitu dari bulan Nopember, 1826, 
hingga bulan Djuni, 1827. 

Untuk mendjaga supaja giraf 
itu tidak terlampau menderita ke 
dinginan maka diambil tindakan? 
seperlunja. 

Para wartawan pada masa itu 
menulis berkolom2 tentang bina- 
tang itu, dan ahli2 mode pakaian 
di Paris mendapat ilham untuk 
mentjiptakan mode2 pakaian jg. 
baru. 

Hasilnja tidak lama kemudiar 
para wanita Paris sudah banjak 
memakai gaun dan topi 'a Ia gi- 
rafe' 

    da sedang bekerdja demikian, mo-   ga ditandatangani, hon putranda disediani makanan, 
Girafe itu hidup sampai berta- 

hun-tahun dikebun binatang ista- 
“ 

dibangunkan oleh sdr, Sudajat, seluruh badan 
Meskipun agak mengge 

| an bantal, toh dalam keadaan 
: ja agak mendongkol, mengapa ia mengadjak saja ,,op stap” begitu Sudajat, pegawai Dinas Gunung Berapi jang mengawal 

lau kita mau mendaki gunung, 

  
natang itu sedemikian banjak. mengetahui 
djang-leher” itu, sehingga mereka telah dapat meramalkan: bebera- 
pa djam lebih dahulu bila saatnja seekor giraf - betina-akan mela- 
hirkan anak. Dan untuk mendjamin tidak ada sesuatu berdi 
seret, maka dekat pada saat giraf,itu akan beranak seorang pen- 
djaga kebun binatang itu jang kenal betul dengan giraf tersebut 
tidur bersama-sama dikandangnja  supaja dia dapat segera membe- 

Panggang Buto 
ut—Sesadji Dan Riwajat 

jaga Gunung Merapi 
) 

saja terasa  kaku- 
rundel, saja turut djuga adjakan 

sedingin itu saja tak mung 

Gi pos pendjagaan Selo, ka lebih baik berangkat pagi2. Karena kalau kita kesiangan, nanti ter 
Memang dialam pegunungan, lazimnja pada 

um segenap pendjuru, menutup pe Nara 

rutan jg dibungkusi), pelas' Geperti 
bongko, tetapi dari kedele jg ditums 
buk), ranti 'dan sajuran2 “ lengkap 
asal pegunungan. " : 

Panggang buto. 
Dan jang merupakan “hidangan 

teristimewa serta tak boleh keting 
galan ialah: ,,Panggang Buto” jg 
memang djadi kesukaan (.,karem- 
an”) mbah: Petruk. 

Panggang Buto” ini ialah...... 
tempe jang disat& terus dibakar. 
Selamatan demikian lazimnja di- 
sadjikan tiap hari Djum'at perta- 
ma dalam bulan Ruwah. Demi- 
kianlah kissah tentang Kjahi Pe- 
truk jang kini mendjadi keper- 
tjajaan dikalangan .rakjat desa 
dilereng Gunung Merapi. Meski 
kini Gunung Merapi sedang ge- 
muruh suaranja, 'rakjat tetap te 
nang: katanja: : 

Wah, kjahi Petruk lagi dan- 
dan2”...... Lebih tebal kepertja- 
jaan ini, karena menurut semen- 
tara orang, waktu beberapa bu- 
lan jang lalu Gunung Merapi mu 
lai menundjukkan kegiatannja, 
katanja didesa Telogolele (didae- 
rah Selo), banjak batu2 besar jg 
hilang, tak diketahui kemana per 
ginja. Menurut .kepertjajaan raksa 
jat, katanja batu2- tadi diambi 
oleh Kjahi Petruk untuk bahan 
dandan2 membetulkan kawah 
Merapi. Betul tidaknja terserah. 
Tapi - jang terang, kepertjajaan 
rakjat tentang adanja Kjahi Pe- 
truk sudah tak boleh ditawar2 
lagi. Tiap Hari Djum'at Kliwon 
dan tiap Ruwah mereka masih 
terus menalurikan bakti sesadji 
djadah bakar dan ,,Nasi Gunung” 
tambah ,,Panggang Buto”......... 

Selo, 13 April 1953. 
  

Pemandangan Gn. Merapi dari desa 
Djrakah.     

Kalau Giraffe Beranak 
Paris Baru Melihat Binatang Giraffe 

| Pada Tahun 1826 
giraf melahix kan anak dikebun binatang de 
maka kelahiran itu. berlangsung seperti. per- 

sangkut2nja. Pembesar2 kebun bi 
tentang: hewan: ,,pan- 

sudah datang. 

na radja Perantjis, tapi waktu ma 
ti ia tidak mempunjai turunan. 
Akan tetapi sesudah bagian ke- 
dua abad ke-19 kebun2 binatang 
di Perantjis mendapat persediaan 
tjukup dari binatang itu. 

Pada mulanja adalah hampir tidak 
mungkin menternakan giraf jang di 
pelihara dalam kurungan. Tapi ke- 
mudian para doktor hewan dapat me 
ngatasi kesulitan ini dan giraf dalam 
kebun binatang Vincennes sekarang 
adalah keturunan dari giraf jang di 
pelihara. disitu ditahun 1931. 

| Giraf ini hidup 21 tahun Jamanja 
.dan mendapat seekor anak betina jg 
telah melahirkan anak pula ditahun 
1951 dan beberapa. minggu jang la- 
la telah melahirkan lagi seekor anak 
betina, 
Bahkan pada waktu Iahirnja tinggi 

'anak giraf itu lebih dari enam kaki. 
Sedjak dari ketjilnja anak giraf 
banjak diberi vitamin B. 
- Tapi rupanja jang paling disukai- 
nja ialah bawang. Menurut ketera- 
ngan pendjaga kebun binatang Vin- 
cennes. seekor giraf akan bersedia 
selutut” untuk mendapat bawang 

ini. : 

itu 

  

Komentar 
Taiwan 

Ofensif Ho Chi Minh 
Bertudjuan Ke Batas 

Muang Thai 
KALANGAN PEMERINTAH Ti 

ongkok Nasionalis jang dengan sek- 
sama mengikuti perkembangan offen 
sif pasukan2 Vietram Ho terhadap" 
Laos di Indo China, menjatakan pen 
dapat mereka bahwa serangan itu 
mempunjai ,tudjuan achir untuk me 
nimbulkan antjaman terhadap tapal- 
batas Muang Thai”, 

Ahli2 politik di Taipeh dalam pa 
da itu menjatakan ' bahwa keadaan 
pasukan2 "Ho didekat perbatasan 
Thai akan merupakan keadaan jang 
serupa dengan adanja pasukan2 Kuo 
mintang jang berada di Birma Utara. 
(Antara). 

  

  

 



         5 DERMA DARAH. 
. Pada tg. 15 April jbl., diruangan- 
nja PMI tjb. Semarang Let. Kol. 
Moch. Bahroen telah menjumbang- 
kan darahnja sebanjak 350 cc. ke- 

“pada PMI jang sampai kini masih 
banjak membutuhkan darah. Mus 

.dah-mudahan tindakan dari Pak 
Bahroen ini didjadikan tjontoh | un- 
tuk mendermakan darah ke- 
pada mereka jang membutuhkan- 
nja. Aa Sa tt 
TONIL AMAL ,GAK HOEP”. 
Perserikatan Kepanduan Tionghoa 

: (Perketi) Tjb. Semarang pada tg. 9 
dan 10 Mei 1953 djam 19.00 deng- 
an bertempat digedung Sin You Sze, 
djl. Stadion akan mengadakan per- 
tundjukan tonil dengan mengambil 
tjeritera ,,Gak Hoei”. Adapun pen- 
dapatan bersih akan dibagikan sbb.: 

2096 untuk  Jajasan  Bentjana 
“ Alam, 2096 untuk R.S. Tiong Hoa 

I Wan, 2096 untuk Rumah Piatu, 
2076 untuk Perketi Tjb. Smg. 

Tjeritera Gak Hoei tak asing lagi 
bagi . masjarakat Tionghoa. Gak 
Hoei adalah seorang pahlawan se- 
djati jang membaktikan dirinja pa- 
da kerinagah. negara dan rakjat- 
nja hingga menemui adjalnja. 
PABRIK GULA TJEPIRING 
-GEMENGD BEDRIJF” 

Paberik gula Tjepiring disebelah 
barat Semarang, jang sebelum pe. 
rang merupakan salah sebuah paberik 
gula jang terbesar di Djawa, kini se 
dang berusaha untuk menjewa tanah 
dari penduduk untuk penanaman te 
bu tahun 1953 — 1954. Menurut ke 
terangan kini sudah disewa lebih da 
ri 2/3 dari 1.200 hektar tanah jang 

Ea ditanami tebu. & 
" Paberik Tjepiring ini kini bekerdja 

     

  

nam dipaberik itu berdjumlah Rp. 34 
djuta. 

#E Ruanc 

EKONOMI 
PASAR DJAKARTA. 

Tgl. 15 April (Ant.). 
Koffie: Lampong Robusta 20/ 

259o triage, ready pendj. 745, - id. 
April pendj. 730, id. Mei/Djuni 
pemb. 690, WIB ready pendj. 1050, 
Arabica ready pendj. 1400. Pasar- 
nja tidak tetap. 

Tapioca: 3A Special 190, 3A tjap 
dikenal 168, 3A Bandung 160, 2A 
id. 145, 1A id. 125, semua harga 
pendjual franco kereta Djakarta/ 
Tg. Priok. 

Kopra: 9596 dried No. 1 Rp. 320,— 
sampai Rp. 315,—. cake Rp. 90,—, 
schilfers Rp. 77.50. 

Bada: Lampong Hitam f/c Te- 
lokbetong  kedjadian Rp. 2400,—, 
Muntok Putih FOB Pangkalpinang 
pendjual Rp. 3100,—. Pasarnja te- 

tap. , 
Gula: Nivas SHS Rp. 252.50, 

HS Rp. 225,—, semua harga pen- 
djual dari pelabuhan Tjirebon. 

HARGA KARET. 
: Tel. 154 (Ant.). 
«“. “Djakarta: Sheets No. 1 FOB Ba 

sis Ports, Mei pemb. 5.15, No. 2 
id. pemb. 490, No. 3 id. 'pemb. 
4.75, Crepe No. 1 f/c ready Priok 
kedjadian 5.20, Sheet No. 1 id. pem 
beli 4.80. Pasarnja tetap sepi. 

Amsterdam: RSS No. 1 lev. 
April 1:87, No. 2 id, 1.84, No. 3 
id. 1.79, semua telah kedjadian, Cre 
pe No. 1 id. nom. 2.10, semua da 
lam rupiah Belanda. Pasarnja tetap. 

PASAR UANG HONGKONG. 
€ Is. 15 April (UP). 

Dollar Amerika (Tunai) HK $ 
id. TT) HK-$ '5.9315, 

  

t 

59114, 
Pound Sterling HK $. 15.81. 

. HARGA EMAS. 
Tgl..15 April (Ant.-UP). 
Djakarta: Harga pendjual. emas 

No. 1 Rp. 39,50, No. 2 Rp. 39,—. 
- Hongkong: Emas lantakan per taei 

HK $ 264.75. ' 1 
PASAR HASIL BUMI SMG. 

j 5 Pasar hasil bumi Semarang tgl. 15 
s April '53 harga menurut tjatatan 
1 Dunlop & Kolff sbb: Kapok C kedja 
1 dian 1015. Kopi Rob Kampong GB 

pendjual 675. Kopi Rob Ondern. 
sea WIB kedjadian 927,50. Kedele pmi 
$ Djember. pendjual 157,50. Kedele 

gendjah pendjual 190. Kedele hitam Ja pendjual 150. Gaplek pendjual 60. 
2 P2 Djagung putih pembeli 80. Katjang 

glondong terpilih pendjual 235, Ka 
tjang ose pendjual 280. Katjang ose 
terpilih pendjual 305. Katjang ose 
terpilih kasar pendjual 290. Katjang 
merah pendjual 150/140. Katjang 
hidjau julik pendjual 170. Katjang 
hidjau toatjeh pendjual 187,50. Be- 
ras tuton Weleri pendjual 142,50. Be 
ras kretek TC tjeree pembeli 120. Be 
ras SW huller pendjual 185. Karung 
HC Green pendjual 4.60. 

BERITA2 EKONOMI DARI 
AMSTERDAM. 

Van der Werf & Hubrecht, make 
2: lar effekt di Amsterdam, dalam 

»Beursoverzicht”nfa — jang terachir 
menerangkan, bahwa perusahaan2 
perkebunan Belanda di Indonesia 
ditahun 1952 telah menanam kapi- 
talnja sebanjak Rp. 500.000.000 utk 
memperluas penanaman dan mem- 
buat pabrik2. 

Tetapi didalam komunike itu ti- 
: dak- disebutkan, apakah uang itu 

k »uang baru”, sebab itu boleh diam 
bil kesimpulan, bahwa jang dimak 

2 sud ialah penanaman keuntungan 
dan fonds untuk penjusutan. 

« £ Nun ak - 
Selain dari itu dalam Beursover-| 

zicht tsb, dikatakan, bahwa ,.kalang | 
. an dalam” menduga akan 'segera di 
siarkan berita tentang penebusan 

tg dan pembajaran coupon jang ditiimng 
: -gak dari pindjaman2 kotapradja In- 

donesia. 

& 
Van der Werff & Hubrecht djuga 

menerangkan, bahwa ditahun 1952 
H.V.A. tidak menderita rugi dike- 
bun2 tehnja. Perusahaan itu telah 
memperluas penanaman sisalnja. Ke 
adaan hawa tjukup baik untuk tem 

£ bakau. Tetapi untuk tanaman ber 
lama kemarau agak merugikan. 

2 

          

Pa 

Hasil2 perusahaan perkebunan 
»sDe Ooskust” ditahun 1952 sangat 
baik. Keuntungan dari Watoetoelis- 
Popoh ditahun 1952 ditaksir lebih 
rendah dari pada ditahun 1951, 

2 
Untuk Besuki Tabak dibulan Mei 

diduga akan dibajarkan dividend se 
| mentara sebanjak 54 dan 496 atau 
2 57 dividend penghabisan dibulan 

September. Demikian ,,Antara” dari 

      

dengan modal 4096 dari jang dita-| 

118.00 Irama Seriosa: 

  

    

Na 

Membutuhkan : 

(Indonesian 

  
SUMATERA UTARA MINTA 

TRANSMIGRAN. 
Tuan Suwarno, anggota staf 

keamanan propinsi Djawa Te- 
ngah merangkap anggota panitia 
|ad hoc bekas tawanan SOB telah 
mengundjungi Sumatera Utara 
jatas undangan gubernur daerah 
1tu, untuk menjelidiki kemungki- 
nan2 transmigrasi bekas tawanan 
SOB ke Sumatera Utara. Di Su- 
matera Utara masih banjak ter- 
dapat tanah2 luas jang belum di- 
kerdjakan. 

| Tuan Suwarno telah mengada- 
kan penindjauan didaerah Losoe- 
kon, Bukit Hogo dan Kali Djam- 
po Aju dimana masih terdapat 
kl. 5.800 hektar tanah jang be- 
lum dikerdjakan dan akan mem- 
beri tempat kepada 20.000 orang. 
Menurut kabar pemerintah akan 
menjediakan Rp. 17 djuta untuk 
keperluan perumahan para trans- 
migran itu. 

“Surat Kiriman 

(Diluar tanggungan Redaksi) 

Semarang, 14 April 1953. 

Kepada 
Jth. Sdr. Pemimpin Redactie 

, Suara Merdeka” 
Semarang. 

Sudilah Saudara 
muat tulisan kami ini di Harian 
Saudara untuk disadjikan kepada 
chalajak ramai. 

Diharian ,,Suara Merdeka” jang 
terbit pada hari Selasa tgl. 31 Ma- 
ret 1953 jbl. termuat sebuah berita 
statement dari P.B. S.B.K.A. jang 
dikeluarkan oleh Sdr. Singgih, ci- 
tudjukan terhadap pimpinan D.K.A 
di Eksploitasi Tengah, dalam suatu 
pers-interview di Semarang. 

Sikap jang tegas dan sporitaan 
dan penuh bertanggung djawab dari 
Sdr. S. tersebut, selaku wakil dari 
suatu organisasi, kami sebagai bu- 
ruh biasa sungguh akan sangat 
menghargainja, andaikata sikap ter- 
sebut dipakai pada waktu jang te- 
- dan dengan dasar2 jang spor- 
tief. 

Tapi sajang sekali Sdr. S. terse- 
but selaku pimpinan jang tertinggi 
dari Suatu organisasi terlalu tergesa- 
gesa dan terburu nafsu bolehnja 
mempergunakan sikap tersebut, zon- 
der memperhatikan djuga hak rechts- 
zekerheid dari fihak jang akan di- 
serang. p 
Mengapa kami katakan: demikian? 
Karena primair tjara dan siasat 

dari Sdr. S tsb sebagai wakil dari pim 
pinan S.B.K.A. ada terburu nafsu, 
zonder sebelumnja mengadakan fee- 
ling terlebih dahulu dengan fihak 
jang bersangkutan dan buruhnja, se- 
hingga terasa agak tidak sportief 
dan berat sebelah. 
Dan secundair saat bolehnja me- 

ngeluarkan statement tersebut jang 
disalurkan via Pers tersebut boleh 
dikatakan hampir bersamaan waktu- 
nja dengan terdjadinja incident di 
Kembangpaes antara seorang pen- 
djabat dan seorang buruh jang ke- 
betulan mendjadi pembela S.B.K.A.. 
sehingga seakan-akan statement ter- 
sebut terpengaruh oleh suasana pa- 
nas, sentiment dan hawa nafsu be- 
laka" hanja untuk membalas den- 
dam. 
Kami menginsjafi sedalam-dalam- 

nja sebagai buruh maksud mulia 
jang terselib dalam susunan perka- 
taan statement tersebut, tetap: 'ka- 
rena statement dikeluarkan tidax di- 
dasarkan pada djalan jang sporticf 
dan bidjaksana, mika kami pertja- 
ja, bahwa statement 1rersebu: jang 
sudah terlandjur  ditelorkan - pada 
umum melalui Pers itu juist malah- 
an akan menambahkeruhnja suasa- 
na dari pada , membawa kebaikan 
pada buruhnja. 
Karenanja mendahului dari  te- 

man-teman jang sependapat dengan 
saja, dengan ini saja tegaskan, bah- 
wa tindakan Sdr. S. tersebut tidak 
dapat kami benarkan dan kami ang- 
gap, bahwa statement tersebut dike- 
luarkan bukan oleh organisasi S.B. 

K.A., tetapi oleh persoon Sdr. Sing- 
gih sendiri.. Tulisan kami ini hanja 
ditudjukan kepada statement. dari 
S.B.K.A. jang dimuat dalam ,,Suara 
Merdeka” Semarang, dan tidak ber- 
laku buat lain-lain statement jang 
dimuat diharian-harian umum  Jain- 
nja. 

sekiranja  me- 

Hormat kami, 

R. ASMAN. 

  

SIARAN R.R.I. SEMARANG 
Djum'at tgl 17 April 1953. 

17.05 Taman 
Rabin d.o. 

18.11 Adzan: 

18.15 Tjahaja Kemala: 18.30 Hibu- 

ran Sendja: 19.10 Selingan, 19.15 

Tindjauan Tanah Air, 19.30 Lagu2 
Tionghoa: 20.30 Kesehatan lahir dan 

batin oleh Dr. Parjono: 20.45 Petikan 

dari opera, 21.15 Siaran Tritunggal 

.Bantjak Dojok”: 22.15 Siaran Tri 

tunggal landjutan. 

SIARAN R.R.I. SOLO 

DJUM'AT TGL. 17 APRIL 1953. 

17.00 Pembukaan. 17.05 Ruang 

pemuda pemudi. 17.45 Permainan 

piano dan accordeon. 18.00 Ruang 

Tehnik. 18.15 Lagu2 Indonesia: oleh 

Hawaian Sehat. 18.45 Sendja gem- 

bira. 19.10” Ibukota hari ini. 19.15 

17.00 Pembukaan, 
Peladjar: 17.45 Oscar 

tional 

e 

Seorang Assistent Boekhouder 
jang berpengalaman 2 

Pelamar2 hanja dengan surat, dialama 
Purwodinatan No. 12 Semarang, 
pengalaman dil. keterangan. 
Pelamar2 jang memenuhi sjarat. akan mendapat panggilan. 

4 

” Baru terima Lagi: 

i “Toko   

tkan kepada IN ASTE( 
dengan menjebutkan tentang pendidikan, 

LAMPU' neon T 
compleet dari: 20 Wati — 25 Watt — 40 Watt 

ENKEL, DUBBEk, ORIGINEEL dan KAP INDONESIA. 
"Persediaan tidak banjak 

Hormat kita ' 

TAN TJOEN BING” 
Djl. Be Biauw Tjoan 0 Telefoon 1193 SEMARANG 

Stevedoring Corporation) 

CNv. 

  

L "PHILIPS" | 

    

KUDUS . 
DUA TJERAMAH. 

Minggu pagi tgl 12-4- 

  

rapat umum  pendjelasan 
Perdamaian Dunia”, jang 

Pusat. Sehabis tjeramah 
buah panitya tetap buat Kudus, jan 

tan Gerakan Tani. 

gedung CHTH Bitingan 

mengenai keadaan rakjat 
keadaan social, agama dll. 

BELUM ADA KABAR. 

sil penjelesaian mosi tidak 

mosi jang menentang mosi 

belum diterima djawaban. ' 

lah didjandjikan akan memb 

Mungkin DPD Propinsi sedang si 
buk mengenai urusan lain. . 

PERSATUAN PENGGEMAR 
SEPEDA MOTOR. 

beri nama PPSMK 

jang diketuai sdr. Rd. 
dan sdr. Singgih. 

sepeda motor, 
PPPK (EHBO). 

Di Pati, Rembang dan 

truck dgn 

lalu mendapat sambutan 

Lintas. 
Rombongan perdjalanan 

dimaksud akan menudju 
tiga p.p. 

KONPERENSI BUPATI. 
Karena sesuatu hal konperensi B 

pati se-karesidenan Pati 
nja diadakan pada tgl. 18-4-195 
muka ini, diundur pada tanggal 2 
April 1953, tempat konper 

liri konperensi tsb. 

TEMPAT TRUCK DICHU- 
SUSKAN. 

Keputusan — Pemerintah 
Otonoom Kudus bersama 

netapkan bahwa, kendaraan 
jeep, dan atau jg biasanja 
di Aloon2, muka markas 

koop ,,0Oen”, mulai tgl. 12-4-195 
telah dipindahkan di wetan 
Kliwon, baik truck, jeep itu mili 
djawatan resmi atau partikulir. 

tsb., karena djalan dari 

ngat lembek dan kurang lebar. 

RAPAT ANGGOTA BHA. 
YANGKARI/BHAYANG- 

KARA. 

Baru-baru ini 
yangkara mengadakan 
gauta dengan mendapat 
jg memuaskan. Dalam rapat tsb. k 
tua antara Jain membentangk 

tjana ulang tahun, Jajasan 

pat ditutup dengan hasil 
kan. 

1953 mulai 
djam 9 bertempat di gedung bioskop 
,Oen” Kudus, telah dilangsungkan 

adanj2 
di 

tjeramahkan oleh Sdr. Warsini dari 
dibentuk se 

diketuai Sdr. Soepedi Kepala Djawa 

Pada djam itu djuga bertempat di 
Kudus diada 

kan tjeramah oleh Mr. Tan Tjong 
Yan jang baru2 ini telah menindjau 
ke RRT, dalam pertemuan jang men 
dapat kundjungan dari segala bang 
sa, diadakan tanja djawab, antaranja 

di RRT, 

Keterangan jang didapat dari ke- 
tua DPRDS Kab. Kudus tentang ha- 

pertjaja 
kepada DPD pada tg. 9-3-53 dan 

tidak 
pertjaja tsb. pada tg. 10-3-53 jang 
diserahkan pada DPD Propinsi Dja- 
wa Tengah sampai tg. 15 April ini 

Dahulu 
oleh wakil ketua DPD. Propinsi te- 

eri dja- 
wabamnja antara tg. 8 s/d 15 April. 

Baru2 ini di kota Kudus telah 
berdiri sebuah organisasi jang di 

Persatuan 
Penggemar Sepeda Motor Kudus) 

Soedirman 

Pada hari Minggu jg lalu telah 
mengadakan pertjobaan perdjala 
nan dengan rombongan jg perta 
ma menudju ke Blora p.p. jang 
di-ikuti oleh beberapa penggemar 

alat 

Blora 
rombongan sepeda motor tsb. se 

baik 
dan bantuan dari Pulisi bg. Lalu 

ke-1! 
ke Sala 

g semesti- 

ensi di 
pesanggerahan umum Tjolo, Kudus. 
Menurut keterangan Overste Moch. 
Bachrun djuga akan turut menghad- 

Daerah 
Kepulisi- 

an Lalu-Lintas baru2 ini, telah me- 
truck. 

berhenti 
CPM  bios- 

Pasar 

Alasan pemindahan pemberhentian 
markas 

CPM jg menudju -ke selatan itu sa- 

Bhayangkari/ Bha- 
rapat ang- 

kundjungan 

an ren 
Sosial, 

Hari Kartini dsb.nja. Setelah semua 
agenda dibitjarakan kemudian ra- 

memuas- 

& 

HAK TANAH DIDAE 
KOTA. 

Menurut laporan 
Urusan Agraria Kota Besar Sura- 
karta, sambil 
nja Undang2 Agraria baru nanti, 
kini semua pekerdjaan2 menge- 

: hai urusan agraria Kota Besar Su 

Rijksblad Kasunanan tahun 1938 
dan/atau Mangkunegaran das 
1939 dengan mengambil beleid 
jang dipandang. perlu karena ter- 
dapat ketentuan2 jang tidak se- 
suai lagi dengan keadaan, mitsal- 
nja jang berbunji ,,Kawulo dha- 
lem” diubah mendjadi ,,Warga- 
negara Indonesia Aseli” dan se- 
bagainja. 

Menurut Iaporan itu, dalam 
daerah Kota Besar Surakarta ter- 
dapat matjam2 hak tanah sbb: 

a. tanah dengan hak milik bagi 
Warga-negara Indonesia aseli ba- 
njaknja 16.972 perceel, b. tanah 
dengan hak sewa, bagi mereka jg. 
tidak dapat dipandang sebagai 
Warga-negara aseli, pun pula ba- 
gi Perkumpulan - sebanjak 1.351 
perceel: c.' tanah R.v.E: dan 
R.v.O. adalah tanah - tanah 
dengan hak. ' Barat 
njak 1.068 perceel, 'd. tanah D. 

"IKLS, adalah tanah2 jang dikuasai 
oleh Kraton sebanjak 74 perceel, 
e. tanah2 negeri sebanjak “943 

bangsa Indonesia aseli dari 
rahan2 baru memakai 
gebruiksrecht”. 

Pekerdjaan2 jang 

75 

telah didja- 

  

ma 2 tahun jang terachir ini ada- 
lah: " | 

a. registrasi tanah hak milik 
2.090 overschrijvingen, b. regis- 
trasi tanah pesewaan “288 over- 
schrijvingen: c. mengeluarkan su 
rat pikukuh (surat keterangan jg. 
sjah) sementara 1.658 buah, d. 
mengadakan pembagian tarah ne 
geri, kelurahan Padjang, kelura- 
han Sewu, Sumber dan menjiap- 
kan dikelurahan Kauman dan 
Semanggi: e. menjiapkan mengu 
bah hak'tanah daerah baru (ke- 
lurahan2 jang dahulunja  terma- 
suk kabupaten Karanganjar) dari 
erfefijk .gebruiksrecht mendjadi 
bezitsrecht,  f. ' mengerdjakan 
ukur 436 perceel, dan g. meng- 
gambar meetbrief 330 perceel. 

KURSUS KILAT KADER 
PANTJA-SILA. 

Mulai tanggal 10-April 1953 di 
Ketjamatan Kalidjambe telah di- 
langsungkan kursus kilat untuk ka- 
der penjuluh desa Sragen, selama 3 
hari 3 malam, jg di-ikuti oleh tiap2 
kelurahan 3 orang pemuda. 

Dengan setjara berangsur-angsur 
Iditiap2 Ketjamatan dalam daerah 
kabupaten Sragen direntjanakan da- 
lam 2 atau 3 bulan dapat selesai. 

BALAI ISTIRAHAT BURUH. 
Dalam bulan Mei j.a.d. di Ta- 

wangmangu (Surakarta) akan dibuka 
Balai istirahat Buruh jang sementa 
ra waktu dapat memberi tempat ke 
pada Lk. 60 orang. Beaja untuk ini 
telah dikeluarkan sebesar Rp. 
215.000,— Buruh jang dapat beris 
tirahat di Balai ini, ialih mereka jg 

u 

3 
3 

3 

k 

ruh. Balai Istirahat Buruh sematjam 
ini, beberapa waktu berselang telah 
dibuka djuga di Kaliurang. 

Selandjutnja diperoleh keterangan, 
bahwa kalau keuangannja mengizin 
kan, maka dalam beberapa waktu 
lagi.akan dibuka sebuah Iagi di Ke 
peng. 

ASRAMA BURUH WANITA. 
Disamping Balai Buruh ini, djuga 

di Solo telah didirikan sebuah asra 
ma buruh wanita jang sementara ini 
dapat memberikan tempat” kepada 
50 orang wanita jang tiap bulannja 
harus membajar Rp. 45.— ' 
Asrama buruh wanita seperti di 

e 

  

Roy Rogers 3 
'Solo ini, akan diusahakan pula pen 
diriannja di Jogja. '     

dari Kantor | 

menunggu keluar- | 

rakarta didjalankan berdasarkan | 

seba- | 

perceel, f. sedang hak tanah bagi kelu- | 

lankan oleh kantor tersebut sela- | “ 

masuk dalam salah satu Serikat Bu | 

Djangan Putus Pengharapan 
Mengundjungilah kepada 

A. Wahid 
“.. ASTROLOOG 

Njang sudah sepuluh tahun ber- 
praktek di Indonesia. Hal bisa 
MENERANGKAN soal Penghi- 

| dupan, Pertjintaan, Perkawinan, 
| Kesehatan dsb. 
KONSUL ira 

GRAND HOTEL 
Pagi, djam 9 
Sore, djam 5— 

  

Rp3 18-—— 
MPITAN 

SEMARANG 39   

      

    

  

biar dengan 
kau, Min! “- 

   

    

  

Ini Malam d.m.b. 
| Metropole 540. (LT th.) | 

Otto Kruger —Elissa Landi 

»CORREGIDOR” 
lipina jang heibat. 

REX 5.00-7.00-9.00 
George Raft—Peter Lorre 
Sydney Greenstreet dim. 

Tjerita Spionage jang mendebarkan 

Kissahnja penjerbuan Djepang di Phi- 

(17 th.) 

“Background To Danger' 

" Lagi-lagi kesalahan sebodoh inil Kerdjalah sedi- 
» 3 kit teliti! Sekali lagi kesalahan matjam ini... ' 

" @ku akan terpaksa melepas 

  

     

  

   

Kau kelihatannja me- 
mang selalu lesu. Min. 
Tjobalah tjarikan 
sjarat! 

Tuan marahi aku lagi 
sampai habis. ...... 

Kubikin lagi kesalahan 
jang bodoh. 

      

         

      

  

        

  

    

Kau kumintakan nasehat pada Hadidjah, Kanda. 

Aku diberi nasehat masak pakai Palmboom kata- 
nja enak betul rasanja. pula banjak vitaminenja 

dan lagi menguatkan badan. Esok kumulai. 

  

    

Sungguh bagus. Min. Belaka- 
ngan ini kau madju pesat benar. 
Aku kini dapat lagi memberikan 
kepertjajaanku. Sudah seharus- 

   

    

  

1 
  

  

         

      

ORION 22193 
“uccessor to 
Bortlegrovod” |-ghoo! 

TT HOSE TE 

         

AN JOKNSON 22 

  

  | 0620 RESORT ira | At h) MATI ATAU BibUP"T 

  

Riwajat megah ttg. suatu 

pat banjak djasa dari pada laen. 

Djagalan 7.-—9.— (17th.) 
Cho Ban Hua—Wang Hao 

u THE WOMENS (Dunia Wanita) 

kesatuan 
penempur jg. paling ternama dalam 

sedjarah militer. Bataljon orang2 | 
| DJEPANG — AMERIKA jang menda- 

Yen 

PAN NU Tan Yi 

  

Bantulah P. M. 1. 
  

  
   

Se Bb 2 3 

ezat:nikmat dan sehat 
Palmboom senantiasa mehtfibiakan Ka hidangan is: 

timewaMargarine tulen berwarna kuning-emas ini 

/ meninggikan, rasa asli dari tiap makanan dan mem- 

buat hidangan mendjadi hidangan pesta 

ketjuali dari itu ia sungguh menjehatkan oleh karena 

ikekajaannja akan vitamin” A dan D. 

HASIL DARI DJAWA NAN INDAH. 

nja kau naik pangkat. 

    

S1 PA 29-12 

          

  
        

        

Peladjar Putera di 

  

Uang asrama 

| 
  

| 

| Soto Te 

£ Asrama Peladjar Putera & 

»KARTODINOMO” 
Akan dibuka pada bulan DJUNI sebuah Asrama 

Djalan Lawijan No. 70 SOLO: 
2. (untuk seratus anak2) — 

Rp. 125.—- sebulan. Jang berke- 
pentingan harap berhubungan dengan alamat 

Bumiaju No. 30 Lawijan 

  

    Ipun 158 
Bada ar epenlin Gagasan 

  

  

PHOTO STUDIO 
  

Djalan Mataram 
““SEMA 

o Tarip ringan. 

  

SEWA SHENG” 

Oo Tanggung menarik dan radjin. 

Bikinlah pertjobaan pada adres tsb. 

26 (Sajangan) 
RANG 

  

  

  

kedudukan dan peribadimu. 

  

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

M.S. RAHAT 
OCCULTIST 

Seteran 109 — Semarang. 

  

  

“ “ 

BARU TERIMA LAGI...... 

“Paris kembang kwaliteit 
tung-linnen aneka 
sebut satu demi satu ! 

DJUGA BARU TERIMA : 

pur lengkap. 
Renda2 Valenciane dari 
tjam2 dengan kembang2 

Badjong No. 25     1 

Tennis All Wool kuning. Flanel AH Wool kuning, Too- 

  

Harga Barang? Naik ? 
TA aa 

Harga Barang2 Kita Sengadja Kita TURUNKAN! 

BUKTIKANLAH ! 

tal Drill khaki, putih dan biru. 
halus. Bemberg-Chiffon. Shan- 

-warna. Serta masih banjak kalau di 

Kompor2 buatan Amerika. Segala matjam perkakas da- 
Jeep kanak2 kwaliteit istimewa. 

Sprei kembang sudah djadi tinggal pakai. 
Tweeka-blouse untuk wanita dan laki2. 
Segala matjam alat2 ketjantikan dari luar negeri jang 
terkenal. Serta masih banjak barang2 lainnja. 

Silahkan datang berbelandja sekarang djuga, 
“sampai kehabisan, karena persediaan tidak banjak. 

supaja tidak 

EN” & CO 
Semarang rm 

$ 

Nylon dan. Katoen ukuran ma 
aneka-warna. 

  

  

  

   

L/ I WAS HUNTING, 
SOMETHING HIT. 
MY HEAD. I 

GUN 
WENT,OFF/ 

an 

| WHAT 
/ HAPPENED 
RED KNIFE ? | FeLL, My 
WE HEARD | 
A SHOT/ Ny 

    
  

  

ALL KNOW NOT. 

   

REMEMBER, ROY, I 
TOLD YOU OF UN- 

COME TO THE 
VALLEY OF THE / AROUND / 
ZUMAHOS / 

  

  

  

    
— Apa jang terdjadi, " Red 

Knife? Kita mendengar temba- 
kan. 
— Saja tidak mengerti...... ui 

Saja - sedang berburu. Ada 
barang jang dipukulkan kepala   Tindjauan Tanah Air. 19.30 Pilihan 

pendengar. 20.30 Sandiwara Radio. 

2115 Siaran Tritunggal oleh studio 

| Solo, Semarang, Jogja. 22.15 Siaran   Amsterdam, 

  

Tritunggal landjutan, 23.30 Tutup. 

saja, sehingga saja djatuh. dan 
bedil saja berbunji sendiri,   

  

— Masih ingatkah, Roy. 
telah mentjeriterakan engkau ten 
tang ,,tangan jang tidak terlihat” 

Saja 

jang dapat . memukul penduduk 
saja?  Banjiak kedjahatan datang 
kelembah Zumaho. 
— Saja tidak pertjaja tentang 

tangan tidak terlihat”, Two Sha- 

dow. Saja akan menjelidiki di- 

sekelilingnja. & 

LpoNT N HEY, WHAT THIS? 
LOOKS LIKE A 

PICK GEOLOGIST" 

  
eta |N 

MISSEP, PRAT IT... YOU 
WERE JUST PLAIN 

LUCKY, COWBOY! Yan 

m3 MAYBE WEVE 
7/ GOT SOMETHING 

HERE, TRIGGER... 
WHAT WAS THAT2 

Do 4 
P 

K— 

    

  

— Hey, apa ini? Saja rasa ini 
perkulnja seorang ahli tanah. 

   

Mapan 

COPR. 1952, KING ORLD RIGHTS RESERVED. 

   

—& »Keparat, meleset.......... eng 
kau baru mudjur, cowboy”, mema- 
ki-maki seorang jang tidak dikenal 
jang melepaskan benda kearah Ro- 
gers. 

Dalam pada itu Roy masih terus 
menjelidiki daerah disekeliling itu. 
— Mungkin kita dapat menemu- 

kan barang sesuatu disini... 

'Tapakan . . 

    Apa itu? 
2 

  

Belumkah Tuan berlangganan 

».SUARA MERDEKA"? 
Silahkan mentjatatkan Nama Tuan, dan mulai 
tgl. 23/4-53 Tuan dapat terima tjuma2 hingga 
achir bulan. 

  

  

Dengan hormat, 

$ Bersama ini saja minta ditjatat mendjadi 
langganan Harian ,,SUAKA MERDEKA" 

Nama : 5 : 5 1 5 : 

Alamat : S : : : : Ia 

Mulai tgl : : 5 5 

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

CITY CONCERN CINEMAS — 
LUX Ini Malam premiere (0.17 th.) 
SIA Louis Mariano — Carmen Sevilla 

»SANDALOUSIE 
FILM BERWARNA —NATUREL— COLOR 

(Dengan bahasa Prantjis) k 
Spanjol Negeri Aduan Sampi dan Tari! Ketjantikan jang tak dapat di- 

- Riang Berwarna. Djalan2nja jang gandjil dan pemandengan 
jg. beraneka. 
Peristiwa film terbesar ditahun 
Lopez. Menarik! 

GRAND Ini Malam pengh. (u. segala umur) 
519.- Lex Barker— Brenda Joyce. 
»sTARZAN'S MAGIC FOUNTAIN” 

Penuh sensatie dan actie — Menggemperkan ! 
Besok: Malam 2 66 Hutang dibajar Chinta 

»Chinta Romance jg. menggemperkan 4.45-6.45-8.45 
Ini Malam d. m. b. (u. 13 th) INDRA 

445-1-00-9.15 Kirk Douglas — Dewey Martin 
Elizabeth Threatt — Arthur Hunnicutt an TEE BIG SKY Hawk's 

(DIBAWAH LANGIT JANG LUAS) 
Melalui hutan2 jang suram dan gelap gulita! kehulu sungai jg. belon 

perRah dipeladjari! Penuh sensatie! Heibat dan Gempar ! 

ROYAL 
5.—7.—9.-— 
Besok Malam 
57. I5 EGA 

  

        

9.7. 
  

  

  

dengan musik gumbira tjiptaaa Francis 
Mengagumkan !— Penuh keheibatan! 

Ini 

Siput Serawak 

(Shaw Bros 

Malam d.m.b. (u. 17 tah.) 
Ram — Roomai Noor 

"ia CUINTAN 
Hutang dibajar dengan "«« Chinta! Romance jang menggemparkan. Tjerita jang meresep dihati di-iringi dengan 10 lagu? Malaya jang merdu serta mengikat hati penonton, Pertempuran jg. dahejat untuk merebut kekuasaan, 
achirnja . . .. Chinta akan memberi kepuasan .. 

ROxXY Ini Malam penghabisantu. 13 th.) 
7. —9.— Chen Jen Jen — Wang Hao 

SHEN CHU KUEI MUH" 
Besok Ma Miss KU LAN CHUN dalam 
»FEN HUNG SE TI CH?A TAN” 

Perdjalananja Mata? Musuh. Heibat dan Gempar! 

  

  

  

  

  

LT ma TO Apoti, YanA 

»BooTSs MaLonE” 
dengan 

AM HOLDEN ' 
FILM GOLUMBIA » 

Tanggal : 

    

THEATER 
| Phone: 245 

WILLI 

Druk. VII No. 584/111/A/718. 

    
                                

   


