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3 « 3 ini 

| hower dalam pidato politik 

2-3 

| surat2 kabar Amerika di Washing- 

  

achiri perang 

» ae AU A ustria, 

    

diadjukan oleh Eisen- 
: j jang 

1g jang diutjapkan dalam per- 
uan tahunan Lembaga redaktur2 

ton pada hari Kemis. 
Pimpinan baru di Sovjet Uni se- 

karang mempunjai kesempatan  pa- 
ling baik untuk menginsjafi bersa- 
ma-sama dengan bangsa2 lainnja di 
dunia bahwa sekarang telah tertja- 
pai titik jang berbahaja (dalam pe- 
rang dingin), dan bahwa mereka 
dapat membantu merobah djalannja | 
sedjarah, kata Eisenhgwer. Ia min- 
ta kepada perdana menteri Soviet 
Uni Georgi Malenkov sypaja me- 
mulai suatu matjam perang baru, 
jaitu ,,perang total” terhadap ke- 
kuatan2 jang kedjam, jaini berupa 
kemelaratan dan kekurangan. 

Kata. Eisenhower, dunia jang 
mempersendjatai diri sekarang jai 
bukannja menghambur2kan uang 
sadja, tetapi meminta pula keri- 
ngat dari buruhnja, kepandaian 
dan keachilan dari para sardjana 
serta harapan dari kanak2n 
Ini sungguh bukan tjara hidu 
dalam arti jang sebenarnja. Diba 
wah awan peperangan jang me- 
ngantjam, nasib seluruh ummat 
manusialah jang sekarang sedang 
tergantung pada bahaja antjaman 
itu. Tidaklah ada tjara lain bagi 
hidup kita didunia ini demikian 
tanja Eisenhower. 

Dunia mengambil dua 
djalan. 

Lebih dulu dalam pidatonja Eisen 
hower menjatakan, bahwa C:lam inu 
sim semj tahun 1953 ini bagi dunia 
merdeka ada satu pertanjaan jang Ie 
bih penting daripada lain?nja, ja'ni: 
bagaimanakah kemungkinan terda 
patnja suatu perdamaian jang adil 
bagi semua bangsa? Dalam mx. ser 
timbangkan kemungkinan ini, orang 
segera akan teringat kembali pada 
musim semi tahun 1945 jang lebih 

ng sutji” terhadap ketakutan, ar 
ini, Eisenhower berseru kepada pimpinan baru di 

3 sendjata di Korea, mengachiri pepe 
an dipersatukannja kembali 
dan memberi kepada rakjat2 

kesempatan untuk memilih pemerintah2 dan tjara2 hi 

  

dingin dan menggabungkan diri 
kemelaratan dan 

  

Djerman, menanda-tan 
jang ,,hidup dialam 

Barat bertemu dengan serdadu? Ru 
sia ditengah2 Eropa. Mereka adalah 
kawan2 seperdjuangan jang telah 
memperoleh kemenangan jang gemi 
lang, dan rakjat2 mereka bersama? 

| gembira mengharap akan membuat 
satu2nja monumen jang tjotjok un 
tuk memperingati mereka jang telah 
mengorbankan djiwa mereka, jaitu 
suatu abad perdamaian jang adil. 

| Maksud bersama ini hidup langsung 
beberapa lama — kemudian hilang 
lenjap, demikian Eisenhower. - 

Djalan jg ditempuh Sovjet 
Bangsa? didunia petjah dan me 

ngambil dua djalan jang berlainan. 
Amerika Serikat dan negara2 merde 
ka lainnja mengambil satu dijalan, 

(kata Eisenhower, teta9i Sovjet Uni 
menganut suatu “pandangan jang 
djauh berbeda terhadap hari kemudi 
an dunia. Dikatakan oleh Eisenha 
wer, bahwa didalam dunia jang di 
tjiptakan oleh Sovjet keamanan ter 
letak tidak pada dasar saling pertja 
ja-mempertjajai dan saling memban 
tu, melainkan pada kekuatan: jaitu 
pasukan? jang sangat besar dan me 
nguasai pemerintahan2 negara? te 
tangga2nja. Tudjuan satu2nja “ialah 
keunggulan kekuasaan, dengan ' dja 
lan apapun djuga, kata Eisenhower. 
Keamanan baginja ditjari dengan 

djalan tak mengatjuhkan keamanan 
negara2 lainnja. Hasil2nja ternjata 
telah menjedihkan bagi dunia, dan 
suatu hal jang ironis, demikian Ei- 
senhower, djuga bagi “Sovjet Uni 
sendiri. Karena negeri ini kemudi- 
an pertjaja bahwa selama masih ada 
santjaman terhadap kemerdekaan- 
nja”, ia harus bagaimanapun djuga 
tetap bersendjata kuat dan siap un- 
tuk menghadapi tiap risiko timbul- 
nja perang baru. Dan dengan demi- 
kianlah timbul keadaan bahwa So- 
vjet Uni sendiri ikut merasakan ke- 
takutan2 jang telah dipupuknja ter- 
hadap bagian dunia selebihnja. Apa 
kah “jang dapat diharapkan 'oleh 
dunia, atau sesuatu bangsa didalam-     banjak mengandung harapan itu, ia 

lah ketika serdadu2 negara2 Serikat 
nja, dalam keadaan demikian itu, 

djika orang tidak kembali dari dja- 
  

Eisenhower Rebut Inisiatip 
Pidatonja Disambut 

— Dari Tangan-Malenkov 
“Dgn Kegembiraan 

Oleh Gembong2 Politik Barat 
PERDANA MENTERI INGGRIS, Winston Churchill, 

njatakan setudju dengan pidate Eisenhower. 
me 

Pernjataan setudju 
ini ia kemukakan dalam pidata di Glasgow jang diutjapkan ma 
lam Sabtu, demikian diterangkan oleh kalangan jang mengetahui 
di London. Churchill terutama menjetudjui utjapan Eisenhower 
jang mengenai Rusia, persatuan Djerman, penanda-tanganan per 
djandjian Austria, pembebasan tawanan perang Djerman jang dita 
han di Sovjet Uni dan perluasan 
ra-negara Eropa Timur, demikian 
Menurut sumber Inggris lainnja, isi pidato presiden 
itu lebih dahulu telah dikirimkan 

persekutuan Eropa hingga nega 
mepurut kalangan Inggris tadi. 

Eisenhower 
kepada Churchill, jang telah me 

njatakan setudjunja dengan pidato itu. 

Selandjutnja pidato presiden Ei- 
senhower tentang keadaan interna- 
sional telah disambut dengan gem- 
bira di Paris, jg terutama memper- 
hatikan utjapan2 Eisenhower ten- 
tang perlutjutan sendjata dan ke- 
perluan mengachiri agressi terhadap 
Indo China dan Malaya jg dilaku- 
kan setjara langsung atau tidak. 

Perdana menteri Perantjis, Rene 
Mayer, malam Djum'at telah me- 
njatakan puas terhadap pidato pre- 
siden Amerika itu dan membenar- 
kan, bahwa perdamaian di Asia tak 
dapat dipisah?kan. 

Berbitjara dalam suatu djamuan, 
dikatakan oleh Mayer, bahwa Pe- 
rantjis senantiasa berpendapat demi 
kian. Presiden Eisenhower kini te- 
lah mengemukakan soal perdamai- 
an di Asia jg sesungguhnja kepada 
pendapat dunia. ' “ 

"Roma dan Wina. 

Selandjutnja A:F.P. beritakan, ba 
hwa menurut pendapat Alcide de 
Gasperi perdana menteri Italia, pi- 
dato Eisenhower itu telah membe- 
narkan sikap pemerintah dan rak- 
jat Italia mengenai perdamaian dan 
mengharap pidato tsb. akan disetu 
djui oleh seluruh dunia. 

Perdana menteri Austria, Julius 
Raab, katakan bahwa pemerintah- 
nja menjambut dengan gembira pe- 
nanda-tanganan perdjandjian perda- 
maian Austria. An 
Dalam suatu statement jg disam- 

paikan kepada pers, seterusnja dika 
takan oleh Raab, bahwa inisiatif! 
presiden Eisenhower itu telah mem 
beri harapan baru kepada Austria. 

Eisenhower 

Para penindjau Amerika di Wa-| 

  

shington dalam pada itu berpenda- | 

1 je | Masjarakat umumkan, bahwa pada pat, bahwa presiden Eisenhower de 
ngan pidatonja itu telah merebut 
inisiatif dari tangan perdana mente 
ri Sovjet, Georgi Malenkov. 

Dikatakan, bahwa program jg di 
kemukakan dalam pidato. Eisenho- 
wer adalah suatu keterangan paling 
djelas tentang politik Amerika se- 
mendjak pengumuman  Rentjana 

Marshall. Sk ti 
Anggota2 Kongres Amerika pada 

umumnja menjokong pidato presi- 
den Eisenhower tadi. (Antara-AFP) 

  

Hari 1 
Halaman 

'apa. 

  

Mahasiswa Kita 

Di Nederland 
Ingin Pendjelasan Me- 
ngenai Kedudukannja 

ATAS UNDANGAN  kuasa- 
usaha Indonesia dinegeri Belanda, 
Mr. Susanto Tirtoprodjo, Kemis 
petang jl. digedung Komisariat 
Agung telah diadakan pertemuan 
dari wakil2 semua organisasi ma 
basiswa Indonesia dinegeri Belan 
da. Antara jain hadir pula Chai- 
rul Saleh. 

Mr. Susanto menguraikan du 
duknja perkara lapangan  peme 
rintah Belanda terhadap Chairul 
Saleh untuk lebih lama tinggal di 
negeri Belanda. Dari pertanjaan 
dan utjapan wakil2 organisasi 

| mahasiswa itu kentara sekali, bah 
wa keputusan larangan itu sangat 
mengharukan hati masjarakat ma 
hasiswa Indonesia. 

Organisasi mahasiswa itu mende 
| sak kuasa-usaha supaja meminta pen 
djelasan kepada pemerintah Belan 

|da bagaimana sebena kedudu- 
kan mahasiswa Indonesia dinegeri 
|Belanda. Demikian ,,Antara” dari 
| Amsterdam. 

Selandjutnja dikabarkar bahwa 
sampai sekarang koran2 Belanda me 

muat berita sadja tentang Chairul 
Saleh jang tidak dibolehkan lebih Ia 
ma tinggal dinegeri Belanda itu, de 
Ingan tidak diberikan komentar apa- 

      

T 

LULUS UDJIAN PERGU- 
2. RUAN .TINGGI, 

Fakultet Hukum dan Pengetahuan 

Fakultet tersebut telah lulus udjian 

Doktoral HH bahagian Hukum Ko 

|Swan Sik. 

Rebo malam di Gedung Nasional 

Bogor telah diadakan upatjara pe- 
njambutan 61 mahasiswa demobili- 

san dari berbagai tempat di Indone 

sia jang akan masuk Training Cen- 

tre sebelum mereka diberangkatkan 

ke Djepang oleh Pemerintah. Hadlir 
pada upatjara tsb Menteri PPK Dr. 

Bahder Djohan, Kepala KUDP (Kan 
tor Urusan  Demobilisan Peladjar) 

Pusat, Residen, Walikota dan tamu2     

  

lainnja. Dari sedjumlah peladjar de 

  

     

er Adjak Rusia Achiri Perang 
ikan Perang Sutji” Terhadap Ketakutan- Ea bana - 

 Kemelaratan Dan Kesengsaraan : Aa 
ara g Tiba Saatnja Untuk Merobah Djalan Sedjarah Pt 
EISENHOWER pada hari Kemis telah berseru “kepada pemimpin2 Sovjee jang | 

dalam dunia jang bersatu untuk 

kesengsaraan. Untuk memungkin 
Kremlin supaja mereka mem- 

rangan2 di Indo China dan Mala- 
gani  perdjandjian — perdamaian 
perbudakan dinegara2 belakang 

Gup mereka sendiri.” : 

Eisenhower. Jang paling tjelaka ta- 
lah perang atom. Demikian ia me- 
nambahkannja. : : 

Amerika. c 
Fisenhower kemudian menjatakan 

»Iengan setegas?nja” kesedian pe- 
merintah Amerika untuk membantu 
mendirikan suatu dunia dalam: ma- 
na semua bangsa dapat bekerdja de- 
ngan produktif dan hidup dalam 
alam kemewahan. Dikatakan bahwa 
pemerintahnja siap untuk bersama2 
dengan negara2 lainnja menjediakan 
penghematan? jang besar jang dida- 
pat dari pengurangan sendjata un- 
tuk suatu fonds untuk membantu 
pembangunan kembali dunia. 

'Tudjuan' daripada usaha jang be- 
sar ini ialah untuk membantu bang- 
sa-bangsa lainnja - dalam memadju- 
kan daerah2 jang masih terbelakang 
didunia, dan untuk men-stimulir 
perdagangan dunia 
lungkan dan adil, supaja membantu 
agar bangsa2  lainnja mengetahui 
pula akan manfaat2 daripada ke- 
merdekaan jang produktif. 
Monumen2 dari tjara perang baru 

ini, kata Eisenhower, akan berupa 
djalanan2, sekolah2, rumah2 sak: 
rumah2, bahan makanan dan ke- 
schatan. Pemerintah Amerika siap 
untuk mengabdikan tenaganja urtuk 
keperluan — mentjukupi kebutuksn: 
dania daripada menghilangxan ke. 
takutan2ria. Menurut hemat saia. 
kata Fiseahower, ini adalah satu2 
nja djalan jang menudju keperda- 
majian semua bangsa.  Kemadjuan 
dalam Fat ini sekarang tinggal me- 
nunggu satu pertanjaan, ialah ,,apa- 
kah jang kimi sanggup dilakukan 
Gieh Sovjet Umi?” Haus orang akan 
perdamaian adalah sudah terlampau 
besar, dan-“saat sedjarah sudah ter- 
lampau terlambat bagi sesuatu ne 
gara untuk hanja memainkan harzs- 
pan-harapan ummat manusia dengan 
kata2, djandji2 dan langkah2 sadia. 
Jang perlu untuk mejakinkan orang 
tidak lain ialah perbuatan2 jang 
njata, dernikian Eisenhower. 

   

  

Bersedialah Sovjet untuk 
membuktikan? 

“ Apakah pimpiran baru di Soviet 
Uni bersedia untuk menggunakan pe 
ngaruhnja jg. menentukan didunia 
komunis, termasuk pengawasan me 
ngalirnja alat2 sendjata, jang tidak 
hanja akan mempertjepat gentjatan 

sendjata di Korea, t€tapi djuga rer 
damaian jang kekal di Asia? demi 
kian tanja Eisenhower. Apakah Sov' 

jet Uni sedia untuk membolehkan 

negara2 lainnja di Eropa Timur un 
tuk memilih sendiri bentuk pemerin 
tahan dan memberi hak untuk ber 
hubungan setjara bebas dengan nega 
ra2 lainnya dalam suatu masjarakat 
dunia jang berhukum? Dan bersedia 
kah Sovjet Uni untuk bertindak se 

suai dengan negara2 lainnja menge 

nai usul2 pengurangan persendjataan 
dengan djalan menjetudjui pengawa 
san atas keadaan persendjataannja? 

Djika tidak, demikian ' Eisenhower, 
dimanakah bukti jang konkrit dari 
kehendak perdamaian. dari Sovjet 
Uni itu? 

Masa udjian sekarang ialah. dje 
las, kata Eisenhower, bagi semua 
bangsa sekarang terletak kesempa 
tan jang tak ternilai harganja untuk 
merobah djalan peristiwa2 jang pe 
nuh bahaja ini. Kehausan akan per 
damaian sekarang terdapat “ dihati 
sanubari semua rakjat didunia, rak 
jat Rusia, rakjat Tiongkok, dan dju 
ga rakjat Amerika. Jang ditjita?kan 
oleh mereka ialah membuang beban 
dari2 pundak? dan ketakutan2 dari 

hati mereka, agar mereka dapat me 
lihat hari kemudian suatu abad-emas 
dari kemerdekaan dan perdamaian. 
Demikian antara lain pidato  presi 
den Eisenhower. (Antara). 

  

Akan Ada Pemin- 

daban2 Gubernur? 

Menurut keterangan jg didapat 
Antara”, pada waktu ini Kemente 

rian Dalam ' Negeri sedang mem- 
pertimbangkan: untuk mengadakan 
mutasi di kalangan para gubernur. 
Kemungkinan — besar mutasi tsb. 
akan mengenai gubernur. Sulawesi, 
gubernur Sunda Ketjil dan guber- 
nur Maluku, akan tetapi masih be- 
lum djelas kemana mereka itu akan 
dipindahkan. 

Didalam 
beberapa 
Dalam Negeri 

waktu jg terachir ini, 
gubernur oleh. Menteri 

telah dipanggil ke 

mana kesanggupan mereka apabila 
rentjana mutasi itu dilaksanakan. 

Dalam pada itu dari pihak Ke- 
menterian Dalam Negeri tidak di- 
dapat pendjelasan, hanja diperoleh 

keterangan ' bahwa mutasi dikala- 
ngan pemerintah daerah sampai se 
karang berdjalan terus jaitu dalam 
lingkungan pedjabat2 sampai seting 
kat bupati. $     
mobilisan jang dipilih . dari Rayon 
Djakarta, Bandung, Djokja dan Su- 
rabaja itu terdapat 62 orang jang 
memenuhi 'sjarat2nja, kemudian se- 
orang mengundurkan diri. 

Di Djepang mereka akan menun- 
tut peladjaran: 9 orang untuk soal 
bank, 7 untuk peternakan, 6 untuk 

perikaman, 4 untuk film, 5 untuk 
electro, 2 untuk pemotongan kaju, 
3 untuk keramik, 14 untuk pembiki 
nan kapal2, 3 untuk obat2an, 5 un 

  

lan jang sangat berbahaja ini? tanja 

Kesediaan pemerintah | 

jang mengun-| 

Djakarta untuk diketahui sampai di ' 

  

  

djadi ketika pesawat terbang Pipe 

putus. 

ter dalan PON: ke-lI. Almarhum 

1 Dj enazah Tjatja 

              

                     
Dalam. ketjelakaan pesawat ' terbang 
12 April jang lalu dilapangan terban 
dung, telah tewas Tjatja Hidajat, dalar 

menjrempet pesawat Piper-cub lainnja, sehingga pesawat Tjatja  ekornja 
Almarhum Tjatja Hidajat adalah seorang mahasiswa Fakulteit 

Technik. Ia terkenal dalam dunia olah raga sebagai djuara lari 800 me- 

Salamoen), djuga tidak asing lagi namanja dalam dunia olah raga dan 
seorang anak jang baru berumur 12 hari. Gambar: Djenazah almarhum 
ketika dimakamkan, di-iringi oleh kawan2nja. Barisan tidak kurang dari 

km. pandjangnja, Upatjara pemakaman dihadliri oleh sedjumlah pem- 
besar-pembesar: sipil dan. tentara, keluarga dan handai taulan. 

  

  

RI jang terdjadi pada tanggal 
usein Sastranegara (Andir) Ban- 
usia 26 tahun. Ketjelakaan ter- 
jang dikemudikan oleh Tjatja 

meninggalkan seorang isteri (Annie 

  

bergerak madju dari pangkalan 
merupakan batu lontjatan bagi 

rgerak madju dengan melalui 

  

Sekitar Kebo- 
fjoran Udjian 
Belum Ada Pendjabat Je 

djalankan Terus: Ban- 
tuan Peladjar Diminta 

Ketua delegasi peladjar SMA 
Djakarta, Aroean, sesudah meng- 
hadap Menteri Bahder johan 
pada hari Kemis pagi untuk sam 

lam keterangannja kepada ,,An- 
tara” menjatakan, bahwa dalam 
pertemuan itu, Menteri telah me- 
njanggupi akan berusaha keras 
mentjegah terulangnja kebotjoran 
kebotjoran udjian2 itu, jang ke- 
tjuali merugikan para peladjar, 
djuga hal ita merugikan pihak 
Kementerian Pengadjaran sendiri. 

Tapi sementara itu oleh Men- 
teri diharapkan pula, agar dalam 
hal ini ada bantuan dari pihak 
para peladjar sendiri, dengan dja 
lan segera melaporkan kepada 
pihak berwadjib apabila ada 
Orang jang menawarkan membeli 
naskah udjian tersebut. Mengenai 
harapan Menteri tersebut, menu- 
rut Arogan, delegasi peladjar te- 
lah menjatakan kesanggupan akan 
membantu Pemerintah sepenuh- 
nja dalam soal ini. 

Kedjaksaan Agung djandji 
kan tindakan tegas. 

Menurut ketua delegasi peladjar 
itu selandjutnja, dari  djurubitjara 
Kedjaksaan Agung, Abdul Muthalib 
Moro, telah diperoleh: djandji dan 
kesanggupan, bahwa  Kedjaksaan 
gung “akan mengambil tindakan2 

tegas terhadap jang  menjebabkan 

terdjadinia kebotjoran naskah udjian 
itu, dengan tidak memandang bulu 
dan kedudukan “dari. orang jang 
membotjorkan itu. Djuga pihak Ke- 
djaksaan Agung dalam hal ini meng 
harapkan adanja bantuan dari pi- 
hak peladjar sendiri dengan djalan 
memberi laporan2 apabila mengeta- 
hui atau ada orang jang menawar- 
kan naskah udjian tersebut kepada 
para peladjar. 

Pendjelasan polisi. 

Berhubung dengan tersiarnja be- 
rita-berita dalam sementara surat? 

'kabar di Djakarta tentang kebotjor- 
lan naskah udjian SMP/SMA, dan 
rintuk mentjegah timbulnja salah fa- 
ham terutama sekali para Inspektur 

dan pegawai2 PPK lainnja, pihak 
polisi Djakarta Raya hari ini menge- 

Juarkan pendjelasan sebagai berikut: 

a. Sampai sekarang tidak ada se- 
orangpun dari Kementerian PPK ig. 
sudah positif tertuduh ikut serta' da- 
lam soal kebotjoran naskah udjian. 

b. Para Inspektur jang ikut serta 
dalam penjelenggaraan udjian SMP/ 
SMA tahun ini, oleh polisi Djakarta 
Raya diminta keterangan?nja  ten- 

  
Mahasiswa2 Demobilisan Vasuk 

tuk pembuatan kertas, IL untuk indus 
tri bambu, 1 untuk pertjetakan dan 
1 untuk pemasakan rami. Sebelum 

berangkat ke Djepang, mereka di- 
masukkan di Training Centre 1 bu- 
lan untuk mendengarkan rupa2 ku- 
liah jg perlu bagi bahan2 pegangan 
mereka disana. 

Dalam  kuliahnja jg pertama 
Bahder. Djohan mengambil at 
pemuda dan pembangunan. Menteri 
PPK menggambarkan kepulauan In 

Dr 

     
Pasukan? Ho Chi Minh 

. Membandjiri Laos 
Persetudjuan Militer Antara Ho Chi 

Minh — RRT Dan Russia? 
PASUKAN2 HO CHI MINH dalam djumlah2 jang makin 

besar hari Kemis terus membandjiri Laos sambil mengedjar pa- 
kan2 Perantjis dan Laos jang mengundurkan diri. 
ngintai Perantjis beritakan, beribut2 pasukan Vietnam Ho telah 

masuki Laos dari 2 tempat. Dalam daerah Sam Neua mereka 

nah datar Tran Vinh. Mereka kemudian bergerak  kedjurusan 
Zieng Khouang, 80 mil di sebelah Selatan Sam Neua. 1 

Ditahan: Pengusutan Di- 

paikan resolusi para peladjar, da- 

K 

/ 

Pesawat2 pe- 

Yen Bay pada Sungai Merah jg. 
offensifnja itu. Pasukan2 itu me 

hutan2 dan gunung2 kearah ta- 

'“Opsir2 Perantjis jang melakukan 
pengintaian itu menduga, bahwa 
pasukan? Ho segera akan menjerang 
daerah Phuly, jang terletak 30 mil 
disebelah Selatan Hanoi, tetapi me- 
'reka berpendapat, serangan ini ha- 
nja dimaksudkan untuk membelok- 

5 yatian dari pada serangan- 
crhadap Laos. . 

P. “selandjutnfa, 
mp jang 

berdjumlah besar sperti Vietnam 
Bao Dai, dimana djuga sebagian be- 
sar tentara Perantjis ditempatkan. 
Kekuatan tentara Laos, kabarnja, 
15.000 orang... Dalam mobilisasi pe- 
nuh, djumlah ini dapat meningkat 
hingga 20.000 orang. Pasukan2 Ho 
Chi Minh jang menjerbu Laos, me- 
nurut berita, berdjumlah “40.000 
orang. 5 

Perdjandjian militer Vict- 
nam Ho — RRT — So- 
yjet Uni? 

Seterusnja dikatakan oleh war 
tawan U.P. bahwa menurut ka- 
bar desas-desus, antara Vietnam 
Ho Chi Minh, RRT dan Sovjet 
Uni ada terdapat suatu perdjan- 
djian militer. Tetapi kabar2 ini 
tak dapat dibuktikan. (Antara-UP) 

       

  

  

    

BAJI BERDJARI KAKI 17 

Kabar terlambat jg. diterima menja 
takan, bahwa pada tanggal 21 dja- 
lan 22 Maret jang lalu telah lahir 
dirumah sakit umum di Sibolangit, 
jang terletak 40 km. didjalan raja 
Medan—-Brastagi seorang anak pe- 
rempuan jang agak aneh. Baji ini 
mempunjai djari2 kakinja 17 buah, 
jaitu 9 buah pada kaki kanan dan 
8 buah pada kaki kiri. Ibunja ber- 
nama M. br. Perangin2 berumur 

(Lk. 25 tahun. Ibu dan anak hingga 
berita ini ditulis berada dalam se- 
bat. 

  

tang djalannja penjelenggaraan udji- 
an itu, dan oleh mereka, kemudian 
diberikan keterangan2 - sewadjarnja 
kepada polisi. , 

c. Tidak benar "berita jang menga- 
takan bahwa ada pegawai Kemen- 
terian PPK jang melarikan diri ka- 
rena ada hubungan dengan kebo- 
tjoran naskah udjian SMP/SMA. 
Demikian pendjelasan dan  peng- 
umuman kepolisian Djakarta Raya 
jang diberikan kepada pers. 

Penjelidikan masih dilan- 
djutkan terus. 

Sementara itu atas  pertanjaan, 
Reserse Kriminil Kepolisian  Dja- 
karta Raya lebih djauh menerang- 
kan kepada ,,Antara”, bahwa sam- 
pai saat ini, pihak polisi masih te- 
rus sibuk melakukan penjelidikan 
dan pengusutan disekitar soal kebo- 
tjoran naskah udjian tersebut.  Di- 
tegaskan, bahwa  ketjuali  hanja 
mendengar keterangan2 dari pihak 
sementara pegawai2 PPK, pihak pe- 
ladjar, guru sekolah dan pegawai 
pertjetakan-negara, sampai saat ini 
polisi belum melakukan sesuatu pe- 

    nahanan. 
. . 

»Trainings- 
donesia jg kaja raya dan ' makmur 
ini dalam hubungan kebutuhan akan 
tenaga ahli. Ahli2 kita jg ada seka 
rang, kata Menteri PPK mustinja | 
sudah lesu oleh karena seorang ka- 
dang2. harus memegang beberapa 
djabatan berhubung kurangnja tena 
ga ahli. Oleh karena itu pemerin- 
tah, sungguhpun keadaan devisen 
pada th. '53 suram, tetapi terus me 
ngirimkan pemuda-pemudi kepelba- 
gai negara untuk beladjar guna 
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Ho Chi Minh Hendak Bentuk 
»Pemerentah-Boneka" Laos 

Spekulasi Pembesar? Amerika 
Mengapa Serangan Dilakukan Djustru 

Mendjelang. Musim Hudjan? 

PARA PEMBESAR 
si bahwa pasukan2 Vietnam Ho 
an Laos, dengan maksud untuk 
Amerika disebut pemerintah boneka Merah,” 
tadi sudah mempunjai pegangan 

Amerika Serikat hari Kemis berspekula 
Chi Minh kini menjerbu keradja 
membentuk apa jang oleh pihak 

€ apabila pasukan2 
dibagian utara wilajah Laos. Jg 

mendjadi teka-teki bagi para ahli jang sudah Jama mempeladjari 
masalah2 Indotjina ialah mengapa pihak Vietnam Ho memutus 
kan untuk melakukan penjerbuan itu djustru pada saat ini. Dalam 
waktu 3 minggu ja.d. ini di Laos akan mulai musim hudjan, ber 
langsung sampai bulan Oktober — suatu faktor jang dapat mem 
persulit operasi militer setjara besar-besaran. 

  

Bubarkan Pa- 
sukan Chiang 
Dan Kembalikan Taiwan 
Pada RRT: Andjuran 

Bevan 
ANEURIN BEYAN, pemim- 

pin Buruh Inggeris sajap kiri, 
hari Kemis menjerukan supaja 
tentara Chiang Kai Shek di Tai- 
wan segera dibubarkan sebagai 
Suatu sjarat jnag perlu bagi per- 
damaian di Timur Djauh. Bevan 
jang menulis dalam mingguan 
»The Nation” selandjutnja me- 
njatakan, bahwa Taiwan harus 
dikembalikan kepada pemerintah 
RRT. 

Pendapat umum di Amerika dan di 
Inggeris harus dijakinkan, bahwa 
suatu sjarat jang perlu bagi konsoli. 
dasi perdamaian di Timur  Djauh 
adalah segera membubarkan tenta 
ra Chiang Kai Shek di Taiwan. Tai 
wan sendiri harus dikembalikan ke 
pada Tiongkok, karena pulau ini 
mendjadi kepunjaan Tiongkok, de 
mikian Bevan... Achirnja dikatakan 
oleh Bevan, bahwa dewasa ini Tiong 
kok harus dibebaskan dari pada ke 
kuatiran akan timbul lagi perang sau 
dara. Hal ini adalah sangat penting 
untuk dapat -membuat suatu  djem 
batan jang kokoh antara Tiongkok 
dan negara? lainnja di dunia. 

(Antara). 
  

Djerman Barat 
Kelebihan Wanita 
Djumlahnja 3.000.000 Le- 
bih Dari Kaum Lelaki 

MENURUT angka2 statistik 
resmi jang paling baru, djumlah 
-kaum wanita. di/Djerman. Barat? 
ada 3.000.000 lebih banjak dari 
kaum laki-laki. 

Djerman Barat berpenduduk 
48.500.000 djiwa. Djumlah pen 
duduk laki2 jang tertjatat seba- 
gai orang jang beristeri, ada 
10.700.600 - orang, sedangkan 
djumlah wanita jg tertjatat seba 
gai bersuami ada 11.100.000. Per 
bedaan sebesar kira-kira 400.909 
ini disebabkan karena kenjataan 
bahwa suami2 orang2 perempuan 
isb. tadi masih belum pulang se 
djak perang dunia II. Mungkin 
suami2 mereka sudah tewas atau 
mungkin masih meringkuk dalam 
kamp tawanan perang di Sovjet. 

(Antara) 
  

' Eisenhower 
Kena Ratjun 
STAF GEDUNG Putih hari 

Djum'at pagi mengemukakan di 
Salisbury dinegara bagian Caroli- 
ne Utara, bahwa presiden KEisen- 
hower telah kena ratjun makanan 
jang baru diketahui hari Kemis 
malam di Augusta, dinegara ba- 
gian Georgia. 

  

SEK. DJENDRAL SEREKAT 
BURUH PERTAMBANGAN 

INGGRIS 
Pergi berobat ke Sovjet 
Uni. 

Sekretaris djendral Serekat Bu 
ruh pertambangan Inggris, Arthur 
Horner, telah ambil keputusan 
untuk bertjuti selama 6 atau '7 
minggu, guna pergi berobat ke 
Soviet Uni. 

Sebab2nja maka Horner bero- 
bat di Sovjet dan bukannja di Ing 
gris, menurut keterangannja ialah 
karena ia ingin melepaskan diri 
sama sekali perawatannja itu dari 
kehidupan perserikat-buruhan 
tambang Inggris. Dokternja mem- 
berikan nasehat supaja Horner 
beristirahat sepenuhnja, 

LEBIH BANJAK MENTEGA 
DI RUSIA. 

Pada achir rentjana 5 tahun, 
produksi mentega di daerah 
Omsk (Siberia) akan berlipat-gan 
da bila dibanding dengan produk- 
si dalam tahun 1950. , 

Lebih banjak pabrik mentega 
dengan mesin2 modern akan di- 
bentuk di Omsk jang akan dapat 
memperlipat-gandakan — produksi 
mentega itu pada achir tahun ke- 
5 dari rentjana 5 tahun. 

Centre” 
pembangunan negara. Di-ingatkan 
sebagai tjontoh dikemukakan kera- 
djinan beladjar dan kegiatan orang 
Djepang jg bekerdja kadang2 sam- 
pai 14 djam sehari hingga dalam 
waktu jg singkat dapat . menjamai 
Eropa dalam kemadjuannja. 

Kepada para mahasiswa demobi- 
lisan diminta, sungguhpun djauh da 
ri tanah air, senantiasa ingat kepa- 
da tanah airnja jg masih perlu di 
bangun dan beladjar benar2. 

    

  

Apabila pihak Vietnam Ho su 
dah berhasil membentuk ,.peme 
rintah demokrasi jang merdeka” 
di Laos Utara, kata pembesar? 
Amerika tadi, maka mereka ke 
lak dimusim kemarau mungkin 
hendak menjebarkan diri dari 
.daerah pegangan” tadi kebagi- 
an2 lain keradjaan Laos. Wilajah 
Laos luasnja 88.000 .mil2,” ber- 
penduduk k.I. 1.500.000 - djiwa. 

Kemungkinan? ini dipeladjari 
di Washington dalam hubungan 
jang mungkin ada dengan ,.offen 
sif perdamaian Komunisme Du 
nia” dan dengan kemungkinan 
bahwa pihak Vietnam Ho akan 
menjerbu kebarat, melalui Laos 
menudju ke Muang Thai dan Bur 
ma, negeri2 penghasil beras. 

Demikianlah — kata kalangan? 
tadi kepada wartawan UP De- 
nald J. Gonzales. Perlu disebut 
seterusnja, bahwa Amerika  su- 
dah memberikan bantuan sendja 
ta (militer) dan ekonomi kepada 
ketiga negara bagian  Indotjina, 
ialah Vietnam Bao Dai, Kambo 
dja dan Laos. 

Terang2-an agresi, kata 
Bidault. 

Sementara itu menurut UL.P. 
menteri 'Juar negeri  Perantjis 
Georges Bidault 'hari Kemis me 
ngatakan bahwa penjerbuan pa 
sukan2 Vietnam Ho ke Laos itu 
.terang2-an adalah agresi”. Dika 

annja bahwa Perantjis akan 
mempertjajai  maksud2: ' damai 
Sovjet apabila memperlihatkan 
lebih banjak lagi daripada ,,hanja 
lambang? belaka.” 

  

    

Seterusnja dalam 
dalam gedung ,,American Press 
Club”. tadi Bidault mengatakan 
bahwa adanja tentara  penjerbu 
didalam wilajah suatu negara jg 
tak bersendjata dan tjinta damai 
itu, menurut fikiran sehat dan 
sesuai dengair istilah? jang dipa 
kai dalam  pernjataan2  Sovjet, 
adalah "suatu bukti jang djelas 
daripada agresi.” (Antara) . 

perdjamuan 

Adv. Rp. 0.80 per m.m. kol. Harga etjeran 60 sen per lembar. 

“rentjana 
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P.M. Siroky: 
Kapitalis Dan Sosialis 
Bisa Hidup Bersama : 

PERDANA MENTERI Siroky 
dari Tiekoslowakia hari Kemis 
menerangkan, bahwa ia pertjaja 
dalam hidup bersama antara sis- 
tim kapitalis dan sosialis. Siroky 
menerangkan selandjutnja bahwa 
ia menjokong keterangan perda- 
na menteri Malenkov dari Rusia, 
bahwa tidak ada soal dalam ma- 
salah2 antara Barat dan Timur 
jang tidak dapat diselesaikan. 

Siroky berbitjara dalam dewan 
perwakilan nasional Tjekoslowa- 
kia dalam suatu pidato jang di- 
siarkan oleh radio Praha. 

menteri Villiam Siro- 
keterangannya 

Perdana 
ky mengutjapkan : 
jang pertama 

mengenai keadaan internasional 
dan politik luar negeri pemerin- 
tah baru Tjekoslowakia, jang di- 
bentuk tanggal 21 Maret. 

Presiden baru  Tjekoslowakia, 
Anthonin Zapotocky mengganti- 
kan bekas presiden mendiang Cle 
ment Gotwald menghadiri djuga 
sidang parlemen ini. (AFP). 
  

JANG ' MENJEMBUNJIKAN 
WESTERLING DIBEBASKAN. 

Pengadilan Negeri Arnhem 
hari Rebo telah membebaskan 
yan Rechteren Limburg: jang di- 
taduh — telah  menjembunjikan 
Westerling. 

Demikian Antara Amsterdam. 

ABDULKADIR  DUTABESAR 
INDONESIA PERTAMA 

DI MESIR. 
Pada hari Selasa, tg. 14 April 

djendral-major Abdulkadir telah 
menjerahkan surat2 kepertjajaan 
nja sebagai dutabesar Indonesia 
jang pertama di Mesir kepada 
mangkubumi pangeran Abdul 
Moneim. Upatjara penjerahan su 
rat2 kepertjajaan itw dilangsung 
kan di istana Abdin, demikian 
pengumuman kementerian luar 
negeri. : 

FILM FESIIVAL INTER- 
NASIONAL. 

Hari Rabu di Cannes, pantai Ri- 
viera Perantjis, dibuka film festival 
invernasional jang ke-6. Dari Holly 
wood a.l. telah datang bintang2 film 
Anne Baxter, Leslie Caron, Olivia 

de Havilland, Marilyn Monroe, Bing 
Crosby, Wait Disney (bukan bintang 
film), dan banjak lagi lain2nja. 

1   

— Panitya Senat A.S. 

katan. perang Kamisi 
undang2 

Djenderal James van Fleet mendja 
di ,Djenderal berbintang 4 ” jang 

urusan ang- 
menjetudjui   

dipensiun. 

Pemerentah Akan Bisa 
Atasi Soal 17-Oktober 
Ada Titik Pertemuan Antara Peme- 
rentah Dan .,Brawidjajas Jg Mem- 
beri Kemungkinan Utk Pendjelasan 

KETUA SEKSI PERTAHANAN D.P.R., Zainul Arifin, seperti kita 
kabarkan, pada hari Kemis pagi telah menemui Menteri Pertahanan ad 
interim Wilopo dikementeriannja ialah untuk memelihara hubungan jang 
baik antara Seksi Pertahanan dan D.P.R. umumnja' dengan pemerintah 
dan selain itu untuk mentjapai suatu teamwork: jang sehat dalam meng 
hadapi penjelesaian apa jang dinarakan peristiwa 17 Oktober, berda- 
sarkan keterangan2 jang disampaikan oleh Perdana Menteri merangkap 
Menteri Pertahanan 
hari jang lalu. 

Zainul Arifin atas pertanjaan2 
kita tentang hasil pertemuannja 
dengan Menteri Pertahanan 'a.i: 
itu menjatakan bahwa ja merasa 
Optimis sekali, bahwa pemerintah 
akan dapat mengatasi kesulitan2 
disekitar persoalan peristiwa 17 
Oktober itu. 

Atas pertanjaan  selandjutnja, 
bagaimanakah pendirian Seksi 
Pertahanan D.P.R.  sebenarnja 
terhadap surat ,,ultimatum” dari 
Divisi Brawidjaja di Djawa Ti- 
mur “kepada pemerintah jang 
tembusannja dikirimkan  djuga 
kepada parlemen, dinjatakan oleh 
Zainul. Arifin, bahwa materi da- 
ripada surat. Divisi  Brawidjaja 
tersebut oleh Seksi Pertahanan 
D.P.R. belum lagi dibitjarakan. 
Akan tetapi, Seksi Pertahanan 

dengan bulat beranggapan, bah- 
wa adanja surat itu tadi adalah 

suatu soal jg ,,ernstig”, dan karena 
anggapan soal itu adalah soal jang 
,ernstig” maka ini mendjadi salah 
satu sebab soal tadi diadjukan keda 
lam rapat pleno tertutup D.P.R. 
pada tanggal 11 April jang lalu, 

jang telah menghasilkan suatu 
komunike dari D.P.R. jang ditan- 
datangani oleh ketuanja. 

Seksi Pertahanan ingin be 
rikan bantuan. 

Lebih “landjut. ZSainul Arifin 

menerangkan, “bahwa dalam hu- 

bungan ini Seksi Pertahanan Ds 

P.R., terutama .ketua Seksi Per- 

tahanan, ingin memberikan ban- 
tuan sepenuhnja kepada Peme- 
rintah didalam mendjalankan tu- 
gasnja jang berat, jaiti menjele- 
saikan soal2 disekitar 17 Oktober 
tahun 1952 jang lalu itu. 

Pertjampuran Seksi  Pertaha- 
nan dalam soal ini, demikian di- 
tegaskannja, sama sekali tidak- 
lah dapat diartikan bahwa ba- 
dan legislatif akan mentjari exe- 
cutip, akan tetapi soal ini sema- 
ta2 terletak didalam arti-kita 
membantu pemerintah, sesuai de- 
ngan tata-tertib D.P.R. 

Masjarakat memang tak perlu 
gelisah. 

Pertemuan antara saja sebagai 
ketua Seksi Pertahanan D.P.R, 
dengan Menteri Pertahanan ad 
interim Wilopo, jang dilangsung- 

  

ai. dimuka sidang pleno tertutup parlemen beberapa 

kan Kemis pagi, demikian Zainul 
Arifin melandjutkan keterangan- 
nja, telah terdjadi didalam per- 
tukaran bahan pikiran, guna 
mengatasi keadaan sekarang 
termasuk  djuga penindjauan di- 
sekitar soal Divisi Brawidjaja. 
Dalam “pertukaran pikiran itu, 

saja sendiri mendapat pengertian 
bahwa "memang masjarakat tidak 
perlu gelisah, seperti apa jang 
dikatakan oleh Perdana Menteri 
merangkap Menteri Pertahanan 
a.i. Wilopo kepada “pers. Demi- 
kian Zainul Arifin. 

Ini ialah karena walaupun tanggal 
15 April sebagai batas waktu jang 
ditentukan dalam surat ,ultimatum” 
Divisi Brawidjaja itu sudah diliwati, 
rupanja antara pemerintah dan dg. 
jang bersangkutan masih dapat di 
tjari titik pertemuan untuk mengata- 
si keadaan itu. 

Hal ini, demikian  diterangkannja 
selandjutnja, sebetulnja tidak sadja 
terletak kepada pemerintah pusat dan 
Divisi Brawidjaja, tetapi jang lebih 
penting lagi, ialah hendaknja segala 
pihak jang bersangkutan, begitu pula 
masjarakat, dapatlah menginsjafi bah- 
wa penjelesaian soal ini bukanlah 
suatu soal jang mudah. 

Selandjutnja berhubung dengan 
keterangan Perdana Menteri me- 
rangkap Menteri Pertahanan a.i. 
Wilopo kepada pefs pada hari 
Kemis, bahwa ada tertjapai pe- 
ngertian jang baik setelah ia me- 
ngadakan pertemuan dengan 
pimpinan Divisi Brawidjaja, Zai- 
nul Arifin menjatakan harapan- 
nja, agar segala pihak jang ber- 
sangkutan, memberikan bantuan 
jang sepenuh2nja kepada peme- 
rintah untuk menjelesaikan peris- 
tiwa 17 Oktober itu, sehingga 
lengan demikian masjarakat ki- 
ta terhindar daripada apa jang 
kita tidak harapkan. 

Achirnja ketua Seksi Pertaha- 
nan itu menutup keterangannja, 
bahwa setelah mengadakan per- 
temuan dengan ' Menteri Pertas 
hanan a.i. itu, ia merasa optimis 
sekali bahwa pemerintah akan 
dapat mengatasi kesulitan2 jang 
dihadapinja sekarang ini dalam   menjelesaikan perintiwa 17 Okto- 
ber itu, Antara). 

  

kepada parlemen. 

pengangkatan - 
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Kabar Kota 
Seminaar Berkelil 
Berusaha Mempertinggi Nilai 

: — kanan 
PADA : 

oleh : 1 
Seminaar Perkebunan 

kan nilai makanan rak 
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nkan, dik agung dengan 

nja. Pengetahuan ini kemudian 
samping ini mengenai soal sosial 

   

    

Pada Kemis malam kemaren di- 
gedung Gris telah diadakan peringa- 
tan Isra” dan MPradj jang didahului 
dengan pembatjaraan Al Our'an oleh 
Bu Budiono. Kemudian oleh pak 
Muljadi Djojomartono dibentangkan 
riwajat Isra” dan MPradj setjara dje- 
naka hingga sering membikin para 
hadlirin tertawa. Setelah itu - oleh 
Dr. Suharso diberikan tjeramah ten- 
tang usaha pemeliharaan anak2 tja- 
tjad. Keterangan? diberikan dengan 
pandjang lebar hingga memuaskan 
para hadlirin. Sebagai penutup atja- 
ra diputarkan sebuah film  menge- 
nai pemeliharaan anak2 tjatjad. Per- 
temuan tsb. diatas dikundjungi oleh 
pelbagai pendjabat dari militer dan 
sipil, pelbagai wakil organisasi dan 
para undangan lain2nja. 

KURSUS PEMANGKAS 

Diruangan gedung anak jatim di 
Randusari di Semarang baru? ini te 
Tah dilangsungkan udjian untuk men 
djadi pemangkas rambut, jang diikuti 
oleh 13 pemuda. Ketiga-belas tjalon 
pemangkas”rambut tlh. mengikuti su 
atu kursus selama dua tahun jang di 
selenggarakan oleh ,.Stichting Sema 
rgngse Associatie scholen”. 

Kursus pemangkas rambut itu un 
tuk pertama kali ini mengadakan 
udjian penghabisan dan tidak Jam2 
lagi akan dibuka pula kursus kedua. 

»Stichting Semarangse Associatie 
Scholen” ini didirikan atas initiatif 
partikelir dan bermaksud ' memberi 
pendidikan kedjury an kpd. orang? 
jang belum mempunjai ketjakapan 
tertentu didalam masjarakat. 

MENGIKUTI UDJIAN 
TP SMP/SMA 
Dalam tahun 1953- ini di garni- 

zoen Semarang akan ada 111 orang 
anggota militer jang mengikuti udji 
an terachir dari SMP dan SMA jang 
diusahakan oleh Lembaga Penam- 
bah Pendidikan Umum Militer se- 
tempat. LPPU tersebut dimulai se- 
djak 1950 dan selama ini tlh meng 
hasilkan lebih kurang 195 orang mi 
liter jang berpendidikan  sedjadjar 
dengan SMA, SMP dan SR- ma- 
sing2 76, 14 dan 105 orang. Ketjua 
li itu 33 orang telah mendapat idja 
zah ahli ,tulis tjepat”. 

! Jajasap Gedung 
Rakjat 

BEAJA GEDUNG kesenian 
jang semula ditaksir Rp. 220.000 
ternjata mentjapai angka Rp. 
350.000,— uang mana dapat 
pindjaman Rp. 200.000,— dari 
Jajasan Kesedjahteraan Kota Be- 
sar Semarang jang diketahyi oleh 
Wali Kota Hadisubeno dengan 
tiada rente dan Fonds Pensioen 
K.B.S. dengan renten, demikian 
al. sdr. Mohamad, ketua dari 
Pengurus Jajasan Gedung Rakjat 
dalam konperensi pers kemaren 
malam di GRIS. 

Lebih dahulu diriwajatkan ten- 
tang adanja gedung kesenian jang 
direntjanakan sedjak tahun 1951, di 
mana diadakan Pasar Derma. Se- 
lainnja pindjaman jang tersebut di- 
atas, Jajasan tsb. pun menerima 
sumbangan2 a.l. dari Pengurus Vrij- 
metselaar sebanjak. Rp. 6000,—. Ki- 
ni gedung tadi sudah selesai diker- 
djakan. Pandjang gedung ini 45 m. 
dan lebar 18 m. Dari 45 m. ini, 13 
meter telah dipergunakan untuk to- 
nil dan jang lainnja dipergunakan 
untuk penonton jang dapat menem- 
pati 1000 orang. Selandjutnja dika- | 
takan, bahwa net tsb. - adalah 
milik Nasional dan diselenggarakan 
oleh Jajasan Gedung Rakjat. Ge- 
dung ini disediakan - untuk dipakai 
dan disewakan kepada pertundjuk- 
an-pertundjukan kesenian dll-nja se- 
suai dengan arti gedung tsb. Buat 
6 bulan jang pertama ini, prioriteit 
persewaan gedung tsb. diberikan ke- 
pada Ngesti Pandowo. Peresmian 
akan dilakukan pada tg. 17 April dj. 
19.00 dgn. diadakannja pertundjuk- 
an Wajang Orang oleh Ngesti Pan- 
dowo dengan tjeritera ,,Partokro- 

» 
mo . 

  

  

ing 
Ma- 

Rakjat 
(RI Rebo jbl. serombongan Seminaar Berkeliling 

semarang dan Kemis sore telah mengad 
ensi an wartawan diHotel du Pavillon jang 

g Sunarjo “Atmodipoerwo. Didjelaskan tentang kedudukan 
' ag  Rakjatjang pada pokoknja 

. Untuk ini telah didirikan 
ksi Pertanian 
an adalah untuk 

sampai diambil buahnja 
beberapa fase, 

akan pers- 
dipimpin. 

memperhati- 
bagian penje 

jang ada ditiap2 
memahami tja- 

dan dibi- 
sepertinja disimpan, 

menggunakan temperatuur dsb.- 
disalurkan “kepada rakjat.: Di- 
dan ekonomie rakjat djuga di- 

Didjelaskan tentang pembibitan 
jang ada di Pasar Minggu Djakarta 
jang dulunja hanja ha. luasnja, 
|tetapi sekarang mendjadi 25 ha. Ini 
disebabkan karena banjaknja per- 
mintaan tanaman? dari luar tanah 
Djawa. Seminaar itu berarti studie- 
groep dalam lapangan tanaman, te- 
tapi laboratorium terbesar 
rakjat. 
Dalam pada itu dituturkan pada 

waktu djaman pendudukan Djepang. 
Sekalipun diselidiki tentang bahan? 
sabun di laboratorium, tapi hasilnja 
jang terpakai adalah diketemukan 
oleh seorang penduduk di Subang. 

Sari kedele, 
Selandjutnja — dituturkan tentang 

pertjobaan sari kedele (kedele melk) 
bagi murid2 sekolah. Kalau dalam 
pertjobaan semula hanja dapat per- 
hatian 5096 dari kalangan murid, 
sekarang perhatian mentjapai angka 
979o. Hasil2 dari pertjobaan tsb. di 
katakan memuaskan. 
Dalam tahun ini di Pasar Minggu 

Djakarta akan didirikan  paberik 
sari kedele jang hasilnja tidak ka- 
lah dengan melk. Kini ditempat tsb: 
telah dididik 28 wanita untuk pene- 
rangan dieet dsb.-nja dan memper- 
tinggi nilai makanan. 

Export sajuran 
lombok. 

Atas pertanjaan diterangkan, 
bahwa setiap bulannja di Suma- 
tera Timur telah di-export 500 
sampai 1000 ton sajuran ke Singa 
pura atau setiap tahun Ik. 10.000 
ton. Lombok kering jang dikirim 
dengan pesawat terbang dari 
Bandung ke Sirgapura setahun- 
nja Ik. 3000 ton. Export ini-akan 
diperbesar dan untuk maksud ter 
sebut pegawai dari K Kementerian 
sdr. Oei Sioe Tjoan diminta ban- 
ftuannia. 

dan 

Import bibit. 
didjelaskan, bah- 

bibit kubis 
dari negeri 

Selandjutnja 
wa dalam tahun 1952 
(kool) jang di-imbort 
Belanda ada dengan 
harga Rp. 15,— per kg. Djuga 
didatangkan bibit dari Djepang 
dan Tiongkok, tetapi tidak ba- 
njak. 
“Demikianlah 

kalangan seminaar 
menitik beratkan 
untuk mempertinggi 
rakjat dengan melih 
sosial dan ekonomie. 

Hari ini rombongan seminaar 
itu menudju ke Bandung. Setelah 
mengadakan penindjauan kepada 
objek2 tanaman2 kemudian kem 
bali di Pasar Minggu 

keterangan? dari 
jang terutama 
pengerfiannja 

makanan 
at keadaan 

  

KONPERENSI SSKRI 
DJAWA TENGAH. 

Pada tanggal 18 s/d 20 April '53 
di Semarang akan diselenggarakan 

konperensi (S)erikat (S)ekerdja (K)e- 

menterian (A)gama (R)Jepublik (jn- 
donesia Djawa Tengah. - Konperensi 
tsb. antara lain akan membitjarakan 

Anggaran Dasar dan Rumah Tang- 
ga serta susunan Komisariat Dja- 
teng. | 

RIBUAN DJANDA TENTARA 
DI DJAWA TENGAH. 

Belum semuanja mendapat 
pensiun. 

Didapat keterangan 
nurut tjatatan, hingga 

wa Tengah tertjatat 

bahwa  me- 
kini di Dja- 

2.096 orang 

'djanda tentara jang ditinggal gugur 
oleh suaminja. tj 

Dari sebanjak itu ada 1.492 jang 
mendjadi djanda sedjak tahun2 1945 
sampai 1949 tetapi baru 956 orang 
sadja jang sudah mendapat pensiun 
dianda tetap sedang lainnja untuk 
sementara ini hanja menerima  s0- 

kongan walaupun sifatnja tetap dju- 

a. 
: Dari 634 orang djanda lainnja ig. 

ditinggalkan suaminja  sedjak 1950 
hingga sekarang baru ada 434 jang 

sudah terima pensiun sedang jang 
lain djuga masih menerima sokong- 
an atau voorschot. :   Tidak diperoleh keterangan  be- 

rapa besarnja pensiun maupun  s0- 

kongan tetap tersebut diatas tetapi di 

tegaskan bahwa kelambatan pem- 

berian pensiun itu disebabkan  ku- 

rangnja sjarat2 jang  dimadjukan 

oleh mereka itu untuk meminta 

pensiun jang hingga kini masih di- 

selesaikan. (Ant.). 

  

adalah 

Seperti biasa pada tiap2 tahun, 
dalam bagian kedua dari “ bulan | 
Puasa j.a.d. ini di Sriwedari akan | 
diadakan Maleman oleh Pemerintah 
Kota Besar Surakarta. Maleman 
tersebut akan berlangsung dari tang- 
gal 29 Mei s/d tanggal 14 Djuni 
Lad : 

Selain pertundjukan2 jang biasa 
dalam Maleman itu akan diseleng- 

|garakan pula berbagai matjam con- 
cours. Djuga akan diadakan Expo- 
sisi Perekonomian, dalam ' mana 
akan dipertundjukan hasil2 keradji- 
nan tangan maupun perindustrian 
rakjat dengan maksud untuk makin 
memadjukan usaha2 tersebut. 

Penjelenggaraan Maleman Sriwe- 
dari itu diserahkan kepada sebuah 
Panitya terdiri dari: Ketua: Prodjo- 
tani, Wakil Ketua I: Prodjobratono, 
Wakil Ketua II: Sutarman, 
taris: Trihatmo. 

Sebagai modal pertama oleh Pe- 
merintah Kota Besar Surakarta di- 
sediakan uang sebanjak Rp. 150.000. 

PANITYA 1 MEI 
Untuk memperingati Hari 1 Mei 

jad. di Solo telah terbentuk Pani- 
tya 1 Mei Kota Besar Surakarta, jg 
anggauta2nja terdiri dari berbagai 
matjam vakcentraal, partai2 dan 
Organisasi2. 

Sampai kini Panitya 1 Mei Kota 
Besar Surakarta didukung oleh: 

3  Vakcentraal jalah SOBSI, 
HISSBI, SOBRI: 12 massa organi- 
sasi, pengusaha, wanita, Pemuda, 
Peladjar dan Kebudajaan: 5 partai2 
politik termasuk Partai Buruh, Par- 
tai Murba, PKI, PSII dan PNI: 19 
SB/SS diluar SOBSI, dan 36 SB 
anggauta SOBSI. 

Beaja untuk peringatan tsb. di te 
tapkan diantara R. 15.000 sampai 
R. 20.000. 

KEUNTUNGAN PAN. 
PON KET. 

Selama . 13 'hari berturut-turut 
main di Solo, jalah dari tgl. 1 s/d 
12-4 jl. pertundjukan Wajang Orang 
..Ngesti-Pandowo” telah mendapat 
kan keuntungan bersih sebanjak 
Rp 2.520,88. - 

Pendjualan kartjis seluruhnja ada 
sebesar Rp 31.878,— tetapi setelah 
dikurangi dengan padjak pertundju- 
kan, dan ongkos2 'lainnja,  keuntu- 
ngan bersih tinggal Rp 2.520,88. 
Dari keuntungan itu, Panitya PON 
ke! Daerah Surakarta mendapat 
bagian 25 pCt., Panitya PON ke- 
HI Djawa Tengah 10 pCt., dan jg 
65 pCt. lainnja untuk Ngesti Pan- 
dowo. 

Kemungkinan besar dalam bulan 
Djuli jad. Ngesti Pandowo akan me 
ngadakan pertundjukan lagi di So- 
lo selama 1 bulan. : 

SBKBS BERDIRI. 

Surakarta (S.B.K.B.S.), jg anggauta2 ' 

dja Pemerintah Daerah Kota Besar 
Surakarta. 

Pengurus S.B.K.B.S. 
susun sbb: 

Sekertaris Umum: Sutarto (Dja- 
watan Perusahaan), Wakil Sekerta- 
ris Umum: Wignjomartono (Djawa- 
tan Sosial), Bag. Organisasi: Wiro- 
sugito dan Atmowidjojo (Pertjeta- 
kan Balaikota), Bag. Perbendahara- 
an: Suwito (Biro Kontrolir) dan Di- 
joko (Djawatan Keuangan), Bas. 
Sosial/Eokonomi: - Sukirman  (Pa- 
mardijoga) dan  Sudarno (Air mi- 
num), Bag. Penerangan: Sringainan 
(Pekerdjaan Umum), sedang “Bag. 
Pendidikan dan Wanita masih be- 
lum ditetapkan. 

RAPAT PLENO - PERSIS. 
Pada hari Senen tanggal 20-4 ini 

di Balai Muhammadijah Solo akan 
dilangsungkan Rapat pleno Pengu- 
rus Persis dengan wakil2 Perkum- 
pulan2 Sepakbola jg mendjadi ang- 
gautanja: : 

Rapat tsb. merupakan kelandju- 
tan dari Rapat Pleno jg diadakan 
beberapa hari jl. dan . mengambil 
atjara diantaranja: Laporan ketua 
tentang penjempurnaan susunan pe 
ngurus, pengesjahan -Komisi2, Ang- 
garan Dasar dan Anggaran Tetang- 
ga, Peraturan Pertandingan dan Per 
mulaan Pertandingan Kompetisi ta- 
hun 1953. 

TECAL 
ANAK KERBAU BERKAKI 3. 

Baru2 ini ada se-ekor kerbau 
betina kepunjaannja PP. Kisman 
seorang petani dari Dukuh Ka- 
rangdjati desa ' Mundjungagung 
Ketjamatan Kramat (Tegal), pa- 
da tanggal 31-3-53 telah melahir 
kan 1 ekor gudel (anak kerbau) 
jang berkaki 8 dan berkepala 1. 
Hal ini sangat disajangkan, kare- 
na anak kerbau tsb. terus mati 
pada waktu lahir. f 

tersebut ter- 

  

KEINSJAFAN RAKJAT MER- 
BABU DALAM MEMULIH- 

KAN KEAMANAN 
Tanggal 15-4-53 djam 12.00 

seorang benggolan garong M.M. 
C. bernama Suliman berasal dari 
desa Magersari daerah Ngablak 
telah. ditangkap oleh O.P.R. de- 
ngan dibantu oleh Rakjat. Berhu 
bung kedjahatannja pada waktu 
Jl. hingga melukai hati rakjat, ma 
ka dihadjarlah si benggolan “ga- 
tong tadi hingga menemui adjal- 
nja. 

Peristiwa ini adalah peristiwa 
jang kedua kalinja. Adapun jang 
pertama kali, ialah kedjadian pa 
da tgl. 1-4-53 ji. djam 11.00 
oleh rakjat Pakis telah ditangkap 
pula seorang 'benggolan Garong 
M.M.C. Kmd. Pos 5 Tegalredjo 
jang bernama Supangat alias Mar 
djuki. Karena melawan ketika 
ditangkap, maka oleh rakjat ia 
dihadjar hingga meninggal. 

Ini adalah suatu bukti, bahwa 
rakjat Merbabu telah insjaf da- 
lam memulihkan keamanan nega 
ra, dengan menundjukkan kebe- 
raniannja dalam menghadapi ge 
rombolan2 pengatjau, dan  sela-   lu memberikan bantuannja terha 
dap apparaat negara dalam  me- 
mulihkan keamanan. 

   

ToALA II 

Iwannja, sehingga salah seorang jang 

Irupanja orang2 itu mendjadi t 

Seker-| 

Beberapa hari jl. di Solo telah di: Mba 
dirikan Sarekat Buruh Kota Besar | Ham pt (desa Salatioa 

nja terdiri dari para pegawai/peker | 

| DEMAK 

    

KERIBUTAN DALAM KAMP 
i . TAWANAN, 

| Pada hari-Rebo jl. kira2 djam 7 
malam dikamp tawanan Djalan So 
lo di Salatiga telah terdjadi keribu- 
tan, oleh karena perbuatan salah 
seorang tawanan dari MMC jg ru-| 

| menggunakan sebuah 
djam itu orang telah memukuli ka 

mendapat luka agak parah perlu di- 
bawa ke rumah sakit. 

ladalah suatu akalan dari orang2 
itu untuk dapat melarikan diri lalu 

pa-rupanja miring otaknja. Dengan | 
sendjata ta- | 

| Pendjaga kamp jg mendengar ke- 1 
'ributan itu dan mengira, bahwa ini | 

  

4 DESA  SUMBARANG 

dari talenan, ketip buran terdiri 

an selandjutnia? 

Pekerdjaan 

uang. jang 

dan membakar kemenjan.   

Belik Adjaib 
jang termasuk ketjamatan Djatiba- 

rang, Tegal jang tadinja merupakan desa jang sepi, belakangan ini. 
mendjadi ramai, karena adanja belik “adjaib. Menurut keterangan 
didasar belik jang airnja djernih itu kelihatan 

dan ukon. 
: Berhubung dengan kedjadian itu, maka seorang wanita dari 

desa tsb. mentjoba mengambil uang itu dengan kukusan. Setelah 
uang dapat diserok, maka kukusan diangkat. Tetapi apa kedjadi- 

Uang jang telah masuk dalam kukusan itu hi- 
lang dan kembali lagi didasar belik. 

itu didjalankan sampai beberapa kali oleh wanita 
tsb., tapi hasilnja sama sadja. Uang jang telah kelihatan masuk 
dalam kukusan itu tetap berada didasar belik. Untuk menjaksikan 
sendiri adanja, keadjaiban itu, maka mantri polisi ketjamatan Dja- 
tinegara bersama-sama dengan Kjai HI. 

terdapat dalam dasarnja belik. Dengan kedua tangan 
mereka mentfoba mengambil uang. Anehnja uang itu hilang lagi 
dan kembali didasar belik, setelah dapat diambilnja oleh mantri 
polisi dan Kjai “H.I. tadi, Bertalian dengan kedjadian 
tsb. dianggapnja keramat. Orang sama datang menaruh kembang 

  

ada uang berham- 

mentjoba mengambil 

itu, belik     melepaskan tembakan keatas. Rupa 
ut. 

Ketenteraman dapat segera dikem- 
balikan, ketika orang jg setengah 
mempunjai sakit ingatan itu dibawa 
ke-pendjara. 3 "3g 

PII MEMPERINGATI MI- 
: 12 | NAB . 

P.LI. (Peladjar 

  

Islam Indonesia) 
|di Salatiga jg anggauta2nja terdiri 
dari murid2 sekolah  landjutan di- 
tempat telah menjelenggarakan per- 
temuan di Hotel-Kalitaman « untuk 
memperingati Isro dan Mirodj Na- 
bi Mohammad s.a.w. Perhatian da- 
ri fihak pemuda sangat besar, se- 
hingga ruangan (lobby) hotel pe- 
nuh: Diantara para tamu nampak 
pak walikota dan waki!2 pengurus 
Masjumi, Mohammadijah, Ah 

Segala sesuatu dikerdjakan oleh 
pemuda2 itu dengan "teratur dan 
tertib, sehingga. pertemuan berachir 
dengan memuaskan. 
TJERAMAH PAK SUMAR- 

Pada hari Rebo malam dirumah 
pak wali-kota- Salatiga telah diada- 
kan pertemuan: antara para pemim 
pin2 djawatan civiel/militer di tem 
pat. untuk mendengarkan  tjeramah 
jg diberikan oleh bapak Sumardji- 
to, bupati Semarang, tentang perdja 
lanannja keluar Negeri. 
Dengan singkat pembitjara me- 

ngemukakan so'al over produksi di 
Amerika jg merupakan suatu pro- 
bleem ,jg actueel dalam masa j.a.d. 
Selandjutnja bapak Sumardjito 
menggambarkan keuletan bekerdja 
Belanda dalam menghadapi kesuli- 
tan2 jg melimpah kepadanja (bahaja 
bandjir dsb.). 
N HATSIL OPERASI TRI- 

da- Hatsil operasi Tritunggal 
lam daerah R.I. 14/S.T. 14 da- 
iam hari2 jl. merupakan ketjuali 
pembesiahan sedjumlah sendjata 
api dalam mana terdapat bebera- 
pa putjuk sendjata otomatis de- 
ngan peluru2-nja, 
kapan 22 anggauta gerombolan, 
sedang enam pengatjau tertem- 
bak imati karena melawan Gera- 
kan operasi terutama dilakukan 
dalam daerah2 ketjamatan Geta- 
san (desa Kumpulredjo), ketjama 

Dada p 
desa Sumberdjo), dimana terdapat sa- 

rang2 gerombolan. 
Selandjutnja didesa 

an ketjamatan Bringin 
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Oleh rakjat disekitar desa tersebut 
mereka jatakan, bahwa 
jat itu adalah seorang benggolan 
M.M.C. jang bernama Mardjo 
Djenggot dan mendjadi pemim- 
pin didaerah Salatiga-Timur. 

KUDUS 

KELAPA BERBUAH DUA 
MATJAM. 

Pohon njiur milik mBok War- 
sini desa Karang-sambung, katj. 
Ba€ Kudus, jang tumbuh dipeka 
rangan rumahnja, telah berbuah 
dua matjam, biasanja buah kela 
pa itu berwarna kuning-kuningan, 

tetapi diantara gerombolan buah 
kelapa itu terselip buah kelapa jg 
berwarna hidjau sebuah. Diantara 
(banjak penonton menginginkan 
imembeli buah tsb., tetapi oleh ke 
luarga mBok Warsini dimaksud 
(buat bibit. 

Umur pohon njiur itu sudah le- 
bih dari 17 tahun dan sudah ber 

'kali2 berbuah, baru sekali ini ber 
buah dua matjam. - 

  

  

  

PEGAWAI SOSIAL DIHUKUM. 
Oleh pengadilan negeri Demak, 

baru2 ini terhadap S. pegawai djawa 
tan sosial kabupaten telah didjatuh 
kan hukuman pendjara 3 tahun di- 
potong: waktu tahanannja. Terdakwa 
S. dipersalahkan telah menggelap- 
kan uang sebesar I.k. Rp. 14.500,—, 
uang mana adalah untuk meringan 
kan korban bentjana alam didaerah 
Demak tahun jang lalu. Disamping 

djuga penang- | 

MAKIN 

nja soal2nja makin 

“rontakan itu, maka 
ra ,MURAH HATI, 

« Orang mengharap, setelah ang 
gauta D.P:D. bagian keuangan, 
Mr. Kasmat memberi djawaban 
atas pertanjaan beberapa anggau 
ta DPRD dalam soal ,,baik budi 
nja” Pemerintah daerah, hingga 
dengan tjara mudah memberikan 
kredit kepada perusahaan? parti 
kelir, dengan tidak ' mempertim- 
bangkan apakah mereka tjukup 
bonafide dalam lapangan peker 
djaannja, soal2 sekitar reserve 
fonds itu akan bisa mendjadi te 
rang. Tetapi djawaban jang dibe 
rikan oleh anggauta DPD tsb. 
dalam sidang umum DPRD pada 
Selasa tgl. 14 jl, tidak sadja 
orang tidak bisa mendapatkan 
apa jang semula diharapkan, ma 
lahan sebaliknja, karena djawa- 
ban dan keterangan2 itu, menam 
bah berbelitnja persoalan, teruta 
ma dalam soal kredit jg diberikan 
kepada salah suatu Anemer-biro 
jang berdjumlah Ik. Rp 102.000. 
Dalam keterangan jang diutjap 

kan oleh - Mr. Kasmat, soalnja 
bukannja pemberian kredit, kare 
na duduknja perkara: Anemer 
tadi oleh kepala Djawatan Peker 

Idjaan Umum disuruh membeli 
'barang2 bahan ke Djakarta jang 
(menurut offerte dan rekeningnja 
sama sekali berharga Ik. 186.000 
rupiah, tetapi barang? jang dibe 
rikan kepada Djawatan Pekerdja 
an Umum hanja berharga Ik. 
Rp 71.000.— 

Jang sangat gandjil, tindakan? se- 
bagaimana mustinja terhadap soal 
tsb. tidak diambil dalam saat2nja 
jang betul, hingga dengan demikian 
masih bisa didapatkan pembeslag-an 
dari barang2 atau barang miliknja 
anemer-biro itu, untuk mengetjilkan 
djumlah uang Pemerintah itu, tetapi 
MN Lin Aa Pemerintah merasa sudah 
tjukup puas dengan: tindakan ,,me- 
manggil” kepada orang jang ber- 
sangkutan, “untuk ,,membuat surat 
pengakuan”, dengan kesanggupannja 
mengangsur  tiap2 bulan beberapa 
ribu rupiah. 

Satu kemurahan hati jang lebih 
hebat dari ini, kita rasa tidak visa 
didapatkan........ Ser 

DPD dulu hanja adviseur. 
Jang lebih mengherangkan jagi, 

diantara pemakaian dari reserve- 
fonds itu, terdapat satu pengeluaran 
jang berdjumlah lebih dari Rp. 100: 
000,—, tetapi tidak bisa diketahui 
siapa jang sebetulnja memakainja. 

Dan jang paling memilukan hati, 
Mr. Kasmat jang didalam djaman 
D.P.D. jang sudah marhum djuga 
turut duduk sebagai anggauta, mem 
beri penegasan, bahwa dimasa itu 
kedudukan D.P.D. -hanja sebagai 
badan penasehatnja Pemerintahan 
Gubernur Militer, dan sebagai ba- 
dan penasehat, D.P.D. hanja mem- 
berikan nasehat kalau diminta oleh 
Gubernur Militer, kalau tidak, tidak 
bisa berbuat apa2. 

Kita sangat menghargai pengaku- 
an Mr. Kasmat sebagai salah se- 
orang ex anggauta D.P.D. jang su- 
dah marhum itu, tetapi benar2 pe- 
ngakuan itu sangat memilukan hati 
rakjat. Sebab meskipun dimasa itu 
Pemerintahan didjalankan oleh fi- 
hak Militer, tetapi sebegitu djauh   kesalahan tersebut diatas, terdakwa 

dipersalahkan djuga melakukan pe- 
malsuan surat. 

  
SOLEX CLUB KE WELAHAN. 

Pada tgl. 19 April jad., anggauta 
Semarang Solex Club akan berang- 
kat pada djam 7 pagi dari Karang- 
tempel 230 ke Welahan dan kemu- 
dian terus menudju ke Djepara. Sore 
harinja akan kembali di Semarang. 

BERITA PENANGGALAN 

: Langganan No. 337 di Djokja. — 
Hari Rebo jang pertama dalam bu 
lan Djumadilakir tahun 1931 ialah 
Rebo Kliwon tgl. 1 Djumadilakir 
tahun Dj€e 1862, Masehi tgl. 14 Ok- 
tober. 

Langganan No. 6024/F.F. 
Hari Rebo Pon tgl. 22 Maulud ta- 
hun Ehe 1860, Masehi tlg. 28 Agus 
tus 1929. Tgl. 3 Djumadilakir hari 
Kemis Kliwon tahun Wawu 1865 
Masehi tgl. 13 September 1934. 

Langganan S.W.P.. di Surakarta. 
— IL. Rebo Legi 26 Djumadilawal 
1828 Masehi 12 Oktober 1898. Il. 
Senin Kliwon 10 idem 1836 Masehi 
2 Djuli 1906. HIL. Senin Pon 12 
id. 1842 Masehi 29 April 1912. 

Langganan di. Danusuman, Solo. 
Hari Minggu Pon Djuni 1934 

djatuh tgl. 3 dan tgl. 3 Djuni 1936 
djatuh hari Rebo Wage. 
  

jang orang dengar, belum pernah 
ada keputusan ' membeku dan me- 
niadakan D.P.D......... Hi 

KURSUS UTK GURU AGAMA 
S. R. NEGERI 

Mengingat masih banjaknja guru2 
Agama jang dibutuhkan dalam pe- 
ladjaran Agama  disekolah2 Rakjat 
Negeri, lagi pula agar guru2 jang 
mengadjar itu dapat disebut sung- 
guh-sungguh ' ,volwaardig”, maka 
mulai tg. 19-4-1953 selama 6 bulan, 

Djawa Tengah akan memulai deng- 
an kursus guru Agama S.R. negeri. 
Kursus ini akan diadakan ditiap-tiap 
Kabupaten dan diselenggarakan oleh 
Penilik dan Kepala Pendidikan, 
Agama Kabupaten, dan di-ikuti oleh 
seluruhnja 1300 orang jang terutama 
terdiri atas guru2 Agama tetap dan 
guru Agama Honorarium jang be- 
lum lulus pada th. 1952, Dalam 
kursus ini akan dipeladjarkan ialah 
Agama, ilmu mendidik dan penge- 
tahuan umum. 

PERAJAAN 1 MEI. 
Menjambung berita tentang SB 

Postel jg telah membentuk panitia T 
Mei dgn. diketuai oleh sdr. Sarkam, 
lebih djauh untuk mentjegah salah 
paham perlu ditambahkan, bahwa 
pembeutukan Panitia 1 Mei itu ada- 
lah dalam rapat pengurus SB Postel 
tib. Semarang, SBPTT dan OKPTT. 
Nama jang dipakai ialah Panitia Ke- 
tjil 1 Mei 1953 PTT Semarang dan 
bukannja SB. Postel. 

  

. Minta banjak perhatian. Sebagai 
jang sudah ,,marhum”, jalah D.P.D. jang hidup tanpa 
karena sedjak terdjadinja ' pemberontakan Madiun, berhubung dgn. 
banjaknja anggauta2nja jang tersangkut dalam perkara  pembe- 

reserbe fonds telah dipergunakan dengan tja- 

Kantor Pendidikan Agama Propinsi | 

Gegeran Reserve-Fonds 
Pemerentah Jogjakarta 
Apakah D.P.D. Dulu Hanja Sbg. Badan 
Penasehat Dari Gubernur Militer Sadja ? 

(Oleh: Darmosugito: Korr. Kita) 

DALAM orang mengorek tentang soal2 jang berke- 
naan dengan reserve-fonds dari Daerah Istimewa Jogjakarta, bukan 

mendjadi lebih terang, tetapi malam makin me 
diketahui, dalam periode D.P.D. 

DPRD, 

  

Ada Coup 
Atau Tidak? 
Soalnja Masih Dalam 
Orientasi, Kata Djaksa 

Agung 

Djaksa agung Suprapto jang 
dewasa ini berada di Malang ba- 
ru-baru ini menjatakan bahwa ia 
di Malang tidak melakukan pe- 
rundingan2, melainkan hanja me 
lakukan penjelidikan2 atas ting- 
kahlaku beberapa pedjabat da- 
lam divisi Brawidjaja jang ter- 
sangkut erat ” dengan affaire 17 
Oktober. 

Tentang penjelesaian masalah 
ini, djaksa agung : “berpendapat, 
bahwa soalnja sudah tentu dapat 
diselesaikan dalam waktu singkat, 
asal sadja mereka jang bersang- 
kutan tjukup memberikan good- 
will. 

Penjelesaian soal tsb. agak lambat 
djalannja, karena pengusutan sema 
ta-mata dilakukan oleh djaksa agung 
sendiri beserta. beberapa" orang. 
Djumlah ini sengadja dipertahankan 
seke'jil mungkin, untuk menijegah 
djangan sampai hasil2 penjelidikan 
botjor sebelum waktunja. 

Mengenai para perwira jang dise 
but ,,dibebaskan”,- diterangkan oleh 
djaksa- agung, bahwa mereka hanja 
salah s,administrasi”. Mereka jang 
betul2 bersalah akan diperiksa. 

Djaksa agung selandjutnja “ mene 
tangkan, bahwa divisi Brawidjaja sa 
ngat progressif mengenai pertanjaan, 
apakah telah terdjadi coup atau bu 
kan. Diterangkannja, bahwa soal ini 
masih senantiasa “dalam 
orientasi. Saat ini belum dapat 
pastikan, siapa terdakwa dan 
saksi. (I.P: — Pia). 

di 
siapa 

  

PELEMPARAN DUA GRANAT 
TANGAN DIKOTA BANDUNG 

Selasa malam jl. dikota Bau- 
dung terdjadi dua pelemparan 
granat jang meletus seketika itu 
djuga jang menimbulkan kerusa- 
kan-kerusakan benda dan seorang 
mendapat luka2 erterfz. - Siapa 
pelemparnja dan dengan maksud 
apa perbuatannja itu sampai be- 
rita ini ditulis belum didapat ke- 
terangan. Kediadian itu ' ialah 
pzda kira2 djam 24.00 didjalan 
Padjagalan dan kira2 pada djam 
23.00 didjalan Bungsu. 
  

“Ijilaka Pen- 
tjurinja.... 

SEBUAH PABRIK di 
Ebernacht am Necker (Djer- 
man) telah menemukan se- 
buah alat baru untuk mentje 
gah pentjuri. Alat ini teruta- 
ma sekali berguna untuk 
Bank2. Alat itu ialah suatu 
instalasi-alarm jang  menge- 
tahui adanja pentjuri2 de- 
ngan sinar gas jang dapat 
membuat mereka mendjadi 
pingsan tetapi selandjutnja 
tidak ' menimbulkan bahaja 
bagi kesehatan mereka. 

Alat itu diketemukan oleh 
firma Kurt Rausser.   
    

DINAS RUMAH OBAT. 

Dinas Rumah Obat selama tg. 19 
s/d 25 April sbb.: : 

Dibuka pada tg. 19 April, hari 
Minggu “dari djam 8—12 siang, 
Apotheek Sik Iang, Wotgandul. Se- 
lama gt. 20 s/d: 25 April jang di- 
buka -dari djam 8 pagi sanipai 8 
malam Apotheek2 Numa, Bodjong, 
Rathkamp, Pekodjan. Dari djam 8 
pagi sampai djam 5 sore Aporhcek2 
Van Gorkom, Bodjong, Koo Hwie. 
Pekodjan, Sik Iang, Wotgandul. 

PENJAKIT MENULAR 
Keadaan penjakit menular jang 

tertjatat oleh Djwt. Kesehatan Kota 
dari tg. 5 s/d 11 April 1953 sbb.: 
Typhus abd. dari 20 orang mendja- 
di 25 orang, “2 antaranja sembuh 
dan seorang meninggal: Paratyphus 
A dari 2 orang mendjadi 3 orang: 
Paratyphus C tetap 3 orang, seorang 
antaranja sembuh.  Dysenteri bacc 
seorang dari Gunungpati “dan  di- 
sembuhkan: Diphtherie tetap 4 pen- 
derita, sedang 3 orang penderita 
penjakit lumpuh telah seribuh  se-   muanja. 

  
|gi usaha2 mempertinggi 

  

Mossadegh Atau 
50.000 Demonstran Pro Mossadegh Tun- 

4 

Mati! 

tut Pengurangan Kekuasaan Sjah Iran 

8 ORANG ANGGOTA madjelis rendah Iran dari golongan 
Gposisi dan dipimpin oleh Haeri' 
pada malam Kemis telah meninggalkan Teheran, 

pada hari Kemis 
Sementara itu kira-kira 50 

sadeg mengadakan pada hari Kemis 
gedung madjelis rendah Iran sambil Aha 

dan ,,Mossadeg tentu menang!” Sebagai 
asional para pedagang telah meme 

madjelis rendah Iran 
rum, 

sadeg atau mati !” 
njataan solider dengan Front N 

pemimpin partai2 oposisi, 
sehingga sidang 

pagi tak mentjapai guo- 
600 kaum demonstran pro-Mos- 

pagi arak-arakan menudju 
meneriakkan sembojan2 aa 

.pe 

Zadeh, 

nuhi seruan Front Nasional supaja menutup toko-toko  merekf. 
Kesatuan2 polisi berusaha keras untuk mentjegah bahwa kaum demonstran memasuki gedung madjelis rendah. 

Anggota2 partai Tudeh 
serta djuga dalam ' mengadakan 
demonstrasi. ' Mereka meneriak- 
kan sembojan2 anti-Amerika. Par 
tai Tudeh telah mengeluarkan 
p#oklamasi dalam mana diseru- 
kan supaja diadakan satu front, 
guna menghadapi imperialisme 
dan Shah. Menurut berita? pers 
jang sampai di Teheran maka de 
monstrasi2 besar dan pemogokan 
pemogokan sebagai  pernjataan 
menjokong Front Nasional dan 
perdana menteri Mossadeg telah 
diadakan pada hari Kemis tidak 
hanja di Teheran, tetapi djuga 
dalam kota2 besar lain seperti 
Abadan, Ispahan, dan Tabriz. Di 
Abadan beberapa ribu kaum bu 
ruh menduduki kantor kawat dan 
mengirimkan kawat pernjataan 
menjokong Mossadeg dan Front 
Nasional ke “Teheran. Kaum de 
monstran itu menjatakan bahwa 
mereka tak akan ' meninggalkan 
kantor kawat tadi sebelum madje 
lis rendah meratifikasi «Laporan 
S orang” jang menghendaki supa 
ja kekuasaan Shah dikurangi. & 

Komunike Front Na 
sional. 

turut 

Sementara itu anggota2 Front 
Nasiorial dalam madjelis rendah 
pada hari Kemis mengeluarkan 
suatu komunike dalam mana ke 
pada para penjokong Front Na 
sional diminta supaja menghenti 
kan demonstrasi dan pemogokan 
dan supaja kembali ke: pekerdja- 
annja masing2. Dinjatakan teri 
ma “kasih atas demonstrasi? tsb. 
dan selandjutnja komunike itu 
menjerang 8 orang. anggota .ma 
djelis rendah “dari pihak oposisi 
jang telah meninggalkan Teheran 
dengan" maksud mentjegah tertja 
painja guorum. Menurut komuni 
ke ini maka orang2 dari pihak 
oposisi itu chawatir bahwa djika 
tertjapai guorum maka ,,Laporan 
8 orang” akan disetudjui oleh ma 
djelis rendah. (Antara-AFP) 

  

Kundjungan Pe- 
muda Sedunia Ke 

Iandonesir 

Pada tgl. 15-4 jang baru lala, 
atas inisiatf pengurus-besar2 iP 
PI, Pemuda Rakjat, APPI, di Dja 
karta telah diadakan pertemuan 
antara berbagai pusat organisasi 
pemuda dan peladjar untuk mem 
bitjarakan penerimaan delegasi 
pemuda sedunia jang diharapkan 
kedatangannja di Indonesia dim 
bulan jg akan datang. 

Dari tiga pusat organisasi jang 
mengambil inisiatif ini diberitahu 
kan, bahwa kedatangan - delegasi 

3 . tsb. ke Indonesia adalah atas un 
tingkatan : dangan IPPI, Pemuda Rakjat, AP 

PI dan beberapa organisasi pemu 
da/ peladjar/peladjar demobilisan 
dan sebagainja. 

Selandjutnja diterangkan, bah- 
wa kedatangan delegasi pemuda 
sedunia itu akan mewakili Gabu- 
ngan Pemuda Demokrasi Sedunia 
(WEDY) jaitu organisasi pemuda 
internasional jang mempunjai 75 
djuta anggota dari 88 negeri. De- 
legasi ini akan terdiri sedikitnja 
4 orang, diantaranja diambil dari 
federasi2 pemuda nasional Iran, 
India dan Perantiis. 

Hingga saat ini sedang sibuk 
dikerdjakan persiapan jang luas 
meliputi semua organisasi dan go 
longan pemuda/peladjar di Indo- 
nesia untuk mengatur penerima- 
an delegasi pemuda sedunia ter- 
sebut dan atjara2 perkundjungan- 
nja di Indonesia. Diusahakan su- 
paja kedatangan delegasi itu akan 
benar2 dirasakan bermanfaat ba- 

saling 
mengerti dan mempererat kerdja- 
sama antara pemuda/peladiar In- 
donesia dan pemuda sedunia di- 
lapangan kepemudaan. 

Demikian berita dari DPP Pe- 
muda Rakjat. 
  

LUKA AKIBAT LEDAKAN 
GRANAT, 

Baru2 ini di Karangsemanding di 
kabupaten Djember, seorang pendu 
duk bernama mbok Mi mendapat 
luka2 akibat ledakan granat. 

Granat ini telah lama terpendam 
didalam tumpukan sampah “dan ke 
tika sampah itu dibakar granat tsb. 
meledak. 

PARA PEMIMPIN RAKJAT 
DENGAN UANG NEGARA. 

Mengenai penangkapan atas 
diri (ketua Dewan “Perwakilan 
Rakjat Daerah kabupaten Bekasi, 
M. Hasibuan, ,,Antara” “menda- 
pat keterangan dari beberapa pi- 
hak resmi, bahwa penangkapan 
itu dilakukan karena M. Hasi- 
buan dipersalahkan telah meng- 
gelapkan uang negara untuk beli 
padi pada tahun 1952 sebanjak 
Rp. 418.000.—. 

Menurut laporan dari Bupati 
Bekasi, sebagian dari uang itu 
telah dipakai oleh M. Hasibuan 
untuk beli gedung2. 

Selain dari pada itu didaerah ka- 
bupaten Bekasi masih ada seorang 
wakil rakjat jang djuga telah meng- 
gelapkan uang negara untuk pem: 
belian padi tahun 1952, jaitu Abu- 
gadjali, anggauta DPRDS kabupaten 
Bekasi. Abugadjali ..tjuma” meng- 
gelapkan sebanjak Rp. 311.000,—-. 
Sebelum tertangkap oleh polisi, wa- 
kil rakjat ini. telah dibunuh orang 
didaerah Bogor (Tjiluwer?), ketika 
ia hendak pergi ke Bogor untuk 
beli mobil. (Antara). 

  

— SI GRUNDEL — 

...harga barang naik, 
ongkos pos naik, gadji pega- 
wai negeri umumnja akan 
naik, “tjilakanja' gadji untuk 
grundelan kok. tetap tidak 

  

  naik “sadja. Ce   

  

BANTENG-LORENG TJUKUR 
KUTOWINANGUN. 

Pertandingan sepakbola antara 
kesebelasan Banteng-Loreng ' Tji- 
latjap lawan kesebelasan Kutowi 
nangun jang dilangsungkan dila 
pangan Sentolo  Tjilatjap pada 
hari Minggu sore jbl. ' berachir 
dengan kemenangan fihak “Ban 
teng Loreng jakni 3—0. 

Dapat diterangkan, bahwa pe 
main2 dari Kutowinangun petang 
itu nampak kurang bersemangat. 

Hari Senennja - dilangsungkan 
pertandingan antara kes. Banteng 
Loreng lawan kes. dari Bat. 446. 
EDDY JUSUF DJATUHKAN 

DJUARA SINGAPURA. 
Djago2: bulutangkis “Singapura jg 

termasuk pemain2 terkuat. didunia, 
Ong Ph Lim dan Ismail bin Marjam 
pada hari Rebo malam dan Kemis 
malam kemarin dulu telah menga- 
dakan pertandingan2 single "maupun 
double di. Djakarta melawan djago2 
Indonesia, Ferry Sonneville,: Eddy 
Jusuf dan Ong Boen Kauw. Dalam 
pertandingan pertama hari Rebo ma 
lam djago Indenesia Eddy Jusuf ber 
hasil mendjatuhkan lawannja "Ong 
Poh Liem dalam pertandingan single 
dengan stand: 15 — 6 dan 15 — (7?) 

Djuga djago Indonesia lainnja, 
Ong Boen Kauw berhasil menggu- 
lingkan lawannja dari Singapura Is 
mail bin Marjam dgn stand: 15 — 
Tedan AS IN. 

Terutama jang mengagumkan ia- 
lah smash2 tangan kiri Eddy Jusuf, 
jang rupanja tak tertahan oleh Ong 
Poh Liem, jang main agak gugup. 
Ong Boen Kauw dapat mengguling 
kan lawannja, karena Ismail bermain 
kurang spirit dan agak terlalu te- 
nang. 

Pertandingan double Eddy Jusuf/ 
Ferry Sonneville lawan Ismail/Ong 
Poh Liem berdjalan seru. Ferry Son 
neville tampak sangat gugup, ma- 
lah sering tak dapat mengembalikan 
service. dari Ismail. Double ini di 
menangkan oleh tetamu2 dari Sing 
gapura. £ 

Dalam pertandingan malam  ke-   

  

| dua hari Kemis malam kemaren du 
lu, djuara Singgapura Ong Poh Liem 
berhasil memperbaiki nama baiknja 
dengan mendjatuhakn -djuara Indo- 
nesia Ferry Sonneville dgn straight- | 
set jakni: 15 — 12, 13: 13 dan 
5 — 1. Terutama smash2 Ong Poh 
Liem jang sangat 
Sonneville. Single kedua “antara Is: 
mail bin Marjam lawan Eddy Jusuf 
berachir uptuk kemenangan djago 
Indonesia Eddy Jusuf dgn straight- 
set: 13 — 13,55 4 dansa 
Eddy Jusuf jang main dengan ta- ngan kiri dengan manis dapat me 
rigombahg-ambingkan djago Singa- 
pura Ismail, jang main kurang sema ngat. Pertandingan extta antara dja go Solo, Tan Hok Soei lawan So 
Thiam Sioe berachir dengan stand 15 — Ildan Senen Longset di 
tiadakan. : 

Perlu diketahui, bahwa pemain Ong Poh Liem pernah djatuhkan 
djuara bulutangkis dunia Wong E3 toga dalam tournament ke. 
juaraan Peranfiis, sedang pas 

douple Ong Poh Lena 
Marjam pernah merebut kedjuaraan double Perantjis dan Denmark, 
KESUDAHAN PERTANDI- 
NGAN SEPAKBOLA PSSI 

Djawa Tengah seta 
Pertandingan sepakbola: 

PSSI Djawa, Tengah selat 
dilangsungkan di Keb 
ini, dengan kesudahan : pps M Kedu Brawidjaja Jogja 3—2, kes. Sinar AV 

  

    

  

        

Sementara itu de 
kan, bahwa pertan, 1gan 
PSSI segi-tiga antara PPSM. PPSI dan PSIM' akan Gn: kan di Purwokerto. Tg. 17/4 PPS M — ISB (Banjumas): 18/4 pp 
Fetaalap aga Ae ean : 4 antar aan ISB (Banjumas). " sja 

UDJIAN PEN INGHABISAN, AKADEMI LUAR NEGERI Dalam udjian penghabisan angka tan ketiga akademi dinas Inar nege ri di Djakarta telah lulus : Raden Achmad Djumiril, Amaloedin, Ra- 
den Djokosanjoto, La Ode Hadi, Ra- den Kusumasmoro, A. D.M. Long- dong, J. P. Louhanapessy, Sagiri Kar tanegara, Sajid Basuki, Raden Su- 
pardjo Tirtoatmodjo,- Raden Supari 

aOkrohartono dan Raden Tarmu- dji. 

menggugupkan . | 

  

     



     

  

  

— Merapi Mempe 
Klaten 

     

Dgn, Catalina” 
Tidak Termasuk 

  

tporan Dari ATAS . Merap 

    

   

ihatkan Sumbat-Laya Baru: Daerah 
»Gevaar-Zone” 

  

Ts 

Wnindjau Puntjak Gn. 

  

     
wah puntjak 

      

pos | 

merbangan € 

           

“pagi kita semua 
#Kar dari 

tnja bahaja 
bupati 

pula dua orang djuru 
URI jang akan — 

Suhardjo jang bermak 
membikin film tentang Gn. 

erapi. : 
Achirnja tertjapai pula idam2 

an saja untuk menindjau puntjak 
Merapi. Memang - selama saja 
beberapa hari 
bersusah pajah mendekati pun- 
tjak Gn. Merapi jang membara 
api, merasakan betapa pegal dan 
sulitnja mendaki alam pegunung 
an, dalam hati saja selalu berka- 
ta, bahwa satu?2nja djalan untuk 
dapat mendekati serta melihat 
puntjak kawah Merapi ialah da 
ri udara. Djalan lain tidak ada. 
Dan beruntung berkat pertolong 
an sdr. Surjo dari Dinas Gunung 
Berapi, saja diadjak ikut terban 
diatas gunung Merapi. 5 

Tentu sadja keadaan dalam 
pesawat -terbang Catalina AURI 
tadi tak semewah dalam pesawat 
terbang Canadair atau - Convair 
GIA, kita berdjedjal2 duduk di- 
lambung tengah dalam pesawat 
terbang, sedang sdr, Sersan Uda 
ra Marjono Serta sdr. Suhardjo 
menjiapkan diri dalam “koepei” 
belakang untuk memudahkan pe 
kerdjaan membuat opname. Un- 
tung pagi itu udara tak berkabut, 
hingga pemandangan bisa Jepas 
terang. «pa 

   

Djam 06.30 tepat pilot Letnan 
Udara Sumarsono mulai meman 
djatkan pesawatnja, meninggal 
kan Pangkalan Udara Adisutjipto 
(lapangan Maguwo), dan-tak la- 
ma kemudian pesawat sudah te 
nang meluntjur kearah/ Utara 
terus ke Timur Laut. Gambaran 
gunung Merapi jang djauh me 
ngukir tjakrawala makin lama 
makin mendekat dan sedjenak ke 
mudian kita sudah melajang? di 
atasnja. Pesawat terbang terus 
dipandjatkan sampai tinggi 
13.000 feet (1 meter — 3 feet). 
Tutup koepel belakang sezera di 

| TIATATAN REDAKSI: 
nindjau keadaan Gn. 

ase keadaan Merapi pada hari 
atas Gn. Merapi, Sumbing, Sin 

esawat terbang Catalina kepunjaan A.U.R.I. 
chusus untuk pembatja ,,Suara Mer deka”. 

Bandung ke Jogja untuk m 
2 gunung di Djawa Te Ta 

Handiojo Gani Pofaaia daan peda: jojo dari Bojolali, sdr. dari Pe 
satu2nja wartawan i 

"berada di pos Selo, | 

| (Oleh : Wartawan Kita Sendiri) 

- x 

4 

Merapi, wartawan 
: Rebo pagi jl. 
oro 

disilahkan naik dalam 

4 orang pegawai dari D 

nja untuk membuat film. Kapal 
Catalina berkali2 berputar2 di- 
atas kawah Gn. Merapi. Djelas 
nampak lava-prop (sumbat Java) 

.jang selama saja di Selo hanja 
| dapat saja saksikan dari djauh. 

Daerah barat masih ma- 
suk ,,geyaarzone”, 

Guguran2 lava jg meleleh dari 
puntjak pun nampak djelas diiring 
kepulan kukus putih kehitam?2an 
Sekeliling puntjak Merapi tampak 
tandus tiada bertumbuhZan sebagai 
akibat panasnja lava jg dikeluarkan. 
Guguran lava ini sebagian besar 
masuk ke djurang Apu dan sebagi- 
an ketjilnja masuk ke Pasar Bubar 
Menurut perkiraan glijbaan” (lun: 
turan) lava sudah ada sedjauh 214 
km. dari puntjak. Dari udara im 
djelas nampake aktipitet Gn. Mera- 
pi jg mengarah ke Utara. Ini ialah 
akibat formasi lava-prop baru jg 
dulu tak ada di Gn. Merapi. Kare- 
ng adanja prop ini, maka menurut 
sdr. Djajadi dari Dinas Gunung Be- 
rapi jg ikut terbang, keadaan tetap 
mengchawatirkan, terutama bagi 
daerah2 disebelah utara, ialah dae- 
rah ketjamatan Selo. Dalam hal 'ini 
bukan berarti bahwa bahaja jig me- 
ngantjam kearah Barat, daerah 
Muntilan, mendjadi terhindar kare 
nanja. Djadi pun daerah belakangan 
ini masih termasuk dalam »gevaar- 
zone” Merapi, karena prop kearah 
barat pun masih ada, belum gugur, 

Daerah Klaten terhin- 
dar bahaja. 

Menilik pemandangan dari uda 
ra ini, jang terhindar dari bahaja 
ialah daerah Timur (daerah Kla- 
ten), lunturan lava bisa terbatas 
sampai sedjauh 2 kni sadja dari 
puntjak, dengan sendirinja belum 
sampai membahajakan kampung2 
didaerah Klaten tadi. Dari udara 
djelas tampak ,,damp-ontwikke- 
ling” sangat giat. Menurut sdr. 
Djajadi, bahaja meletusnja Mera 
pi masih tetap ada. Memang ka 
lau ditilik dari pengalaman pele 
dakan tahun 19309 dulu, dimana     buka untuk memudahkan tjara sebelum meletus di Merapi tertja   pemotretan. Udara dingin 'ken- 

tjang menghembus kedalam pesa ' sedang getaran sekarang 
wat. Dingin sekali, menurut kete | bulan Pebruari) baru tertjatot 200 
rangan sersan udara Harianto, | getaran, 

udara | lum ' begitu mengchawatirkan, te 
tapi dalam pada itu perlu di- 

"Kasihan saja melihat sdr. Su ingat, “bahwa meningkatnja geta 
hardjo dengan djari2 kedinginan |ran sampai ke klimaxnja bisa da 

pada waktu itw tekanan 
ada 10 derdjat Celcius. 

melajani camera ,,Bell & Howeli” 

tat ada 2000 getaran sebulannja, 
(dalam 

pampaknja Merapi be 

tang sewaktu2. Maka bertalian 

  

Perusahaan 

ngalami Kesukaran 
Karena Kekurangan Cambrics 

(Dari Seorang Pembantu) f 
DALAM PERTJAKAPAN 

Giok Tjhan jang pada waktu ini 

dapat kenjataan, bahwa 
kurangnja 
Disitu djuga 

dek kata masing2 
diri. Djuga didalam 
kan discriminatie 
kefjil dan besar. 

Selandjutnja, dinjatakan bahwa 
dalam menghadapi hari Lebaran 
menurut rentjana kaum pengusaha 
batik akan diberi pembagian dub- 
bel. . Mengingat jang kini waktunja 
sudah mendekati Lebaran dan pem- 
bagian masih djuga “belum dilaku- 
kan, maka telah menimbulkan pera- 
saan | pestimistisch. Terlebih pula 
apabila di-ingat hingga bulan April 
ini sadja pembagian untuk bulan 
Maret masih belum djuga -diterima- 
nja. Mengenai harga2nja dikatakan, 
bahwa harga batik kini boleh dika- 
takan terus membumbung. 
Sesudah menindjau perusahaan? 

batik di Djokja kemudian Mr. Asa- 
at dan Siauw Giok Tjhan menerus- 
kan .perdjalanannja ke Solo untuk 
mentjari bahan2 di Solo. 

Keadaan pasar batik 
ramai. 

Sementara itu dalam pertjakapan 
kita dengan Kepala Djawatan Kera 
djinan dan Perindusterian Jogjakar- 
ta, K.R.T. Tirtodiningrat di 
kan, bahwa memang sedang di ala- 
mi banjak kesukaran dalam pemba 
gian cambric, karena pihak2 jg ber 
kepentingan merasa tidak puas ter- 
hadap tjara2 jg dilakukan sekarang 
ini. Pokok jg menjebabkan keruwe- 
tan itu, karena kurangnja bahan 
cambric jg didapat dari pemerintah. 
- Selandjutnja  dinjatakan, bahwa 
pengusaha2 batik hanja bisa menda 
pat setengah dari pada apa jg dibu 
“tuhkan. Ini disebabkan,: karena pe- 
merintah berpendapat, bahwa sepa- 
ro dari kebutuhannja bisa didapat 
dari luar. Kemudian dituturkan tja 
ra2nja dilakukan pembagian. Jg ke- 
tjil mendapat pembagian penuh, se- 
dang jg besar dikurangi. Kemudian 
diadakan klassifikasi menurut kea- 
da'an perusaha'an, agar dengan tja 
ra pembagian ini bisa berdjalan 
baik. Ketika harga cambric diluar 
masih belum terlalu tinggi dan se- 
imbang dengan harga dari pemba- 
gian, keada'an itu tidak terlalu di diningrat dalam pertjakapan dgn 
rasakan, Tetapi sekarang harga dikita. 

dengan Mr. Asaat dan Siauw 
: wak mendapat tugas dari seksi pereko- 

nomian parlemen menindjau keadaan perusahaan? batik di Djo- 
kja dan Solo dinjatakan, bahwa maksud kedatangan mereka untuk 
mentjari tahu tentang kesukaran? jang sedang dialami oleh peru- 
sahaan2 batik dikedua kota tersebut, 
adakan di Djokja dengan para saudagar atau pengusaha 

2 pokok daripada kesukaran2 itu, 
2 jang dibutuhkan untuk perusahaan2 

dibentangkan tentang adanja perasaan2 jang ku- 
rang puas, karena adanja pembagian cambric jang tidak adil. Pen 

pihak memperhatikan akan kepentingannja sen 
1 pembagian-pembagian cambric telah dilaku 

diantara mereka jang mempunjai p 

dinjata- 

Batik Me- 

Dalam pertemuan2 jang di 
batik di 
karena 

mereka. 

luar djauh lebih mahal. Orang mu 
lai ribut dengan soal pembagian jg 
dilakukan oleh G.K.B.I. dengan pe- 
rantara'an P.P.B.I. Pokoknja kare- 
na kekurangan cambric jg merupa- 
kan kesukaran. Apalagi diluar dju- 
ga sukar didapatnja cambric dgn. 
harga2 jg seimbang dengan harga 
pembagian. Untuk mengatasi kesu- 
karan2 djalan satu-satunja jalah 
memperbaiki usaha dan  tindakan2 
dari P.P.B.I. 

Dalam menghadapi Le 
baran. 

Atas pertanjaan kita, oleh 
K..R. T. Tirtodiningrat dinjata 
kan, bahwa dalam menghadapi 
Lebaran keadaan pasar batik 
mendjadi bertambah ramai, teta 
pi sajang sekali persediaan cam 
bric sangat kurang. Menurut ke 
terangan, Pemerintah akan mem 
berikan tambahan pembagian 
(mendjadi dubbel), tetapi hingga 
sekarang belum djuga didapat ke 
pastian, bilamana tambahan itu 
akan diberikan, sedangkan hari 
Lebaran sudah mendekati. Menu 
rut tjatatan biasanja untuk Djok 
ja diperlukan sedjuta yard cam 
bric tetapi hanja diberi 30 sam 
pai 5096 dari kebutuhan itu. 
Sedang pihak PPBI sendiri kini 
sedang. berusaha supaja bisa da 

at tambahan sedjuta yard. Ka- 
au melihat akan ramainja pasar, 
maka dirasa pembagian dua djuta 
yard cambric itu akan bisa meme 
nuhi kebutuhan pemakaian cam 
bric dari - perusahaan batik di 
Jogjakarta, hanja soalnja seka 
rang tergantung kepada Pemerin 
tah, bisa atau tidak. ''Walaupun 
keadaan pasar batik sekarang ini 
kelihatan ramai, tetapi harganja 
terus memuntjak, mitsalnja untuk 
kain batik tjap kasar dari Rp 600 
sampai Rp 700.— sekodinja dan 
jang halus dari, Rp 800 sampai   Rp .900.— Sekean K.R.T. Tirto 

dan Merbabu selama 3 djam dengan se- 

pesawat Catalina PB-506 milik 

Han kriminil di Teheran. 

na Men aan en 8 N 2 AN sa 

Merapi . dari lerengnja, berada beberapa waktu di 
“kita sdr. Wahjoedi jang chusus membuat per- 

telah ikut mengadakan pe- 

Dibawah ini dia menuturkan kesan- 

i engadakan penerbangan dia ung Me- ah. Penindjauan diatas Mera pi ini dirasa perlu berabunn ung ma- 
inas Gunung Berapi, pun ikut 

jang diberi kesempatan mengikuti penerbangan ini. - 

dengan makin meningkatnja ke 
giatan Merapi ini,  penindjauan 
dari udara ini perlu untuk mene 
tapkan ,,gevaar-zone” baru didae 
rah Selo. . 

Desa2 jg 
di Selo. 

Sebagaimana saja ketahui da 
lam penindjauan saja di Selo 
dulu, desa2 jang paling berbahaja 
akan serangan lava Merapi ialah 

paling bahaja 

Ngisor dan Pentjar nDuwur, se 
muanja masuk. wilajah Ketjama 

.tan Selo kabupaten Bojolali. Teta 
pi waktu pada hari Senen jl. ba 
pak Bupati Handjojo menindjau 
daerah tsb., dan mengandjurkan 
supaja penduduk suka mengungsi 
atau setidak2-nja  mengungsikan 
dulu chewan2 dan harta-benda- 
nja kedesa2 lainnja jang sudah 
ditentukan sebagai tempat pe- 
ngungsian dengan bantuan sepe 
nuhnja dari fihak Pamong Pra- 
dja, penduduk tetap menolak dan 
mengatakan: ,,Bahwa belum wak 
unja mengungsi, karena belum 
ada tanda gaib jang menjuruh 
mereka menjingkir.” 

Setelah kurang lebih 1 djam 
berputar2 diatas Merapi, kemu 
dian Catalina terus berbalik ke- 
arah Barat-laut, terus mengitari 
Gn. Sumbing. Terbang makin 
tinggi, sampai 13.500 feet: asap 
ketjil mengepul diatas gunung 
ini, tapi tak membahajakan. Dari 
Sumbing kita menudju ke Gn. 
Sindoro. Indah benar bentuk pun 
tjak gunung ini. Seolah2 tepat 
diatas “puntjaknja ada dataran 
lapangan terbuka.  Penindjauan 
diatas Merbabu diurungkan, ka 
rena Merbabu terlalu banjak di 
liputi kabut menutup  pemanda- 
ngan, hingga toch tak bisa dipo 
tret. 

Dari tanah tinggi Sindoro ke 
mudian kita terbang ' merendah 
mengitari daerah makmur  dida 
faran Rawa Pening, terus menge 
lilingi kota Magelang, kemudian 
mengitari Tjandi Borobudur dan 
achirnja pada djam 09.30 tepat 
kita telah mendarat dgn selamat 
di pangkalan udara Adisutjipto. 

| Ia Malahan 
Bangga 

MOHAMMAD. MEHDI Ahd 
Khodai, jg dalam bulan Pebruari 
1952 melepaskan tembakan 3 kah 
kepada - Hussein Fatemi, menteri 
luar negeri Iran sekarang, sehingga 
luka2 berat, pada hari Rabu mulai 
diperiksa perkaranja oleh pengadi- 

  

  

Dalam pemeriksaan, Khodai me- 
ngaku terus terang dan menjatakan, 
bahwa ia merasa bangga atas per- 
perbuatan jg telah dilakukannja itu. 

Pemeriksaan ditunda sampai tgl. 
23 April jad. (Antara). 

CHARLEY CHAPLIN TIDAK 
AKAN KEMBALI KE 

3 AMERIKA. 
Bintang pilm Charley Chaplin te 

lah mengembalikan kepada instansi2 
Amerika jang bersangkutan surat 
idzin masuknja kembali ke Amerika. 
Dengan tindakannja itu, maka bin- 
tang pilm tsb menjatakan maksudnja, 
bahwa ia tidak bermaksud utk pu 
"lang kembali ke Amerika Serikat, 
demikian didapat kabar dari Was- 
hington. - 

  

desa2 Sumber, Bakalan, Pentjar | 

   

Lembaga 
Kamis melaporkan 

sukan2 rimba”, lebih terang: an 
gonggong. 

ga dapat terdengar berkilometer 

.Gonggongan” 

nusia, tetapi sering kali terdjadi 

  

  
ilmu pengetahuan ,Smithsonian Institution? hari 

tentang ,,pertempuran”” jang aneh didaerah 
terusan Panama, terdjadi antara ,,pasukan2 peradaban” dan pa" 

Monjet gonggong adalah sedjenis monjet besar, menurut ke 
terangan lembaga tadi ,,berdjanggut hitam?, bunjinja keras hing- 

menggonggong, tetapi seribukali lebih njaring. Kira2 300'ekor hi 
«dup dihutan Barro Colorado, sebuah pulau kerjil didanan. $ 

monjet tadi demikian kerasnja, hingga bina 
tang2 lainnja terkedjut dan takut mendengarnja dan bunji ini pu 
la jang mendjadi ,,sendjata” paling djitu bagi monjet tadi. “Monjet 
gonggong hidup berkelompok2. Seringkali terdjadi ,,pertempuran” 
gonggong antara kelompok2 tadi, masing2 berada 
pertahanan Pelan Biasanja mereka tidak takut kepada ma 

h dalam keadaan demikian, mereka djatukkan- dahan2 dan daun? 
atas kepala manusia jang berani menjerbu daerah mereka dihu 
tan2. Apabila tampak pesawat terbang diatas rimba, bersama2 ra 
tusan ekor monjet gonggong merupakan paduan suara jang sa- 
ngat njaring. Kata ,,Smithsonian”, ,,front njanjian bersama” 
suatu hal jang sungat aneh didalam dunia binatang. (Antara) 

tara pesawat terbang dan monjet , 
: 

djauhnja, mirip bunji  andjing 

di ,,batas” 

bahwa mereka merasa terantiam, 

ini     

ia dari sebuah panggung gedun» 
to kepada rakjat. Beberapa orang 

mah makan Conte didepan Plaza 

  

Atom Utk Ke- 
perluan Damai 

50 Th Lagi 60— 70 pCt. 
Dari Paberik Tenaga Lis- 
trik Amerika Digerakkan 
Dgn Tenaga Uranium 

  

SEDJUMLAH kaum indus 
lis Amerika Serikat jg terkemuka 
pada hari Rebo mengadakan per 
temuan di New York untuk mem 
bitjarakan kemungkinan  mema 
djukan penghasilan tenaga atom 
untuk keperluan damai. Setelah 
pertemuan berachir mereka me 
njatakan, bahwa djika di-izinkan 
oleh pemerintah, mereka dapat 
merdirikan sebuah paberik tenaga 
atom jang dalam waktu 2 tahun 
dapat memberikan aliran penera 
ngan kepada kota2 dan rumah2. 
Dikatakan, bahwa setelah menda- 

pat izin dari pemerintah, mereka 
akan segera” mulai mengerdjakan 
projek itu tanpa membotjorkan ra- 
hasia2 atom. , “Tenan 

Selandjutnja ' mereka  meramal- 
kan, bahwa dalam waktu 50 tahun 

akan datang, setelah tu ine2 
atom jg pertama dapat bekerdja de 
ngan memuaskan, 60 sampai 70Ya 
dari semua paberik tenaga listrik dil 
Amerika Serikat dapat digerakan | 
dengan tenaga uranium. : 

Pada kesempatan tsb. .kaum in- 
dustrialis itu achirnja mengumum- 
kan terbentuknja sebuah badan. in- 
dustri atom jg disebut ,,Atomic In- 
dustrial Forum Ine.” jg kelak dil 
harapkan akan mendjadi sematjam 
perhimpunan - perigusaha2 paberik | 
atom. (Antara —UP). 

Musuh Italia 
No 1 Kanker: No2 TBC 
Menurut statistik kesehatan Italia 

jang baru2 ini diumumkan, dalam 
tahun: 1951 lebih banjak orang jang 
meninggal - karena penjakit kanker 
daripada karena tbc di Italia. 
. Dalam tahun tadi, kanker mene- 
waskan 110 orang diantara ' tiap2 
100.000  djiwa: angka rata2 dalam 
djangka waktu 1936 — ”40 ialah 86 
orang diantara tiap2 100.000 orang. 

Penjakit tbc dalam " tahun 1951 
menewaskan 40 djiwa diantara tiap2 
100.000 orang: dalam tahun 1943, 

je 

  

lah 98 diantara tiap2 100:000 orang. 
(Antara).       

  

DELEGASI PERANTIJIS di 
dak menerima sesuatu instruksi, 
paja soal penjerbuan tentara Viet 
jah Laos diadjukan kepada PBB. 
berseru kepada PBB, negara2 se 
ja mentjap perbuatan Vietnam H 
itu para pembesar Perantjis di Sa 
tidak mempunjai sesuatu keteran 
duhan jang disiarkan oleh kantor 
Muang Thai akan mengirimkan 
pasukan2 Vietnam Ho. 

- 

Kata djurubitjara Perantjis di 
Saigon, menurut  pendapatnja 
akan lebih dapat dipertjaja djika 

| Muang Thai mendjawab ”antja- 
man Komunis” tadi dengan tjara 
memperkuat batas2 Thai. 

Sumber2 Perantjis di Hanoi ha 
ri Rabu mulai merasa optimistis” 
mengenai nasib pasukan2 Peran- 
tjis dan Laos jang telah ditarik 
kembali dari Sam Neua, ketika 
pmendengar laporan bahwa kira2 
40.000 orang pasukan Vietnam 
Ho hendak menjerbu. 

Kata djurubitjara  Perantjis, 
apa jang disebutnja pemberon- 
tak2 setempat tampaknja dapat 
perintah dari komando Vietnam 
Ho utk sebanjak2nja memperlam 
bat kemadjuan pasukan Laos-Pe- 
tantjis jg mengundurkan diri tadi, 
agar supaja pasukan2 Vietnam 
dapat bertindak dengan leluasa. 
Pesawat2 terbang Perantjis men: 
djatuhkan bahan makan dan 
amunisi bagi pasukan2 jang me- 
ninggalkan Sam Neau tadi. 

Sebab2 Vietnam Ho se- 
rang Laos?     Komisaris Djenderal Inggris 

Pengaduan Laos KepadaPBB 
Delegasi Perantjis Tidak Menerima 

| Instruksi 

PBB hari Rabu menjatakan ti- 
jang mengandung permintaan su- 
nam Ho Chi Minh kedalam wila- 
Seperti telah diwartakan, Laos 

kutu dan ,,dunia merdeka” supa- 
O tadi sebagai agresi. Sementara 
igon menerangkan bahwa mereka 
gan jang dapat membenarkan tu- 
berita RRT ,,Hsin Hua”, bahwa 
5 kompi tentara “untuk melawan ' 

untuk Asia Tenggara Malcolm 
Mac Donald hari Rabu mengemu 
kakan pendapatnja mengapa pa- 
sukan2 Vietnam Ho menjerbu ke 
Laos. Dikatakannja bahwa usaha 
tentara Vietnam Ho untuk mere- 
but daerah delta Sungai Merah, 
jang sudah beberapa tahun lama- 
nja mereka rantjangkan itu, te- 
lah gagal. Oleh sebab itu maka 
sekarang berbelok menudju ke 
Laos. $ 

Perlu disebut disini, bahwa se- 
belum 1941 — sebelum diserbu, 
dan diduduki Muang Thai—Laos 
merupakan suatu protektorat Pe- 
rantjis. Dizaman dahulu, Laos 
memang merupakan bagian dari 
keradjaan Thai. Tahun 1945 La- 
os direbut kembali oleh Perantjis, 
sesudah Djepang menjerah. Djuli 
1949 ditandatangani perdjandji- 
an antara Perantjis dan Laos, jg 
menetapkan bahwa Laos ”merde 
ka dan berdaulat”, tetapi dalam 
lingkungan Uni Perantjis. Sebe- 
lum Laos punja wakil2 sendiri di 
luar negeri, maka  Perantjislah 
jang "mewakilinja.  (Antara-AFP) 

  

luka dalam hiruk-pikuk akibat peledakan bom itu. 
tidak menderita apa dan ja melan djutkan pidatonja, setelah keribu- 
tan beberapa menit kemudian tenteram kembali. Bom2 itu mele- 
dak tiga menit berturut-turut. Ledakan pertama terdjadi dalam ru- 

ialah tahun rekord, djumlah ini adal 

4 

9g Muluk2 Dgn| 

pemerintah mengutjapkan pida- 
kena terindjak2. dan mendapat 

Peron sendiri 

de Mayo diseberang gedung pe- - 
merintah, dimana Peron mengutiapkan pidatonja. 

Rapat raksasa ini diselenggara 
kan oleh partai Peron (partai pe- 
merintah),. angkatan perang dan 
oleh federasi umum buruh, CGT, 
jang dibantu oleh pemerintah. 
Rapat raksasa “itu tudjuannja un- 
tuk menjatakan menjokong pre- 
siden Peron dalam krisis pemerin 
tah jang semakin memuntjak. Jg. 
luka2 diangkut dalam mobil2 am 
bulance, jeep dan mobil2 preman 
Jang disita. CChalajak ramai dise- 
kitar tempat peledakan itu berada 
dalam keadaan hiruk pikuk “dan 
marah. . Beberapa orang mena- 
ngis. 

Diharapkan akan ada bom 
lagi. 

Setelah beberapa menit keadaan 
katjau balau, Peron melandjutkan 
pidatonja dan mengatakan: »Apabi 
la saja umumkan, bahwa peristiwa 
ini adalah suatu perbuatan jang di- 
rentjanakan lebih dulu, maka kete-     

— PERON — 
rangan saja ini mempunjai alasan2. 
Masih akan banjak lagi bom jg akan 
meledak dan  desas-desus nistjaja 
akan meluas. Tetapi apa jang kita 

pun daripadanja akan berhasil. Ti- 
dak seorangpun jang bertanggung 
djawab dalam perbuatan ini akan 
terlepas dari hukuman”. 

t 

Gedung rumah makan Conte pa- 
da waktu ini sedang diperbaiki. Le 
dakan pertama menimbulkan ba- 
han2 bangunan disana berpentjaran. 
Sebagian besar pekerdjaan2 biasa di 
dalam kota pada pukul dua siang 
terhenti, karena puluhan ribu ang- 
gauta federasi umum buruh mening 
galkan pekerdjaan untuk menghadli 
ri demonstrasi jang diadakan atas 
inisiatif gubernur Garlos Aloe dari 
propinsi Buenos Aires jang seruan 
nja disusul dengan kata2: ,,Hari Re 
bo harus diadakan revolusi 17 Ok 
tober kedua“ (pada tanggal 17 Okto 
ber 1945 kaum buruh dari segenap 
pendjuru Buenos Aires menjerbu un 
tuk menolong Peron dari pendjara, 
dipulau Martin Garca. | 

Beberapa djam sebelum Peron 
berpidato, rakjat jang telah lebih 
dulu tiba memandjat pohon2 dan 
tugu2 peringatan di alun2 dide: 
pan gedung pemerintah. Pang- 
gung dimana Peron mengutjap- 

Ikan pidatonja dihiasi dengan kain 
merah, jang mentjantumkan lam- 

Ibang partai Peronista dan CGT. 
Prahoto2 dengan 'alat2 pengeras 
suara berdjalan perlahan2 diseki- 
tar -chalajak ramai untuk menjiar 
kan sembojan2 seperti ,,Peron ti- 
dak akan berdiri sendiri”, ,,Peron 
akan dibela”: Selain daripada itu 
diperdengarkan lagu2 partai, an- 
taranja ,,Muchachos Peronitas”. 
Dipapan2  berbunji perkataan: 
»Kami berdiri dibelakang Peron”. 
,Sehidup semati dengan Peron”. 
Ketjemasan akan semakin me- 
muntjaknja ongkos2 penghidupan 
hampir dilupakan dengan adanja 
propaganda2 .ini. 

Ini adalah rapat raksasa tradi- 
sionil pertama di Plaza Mayo, 
lengkap dengan lambang2 partai, 
pandji2 dan potret raksasa - dari 
Peron, sedjak tanggal 17 Oktober 
tahun jang lalu, ketika mendiang 
Eva Peron untuk pertama kalinja 
tidak hadir dan ribuan rakjat pa- 
tuh mendengar pidato jang disiar 
kam dengan alat pengeras suara. 

Pertemuan hari' Rebo itu agak- 
nja ditudjukan untuk menundjuk 
kan kepada orang2 jang masih   sangsi2, bahwa meskipun dalam 
keadaan . jang sukar, pengikut2 
Peron masih tetap berdiri dibela- 
kangnja. (UP). 

| La eni NETT | biius/ aah, 
Pertjobaan Bunuh Juan 
Peron Dengan Bom 

Propaganda2 Serta Slogan2 J 
Maksud Supaia Rakjat Argentina Melupakan 
Kesulitan2 Ongkos Hidup Jang Memuntjak 
DUA BUAH BOM pada hari Rebo berturut-turut meledak 

kira2 100 meter dari presiden Juan Peron dari Argentinia, ketika 

lebih erat, karena kemerdekaan 

ketahui ialah bahwa tidak sebuah 

Perpetjah 

tang penjelesaian perdamaian di 

nerangkan, bahwa sumber berita 

  

5 . " . 

Austria Tagih 
& .. 

bjandji Barat 
Kapan Austria Merdeka ? 
KANSELIER AUSTRIA, Ju- 

hari Rebo meminta 
(perhatian negara" besar ,,supaja 
djandji2 mereka untuk memberi 
kan kemerdekaan dan kedaulatan 
kepada Austria dilaksanakan, -ka 
rena sekarang ini sudah ada tan 
da2 berkurangnja ketegangan an 
tara Barat dan Timur”. ,,Kami 
harap, supaja negara2 besar ' kini 
mulai mengadakan - perundingan 
mengenai hari depan Austria: da 
lam suasana persahabatan jang 

  

Austria itu akan mendjamin ada 
nja perdamaian jang kekal ' di 
Eropa dan diseluruh dunia, demi 
kian diterangkan olehnja dalam 
madjelis rendah Austria. Ini ada 
lah keterangan resmi pemerintah 
jang pertama dalam dewan jang 
baru dipilih. itu. 
Perkembangan ” demokrasi di 

Austria adalah jg paling baik, apa- 
bila kemerdekaan politik, ekonomi 
dan pribadi merupakan dasar bagi 
negara, demikian katanja. Kami me 

jrasa tjukup kuat untuk menindas 
setiap pengganggu? - ketenteraman 
dari fihak manapun djuga. 
“Kabinet “ baru mempunjai kewa- 

djiban jg berat untuk menegakkan 
kembali pembangunan ekonomi dan 
keuangan. Tugas jg terpenting se- 
kali ialah untuk mengimbangi. eko- 
nomi Austria dari sumber2 alam- 
nja sendiri, mengingat berkurang- 
nja bantuan dari luar negeri. 

(Reuter). 

| | Walter UI- 
bricht Marah: 
Adenauer Disindir Sbg. 

»Presiden Amerika 
Di Bonn” 

Walter Ulbricht, wakil presiden 
Djerman Timur dan ' sekretaris- 
djendral Partai SED (Sozialisti- 
sche Einheitspartei Deutschland) 
hari Rebo dengan pedasnja me 
ajerang tindakan pemerintah Djer 
man Barat, untuk menangkapi 
lebih dari 30 orang jang dituduh 
merupakan komplotan utk. mem 
berikan berbagai keterangan raha 
sia kepada Sovjet Uni. s i 

Dituduhnja bahwa apa jg disebut 
nja ,perdana menteri Amerika di 
Bonn” (perdana ' menteri Djerman 
Barat Adenauer), bersikap tjongkak 
angkuh dan provokatif, djustru pa- 
da saat para pemimpin RRT dan 
Korea Utara mengadjukan” usul2 
jg bersifat damai, jg disokong oleh 
pemerintah Sovjet. 

Seperti diketahui, sebagian dari 
orang2 jg ditangkap di Djerman Ba 
rat tadi adalah kaum pengusaha in- 
dustri, Ulbricht mengatakan bahwa 
kesalahan kaum pengusaha tadi ia- 
lah karena mereka setudju. dengan 
diadakannja perdagangan antara 
Djerman Timur dan Barat.” 

(Antara). 

  

n Antara 
Dulles Dan Eisenhower? 
|ISpekulasi2 Tentang 

: gantinja Dulles Oleh Dewey 
Kemungkinan Di- 

Dalam kalangan2 politik luas di Washington ada ketjenderu- 
ngan untuk menerima berita jang telah tersebar “ tetapi belum da- 
pat dipastikar, bahwa menteri luar negeri 
Dulles adalah sumber daripada kebotjoran berita baru2 ini ten- 

bagian jang tersempit dari sime- 
(nandjung Korea. Sampai kini belum ada“ petundjuk2 
bahwa menteri itu akan kehilangan korsinja apabila sekiranja be- 
rita itu benar. Sebagian besar para wartawan dan komentar2 ya- 
dio, jang sebagian daripadanja tidak Me panai berita aslinja me 

Amerika, John Foster 

jang koat, 

itu ada Dul 

Sampai sekian djauh belum ada 
jg membantah dengan resmi ketera 
ngan para Wartawan itu. 

Beberapa wartawan menerangkan, 
bahwa Dulles telah membuat suatu 

kakan fikiran sematjam itu jg aki- 
batnja menimbulkan spekulasi, bhw 
peristiwa itu menjebabkan adanja 

perpetjahan antara presiden dengan 
Dulles. 

Spekulasi ini dianggap benar apa 
bila -di-ingat, bahwa Gedung Putih 
telah 'menjangkal keterangan Dulles 
itu. Perpetjahan sebagaimana jg di 

duga 'itu dim. kalangan pemerintah, 

senantiasa menimbulkan ' spekulasi, 

bahwa menteri Dulles dalam waktu 

singkat akan terlibat dalam kedudu 

kan jg terdjepit. 

Thomas Dewey sebagai 
pengganti? z 

Dim soal Dulles ini spekulasi nu 
ditambah dgn. adanja berita2, bah- 
kan sebelum ia memangku djabatan 
luar negeri itu, jakni bahwa pada 
suatu, waktu Dulles “akan diganti 
oleh Thomas Dewey, gubernur ne- 
gara bagian ' New York sekarang 
ini. Anggapan bahwa Dewey pada 
suatu Waktu akan "mendjadi mente- 
ri luar negeri didasarkan atas pera- 
nannja jang banjak memberikan ban- 
tuan kemenangan 'partai republik 
dalam pemilihan presiden baru2 ini 
dan peranannja jg aktif selama dua 
tahun dalam lapangan " massalah2 
internasional. 

Anggapan2 biasa dari desasdesus 
tentang pengangkatan Dewey men- 
djadi. menteri luar negeri adalah ba 
hwa ia akan memegang djabatan itu 
apabila batas waktu djabatannja se 
laku gubernur dari negara bagian 
New York telah habis, akan: tetapi 
sebegitu, lama: Dulles masih meme- 
gang djabatannja jg sekarang ini. 

Sampai kini belum ada berita2 di 
lantjarkan untuk menjokong  duga- 
an2 ini, tetapi desas desus itu sema 
kin mendjalar terus. 
Dalam beberapa hari ini desas de 

sus itu mulai terdengar lagi, dalam 
mana kalangan? politik ' membitja- 
rakan tentang kemungkinan. adanja 
perpetjahan - antara Dulles dan Ei- 
senhower. 

Spekulasi jg kuat untuk menurun 
kan Dulles jg sampai kini pernah 
disiarkan, ditulis oleh seorang ko- 
mentator harian, tetapi ia hanja me 
negaskan, :bahwa- soal itu ,,hanja 
suatu kemungkinan belaka.” 

Penulis itu adalah 'Doris Fleson 

kesalahan besar dengan mengemu-' 

  

Rombongan 

PSSI Ke Luar 
Negeri 

ROMBONGAN Persatuan Se 
pakbola Indonesia keluar negeri 
jang dipimpin oleh ketua umum 
PSSI Maladi, djam 08.45 Kemis 
pagi telah berangkat dengan pesa 
wat Convair ),Merpafi” "GIA “me 
nudju : Pilipina. “Keberangkatan 
rombongan tsb. ketjuali “diantar 
sampai dilapangan terbang Kema 
joran oleh sanak-Keluarganja ma 
sing2, djuga tampak hadlir Dr. A. 
Halim sebagai wakil Komite 
Olympiade Indonesia, Sekretaris 
Djendral Kementerian “Penera- 
ngan Ruslan “5 ulgani jantan De 
sar Philipina di/ Djakarta Sebas 
tian, saat kalangan dunia olahra 
ga lainnja. : Mn sea 

Pelatih Choo Seng Oue tidak 
turut berangkat bersama ro 
ngan PSSI. pagi itu, tapi akan 
menjusul dalam: satu dua hari di 
sebabkan masih harus mengurus 
lebih dahulu soal visanja' dari ke 
dutaan “ Philipina di ' Djakarta. 
Dalam rombongan PSSI tersebut 
turut pula Hamengku ' Buwono, 
ketua Komite Olympiade Indone 
sia. 

Sebagaimana. diketahui, pertan 
dingan2 jang akan dilakukan oleh 
kesebelasan' PSSI “ini ' pertama2 
dimulai pada tgl. 18, 19 dan 21 
di Manila, kemudian 4 pertandi 
ngan di Hongkong, jaitu pada tg. 
25, 26, 29”dan'30“April dan se 
landjutnja 2 

  

    

        

0
 

2 pertandingan di 
Bangkok pada tgl. 2-dan 3 Mei. 
Tanggal 4 Mei,” menurut rentja 
na, rombongan akan tiba kembali 
di Indonesia. 1 : 

Rombongan PSSI jang berang 
kat kemarin pagi terdiri dari 18 
orang pemain, jakni: v/d Vin Tan 
Liong Hauw, Sugiono,” Djamiat, 
Chairuddin, Tjoa Wim Pie (se- 
mua dari Djakarta), M. Saelan, 
Anas.(Bandung), The San Liong, 
Bho Eng Hin, Kho Tiam,Goan, 
Saderan, Marsidik, Sidhi (Sura- 
baja), Ramlan Jatim (Medan), 
Ramang: (Makassar),  Sardjiman 
(Jogja), Darmadi (Solo). . Ikut 
pula. sebagai anggota2  rombo- 
ngan: Jumarsono (Sekretaris PS 
SI), Sutardi (pemimpin kesebela 

Arifin (Wartawan ,,Antara”)- dan 
Dokter M. Ramlan. j 

Pesawatnja rusak. 
Selandjutnja berita jang diterima 

di .Manilla mengatakan, bahwa pe- 
sawat terbang G.L.A. jang ditumpa- 
ngi rombongan PSSI hari Kemis, 
terpaksa mengadakan “ pendaratan 
darurat di Labuhan Kalimantan 
Utara. 3 & 

Pesawatnja rusak, tetapi penum- 

luka2. (PIA). 

  

» 

Kantor-berita Tiongkok Nasio- 

hari Kemis mengabarkan, bahwa 
Rusia kini mempunjai  renfjana 
untuk memanggil sedjumlah 150. 
009 anak-kanak Tionghoa dianta- 
ra umur 8 sampai 12 tahun utk.   4g .menulis.. spekulasinja itu dalam 

harian ,,Evening Star”. 
(UP—Aneta). 

Dan Bantal2 Jg 

kota Korea   N.C.N.A. mengabarkan dalam sia 
rannja pada hari Rabu, bahwa 1018 
orang Djepang telah bertolak kemba 
li ketanah-air-nja dengan menum- 
pang kapal2 .,Hakusan Maru” dan 
»Haduryu Maru”. Ini adalah angku 
tan kedua dari orang Djepang jang 
Pan ke Djepang dari 

32.000 Warga- 

negara USA » 
BulanDjuni Dipanggil 
Memanggul Sendjata 
Kementerian pertahanan Ameri 

ka Serikat Rabu telah  mengeluar- 
kan panggilan kepada 32.000 war- 
ganegara laki2 Amerika Serikat, un 
tuk mendjalankan dinas militer mu 
lai bulan Djuni j-a-d. Djumlah ini 
berarti 21.000 kurang daripada 
djumlah ig biasanja — selama 4 
bulan, jaitu Februari sampai dgn. 
Mei 1953 — dipanggil. “ Rekrut2 
untuk bulan Djuni ini semuanja ma 
suk “angkatan darat. (Antara). | 

  

  

Perdjandjian 
| Rahasia 

Antara Pasukan Amerika 
Dan DKA-Djepang 

MENURUT SEBUAH berita 
jang diterima dari Tokyo, achir2 
ini direktur-djenderal djawatan 
kereta api Djepang Sonosuke Na 
gasaki telah menandatangani se- 
buah persetudjuan rahasia de- 
ngan pimpinan tentara Amerika 
Serikat di Djepang. 

Menurut persetudjuan tadi, ke 
reta2 api Djepang dalam tempo 
24 djam sesudah mendapat perin 
tah dari tentara Amerika, akan 
mengangkut perbekalan2 tentara 
Amerika, dengan biaja jang 1145 
lebih rendah daripada biaja pe- 
ngangkutan kelas 3 biasa. 

Disamping: itu, biaja pengang 
kutan beras, kentang, gandum 
dan kaju dengan kereta2-api pe 
merintah dan partikulir akan di 
naikkan dari 10 sampai 604 se 
djak tgl. 1 Februari j.l., sedang 
kan biaja pengangkutan perbeka 
lan2 perang dikurangi. Misalnja, 
biaja pengangkutan meriam diku 

ke Kaesong. 

rea- Utara ke Pan Mun Jom. 

Iring2an pertama sedang bergerak 
pada kira2 25 kilometer disebelah 
Selatan Pyongyang - didjalan besar 
jg menudju keselatan, jg kedua se- 
dang bergerak didjalan ' antara 
Huichun dan Kunuri jg letaknja di 
sungai Chonghong. 

Iring2an jg telah dilihat diantara 

Huichon dan Kunuri rupa2nja ada 
lah iring?an jg pada pagi hari Re- 
bo berangkat dari Man Pu Jim jg 
letaknja didaerah sungai Yalu. Pada 
hari Rebo iring2an tsb. tidak dapat 
diketemukan, pada waktu mana te- 
lah dapat dilihat iring2an jg berang 
kat dari Chon Man dan Pyok Tong. 
Pyok Tong merupakan kamp jg le 
taknja ditepi sungai Yalu “disebelah 
Baratdaja. Man Po Jim. 

Iring2an: jang pada hari - Kemis 
telah dapati dilihat disebelah Selatan 
ibukota Pyongyang, rupa2nja iring2- 
an jang berasal - dari Chon Man 
jang berangkat pada pagi hari Se- 
lasa. Iring2an ini pada waktu sing- 
gah di Yong Song pada malam ha- 
ri Rebo, akan diikuti oleh tiga buah 
prahoto lagi. Tawanan2 perang jang 
sakit dan luka2 jang diangkut oleh 
iring?an jang berasal “ dari Chon 
Man, pada malam hari Kemis diha- 
rap akan sampai di' Kaesong men- 
djelang malam, Kedua rombongan 
dari Man Po Jin dan Pyok Tong 
akan bertemu di Yong Song dan 
pada hari Djum'at akan  menerus- 
kan perdjalanannja  bersama2 ke 
Kaesong, jang letaknja “ kira2 10 
kilometer dari Pan Mun Jom, di- 
mana akan dimulai pertukaran ta- 
wanan2 pada hari Senin. Udara 
baik diatas Korea Utara telah me- 
mungkinkan penerbang2 sekutu utk. 
menemukan ketiga iring?an, “jang 
bergerak kearah Selatan melalui 
djalan2 jang penuh dengan lobang2 
bekas bom. 
Pada hari Kemis Radio Peking 

membanggakan, bahwa ketiga iring2 
an itu telah dapat mentjapai kemadju 
an2 pesat dengan tiada mendapat 
gangguan kedjurusan Selatan, 'mes- 
kipun selama tiga tahun telah diala 
mi serangan2 udara sekutu, jang ber 
usaha untuk merusakan djalan2 itu 
supaja tidak dapat digunakan. 

Diterangkan oleh pemantjar radio 
tersebut, bahwa pesawat2 pembom 
sekutu pada hari Senin malam, bebe 
rapa djam sebelum iring2an pertama 

  Rusia. Kabarnja rentjana terse- 
but akan dilaksanakan tahun 
djuga. 

Irimngan-Iringan Tawa- 
nan Menudju Kaesong: 

Hari Senen Akan Dilangsungkan Penu- ' 
karan—Di Kaesong Menunggu Kasur2 

Berbau Harum 

SUATU IRING2AN prahoto jang mengangkut tawanan2 pe- 
rang jang sakit dan luka2, pada: pagi hari Kemis telah melalui ibu 

Utara, Pyongyang, jang hanfjur karena pemboman, 
dalam trajek terachir. dalam perdjalanan lebih dari 300 kilometer 

Pesawat2 pengintai sekutu pada djam sembilan pagi 
dapat melihat dua diantara tiga buah iringZan, jang sedang meng. 
angkut tawanan2 perang sekutu jang akan ditukarkan melalui Ko 

Korea Utara. 1 
Selandjutnja dikatakan, bahwa di 

Kaesong, dimana para tawanan 
rika, Inggris dan tawanan2 lain bu 
kan bangsa Korea akan ditempatkan 

gu saat pertukaran pada hari Senin, 
para dokter dan djururawat mengada 
kan persiapan2 untuk menerima ta- 
wanan2 jang sakit dan luka2, 

»Djuruwarta2 wanita Korea 
dan Tionghoa kini sedang sibuk 
mengisi kasur2 dan bantal2 dgn 
rumput kering jg harum baunja,” 
demikian pemantjar radio tsb., jg 
menambahkan keterangan,  bah- 
wa gedung musium  Kaesong 
»mungkin adalah gedung ig “ter 
utuh dikota jang banjak menga 
lami pemboman2 itu” 2 

(UP-Aneta) 

  

  

    rangi 2896, amunisi 23 4. 
(Antara).   berangkat, teristimewa telah melaku 

kan serangan2 hebat atas djalan2 di 

Rentjana Hinde 
Sanggup Utk Memberan 

.. tas Mau-Mau? 
: DJENDRAL-MAJOR Robert 

Hinde, direktur djendral Operasi 
di Kenya hari Rebo memberikan 
garis2 besar rentjana untuk me 
nindas gerakan Mau Mau. Dite 
rangkan olehnja" bahwa ia mem 
punjai tjukup tentara untuk me 
laksanakan pekerdjaan itu dan ia 
tidak berpendapat bahwa tugas 
itu akan berlangsung Jama, 

Djendral Hinde membuat sta- 
tement ini dalam konperensi pers 
nja jang pertama, : 

la menerangkan bahwa tudjuan 
utama dari pada tugas militer dan polisi ialah untuk- mentjegah me- 
luasnja gerakan Mau Mau, meng- 
achiri serangan2 - teroris dan sesu- 
dah itu menindas Mau Mau serta 
ideologi2 ig tersembunji  dibelaka- 
ngannja. Segala departement harus 
menindjau kembali kegiatan? mere- 
ka, demikian katanja, supaja dgn. 
demikian dapat memberikan sumba 
ngan maximum untuk dalam waktu 
singkat mengachiri keadaan darurat 
tanpa turut memberikan hukuman 
kepada suku2 bangsa jg setia, 

Reuter menambahkan bahwa pe- 
ngumuman perintah darurat kepada 
polisi dan tentarg serta pemerintah 
sipil di Kenya pada hakekatnja ada 
lah suatu langkah peperangan. 

(AFP). 

   

rombo- 

san), Tan Chin Hoat, Moh: Hadji: 

pangnja selamat dan tidak ada jang 

nalis ,,China Union Press” pada 

diberikan pendidikan istimewa di 

ini . 

Ame, 5 : 

digedung musium sementara menung . 
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ALIRAN AGAMA/KEBA- TINAN DI DJATENG. 
Diseluruh Djawa Tengah sampai 

pertengahan bulan Maret j.l. tertja- 
tat. ada 34 matjam aliran agama/ 
kebatinan. Tempat Dg ag ba- 
njak terdapat aliran? jalah didaerh 
Surakarta. Disini tertjatat ada 16 
matjam aliran dan diantar 
ini jang agak banjak peme 
ri kaum Aa an PI aliran: . 
broto. En ne Nana 

Aliran jang paling banjak 
punjai tempat pengaruh adal 
ma Islam Hak jang” 
tempat didaerah Purbolit 
lain2 tempat didaerah 
tan. Aliran: Samin banjak 
didaerah Pati, Blora 1 
dan sifat dari aliran 
ketahui karena. tak 
jang tertentu. Pada umumnja b matjam2 aliran ini tidak berkem- 
bang lagi, dan jang kelihatan masih 
berkembang jalah aliran Ilmu Se- diati dan Kawulo Wargo Naluri di 
daerah Solo.  Demik eterangan 
jang diperoleh dari Djapen Agama 
Djateng Me ek Ni 

  

        

        

  

    

    

DINAS WIJKDOKTER. 
Dinas Wijkdokter pada tg. 19 

April, hari Minggu Dr. O. E. Stale- 
man, Karangasem 1, telp. 1934. 

SALIKUN KETEMU, TIENTJE 
TIDAK PULANG. 

Sebagaimana kita kabarkan, se- 
orang anak nama Salikun - oleh 
Orang tuanja ditjari, karena tidak 
pulang. Lebih djauh dapat dikabar- 
kan, bahwa anak tsb. pada hari Ke- 
mis sore telah diketemukan oleh 
keluarganja sendiri di pasar Ja'ik 
Semarang dalam keadaan selamat. 

Selandjstnja dapat diberitakan 
djuga, bahwa seorang wanita Tien- 
tie Mesak umur 20 tahun telah me- 
ninggalken orang tuanja semendjak 
tel. 14 jl. dan kini sedang ditjari | 
oleh orang tuanja tsb. F.A. Mesak, 
Djl. Pontjol 128 Semarang. “ 

Surat Kiriman 
  

CHOTBAH Di TJIREBON 
Dengan djalan surat terbuka 

ini, kami mohon pendapatan pa 
da Umat Islam wumumnja para 
Ulama  chususnja, di mesdjid 
agung Kesepuhan (Tjirebon) jang 
diurus oleh Sultan, sangat kami 
sajangkan chotbahnja  Djum'at 
seluruhnja dilakukan dalam baha 
sa Arab, tanpa tafsir Indonesia 
sama sekali, kami mohon sepe- 
nuhnja terutama dan pihak pe 
ngurus mesdjid tsb. - Menurut 
pendapat kami 'arti dan maksud 
Djum'at itu telah hilang. Djum'at 
dari asal kata djumu-ah artinja 
ber-karem2 jang dimaksud kum 
pulan sembahjang mingguan un 
tuk mendengar chotbahnja hing 
ga sembahjangnja mendapat kon 
sesi (kurangan2) rokaat, .segera 
tidak langsung sebagai  anuroh 
mendengarkan chotbah, sedang 
kan chotbah tanpa tafsir bagai- 
manakah dapat dimengerti oleh 
sebagian besar Umat Islam Indo 
nesia. Agar chotbah dapat diser 
tai tafsir, dus dapat diambil man 
faatnja soal ini kami serahkan 
pada Ulama dan tjerdik pandai 
Islam. 

Atas kesediaan redaksi me- 
muat surat ini kami - haturkan 
terima kasih. 

Wassalam, 
hormat kami 
Abdulgafar 

Kesepuhan 
—400o— 

Tjirebon. 

  

Sapta, 18 April 1953. 3 - 
17.05 “Taman Kusuma: 17.45 

Frankie Carle (piano): 18.00 Sen- 
dja meraju hid. O.K. Sinar Tiong- 
boa: 18.15 Obrolan pak Patrol: 
18.30 Sendja meraju, 19.10 Seling- 
an: 19.15 Siaran penerangan: 19.30 
Orkes Radio Jogja, 20.30 Ping As- 
tono dan Rani beserta Empat Se- 

21.15 Brahms dengan buah 
tjiptaannjas 22.20 Hiburan malam | 
oleh O.K. Tjahaja Bulan. 

Minggu, 19 April 1953. , 
6.55 Pembukaan: 7.10 Ouick-step: 

7.30 Orkes Ralph Flanagan & 
Claude Thornhili: 8.00 Tjatatan har- 
ga karet: 8.15 Suara bersama: 8.30 
Irama Pagi hid. Tri-suara, 9.00 Ge- 
ma angkasa no, 13—Th. 1—1953: 
9.30 Wajang Orang oleh Ngesti 
Pandowo: 12.30 Pekan datang: 12.50 
Irama tango 13.15 Merdu meraju: 
13.40 Krontjong Asli hid. Tossema. 

17.05 Taman Kepanduan, 17.25 
Laporan Mingguan: 17.45 Barat po- 
puler, 18.00 Kenalkan....:.... kur- 
sus pengundjung rumah Djwt. Ke- 

atan: 18.15 Rajuan sendja, 18.30| 
Peladjaran njanji, “19.10 Parlemen: 

19.15 Lembaran Budaja: 19.30 
Chotbah dan njanji- sutji oleh kel. 
Protessang 20.05  Podjok. studio: 
20.25 Andy Iona, 20.30 Klenengan' 
manasuka, 21.15 KI gan Mana- 
suka: 22.15 Klenengan manasuka. 

SIARAN R.R.I. SOLO 
Saptu, 18 April 1953. 
17.05 Dendang bersama: 17.45 

Sendja meraju: 18.00 Hukuman se- 
bagai usaha untuk membrantas ke- 
djahatan: 18.15 Selection: 18.30 
Ruangan pemuda-pemudi, 19.10 Ibu 
kota hari ini: 19.15 Kontak dengan 
pendengar, 19.30 Irama seriosa oleh 
Gema Seriosa 20.30 Wajang kulit 
semalam suntuk Dn Aina 

Minggu, 19. April 1953. 
6.55 Pembukaanz 7.15 Imbauan 

Ahad pagi: 9.15 Njanjian burung 
kutilang, 9.45 Orkes Peter Yorke: 
10.00 Klenengan lengkap oleh Mar- | 
d: gending: “42.30 Suara bersama: 
12.45 Rajuan siang: 13.45 Dari wa- 
nita unutk wanita. ae 

17.05 Rajuan puttis 17.35 .Sepin- 
tas lintas daerah Solo: 17.45 Seni 
Karawitan: 18.15 Mimbar Kesehat- 
af 18.30 Njanjian sutji oleh kel. 

jebres: 19.10 Parle- 
mentaria, 19.15, Ruangan AP, 
20.05 Gema Tanah Air: 2015 La: 
gu2 Tionghoa modern: 20.45 Pen- 

njak-banjaknja 
17540 dimuka 

'lop & Kolff sbb.: 

djual 1015, 

— DIPESAN 500 BUAH 
RAN AIR.” 

Dari kalangan DPD Kota Besar 
Semarang didapat kabar, bahwa be 
lum lama berselang Pekerdja'an 

.|Umum dengan lewat Kantor Pusat 
Pembelian di Djakarta telah pesan 
300 buah meteran air bikinan Djer 
iman, disampingnja usaha untuk 
membeli prabot tsb. kepada Impor- 
tir. Kemaren dahulu telah didapat 
di Semarang sebanjak 400 buah! 
(dengan harga 4 Rp 150,—, Ketera- | 
ngan selandjutnja mengatakan, bhw 

butuhkan 
Isang pada para penjewa air leiding 

ig kini belum ada meterannja. Ka- 
pan barang jg dipesannja tadi da- 
|tang belum diketahui, sedang harga 
joja Ik. A Rp 120,— atau djumlah 
|uangnja Ik. Rp 600.000,—. 

MURID MADRASAH 6TH. 

Boleh masuk udjian ke 
Sekolah Landjutan. 

Dari Inspeksi Sekolah Rakjat 
Djateng dikabarkan, bahwa mu- 
rid-murid ' Sekolah Madrasah 6 
tahun jang akan mengikuti udjian 
masuk ke Sekolah  Landjutan 
tingkat pertama dapat mendaftar 
Ikan mulai hari ini sampai pada 
itgl. 9 Mei '53. Pendaftaran dila- 
kukan lewat Kepala Madrasahnja 
masing2 dan diselenggarakan oleh 
Penilik Sekolah ditempat masing- 
masing. Sjarat2 untuk mengikuti 
udjian ini jalah: ' belum berusia 
genap 17 th., belum pernah ikut 
udjian jang baru diadakan dan jg 
akan menerima idjazah dari Ma- 
drasah tahun 1953. Kapan waktu 
udjian untuk (murid2 dari Madra 
sah ini, belum ditentukan dan 
tempatnja jalah di tiap ibukota 

Kabupaten. : 

E-Ruanc 2 
EKONOMI 
HARGA EMAS Di SOLO. 
Harga emas di Solo, jang minggu 

jl. (mungkin akibat kabar2 angin) 
telah meningkat mendjadi Rp. 44,50 
segram emas kwalitet pertama, ming 
gu ini telah turun lagi mendjadi 
Rp. 38,— segram. 

PASAR DJAKAKTA 
Tgl. 16 April (Ant). 
Koffie: Lampong Robusta 20/ 

2596 triage, ready pendjual 740, 
id. Mei/Djuni. pemb.  680/pendij. 
695, id. April/ Mei 'pemb. 700, WIB 
ready pendj. 1050, Arabica ready 
pendj. 1400. 

Tapioca: 3A Special 190, 3A tjap 
dikenal 165, 3A Bandung 160, 2A 
id. 145, 1A id. 125, semua harga 
pendjual franco kereta Djakarta/ 
Tg. Priok. 
Kopra: 9546 dried No. 1 Rp. 220,— 

sampai Rp. 315,—, cake Rp. 92,50, 
schilfers Rp. 77,50. 

Lada: Lampong Hitam f/c Telok 
betong nom. Rp. 2400,—, Muntok 
Putih FOB Pangkalpinang nom. 
Rp. 3050,—. Pasarnja tetap sepi. 

Gula: Nivas SHS Rp. 252,50, HS 
Rp. 225,—, semua harga pendjual 
dari pelabuhan Tjirebon. 

PASAR SINGGAPUR 
Tgl. 16 April (Comtel). 
Lada: - Lampong Hitam pendiual 

dari pelabuhan Str. $ 520 p/p, Muri 
tok Putih FOB id. Str. $ 595 p/p. 

Satu atau dua ton Hitam dan Pu- 
tih telah kedjadian masing2 dengan 
harga FOB Str. $ 520 dan Str. $ 
595. 

Kopra: ' Mixed fair merchanzsble 
FOB pemb. Str. $ 40.25/pendj. Str. 
$41.75 p/p. 

Tepung Tapioca: Fair guality &a- 
ri pelabuhan nom. Str. $ 25,50. 

Koffie: Bali Tua dari pelabuhan 
nom. Str. $ 268. 

PASAR UANG HONGKONG 
Tgi. 16-44 (UP). : 
Dollar Amerika (Tunai) HK $ 

5.92-14, id. (TI) HK $ 5.94, Pound 
Srerling HK $ 15.80. 

HARGA EMAS 
Tgl. 16-4 (Ant.-UP-Comtel). 
Djakarta: Harga pendjual emas 

No. 1 Rp.40—, No. 2 id. Rp.39.50. 
ea: Harga pendjual Rp. 38.- 

ingapura: Emas lantakan per 
tael pemb. Str. $ 156,50/pendjual 
Str“$ 161. 

Hongkong: Emas 
tael HK $ 265. 

Bangkok: Emas lantakan per baht 
weight 329 ticals. - 

: HARGA KARET 
Tgl. 16-4 (Ant). 
Djakarta: Sieets No. 1 FOB Ba 

sis Ports, Mei 5.10, No. 2 id. 4.90, 
No. 3 id. 4.75, Crepe No. 1 f/c rea 

lantakan per 

“dy Priok 5.20, Sheet No. 1 id. 4.75, 
semua harga pembeli. Pasgrnja sepi. 
“Surabaia: RSS No. 1 lev. ' April 

4.65, No. 2 id. 4.50, No. 3 id. 4.25, 
semua telah kedjadian, Crepe No. 1 
id. nom. 5.10. 

Amsterdam: RSS No. 1 lev. April 
kedjadian 1.86, No. 2 id. kedjadian 
1.81, No. 3 id. nom. 1.75, Crepe 
No. 1 id. nom. 2.08, semua dalam 
rupiah Belanda. Pasarnja sepi. 

HARGA MAS TURUN LAGI, 
Harga emas jang meningkat men- 

djelang achir Maret j.l. di Medan, 
telah kembali dalam permulaan 
minggu ini. Harga emas pada 1 
April jang lalu ialah Rp. 39,25. Me- 
nurut harga pasaran hari Kemis jl. 
Rp. 36,25 per gram. 
Turunnja harga emas ini, menu- 

rut kalangan pedagang hanja bersi- 
fat sementara, “ karena kini banjak 
pedagang2 memerlukan uang seba- 

untuk  pembajaran 
dari barang2 ' jang 

akan di-impor buat Hari Raja jang 
akan datang. 

| PASAR HASIL BUMI SMG.- 
Pasar hasil bumi Semg. jang ter- 

fjatat pada tg. 16 April oleh Dun- 
Kapok C pen- 

Kopi Rob. Kampung 

GB pendjual 675 n.o.: Rob. Ond. 

WIB -pendjual 930 o.o.: Kedele pmi 
Djember pendjual 157,50  Djuli/ 
Aug.: pmi Djember pembeli 150, 

pendjual 152,50 ready, gendjah pen- 

djual 190: hitam pendjual 150, Dja- 

gung putih pembeli 80: Gaplek pen- 

djual 55 'Djuli/Aug., Katjang glon- 

dong terpilih pendjual 235,  Osee 

tidak terpilih pendjual 280:  Osee 

terpilih pendjual 305: Osee terpilih 

kasar pendjual 290: Katjang merah 

pendjual 150 n.o.:  katjang merah 

pendjual 140 o.o.: katjang hidjau 

joelik pendjual 170 n.o. Babat, hi- 

djau toatjeh  pendjual 187.50 n.o. 

Lasem, Beras tuton Weleri pendjual 

142,50 Semarang: Kretek TC Tje- 

ree pendjual 120 ex. desa dan SW   didikan rochani: 21.20 Manasuka 
gembira oleh R.O.S., 22.15 Mana- 
suka gembira, 

Huller pendjual 185) Karung HC 
Green pendjual 4,30 ready dan pen- 

djual 4,10 levering. 

METE- Ti 

Kota Pradja Semarang telah mem-! 
1100 buah . untuk dipa- | 

  

  

| Attentie! 
ya 

MULAI SEKARANG 

SPEDA 

AGENTEN: 
SOLE AGENT   

| BesokMalam Premiere 

DJAWA.-TENGAH 

   

  

| Senantiasa segar bu- 
gar karena Puralin 

dalam Lifebuoy de- 

ngan parfum harum 
semerbak! 

    

   
48T.51-4R445 “8,   

  

  

METROPOLE 5.-7.-9.- (u.13 th.) 
Tyrone Power-Ann Biyth 

»ILL Naver Forget You" 
20 th. Century Fox' Technicotor 

Ini malam pengab: 5.-7.-9.- 

»Corregidur” W w 
Ini Malam d.m.b. 

REX ».00-7.00-9.00 (17 th.) 
George Rait— Peter Lorre 
Sydney Greenstreet dim. 

,Background To Danger" 
Tjerita Spionage jang mendebarkan! 

  

  

  

INI 

Malam 

d. m.b. 

GRION 
5-00 if. 

   

bermotor 
Luar kota dim 

Obat Kuat | 

Tanggung sembuhkan segala ma- 
tjam. KELEMAHAN LAKI2, 
mengisi 
telah kosong dan menambah te- 
naga. 5 

Ongkos kirim 1099. Dapat beli 
disemua rumah obat. 

I,DC PHARMA” Dj. Ternate 12 

Agen2: 
R: 
dan Pekalongan Toko Obat 
ENG TAY HOO Pekodjan 101 
Semarang: 

il 
—.. Attentie! 

   

  

KAMI SUDAH TERIMA LAGI PESENAN 
. SOLEX? HARGA EZ 
» 01 re X Persediain sangat terbatas 

inta suka daftarkan sekarang. 
Kr. Tempel 230-232 Phone 1257 

    

  SEMARANG 

  

ip 
— Djepara 

“Pada tgl. 19 April 1953 berangkat dari Karangtempel 232 

Ke Welahan — Kudus 

| djam 7 pagi. —g diselenggarakan oleh SOLEX CLUB dan 
didjamin oleh Fa. CENTRUM & Co. dan Imp.JAVA STAALN.V. 
Pengikut2 dimitta sebelumnja djam 7 pagi sudah datang di 
KR. TEMPEL 232 SEMARANG. 

M3 1 BESTUUR2: 

   

  

  2 .. nSOLEX CLUB" 

DIMINTA..... 
PELAMARAN tertulis untuk perluasan : 

Seorang Magazsijn-Meester 

Seorang Ahli-Boomzaken 

N. V. VEEM .FORTUNA? 
: Dir. IMAM SUTARTO 

Purwodinatan B. IW21 atas Semarang 

t   
  

      

PN aan amen 
  Laki2| 

      

Bantulah Pp M.1. 

Sexanol — 

    

N 

  

      

USAKA 
Dpt 

Agar 

kunin 

  

| 

w 

  

ta'lebih mahal.     
  

center2 SJAWAT jang Baru datang 3 

SEBOTOL Rp. 20,— :T APHRODIN 
Obat Plesir Istimewa 
SEBOTOL Rp. 10,— "Nora 

2 "ERAGA 

     

- BANDUNG. 

OBAT ,,KARUHUN” Djocja 

Toko Obat 

RADIO jang selalu ditjari : Ana 
NORA Egmont '53 W 946 

Bentuk gagah -- megah dan technisch tinggi. 
2 ELECTRON Seteran 30 Telf. 734 

Norette W 637 

Inpe 2001 

Semarang. 

  

  

»HOK 
AN” Dji. Raya 114 elang. 

        

  IRING 

  

t T 

  

  

  

Djagaian 7.—9.— (th) 
Cho Ban Hua—Wang Hao 

s THE WOMENS (Dunia Wanita) 

MALAM PERPISAHAN. 

erbang|| 
« an 3 - 

- Menghitamkan 
RAMBUT be- 

. rupa Poeder 

: Tjap Potret 
Bintang 

  

BEDAK - BALSEM-. MINJAK 
  

Dengan dihadliri oleh pelbagai 
perkumpulan jang tergabung. kema- 

  ren malam, bertempat di R. M. 
Phien Tjwan Hiang, Gg. Pinggir, 
Chung Hua Lan Chiu Chung Hu: 
Semarang telah mengadakan malani 
perpisahan dengan 4 orang jang di- 
kirim ke Tiongkok untuk meng- 
hadliri perajaan 1 Mei j.a.d. Mere- 
ka ialah sdr.2 Oei Sui Lun, Huang 
Miauw Wen, Su Mey Chu (pemain 
pemain basketball) dan - Pek Kok 
Djwan, penindjau. Pagi hariini deng- 

VERBANDTROMMEL. 
Untuk Auto Persoon dan Taxi. 
terisi obat2 untuk  pertulungan 
pertama komplit dg. peti dan 
kuntji Rp. 35.— 

DROGISTERIJ ,,0NG” 
Kranggan Timur 21—Tilp. 1419. 

Semarang. : 

HARGA 

5 gram Rp. 25.- 

3 gram Rp. 15.-         
  

  an Kereta Api mereka bertolak ke 
Djakarta dan nanti tg. 20 April de- 
ngan naik kapal Tjiwangi menudju 
ke Tiongkok. 

Pada tg. 2 s/d 9 Mei di Tientsin 
akan diadakan pelbagai pertanding- 
an Olahraga, antaranja Basketball, 
Volley, Tennis, Bulu-tangkis . dsb.- 
nja pula. Ikut serta dengan rombo- 
ngan tsb. ialah dari Djakarta, Ban- 
dung, Surabaja dan Medan kira2 30 
pemain Olahraga dan beberapa 
orang penindjau. Mereka -akan ber- 
diam Lk. 3 bulan di Tiongkok un- 
tuk memahami segala sesuatu  me- 
ngenai sport. . 

  

ATJARA KOMPETISI PSIS. 

Atjara kompetisi 
minggu ini sbb.: 

Hari Sabtu, tg. 16 April: Poris I 
— Polisi I, Stadion, Garnizoen Il 
— CHICS II, Kalisari: Romeo II 
— Poris II, Seteran, CHTCS IV — 
SSS IV, Pandanaran. 

Hari Minggu, tg. 17 April: Lati- 
han Kes. Persatuan, Stadion: Polisi 
II — Poris II, Seteran: SSS III — 
CHTCS III, Kalisari. 

PSIS dalam 

  

2 H-I-R-U-P! j : 
Segera “tertolonglah 

Kapan'i dan | 
Sadja!....., hanja 
setjara menghirup 

Kasim Dada 
Hok An 
Eng Tay Ho 

b
e
a
 

    

/ 
Pendapatan baru, Amiro pomade tjap potret 
bintang ampat. Muda dipake seperti pomade biasa 
Rambut puti kembali asaldanh ita m. Dan mentjegah 
tumbuh putinja dan kutu bisa hilang. 
makin hitam. Djangan kaget dalam satu Min 

- Iisudah berobah kleurnja. 
sabun tanggung tidak luntur. Harga 1 pot Rp.50.-dan Rp.25 
Ongkos kirim vrij. Agen sama harga. 

Agen .... Ngupasan 12 
Kp. Melaju 36 
Petjinan 
Pekodjan 101 

Terbikin oleh : 

Makin lama 

gu 
Biar-pun mandi dengan 

Jogjakarta 
Semarang. 
Magelang. 
Semarang. 

Tabih AMIRODIN 
Depan Kusumojudan 95a SOLO 

Tjobalah PUSAKA sekarang djuga! 

     
1 USakAa menambah te 

        
    

    

    

Na ena anan 

KESEMPATAN-BAGUS 
Harga Buku-buku (Import) bakal 4 X, sekarang masih bisa 
beli dengan harga 2 X3 (seperti Buku-buku dari Dr. V, 
THIN — Prof. Ir. SCHERMERHORN F. A. v/d 
BILT — STIKKER dan TATA-BUKU BOUWHON) 
dl DIMANA ? ? 

“di TOKO BUKU GARUDA 

  

  KARANGTEMPEL 80 — TEIF. 1231 SEMARANG. 
        Rogers 4 ! 

  
kb aa 

| M.S. Rahat 
TABIB | 

Seteran 109 — Semarang. | 
Specialist untuk WASIR (Am | 
beien) ASTHMA, KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE dan lain2 Pe- 
njakit. 

  

Dj. bitjara 9—12 Pagi 
5—7J. Sore |   

  

“TIEP IN WITH THE 
MISTERIOLS “ 

« THIS VALLEY/ 
FUNNY 15. GOING ON/ 

  

    

TRIGSER,L WONDER 
IF THIS GEOLOGIST5 

EVIL4 THAT TWO: 
SHADOW SAYS HAS STRUCK 

SOMETHING 

   

WE HEARDP A SHOT” 
A WHILE AGO..IS 
ANYTHING WRONG? 

THAT DEPENDS, 
MISTER....WHO 

ARE YOU z 

THIS PICK 
HAS THE 
NITIALS 

  

   

    

       

        

    
   

  

bila heran, 

perkulnja seorang ahli tanah ini ada 
— Trigger, saja 

sangkut-paut dengan kedjahatan. ig. 
penuh rahasia, sebagaimana dikata- 
kan Two Shadow, jang menimpa 
dilembah ini. Ada barang gandjil 
jang sedang terdjadi.     

Benoa 

Dalam pada itu seorang 
belum dikenal berlari2 mendekati 
Rogers. j 

— Kita baru sadja mendengar 

— Gagang perkul ini ada jang 
tulisannjia A. H. 

tembakan. Ada 

beres? 
— Itu tergantung dari keada- 

an. Tuan siapa? 

sesuatu jang tidak 

  

IM PE. ANDREW V THEN THIS || 
HAYPEN. THIS is | Musr ec 
NY CRUGHTER YOUR PICK! 
EMILY...WE'RE CAN You 
KRCHAEOLOGISTS | EXPLAIN 
EXPLORING THEs5E / ANY OF THE 
OLP CAvE 
DWELLINGS/ 

      
          

HAPPENINGS IN 
THIS VALLEY?2 

      

    

  

— Saja Dr. Andrew Hayden. Ini 
anak saja Emily... Kita adalah 
ahli2 purbakala jg menjelidiki gua2 
tua didaerah ini. 
— Dan ini mestinja perkul Tuan. 

Apakah Tuan dapat menerangkan 
sesuatu hal mengenai kedjadian2 jg. 
gandjil dilembah ini? 

  

STRANGE $|       

Margarine PUSAKA ini tulen, segar dan gurih: 
lebih enak dan lebih banjak vitamin dan bahan 
berguna jang dikandung, sedang harganja pun 

  

nasa 

meno uika 
dan menambah 

. 

Gurihnya rasa kui 

Digoreng dengan PUSAKA artinja kering 
empuk: pun keraknja mendjadi berwarna 

- emas. 
PUSAKA lantjar segala-galanja. 

1! Ly 

  
  

.. 

A 

lauk-pauknja 

kering- empuk 

Menggoreng dengan 

  

gemar benar akan itu, djuga 

tetamu, 

         

MARGARINE 

/ong merepuikan 
rs 

- 

  

Sedap rasa rotinja 
PUSAKA menjunglap roti biasa men- 
djadi santapan djamuan. Anak -anak 

para 

        

| 

  

  

achir bulan. 
AS 

Nama : 

Alamat : 

Mulai tgl 

Dengan hormat, 

N 

Belumkah Tuan berlangganan 

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

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

Tanda tangan 

    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 Pem 5.0. 
  

LUX 
3 —9.— 

,ANDALOUSIE« 

Ini Malam d. m. b. (2.17 th) 
Louis Mariano— Carmen Sevilla 

  

FILM BERWARNA —NATUREL— COLOR 
  

Spanjol Negeri Aduan Sampi dan Tari! Ketjantikan jang tak dapat di- 
- . Riang Berwarna. Djalan2nja jang gandjil dan pemandengan "3 lapakan . 

jg. beraneka. 

(Dengan bahasa Prantjis) 

        
PA AA A

g
 

Maag 
Gi 

Peristiwa film terbesar ditahun ini dengan musik gumbira tjiptaaa Francis 
Lopez. Menarik ! 

GRAND 
4.45-6.45-8.45 
berbareng 

ROYAL 
515-7115-9015 

2 

(Shaw Bros 

Mengagumkan !— Penuh keheibatan! 
2 

Ini Malam d. m. b. tu. 17 tah) 

film) 

achirnja ' . . . Chinta akan memberi kepuasan .. 

merdu 

Siput Serawak — P, Ramlee — Roomai. Noo 

GNINTA 
Hutang dibajar dengan . . . Chinta! Romance jang menggemparkan. Tjerita 
jang meresep dihati di-iringi dengan 10 laga? Malaya jang 
mengikat hati penonton. Pertempuran jg. dahsjat untuk merebut kekuasaan, 

Ss 

  

       
Tr 

” 

erta 

  

INDRA 
4.45-1.00-9.15 

Howard 
Hawk's 

Ini Malam fu. 13 th) 
Kirk Douglas — Dewey Martin 

Elizabeth Threatt — Arthur Hunnicutt 

(DIBAWAH LANGIT JANG LUAS) 
“ Melalui hutan2' jang suram dan gelap gulita! Kehulu sungai jg. belon 
pernah dipeladjari! Penuh sensatie! Heibat dan Gempar ! 

IE BIG SKY” 

     

  

ROXY 
Teng 
$..FEN HUNG SE TI C 

Miss Ku Lan Chun— You Kuang 

HA 
Dua Mata2 Musuh, Prempuan. Heibat — Gempar! 

Ini Malam premiere tu. 1Wtah.) 
Chiau 

TAN” 

    

  

THEATER " 
Phone: 245 . 

SOLOI' 

  

Tanggal : 17 — 19 April 1953 

WILLIAM HOLDEN 
: FILM Cor UM 

Druk. VII No. 584/11 

    

BIA 

741718 

       



  

  

  

Kana 

     

  « 

  2
 

yu 
A
A
A
 

nb 
mn 

tan 
0. 

t
a
   

al 
ak 
A
N
 

« 

buih saia 
Mat 

Man an 
uan 

     

TE 
AN 
A
G
G
G
M
b
 

SA O
n
a
n
i
 

toni Horan 
maka 

Ba 
ar Bnya 

o
m
 

A
h
a
 

pa 

ni 
N
a
p
a
k
 

menang. 

  

Data 
“San 

  

atan Utara No. 11 A. 
Ken kopen 205 Sa" rasi- 1S 2087 Smg. - .10-— didalam ng, $ 

0,30 untuk meterai). 
etjeran 60 sen per lembar. 

    

  
  

  —— amen maan 

  

Irygve Lie, 

njatakan -harapannja, 

Ai 

Ternak 
Penduduk Grati 

. Memelihara 
DAERAH PROPINSI Djawa Ti- 

mur sedjak sebelum perang merupa 
kan daerah jang mempunjai ternak 
jang paling banjak djika .dibanding- 
'kan dengan daerah2 lain di Indonesia 
Menurut perangka dalam 1941, keka 
jaan akan sapi dan kerbau adalah 
sbb.: Djawa Timur. 3696, Djawa Te 
ngah 2470, Djawa Barat 1299, Suma 
tera 1070, Sulawesi 796, Sunda Ke- 
tjil 12976 dan “ Kalimantan/Meluku 
199. 
Kerusakan dan kemunduran telah 

terdjadi dalam djaman pendudukan 
Djepang, disebabkan karena pengu- 
rasan oleh pihak Djepang-untuk ke 
perluan perangnja. Pada 1945, keti 
ka Djepang- djatuh keadaan ternak 
telah mengalami kemunduran kira? 
antara 20 hingga 30465. “ 
Kemunduran itu berdjalan terus 

karena dalam waktu revolusi tidak- 
lah ada kesempatan memperbaiki ke 
rugian jang telah diderita. Baru sete 
lah kemerdekaan Indonesia diakui 
penuh, maka usaha dari jang berwa 
djib ialah menempatkan  pematjek2 
dan bibit betina, memberantas penja 
kit hewan menular dan mengusaha 
kan ternak mentjapai tingkatan seba 
gai sebelum perang. Pada “achir ta- 
hun: 1951 djumlah ternak-di Indone 
sia Ik. sbb.: sapi 4.230.000 ekor, ker 
bau 2.600.000, kuda 503.000, kam- 
bing 4.376.000, domba 2.008.000 ba 
bi 1.198.000. « 

Melihat akan angka? dasar semen 
tara dari perhitungan ternak pada ta 
hun 1952, keadaan banjaknja ternak 
dalam propinsi Djawa Timur djika 
dibandingkan dengan 1942 melihat- 
kan presentase sbb.: Kuda. kurang 
2390, sapi kurang 6,796, kerbau kw 
rang 196, kambing kurang 196 dan 
domba bertambah 684. Melihat ada 
nja tendesi tambah jang baik itu ma 
ka keadaan sebelum perang tidak Ia 
ma lagi akan tertjapai. 
Agar memperbanjak djumlah ter- 

nak itu djangan berdjalan lambat, 
maka digunakanlah ,,Rentjana Kese 
djahteraan Istimewa” jang tidak se- 
dikit mengeluarkan biaja untuk mem 
bantu memadjukan ternak, disam- 
ping rentjana keuangan biasa (nor- 
male rompbegroting). Dalam tiap2 
keresidenan telah dapat didirikan ba 
lai2 peternakan jaitu: Keres. Su- 
rabaja di Wontjolo, Malang di Batu, 
Besuki di Kebonsari dan Rembangan, 
Madura di Pangligur dan Sotjah, Bo 
djonegoro- diKarang, Kediri di Nga 
diluwih, Madiun di Prampelan. Se- 
lain balai peternakan 'ini diluar ba- 
lai2 didirikan apa jang disebut ,.pu- 
sat peternakan” (fokcentrum)s Bagi 
keperluan ikinan bangun2an gu 
na taman2 peternakan (fokstation), 
pembelian pematjek2, ternak bibit 
dan lain2 ongkos penjelenggaraan da 
ri keuangan Rentjana Kesedjahteraan 
Istimewa dari 1950 sampai 1952 te 
lah dikeluarkan biaja sebesar Ik. Rp. 
6.000.000.—. . 

Objek2 R.K.I. antara lain adalah: 
Rembangan adalah induk fokstation 
sapi perahan, dulunja milik orang 
asing (Hofstede), telah dibeli dan di 
rupakan mendjadi taman peternakan 
induk, buat menternakkan sapi2 pera 
han berasal dari negeri Belanda dari 
djenis Friesch-Hollands. Maksud tu 
djuan Djawatan  Kehewanan ialah 
menternakkan sapi2 jang nanti akan 
mendjadi inti dari ternak2 dalam pe 
rusahaan2 susu diseluruh Djawa Ti 
mur dan bersama-sama dengan induk 
fokstation di Baturaden (Purwoker- 
to) untuk seluruh Indonesia. 

Melkeentrale Grati (Pa- 
suruan). 1 “5 

Penduduk daerah Grati terke- 
nal dapat memelihara sapi pera- 
  

SUBARDI KE PEKING 
MAASIE Pe SIWI KE 

Sekretaris umum Sobsi Surabaja 
. Soebardi telah bertolak ke Djakarta 
untuk seterusnja melandjutkan per 
djalanan ke.Peking bersama2 dengan 
Tjugito dan Hardjowisastro masing2 
dari SBG dan Sebda. Setelah selesai 
mengikuti peringatan 1 Mei di Pe 
king, Soebardi akan meneruskan pe 
ladjarannja di Praha selama kira2 
1 tahun. Ka 
Maasje Dachlan-Siwi seorang ang 

gota pengurus Gerwis Djawa Timur 
telah dipilih mendjadi anggota dele 
gasi jang akan mengundjungi konpe 
rensi WIFD di Denmark pada tang 
gal 6 Djuni j.a.d. 

Dari Penerangan ALRI selandjut 
nja didapat kabar, bahwa sehari dua 
ini akan bertolak ke Eropa Major 
Dokter Lasmono bersama2 dengan 
Overste Dr. Oepomo. Mereka akan 
tinggal disana kira2 2 bulan, 

  

Djawa Timur Gudan 

Inah men sebelum perang belum per 

  

Dag Hammarskjoeld, pengganti Trygve Lie sebagai sekretaris-djenderal 
Perserikatan “Bangsa-Bangsa disambut oleh sekretaris-djenderal jang lama 

dilapangan terbang Idlewild, didekat New York. Trygve Lie 
telah memangku djabatan ini tudjuh tahun lamanja. Hammarskjoeld me- 

bhw ia dapat bekerdja dalam-suasana jang tidak 
begitu tegang seperti sekarang. 

S 
Indonesia 
“Terkepal Pandai 
Sapi Perahan 

han. Disana diusahakan mendiri- 
kan sebuah melkcentrale diper- 
lengkapi dengan alat2 pendingin 
air susu (koelinstallatie) jang mak 
sudnja memusatkan semua air su 
su jang dapat diperas dari sapi2 
susu dari seluruh Grati. Susu ini 
didinginkan supaja tidak lekas 
mendjadi rusak dan dapat didjual 
sewaktu-waktu. Dengan djalan ini 
masjarakat pemilik sapi di Grati 
mendapat hasil lebih dari dulu2- 
nja. » 
t Perkawinan tiruan. 

.Dengan beaja R.K:I. sedang di 
bangunkan djuga bangun?an un- 
tuk keperluan . tempat2 perkawi- 
nan tiruan (kunstmatige bevruch- 
ting) di Grati dan Pakong (Madu- 
ra). Dengan -ini nantinja dapat 
dikurangi perbelandjaan pembel!i- 
an pematjek. Dengan djalan ini 
tiap pematjek dapat ,,menolong” 
sepuluh kali lebih banjak ternak 
betina daripada djalan normaal. 

: Rentjana. baru. 
R.K.f. djuga mengadakan usaha   

nah mendapat perhatian, ialah mem 
uat fokstations antuk “mermadjakar 

bersama peternakan unggas, teruta- 
ma ajam. Ditiap keresidenan diba- 
ngun sebuah fokstation. Pekerdjaan 
jang dimulai 1950 itu diharapkan da 
lam 1953 sudah akan djalan Iantjar 
dan akan dapat mebeajai sendiri. 
Dgn. demikian diharapkan akan da- 
pat memberikan bibit unggas kepada 
masjarakat dengan tudjuan menim- 
bulkan djenis ajam Indonesia baru 
jang berbadan lebih besar dan/atau 
bertelur lebih banjak. 

Sekian keterangan2 jang kita da- 

Suez: Gudang 

matik maka 

diharapkan 'akan dapat menjele- 
saikan masaalah persengketaan 
Terusan Suez. ' BN 

Yapi sumber” 
bahwa kemungkinannja tipis "se- 
Kali, bahwa — perdana .men- 
teri Mesir djenderal Naguib akan 
sedia melepaskan tuntutannja jg. 
menghendaki  supaja - pasukan? 
Inggris harus lebih dahulu me- 
ninggalkan “daerah Terusan Suez 
sebelum dia bersedia ' memulai 

nan Timur Tengah. 
Pun djenderal   

menolak serta  merta-tawaran 
Amerika Serikat untuk turut ser- 
ta dalam perundingan2 dengan 
Inggris mengenai penarikan ten- 
tera Inggris serta  perdjandjian 
pertahanan Timur Tengah. Per- 

pat, bahwa persengketaan Teru- 
san Suez adalah hanja antara pi- 
hak Inggris dan Mesir sadja dan 
bahwa penarikan tentera Inggris 
dari daerah Suez adalah satu ke- 
harusan sebelum dapat dimulai 
perundingan2 tentang pertahanan 
Timur Tengah. , 

Sebaliknja menurut pandangan 
pihak Inggris soal penarikan ten- 
teranja serta pertahanan Timur 
Tengah adalah dua masaalah jg. 
tak dapat dipisahkan dari satu 
sama lain. 

Setjara strategis daerah Suez 
sangat penting berhubung adanja 
terusan Suez, jang masih merupa- 
kan urat nadi bagi Inggris untuk 
menghubungkan Inggris dan ne- 
gara2 Commonwealth. 

Demikian pula daerah Terusan 
Suez ita adalah salah satu gu- 
dang perlengkapan militer paling 
besar didunia dan mempunjai 
rantaian pangkalan2 udara jang 
dibuat dalam masa Perang Du- 
sia II. Pangkalan ini jang dimili- 
ki oleh Inggris beserta pangka- 
lan2 udara jang terletak disekitar 
nja memainkan peranan penting 
dalam mengalahkan . pasukan2 
Nazi dalam pertempuran di Afri 
ka Utara dimasa Perang Dunia 
TH   Ditilik dari sudut keuangan, Ing- 
gris tak akan mampu lagi membia- 
ja pembikinan “suatu “pangkalan "jg 
sama besarnja ditempat lain didaerah 
Timur Tengah. Para ahli militer me: 
njatakan, bahwa tak ada lagi tempat 
lain dimana dapat didirikan pangka 
lan militer jang dapat memberikan 
keuntungan jang sama besarnja. 

Menurut perdjandjian antara Ing- 
gris — Mesir jang diikat tahun 1936 
pihak Inggris diharuskan menarik 
tenteranja dari daerah Terusan Suez 
dalam tahun 1956. Tapi pihak Me- 
sir sekarang menuntut pasukan2 Ing 
gris ditarik sebelum masa itu habis 

SMG., SAPTU 18 APRIL 1953. 

i Jang Perleng 
Militer Terbesar||Di Dur 
Sembojan Mesir: Inggeris Harus Tari 

Diri Dari Suez Atau Mati 
(Chas: ,,Suara Merdeka”) 

MENURUT SUMBER? diplo- 
pihak Inggris pada 

dewasa ini sedang ' mempertim- 
bangkan untuk memadjukan sua 
tu usul baru kepada Mesir jang 

itu mengatakan, 

perundingan mengenai pertaha- 

Naguib telah | 

dana menteri Mesir itu berpenda- 

  

  

   

mananjesmn 

Dunia 
5 ik 

mengenai pemeliharaan , 
jang telah didirikannja. Pun disam- 
ping itu mereka 

  

tiga. 
Pihak Mesir kelihatannja tidak 

penarikan  tentera Inggris  bersama- 
sama dengan masaalah pemeliharaan 
bangunan2 itu untuk kepentingan se 
kutu. Sumber2 resmi Inggris merasa 
ada harapan untuk menggabungkan 

|teranja dengan perundingan2- menge 

hanan Timur Tengah. 

Penarikan mundur 
mati. i 

Pada. kementerian luar negeri 
Inggris terdapat dugaan, bahwa 
|djenderal Naguib telah melahir- 
kan tuntutan jang sedemikian ke 
ras dalam soal ini, sehingga ada- 
lah sangat sulit baginja untuk 
mundur. dengan tiada ' mereng- 
gangkan hubungannja dengan re- 
'kanenja dari pihak militer serta 
rakjat Mesir. 13 

Baru ini Naguib telah meng: 
adakan perlawatan kedaerah hu- 
lu Mesir dan dalam pidatoZnja 
dimuka umum dia . menegaskan 
bahwa satu2nja djalan bagi Me- 
sir ialah ,penarikan tentera Ing- 
gris atau mati”. Kn 

Pembesar2 Inggris dan Ameri- 
ka sudah sedjak lama menduga, 
bahwa sentimen2 ultranasionalis- 
tis serta anti-luarnegeri jang di- 
dengung-dengungkan oleh pemim 
pin2 politik dan militer Mesir 
adalah dimaksudkan untuk keper 
luan dalam negeri. Tapi mereka 
mengakui bahwa kadang2 sangat 
sulit untuk menentukan Sa 
banjak dari teriakan2 itu dimak- 
sudkan untuk kepentingan dalam 
negeri dan berapa banjak puia 
jang betul2 membajangkan ha- 
luan politik pemerintah jang ber 
kuasa sekarang. 

3 Djalan bagi Inggeris. 
Penindjau2 politik di London ja- 

kin, bahwa djika Naguib menolak 
membitjarakan penarikan tentera In: 
gris serta pertahanan Timur-Ten 
bersama-sama, maka bagi IT: 
hanja ada tiga djalan jang dapat di 
tempuhnja, jaitu : TA 

teranja dari daerah Terusan S 

atau 

   

  

                   

1. Inggris dapat 

dengan harapan, bahwa tin $ 
demikian -akan- mer bkan djende: 
ral Naguib bersedia membitjarakan | 
tentang turut sertanja Mesir dalam | 
pertahanan Timur Tengah, dalam | 
mana akan termasuk pemakaian/ 
pangkalan Suez oleh pasukan? seku- 
tu. 

' 2. Inggris dapat mengenjamping- 
kan tuntutan djenderal Naguib sama 
sekali dan mentjoba membudjuk 
Amerika Serikat untuk membantu 
mengongkosi pembikinan pangkalan 

   

kapan 

angkat kaki sebelum ada djaminan2 
bangunan2 

' enuntut hak dapat 
kembali bila petjah perang dunia ke 

ada minat untuk memulai sesuatu pe 
|rundingan jang akan: membitjarakan 

inai turut sertanja Mesir dalam Perta" 

   

(perundingan tentang penarikan ten- | 

lbagai 
mendjadikan Curacao, 
djahan 

za! jang terletak 38 mil dari pantai 

telah menjatakan, 

  

    

  
Lembaran Kedua 

    

  

  

Kapal2 pelantjungan dari pel- 
i negeri. turut membantu 

tanah dja- 
Belanda jang ketjil itu, 

Venezuela, satu pulau jang paling: 
makmur di Hindia Barat dan sa- 

  

rapan, "bahwa Naguib lambat laun 
al robah sikapnja dan. menje-| 

          

  

yulai “perundingan 
1 tentera Inggris ser 

“Timur Tengah setjara 

  

  

   

jang mengetahui, ms- Kalan . 1 gan2 
ngatakan bahwa Inggris sedang me 
|resek2 Amerika tentang langkah apa 
jang harus diambil selandjutnja. 
Pemerintah dari kedua negara -itu 

bahwa mereka 
akan mengambil sikap jang sama da   baru ditempat lain di Timur Tengah. 

3. Inggris dapat pula menunda pem       
pat dari pihak Kehewanan. Sebaliknja pihak Inggris tidak mau bitjaraannja dengan Mesir dengan ha 

lam menentukan garis2 politik di Ti 
mur Tengah, termasuk soal menentu 
kan nasib Terusan Suez. : 

  

nja, oleh karena kita akui akan 

Melihat harga2 jg sekarang tertja 
tat dipasar2 dalam Negeri maupun 
di Luar Negeri, maka Java Kapok 
kini mempunjai harapan baik, hanja 
sajang produksi Indonesia sekarang 
baru mentjapai diantara 3596 pro- 
duksi sebelum perang. 
Sebagai faktor2 jg peating, jg per 

Ju dikemukakan disini, adalah sbb: 

Harga pasar dim negeri. 
Selama panenan jbl. diantara 

bulan September s/d Des. 1952 
harga dalam Negeri jang berkwa 
liteit ,,Average Java C” ada dise 
kitar Rp 600.-— s/d Rp 700.— 
sekwintalnja. Tapi pada ini wak 
tu terus meningkat dari Rp 7190.- 
s/d Rp 1040.— dan harga tsb. 
adalah harga ,,Speculasi untak 
pemakaian Locaal dan Interinsu- 
lair”. Sedangkan harga jang dibe 
rikan oleh para Exporteur untuk 
»Kebutuhan Export” pada itu 
waktu berkisar diantara Rp 605, 
tapi pada ini waktu bergerak tu 
rut bergontjang. 

Harga pasar luar negeri. 
Pada panenan jbl. diantara bulan 

September s/d Desember 1952, Pe- 
merintah telah memberi limiet. harga 
untuk kwaliteit Average Java C” 
dengan dasar C.LE, untuk Amerika 
$ 3712 cent per pond dan untuk 
Australia £-/2/8 per pond, serta 
untuk Holland af 3,— p. kg. Tapi 
pada ini waktu fihak Pemerintah In 
'donesia melepaskan limiet2 tsb., ka 
rena harga pasar dalam Negeri 
mempengaruhi tingkat harga pasar 
dunia. Hanja Amerika mau bajar 
dengan $ 5112 cent, serta Austra- 
lia £-3/8/, mengingat kebutuhan- 
nja dan djumlah permintaan hanja 
terbatas sekali. Karena mereka lebih 
suka membeli kapok keluaran Sai-     gon (Indo Tjina) ig lebih murali 
harganja, | 

Perdagangan. Dalam Negeri Mima Perhatian 
Pemerintah 

(Dari Wartawan Sendiri) 

KAPOK adalah bahan expert jang mempunjai nilai tinggi, 
jang tidak sangat dibutuhkan oleh rakjat atau jang tidak merugi- 
kan kepentingan rakjat, tapi penting artinja bagi menambah ke- 
kajaan Indonesia jang berupa deviezen di luar Negeri. Baik sebe- 
lum perang maupun sekarang ini, perdagangan kapok 
lam begitu dikenal dan diperhatikan oleh bangsa kita pada umum 

pok disamping bahan karet, kopra, j 1 
penting untuk pasar dunia dan merupakan bahan monopolie bagi 
dunia. Dalam masa panenan kapok : 
dagangan kapok mengalami suatu sedjarah ke-emasan jang belum 
pernah dialami dalam sedjarah Java Kapok. 

4 

Jannja rata-rata 150 

  

masih be- 

kekurangan keachlian. Java ka- 
kopi dan gula adalah bahan 

th. 1952/1953 ini, dunia per- 

- Keadaan export Java 
Kapok. 

Export Java Kapok dalam pe 
riode bulan September 1952 sam 
pai dengan bulan Maret 1953 jbl. 
menurut tjatatan resmi, dapat di 
gambarkan sbb.: 

346 
Zealand 26712 ., 

39119 
D0 

3 

a. Eropa ton 
b. Austr./Nw 
c. Amerika 
d. Japan 
e. Irian 

7». 

1048 ton 
an atau tiap bu 

ton, dari pe 
labuhan Semarang. Padahal pro 
duksi seluruhnja untuk  Djawa 
Tengah diantara 4000 ton. Dari 
pelabuhan ' Surabaja — diantara 
1000 ton (tjatatan concreet be 
lum ada), sedangkan produksi se 
Juruhnja untuk Djawa Timur di 
antara 3000 ton. Ini berarti p 
duksi seluruhnja untuk Indonesia 
ada sebanjak 7000 ton, sedang 
kan jang di-export diantara 2000 
ton. Akibat merosotnja ini export 
disebabkan kebutuhan export di 
desak oleh pemakaian locaal dan 
interinsulair, jang harganja terus 
naik. Dibandingkan keadaan ex- 
port Java Kapok pada tahun '36, 
telah tertjatat dengan ' maximale 
export kwantum dgn 24.847 ton. 

Maka untuk memperbesar pro 
duksi Java Kapok, ' serta untuk 
mentjegah merosotnja export, 
hendaknja dapat diambil  tinda 
kan selekasnja oleh jg berwadjib, 
sebagai berikut: 

Djumlah 8 
ialah masa 7. bul 

Ilama ada revolusi jbl. Djumlah tsb. 

KO 

Iso 

terdapat lebih dari 6096 jg hilang 
atau rusak, akibat pendudukan Dje 
pang serta kurang pemeliharaan se- 

belum termasuk tanaman onderne- 

lah tanaman tsb., hendaknja diada- 
kan ,CAMPAGNE SERENTAK” 
menanam bibit pohon kapok, serta 
mempelihara pohon2 jg sudah ada, 
jg diusahakan oleh fihak Djawatan 
Pertanian, bersama2 dengan fihak 
Pamong Pradja dan Lembaga Uru- 
san Kapok. Kebon Pertjobaan ka- 
pok (Kapokproeftuin) ,,Moektihar- 
djo”? di Pati, diusahakan masuk da- 
lam lingkungan Lembaga Urusan 
Kapok, untuk didjadikan pusat pern 
bibitan dan pertjobaan. 

Pohon kapok banjak terdapat di 
Djawa Tengah Utara, terutama di 
sekitar Gunung Muria Pati dan se- 
dikit di daerah Solo, sedangkan di 
Djawa Timur antara lain di Dae- 
rah2 Malang, Kediri, Madura dan 
Besuki: 
Sebelum perang produksi Indone- 

sia rata2 dapat: mentjapai 20.000 
ton, sedangkan sekarang baru men- 
tjapai kira2 7000 ton, dibagi dalam. 
produksi tanaman rakjat 6000 ton 
dan onderneming 1000 ton, 

/ Peraturan chusus kapok 
Untuk mentjegah  merosotnja 

export kapok dan untuk mendja: 
min adanja richtsprijs kapok glon 
dongan di pasar2 desa, serta men 
djamin pengolahan kapok jang 
stabil, diusahakan peraturan-chu- 
sus kapok, selekasnja dihidupkan 
kembali, antaranja jg terpenting: 

a. Kapok Belangen ordon 
tie th 1935 no. 165. 

b. Kapok Etablissementen ver 
ordening th. 1936 no. 478. 

dengan dirobah dan disesuai 
kan dengan keadaan sekarang de 
ngan disertai ,,Sanctie” jang lebih 
kuat. Mengingat keadaan devie- 
zen sekarang ini, ada baiknja bila 
para Exporteurs Kapok diberi 
»Protectie” dari fihak  Pemerin 
tah, untuk sekedar dapat mengim 
bangi export kwantum dengan 
dasar imbangan harga pasar da 
lam negeri dan pasar dunia. 

nan 

| Saingan Jaya Kapok. 
Selain Java Kapok, jg beredar di 

pasar dunia, ig merupakan djumlah 
dari produksi dunia, terdapat   Memperbesar. tanaman 

hon kapok randu. 
Tanaman pohon kapok randu (ta 

naman rakjat), atau dengan istilah 
Asing, “CEIBA ' PENTANDRA", pasar 

pula produksi kapok keluaran Sai- 
gon, Ceylon dan Afrika. Tapi nilai 
kwaliteit Java. Kapok, masih tetap 
tinggi dan tetap pegang  monopolie 

ming. Untuk dapat menambah djum | 

  dunia, Semestinja — Indonesia 

Kwaliteit Java-Kapok Memegang Monopolie Pasar Dunia 
Saigon-Kapok Merupakan Sajugan Besar.... dapat memproduceer kwaliteit ig le 

bih tinggi nilainja, seperti ,,PRIMA 
JAVA A4” dan ,PRIMA JAPARA 
B”. Tapi berhubung dengan ongkos 
produksi di Indonesia masih diang- 
gap tinggi, maka untuk “ sementara 
pasar dunia belum membutuhkan. 
Pula djangan dilupakan, bahwa pan 
dangan dunia Internasional, telah 
menganggap bahwa Jaya Kapok ter 
masuk golongan ,,LUX ARTIKEL”. 
Disamping itu luar Negeri telah 
mendapatkan bahan ,,PENGGAN- 
TI KAPOK”, sepertinja: plastic-ma- 
trassen,  glaswol,  innerspring dis. 
Saingan terbesar bagi Jaya Kapok 
adalah produksi keluaran  Saigon 
(Indo Tijina) — Karena harga ada 
lebih murah. 1 

. Maka bila fihak jg berwadjib ti- 
dak lekas2 bertindak, akan dicha- 
watirkan nama baik dari Jaya Ka- 
pok jg sudah terkenal diseluruh du 
nia itu akan ,,TERDESAK DARI 
PASAR DUNIA $ 

Memperbanjak pasar 
pendjualan dan propa- 
ganda. 

Kini sudah tiba saatnja, bahwa 
fihak jang berwadjib dengan se 
gera mengatur dan menambah 
pasar pendjualan serta: membuat 
propaganda di Juar-negeri lewat 
Kedutaan Besar kita, Delegasi 
Perdagangan atau lewat  Pame- 
ran2 Internasional. Beaja untuk 
keperluan tsb. dapat direntjana 
kan dari retributies Expor$ ka- 
pok. Karena kita mengingat, bah 
wa produksi Indonesia dikemudi 
an hari, tiap tahunnja terus tam 
bah, sedangkan export merosot. 
Bila setiap waktu kebutuhan 1o- 
caal atau Interinsulair sudah pe 
nuh, dichawatirkan akan terdjadi 
suatu ,,Overproductie”, dan da 
pat mengakibatkan suatu bentja 
na bagi seluruh perdagangan ka 
pok dan rakjat tanilah jang me 
ngalami kerugian, sebab harga 
kapok glondongan dapat terus 
merosot. Pada waktu ini seluruh 
perdagangan export kapok ada di 
tangan bangsa Asing, terutama 
jang terpenting jang berpusat di 
kota2 Semarang dan Surabaja, 
adalah: Rouwenhorst Mulder & 
Co., Internatio, Maclaine Watson 
&.Co dis. 

Demikian keadaan dunia perda 
gangan kapok didalam dan di 
Tuar-negeri. Semoga ada perhati 
an selekasnja dari jg  berwadjib 
untuk sekedar. dapat mengatasi 
kesulitan deviezen kita pada 

Presiden Pilipina, Elpino Ouirino, jang 
menundjukkan kegiatannja berhubung 
akan datang, disini terlihat pada suatu 
olehnja dengan berpakaian sebuah kemedja, jang dewasa ini sedang di- 

gemari oleh penduduk 

,Keadjaiban” Curacao 
Uang Kertasnja Diedarkan Dgn Dek- 

“king Emas 
Tourisme Sumber Pentjarian Jg Luamajan 

(Chas: ,,Suara 

  
  
  

  

         
dalam waktu jang achir-achir ini 
dengan pemilihan presiden jang 
pameran bunga jang dikundjungi 

Manila. 

pCt. 

Merdeka") 

lah satu masaalah ekonomi 
sangat menarik didunia. 

Walaupun Curacao harus me- 
ngimpor segala apa jang dimakan 
dan" dipakainja — tanda2 dari 
Suatu negeri jg miskin — namun 
mata uang Curacao  mempunjai 
dekking mas sebanjak 9696, sua- 
tu hal jang sangat menarik perha 
tian dalam dunia keuangan. 
i Sebagian besar dari kemakmu-. ran ini adalah mungkin lantaran 
adanja pelantjong2 jang mundar- 

ir menumpang kapal2 pe- 
lantjung tadi dan disebabkan oleh 
kedudukan Curacao sebagai pela 
buhan bebas, satu hal jang menje 
babkan 8,462 kapal singgah di- 
pelabuhannja dalam tahun 1952. 
Adalah satu hal biasa bila sebuah 
kapal jang - singgah .dipelabuhan- 
nja meninggalkan sebanjak $ 100, 
000 dalam satu hari berupa uang 
belandjaan pada- toko2 dipulau 
itu. 

Yahun jang lalu kapal2 serta pe- 
numpang jang diangkutnja memba- 
wa kira2 
sebagai tukaran dari arlodji2 buatan 
Swis, minjak wangi buatan Perantjis 
alat pemotret buatan Djerman, ben- 
da2 perhiasan buatan Austria, renda? 
Portugis, shaal Spanjol, sutera Irlan 
dia, topi Panama, porselin Delft dan 
gading berukir dari Timur, jang har 
ganja semua 50 sampai 7576 lebih 
murah dari harga di Amerika Seri- 
kat. 
Apa jang menjebabkan orang da 

tang berdujun-dujun kepelabuhan be 
bas Curacao ialah lantaran barang? 
mewah buatan negara? Barat mema 
suki Curacao hanja dengan memba. 
jar bea jang sama besarnja dengan 
umpamanja padjak pendjualan ' di 
New York sebesar 394. Meskipun bi 
la harga barang2 itu naik sedikit be- 
lakangan ini, dan sewa taxi naik pu 
Ja sebanjak 33 1/396, namun orang2 
jang datang itu tidak semakin berku 
rang. Orang jang datang berbelandja 
an itu ada sedemikian ramainja, se 
hingga tidak sedikit toko2 jang meng 
adakan pintu jang hanja teruntuk 
untuk masuk sadja dan orang jang 
masuk itu diatur sama banjaknja de- 
ngan orang jang keluar. 

Satu tjontoh bagaimana hal ini se 
muanja telah mempertinggi kemak- 
muran penduduknja ialah sumbangan 
Curacao atas bentjana bandjir di Ne 
derland. Dalam tempoh kurang dari 
72 djam dari penduduknja jang ha- 
nja berdjumlah 104.000 djiwa itu te 
lah dapat dikumpulkan uang derma 
sebanjak 500.000 dollar. 
Keuntungan jang dapat ditarik 

oleh penduduk pulau itu dari ini se 
muanja ialah bahwa dipulau itu ti- 
dak ada pengangguran, tidak ada jg 
buta “huruf dan kesehatan jang me- 
nakdjubkan baiknja. Upah seorang 
buruh biasa (unskilled labour) ialah 
5 dollar sehari. Disana sini dipulau 
tu didapati segala matjam sekolah 
dan geredja. Kedjahatan disini sedi 
kit. Hampir tidak ada gangguan ke 
amanan. 

Hanja sedikit dari dollar jang me 
ngalir ke Curacao itu jang dibawa 
ke Nederland. Dollar jang didapati- 
nja itu dipergunakan untuk memba 
jar makanan jang dibelinja dari Ve 
nezuela dan untuk membajar keper 
Juan2 lain seperti kain, badju, sepatu 
dan alat2 dapur jg. datang dari luar 
negeri. 
Masaalah paling besar dihadapi 

oleh Curacao ialah kekurangan ho- 
tel2 besar untuk menarik kaum pe- 
lantjungan supaja tinggal lebih lama. 

Pun minjak jang diperlukan untuk 
perindustrian dunia turut membantu 
mempertinggi kemakmuran Curacao, 
Dipulau itu ada dua buah pabrik pe 
njatingan minjak jang besar, jang 

jang & 

15 djuta dolar kepulau itu | 

Mendjelang 

tiviteit D 
. Keberanian Pertjasi Pusat 

wito dengan membuka lembar 
raan se-Indonesia jang 
ngat kami hargakan. 
bukakan topi, tapi 
kungnja tjita2 jang 
hal peleksanaannja. 
merasa puas, tapi 

baik itu ag 

permulaan, kadang?   da hari2 Paskah Ip. 
ngan itu di-undurkan 
lain hal. Punt. 

Lain keterangan tida 
la.ada kabar lagi jang 
kan bahwa pertandingan itu 
kemungkinan di-adjukan 
tgl. 1 Mei jad, Wah, in 
repot. 

Kita anggap sadja 
benar. Bagi umum hal 
sungguh membingungkan dan un tuk jg berkepentingan, terutama 
PEMAIN2-:nja betul2 memusing 
kan kepala. Segala : tindakan 
tentu ada akibatnja. Ta' lunut pu la sekali ini. Pemain? jang semu- 
la sanggup datang, tent ada 

| 

| 
ada 

6 pada 
1 sungguh 

berita itu 
seperti ini 

ggup unja 
beberapa jang berhalangan berhu 
bung dengan mundur-madjunja 
tanggal pertandingan. Sedikit2nja 
itu sudah merupakan suatu aki- 
bat, walaupun dalam hati ketjil 

kita mengharapkan djangan sam- 
pai terdjadi seperti itu. Pemain? 
kita tidak semuanja kaum da- 
gang, banjak jang mendjadi bu- 
ruh, buruh jang terikat akan wak 
tu dan kewadjibannja. Kewadji- 
ban "untuk mentjari nasi. Bukan 
maksud kami hendak membeda2- 
kan golongan. Bukan, tapi untuk 
golongan jg. terachir ini. djauh2 
hari harus sudah dapat memper- 
hitungkan kesanggupannja dapat 
datang atau tidak. Djika tanggal 
pertandingan diputar-balikkan, 
akibatnja tentu ada beberapa pe- 
main jang. djatuh. Bukan djatuh 
dimedan pertandingan, tapi dja- 
tuh tidak dapat mengambil ke- 
sempatan. 

Sekarang, apa jang mendjadi 
sebab hingga tanggal pertandi- 
ngan tidak menurut rentjana se- 
mula? Terus terang, kami tidak 
tahu dengan pasti. Djika mundur 
madjunja itu meliputi soal ..ima- 
teri” kami terpaksa diam. Tanpa 
uang tentu tidak djalan. Kalau 
bukan soal materi, kami dapat 
meraba  ke-soal lain. Tapi kami 
agadpeoehendaki itu: tidak. ingin 
menarik kesimpulan untuk apa 
jang belum terang. 

pertama 
Bukan menghargai 

patut segenap penggemar tjatur “ turut mendu- 

Dan bukan 
kita harus san 

pat terus hidup seperti apa jang 
mengalami 

telah tahu, bahwa pertandingan itu sedianja akan 
Mendadak 
sampai tgl. 

k ada. La 
menerang- 

  
4 LN 

Pertandingan ' 
Tjatur Se-Indonesia G3 4 aa aa aan aa aa san 

Hendaknja Semangat Spor- 
tutamakan 

jang diketuai oleh Dr. Soe 
: untuk mengadakan kedjua 
ini dikota Solo jad. sungguh sa- ja 

sadja dengan.. tjara mem- 

di Jogja 
an baru 
2 

ar dapat lantjar dan selamat dalam 
dengan hanja itu sadja kita sudah 
Sgup memeliharanja agar kita da 
kita inginkan. Memang segala 
djuga beberapa kesulitan. Umum 

dimainkan pa- 
berita, bahwa pertandi- 
jad. Karena satu dan 

diterima 
24 Me 

Liviteit dan ke-ichlasan dalam pertan 
dingan j.a.d. itu. Jang akan turut ja- 
lah djuara2 kota setempat,  perse- 
orangan, bukan regu kota lawan re 
gu kota. Memang nama kotanja tu 
rut terbawa djika wakilnja menang. 
Tapi djangan sampai ada suatu kota 
jang berhasrat mengirimkan. bebera 
pa pemain, hanja dengan tudjuan me 
nambah ,,kans” untuk nama .ha- 
rum kotanja. Apa lagi menjimpang 
dari peraturan dan putusan jang su 
dah ditetapkan oleh Pertjasi Pusat. 
Perumpamaan sadja: di Solo su- 

dah ada djuaranja dan ini dianggap 
sebagai wakil Solo. Djangan sampai 
ada salah satu penduduk 'Solo, jang 
sudah bertahun-tahun tinggal di So 
lo, memproklamirkan dirinja seba- 
gai djuara Kebumen, Besuki atu 
Sunda-Ketjil, dengan alasan daerah 
itu. belum ada wakilnja dan ia me 
mang betul2 kelahiran kota atau dae 
rah. itu. Ini kami rasa tidak adil. Ti 
dak adil, karena ia seharusnja daput 
memperdjoangkan nasibnja dalam 
pertandingan untuk merebut kedjua 
raan Solo jang telah diadakan diko 
ta dimana ia bertempat tinggal. Mu 
dah2an hal seperti ini tidak akan ter 
djadi. Kita harus pertjaja dan ichlas 
kepada -wakil jang sudah ditundjuk 
oleh kotanja. Soal kalah atau me- 
nang itu djatuh nomor dua. Dengan 
demikian, sebagai pentjinta - tjatur, 
kita sudah membantu sebaik2nja 
atas djerih-pajah Dr. Soewito Cs Tag 
tua dan pengurus Pertjasi Pusat di 

Pit Lempujanganwangi 19 Jogjakar 
d: 

  

Berita2 Dunia Tjatur. 
1 surat terachir jang di 

terima oleh ,,Pertjas” Semarang, 
maka pertandingan untuk kedjua raan tjatur se-Indonesia akan dja- 
di dimainkan dikota Solo pada 
tanggal 1 sampai 7 Mei jad. 

Djika tid 

Menurut 

ta 

tidak ada halangan ma- 
ka nanti pada tanggal 25/26 
April jad.. Bond Tjatur Tegal 
akan mengukur kekuatannja de- 
ngan Bond Tjatur Semarang (Per   Sekedar andiuran. Peliharalah spor 

(Melulu Utk: Golongan 
Probleem 2. 

tjas). 

»Gevorderden”) 

Kraemer)   

(Pengarang: 

  

     Putih djalan dan mat 
zet, 

Putih: Re1, P3, Bb7, 
d3 dan bidak h7 
bidak f4 (6 buah) 
Hitam: Rh8 (4 buah) 
Djawaban ditunggu 

paling lambat tg. 25-4- 

    

DELEGASI INDONESIA KE 
SIDANG ECAFE DI TOKYO, 
Delegasi Indonesia jang akan 

menghadliri konperensi Ecafe di To 
kyo, kemarin pagi telah bertolak da 
ri Djakarta menudju Tokyo. Delega 
si Indonesia itu diketuai oleh Ir. 
Anondo. Kepala Direktorat Pertam 
bangan pada Kementerian Perekono 
mian dan anggota2nja terdiri dari Ir 
Surodjo dari Djawatan Pusat Per- 
tambangan dan Djanamar Adjam da 
ri Kementerian Luar Negeri. 

Konperensi cafe di Tokyo itu 
akan berlangsung dari tanggal20 
hingga 28 April jang akan datang 
dan akan membitjarakan soal2 mine 
rat. 

2 ORANG ANGGOTA PAR- 
TAI REPUBLIK KE MOSKOW. 

Dua orang anggota madjelis 
rendah Amerika Serikat dari Par 
tai Republik, James Fulton dari 
panitia urusan Eropa dan Robert 
Corbett dari komisi urusan pega- 
wai negeri, telah minta visa un- 
fuk Moskow. 
Mereka kini sedang dalam 

djalanan di Eropa sedjak tan 
22 Maret jl. 

PABRIK PLASTIK BARU 
DI CHUNGKING. 

Sebuah paberik plastik baru di 
Chungking pada tanggal 1 Mei jang 
akan datang akan memulai produksi 
nja setjara besar-besaran. Ini adalah 
pengusahaan plastik jang pertama di 
Tiongkok Barat Daja. 
Bahan2 jang terpenting bagi pabe 

rik tersebut kabarnja terdapat banjak 
sekali didaerah Tiongkok Barat Da 
ja. 
Pembangunan paberik tersebut di 

mulai dalam bulan September jl. 

per- 
ggal 

  

membawa muatan minjak. kasar. Di 
samping itu kebanjakan dari kapal2 
perriumpang serta kapal2 barang me 
ngisi tanki2 bensinnja langsung dari 
tanki2 jang ada dipabrik penjaringan 
disitu. Kapal Belanda ,,Nieuw Am- 
Sterdam” jang mengadakan pelajaran     memperoleh minjak kasarnja jang di   umumnja dan untuk pembangu- 

nan Ekonomi Nasional kita pada 
chususnja, 

  

Kon Bataviaasch 

  

Lambaga Kebudajaar indonasia 
Genootschap 

van Kurstenen Watenschappan 
  

  pompa dari daerah Venezuela, Sela- 
ma tahun 1952 ada 6,271 kapal mi 
hjak jang tiba di Curacao dengan 

tetap antara Nederland dan Ameri- 
ka memuat kira2 1.600 bensin setiap 
kali ia singgah disana dalam pelaja 
tannja melalui Laut Caribbean,   

      

  

  

Dengan mendap 
dari. peminat-pe 
utama tjabang 

at. perhatian banjak 
minat olah raga ter- 
bulu tangkis, di Dia- 

karta Rebo malam digedung Sin 
Min Hui telah dilakukan pertandi- 
ngan bulu tangkis jang seru, antara 
seorang djago Djakarta, Eddy Jusuf 
dan djago Singapura Ong Poh Lim, 
jang berachir dengan kemenangan 
gilang-gemilang dari djago Indone- 
sia. Sehabis pertandingan ke 
dua djago didepan lensa, Eddy 
Jusuf (kiri) Oh. Poh Lim (ka- 
nan), 5 

  

MAU-MAU TEWASKAN 4 SERDADU INGGRIS. 
4 Orang serdadu Inggris dari resi 

men Kenya hari Senin malam telah 
terbunuh, ketika sebuah gerombolan 
Mau Mau jang terdiri dari 100 orang 
menjerang dalam sebuah perangkap 
sebuah patroli didistrik Fort Hall. 
Ini adalah serdadu2 Eropah pertama 
jang tewas dalam kampanje terhadap 
Mau Mau. 

  



      

  
      
Jang ta' 

UNTUK LELAKI : 
1 Dapat menjembuhkan segala penjakit2: tambah darah dan air 

pinggang pegal Rheumatic, kat” 

»GELAS 

Tua Mendja Ta 
Tarana selalu minum Anggur 

TIjap .GEL 
lagi di seluruh IN 

telah terbeku Mendjadikan KUAT, 
Ini anggur kerbikia dgn. 

Tjap 

pada wanita, 
dan tjape2 dan badan kurus. 

UNTUK WANITA : 
Dapat menjembuhkan: 
ga lama tidak bisa duduk 
rus dan Rheumatic. 

UNTUK HAMIL : 

SEHATda 
obat-obatan akar2 dari Tio 
Aa ini ada Tapak Nana 

Anggur Kol esom 1 LELAKI 

Aarvan . 
   

“dan 

  

   

DONESIA Knee S0, keru to 
Tjahaja selalu tetc 

  

x 

dalam impian : 

Dateng bulan tidak tjotjok, perut sakit ta” bisa hamil 
perut, sering2 tjape gringgingen, t 

  

MUDA! 

         

  

  

ati kurang tenaga tak bisa ,,de- 
menge eluarkan air manik, badan linu 

, peranakan dingin hing 
ambah di Arah kurang tidur badan ku- 

Dapat menjembuhkan: Hamil dalam kandungan 2 sampai 3 bulan "ka tumpah2, badan lemah 

Perhatikan: (Prempuan hamil dilarang minum an 
Dapat menjembuhkan penjakit2 hingga membikin 

kuat, sering mengeluarkan darah 

ur branak) 
“uat kembali. 

kaki tangan dingin kurang darah muka putjat sering2 kaget, ta? bisa tidur, tempat anak kurang 
putih, badan linu dan pinggang pegal. 

Sesudah branak : -perut sakit, 'ba- 
njak mengeluarkan darah, muka putjat badan lemah, kurang tidur ta” napsu 'makan kaki tan ngan di 
ngin 
dan kurang air tetek, tumbuh kurang kuat, 

Harga sebotol besar Rp. 12.50, 
Bisa dapat beli di Toko Obat2, 
Djohar di seluruh 

linu dan pegal masuk angin, panas dingin aos sering ingin minum, ' 
sakit perut lantaran beranak muda. 

Sebotol ketjil Rp. 4.50 
Warung2 Toko2 besar maupun ketjil dan di Pasar2 

PEKAN ! 

Pusat pendjual : 
ENG THIAN HO, Solo- 

Toko Obat ENG TAY HO dan Perusahan 

Tjap ..velas 

  

SEMA 
PEKODJAN Nge: 101 

   

29 
— NO 
Fa 

. 1881. 

kepala ' pusing  berkunang 

. 

ENG TAY HO, Djocja - .HOK AN”, Magelang 

Anggur Kolesom No. 1 

Has 

  

   

KEPERLUAN Kanton 

  

  DLL. 

      

  

   

e ooEen 

    

BODJONG 106 ' (PASAR BESAR 
Ro “Wogongi 15 

14 Tetp. $ 4004yos1 
SEMARANG Se AN NA ana Ti 
SATU - SATUNJA kamar jang. dapat memberi 
tanggungan dan kepuasan untuk tuan/njonja punja 

| keperluan perabot rumah tangga jang modern. 
MG TEmEKA SHOWROO M kita.       
      
  

basi 

  

  

SURAT TERIMA KASIH 
Dengan djalan ini kami menjatakan membilang  diperbanjak 

| terima kasih atas pertolongan Tuan, 

Tabib. M.S. RAHAT 
SETERAN 109. SEMARANG. 

jang mengobati sakit WASIR (Aambeien). kami dan. telah 
. dapat sembuh kembali seperti sediakala dalam tempo 11 hari: 

- pengobatan mana tidak dengan OPERATIE. 
Hormat kami, 

Ni. SARD.JO 
Djl. Tegalwareng No. 32. 

Semarang.   

  

“OLEH KARENA PEROBAHAN HAWA 
4 Kesehatan badan kerap terganggu, utk. mendjaga supaja djauh dari 
penjakit gangguan angin, minumlah : 

5 ANGGUR KOLESOM tjap ,BOEAJA” 
jang sudah terkenal mengandung sari? dari bahan2 jang menambah 

$ kekuwatan dan dapat menambah darah. 

KONG. DJI ToNg, Pekodjan 105 Pusat pendjual : Telp. 1895. Smg. 

  

  

  

      

& 
GOODYEAR 

SUPER, CUSHION ' 

      

Goodyear's SUPER CUSHION 

Pa adal lah berkat besar lingkarnja serta: sedikit 

tekanan hawanja, sebuah ban, jang dengan | 

Mug sadja meluntjur diatas semua djalan2 

jang tidak rata. 

Lain dari pada itu, menghilangkan pula 

getaran2, jang mendatar, hal mana 'daja- 
  

dikalahkan olehnja. 

Vi lebi 4 anak orang berkendaraan dengan memakci 

Geodyear daripada | lain merek 

| 
penarik dan daja-kemudi mobil Tuan tidak | 

l 

ban 

  

Untuk SEMARANG: 
TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, 
TOKO SELECTA, TOKO KAUW dan 
semua. IMPOR TIR2 'AUTOMOBIEL. 
Selandjutnja Agen2 diseluruh Indonesia. 

2 BGY.5201 
        
      

          
    

Kekaja'an N.V. Volkshuisvesting 

Akan Dioper K.B. Semg? — Soal Penghapusan 
NVV. Akan Dibitjarakan Dng. Pemerintah Pusat 

(Oleh Wartawan Sendiri) 

BARU-BARU ini di Semar ang 
an-pembitjaraan mengenai N.V. Volkshuisvesting 

telah diadakan pembitjara- 
jang belum 

lama berselang telah diberitakan di harian ini. Jang hadlir dilam 
pertemuan itu a.l. Ir. Bleichrodt, Komisaris Pemerintah Pusat utk. 
NV VWolkshuisvesting, H. N. Gro enier dan A.D. Cattoir dari Dja- 
karta, Sudjono, Abubakar Iman 
Paryono Surjodipuro, Sukartono. 
ketua DPD KBS Hadisubeno So 

Chourmain, Ir. Tjoa Ting Kie, 

Pertemuan ini dipimpin oleh 

srowerdojo. Diputuskan, untuk 

menjerahkan pimpinan administr asi N.V. kepada sdr. Aloewie. 

Tentara Kon- 

tra D.I. 
Vuurkontakt,Seru Didesa 

Pasirlutung 

Dalam suatu gerakan 
sihan jang dilakukan oleh tentera 
dari Bataljon 304 didesa Pasir- 
lutung (Tjiawi, kabu Yasik- 
malaja) telah t di |» VGUECON- 
tact” dengan g oolan D.I. ig| 
seru djuga. Eny pihak tentera 
ada seorang TNK gugur, sedang | 
dari pihak g polan 20. orang: 
mati, diantaranja ,,scorang ko- 
mandan kompi D.I” jang b 
ma Wahab, jang memimpin | 
-kompi D.L” disitu, Selandjut- | 
nja tentera berhasil mensifa pis- 
tol, klewang dan tas2 ' berisi 
dokumen. 

  

                

Sebagian dari gerombolan itu da-| 
pat mengundurkan diri, tapi kemu- 
dian berdjumpa dengan patroli ten- | 
tara dari Bataljon 609 didaerah de- 

tempat gerombolan |' 
Dalam tembak-menem- | 

bak jang kemudian terdjadi gerom- | 
bolan mundur lagi. Korban ' dari! 

sa Bunihurip, 
bersarang. 

kedua belah pihak belum diketahui. 
Pihak tentara mensita 1 sten gun, 
4 tas berisi surat2 dan membakar 
4 buah gubuk 
itu. 

Dapat dikabarkan, btn sebelum 
gerakan2 pembersihan terdjadi ” pi- 
hak gerombolan telah mengadakan 
offensif terhadap sebuah pos ketjil 
tentara dan membakar 11 buah ru- 
mah rakjat didesa Pasirtamiang. 
Kerugian akibat serangan ini ditak- 
sir sebanjak Rp. 66.000,—. 

. Selain dari pada itu pihak ,,Na:- 
bul Inram Negara Islam Indonesia” 
didaerah tsb., menurut keterangan 
djurubitjara tentara dan TT IIL te- 
lah menjebarkan' pamflet, jang me- 
nerangkan, bahwa ,.kompi koman: 
dan D.I. jaitu O. Suranata” jang 
bersama 244 orang anggauta D.I. 
lainnja jang sudah. menjerah itu 
adalah untuk melakukan infiltrasi. 

Diterangkan oleh djurubitjara Je- 
bih djauh, bahwa pihak tentara te- 

|dan Resimen 25, 

tempat gerombolan | 

  lah menginsjafi maksud dari surat 
sebaran baru ini. 

  

Lebih djauh dari kalangan jang 

berdekatan didapat kabar bahwa 
N.V. Volkshuisvesting telah mem- 

punjai tanah seluas 210.114 m” ter- 

letak di Bugangan dan mempunjai 

715 buah rumah. Mengenai hutang 

dari pada NVV itu,” rapat telah 

menjetudjui prinsip untuk melunasi 

'pindjaman tsb. dengan me ndjual 

Sebagian tanah, tetapi lebih disetu- 
djui pula, kalau Kota Besar Sema- 

rang jang mengoper. semua hutang 

'miliknja NVV. Besarnja hutang pi- 

utang dari NVV berikut- renten ia- 

lah Rp. 714.000,— dan Rp. 182.376, 

50. Rapat pun menjetudjui untuk 

imengembalikan aandeelen A sebe- 

sar Rp. 150.000,— jang dipegang 

oleh Pemerintah Pusat. Kalau se- 

mua hutang-piutang tadi dioper oleh 

negeri, kemudian NVV. akan diha- 

puskan. Semua kekajaan dari NVV 

'ada dibawah kekuasaannja Kota- 

pradja Semarang. Prinsip pengoper- 

an ini pun disetudjui oleh Ir. Bieich 
rodt dan beliau berdjandji untuk 

'membitjarakan soal tsb. dengan Pe- 

Imerintah Pusat. 

. . . 

Demobilisan Di- 
tempatkan Pada 

6 . 

Objek2 Ekono- 
. . 

mi Penting 
Letnan Kolonel Sukawati, Koman 

jang kini men ngha- 

diri rapat2 routine triwulan dengan 

pd. Panglima T.T. VII memberi ke- 
terangan2 tentang tindjauannja ba- 

ru2 ini dalam liburannja ke Djawa- 

Tengah dan Djawa Timur. Dalam 

lingkungan penempatan anggota2 ten 

tara dari Djawa-Tengah dan Djawa 

Timur jang tahun ini akan. didemo- 

bilisir ia katakan, bahwa mereka 

akan ditempatkan pada tempat2 ig 
penting di Maluku. Antara lain me 

reka akan ditempatkan pada objek2 

penghasilan mangaan di Halmahera 

dan minjak di Bula (Ceram). Rentja 

na tentang hal ini sedang dalam ting 

katan perundingan dengan jang ber 

sangkutan. 

Letnan Kolonel Sukawati terang- 
kan selandjutnja, bahwa Resimen 23 

akan kerdjasama dengan Pemerintah 

Sipil di Maluku untuk usaha2 trans 
migrasi dari. rakjat  Djawa-Tengah 
dan Djawa Timur ke Maluku dalam 

  

Kursus Tertulis 
S.M.A. 

Kursus Tertulis SMA jg 
lama direntjanakan oleh Mesase 
terian PPK, kini telah siap dan 
akan dimulai Na ala Ha tgl. 
1 Agustus 1953 jg akan datang. 
Kursus tsb. baru Nou menerima |: 
peladjar2 baru untuk kelas I ba 
gian B, sedangkan kelas2 bagian |' 
A dau begitu pula kelas Il 
dan III bagian B belum dapat di 
adakan. Hal ini bergantung kepa 
da banjaknja pelamar atau tja- 
lon2 untuk bah. dari kelas2 itu. 

Para tjalon dapat mendaftarkan 
dengan mengisi dan Pang 
ni formulir2 jg dapat diperoleh d 
Inspeksi2 didaerah2, dengan menje- 
torkan sekali uang keran untuk bu 
lan pertama sebanjak Rp 20.— 
(duapuluh rupiah) kepada Kantor 
Pos, kas Negeri setempat. Demikian 
pengumuman Kementerian PPK jg 
selandjutnja terangkan, 
daftaran dapat dimulai 
sampai 
1953 dengan tjatatan bahwa permin 
taan jg dimadjukan lewat 
tsb. ini tidak akan diselenggarakan: 

sekarang 

Meoeaaon 
“Di Russia 

(jumlah Bob 
Pn Diperketjil 

16 REPUBLIK Sovjet akan 
memperketjil kementerian2-nja 
sesuai dengan rentjana reorgani- 
sasi pemerintah federal Sovjet 
Rusia, sesudahnja Stalin mening 
gai dunia. 

Kira-kira 50 kementerian akan 
diperkefjil mendjadi kira-kira 30 
buah, sesudahnja sidang pimpinan 
ertinggi, Sovjet mengambil kepu 
tusan pada tanggal 15 Maret, jg 
meratifikasi pengangkatan dewan 
menteri baru dari perdana mente 
ri Malenkov. Proses serupa ini 
kini mulai dilaksanakan dalam se 
'fiap republik2 konstisionil. 

Ukrania,. republik Sovjet terbesar 
sesudah republik Sovjet Rusia ada 
lah jg pertama mengumumkan utk. 
memperketjil kementerian2nja. Ha- 
rian Pravda Ukraina jg terbit di 
Kiev dan jg diterima hari 
Moskow menerangkan, bahwa pim- 
pinan tertinggi Ukrania telah me- 
merintahkan ' formasi 6 kementeri- | 
an jg susunannja sebagai berikut: 
Dalant negeri, kebudajaan n, 'pertaha- 
nan, pertanian, industri ringan dan 
persediaan 19 kementerian jg lama. 

(Reuter). 

Batjalah 

»SUARA   lingkungan pertahanan jang melipu 

it djuga' lapangan2 pertanian dan 
pembangunan. (Antara) 

Aa Mai Wan 

MERDEKA” 

  

telah (f 

bahwa pen-| 

dengan tgl. 15 bulan Me & 

tan ggal " 

| DIOKJA 
| JAPARA - - 
KEBUMEN 
KEDUNGDJATI 
KENDAL 
KENDAL 
KLATEN 
KUDUS 
KUDUS 
KUTOARDIO 
MAGELANG 
MUNTILAN 
PARAKAN 

  
Rebo dil 

  

THE 

        
LIEM 

oo kaslar 
Seteran (Doewet) 37 

-Semarang 

  

    

  

  

  

  

  

Pernjatain Sembuh 
Alchamdullilah wassuhurillah 

penjakit. kami: sesek kurang lebih 
5 bl, badan biasa, makan “biasa, 
hanja tidak dapat bersuara nja- 

| ring sekarang 
seperti sedia kala: 
dari usaha kami berobat 

“Gleh karena 
DARI 

No. 21/SM Solo. 
“Kemudian kami mengutjapkan di 
“perbanjak terima kasih atas ban 

    

    

KA 'afau “wissel - - di 
Fe 2,50 buat balasan. 1 Ta 

Salatiga   
  

  

  

Harian ,SUARA MERDEKA” 
Bisa didapat pada Agen? dibawah ini 
AMBARAWA 

BARENG (KUDUS) 
BANDJARNEGARA 
BATANG 
BLORA 
BODJA 
BOJOLALI 
BONDOWOSO 
BREBES 

BUJARAN (DEMAK) 
DJOKJA 

  PATI 
PEKALONGAN 
PURWOKERTO 
PURWODADI (GROBOGAN) 
PURWOREDJO 
PURWOREDJO 
REMBANG 
SOLO 
SOLO . 
SRAGEN 
TELAWA 

| SALATIGA 
TEMANGGUNG 

| TJEPU 
. TJIREBON 
UNGARAN 

WELERI: - 1 
' WIROSARI 
WONOSOBO 

  

Sdr. 

TOKO. San 5 ea : 

Sdr. R. 

TOKO 

  

SLAUW THIAM HOE 

» ABDOELDJALIL 
».. NUMAN 
».. LAUW TIIEN GWAN 
».. OEI TIANG SIOE 
»... SOE ROKO, 

Toko ,,AWET” 
Djl. Lodojong 32 

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

d/a Djaw. Pener. Katjamatan 
 Djl. Djember. 11 
d/a Sudarno Mantri Pulisi 

Wonosari 

  

SUKADI. 

    

Kenekan PB. 1/186 
Gladak Pengutahan 1 
Dil. Muka Gadean 
Djl. Renville 17 

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

TJENG DO 
- OEI Ap Hen 

SAEBANI 
3 HARDJOPRAJITNO 
2 ISKANDAR MASRURI 
5 M. ROMDON 
& WIRJOSUTEDIO: 
3 KWIK KOK HIEN. 
5 LIE HWIE “YAUW 
5 SUWANDI 
s TAN KING SIEN 
5 KOO YONG TIWAN 
s LIE PEK HAN. . 

ai K. SUROREDIO 

SKARTOSENTON No"! 
»” OEMAR 

KOO KIOE Na 
LAUW - Pasar Pon 

Nan 2eNg an Djl. Panti 110 

R. SUPARDI go ea, 
R. SOEROJO Djl. Tuntang 47 
YANG CHANG LIN 
OEI KHING SWIE 
ARFAN 

2 SUPARNIO - , 

TJIOOK TJENG- THOAN 
M. SUKADIS 
SUKIRMAN 

Djl.. Ketapang 
Djl. Djagabajan 225 
Pudak Pajung Mriteran 

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

  

      

el 
Ketiak,kaki, tangan 
Ma 

   

sedjuk dan 
ng. dengan 

AA 
ud! 

Ran 

   

Dirumah obat & Toko? 

Druk, 

  

vii No. 59 SATINYA/7 1S. 

  

    

  

Kursus Boekhouding A. ,Tertulis: 
Dapat dipeladjari oleh setiap orang | 

diseluruh Indonesia kursus tsb. 

tjara tersurat. SUKSES dan TJU- 

| KUP TERKENAL. Mintalah kete- 
tangan -I perangko 50 sen pada: 

| Cursus Dagang , Dua-Saudara' 

telah SEMBUH If 

DJAUH di tempat bapak DIOCO- (kh 
OCCULTIST di Dji. Grogolan | 

  

  
CLICHE: LILIN, | RASTER Sari ETIKET BERWARNA - 

  

uan bapak. , Ri 

Hormat kami, Ig! BI 
TANDIJO- 

f Polisi Wilajah |. An 

    

  

MINJAK OBAT ' BAN LENG | 
Dapat Ji untuk menjembuh- 
kan: batuk baru 'atau Tama, sakit 
tenggorokan, sakit perut dll. : 
Bagi ' bisul2, kudis2, gata2, digigit 
binatang berbisa, kena api, dapat Ie- 
kas hilang dengan digosokkannja. 

Apabila merasa. lelah atau salah 
urat: dari sport atau djatuh dapatlah 
Ban Leng digosokkan (dipidjet) dan 
diminum, semua itu penjakit“lekas ' 
sembuh Karna : Ban Leng telah da- 
pat banjak sekali surat pudjian dari ' 
Tuan2 jg. terkenal, jg. sudah disem- 
buhkan oleh.Ban Leng ini, dari ma- 
tjam2. penjakit. Kalau Tuan suka 
batja surat2.pudjian tsb. kami bisa 
kirim sama Tuan. : : 
Ban Leng dapat.dibelih pada semua . 
toko2 Obat DIL: kalau tiada: boleh ' 
kirim Rp. .8,50. Kami nanti kirim 
1 botol sama' Tuan dengan tertjatat. 

Dikeluarkan oleh. Rumah Obat 'TJEH SHE: TONG. : 

Djl. Bawean no. 22 Tilpon 2207: s' Surabaja. 

  

    

  

  

    

    

  

oe Wan Fa 1 
TAGOR: UU ne 

wIDOS ARI No. 3 SEMARANG, sai 

  
  

  

      “Dj. Djaparis 337:— 341A Medan F 
aa £   | KING of eh 

  
Rambut putih djadi hitam 

100-.pCt GARANSI TIDAK LUNTUR 
  

RADJA OBAT 

    

HITAM RAMBUT 
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