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  harus ada, begitu djuga  planning2 
internasional, misalnja- badan unuk 
penampungan ,refugees” harus di talak | Tidak Dibawah 

DALAM KONPERENSI 

hannja tetap berpegangan pada 
aSuez, jg telah dikemukakan oleh 

Arab dan. terutama kedaulatan Me- 
sir”. Nassir djuga mengatakan ,.Me- 

SNN mem 

  

  

  

Pemilihan Umum Mesir 
Baru Dalam Tahun''56 
Mesir Berpegangan Tetap 

Oktober 1953 Tentang Soal Daerahj ' 
Terusan Suez 

pers di Kairo P.M. baru Mesir let- 
nan-kolonel Djamal Abdul Nassir menjatakan bahwa pemerinta- 

usul2 tentang soal daerah Terusan 
Mesir kepada Inggris dalam. mu 

SURATKABAR RRT ,,Harian 

Pada Usul2 

EDISI POS. 

  

  

| Djembatan 
Udara RRT? 

Utk Mengangkut 
perbekalan2 Ke 

Vietnam 

HARIAN ,,Kung Shours Dai 
ly News” jang terbit pada hari 

Senin di Horgkong mewartakan, 
bahwa 

menjedjakan 6 buah pesawat tran 
sport untuk keperluan djembatan 
udara ke Indo “China jang dilaku : 2 innia kim | Selatan” jang diterbitkan di Kan 

: : : idun . 
sir dan negara2 Arab la'nnja kini aa kan oleh apa j disebut ,,Ko 

E esas hubungan ini ia bertanja apakah Jadakan. 
mengadakan persiapan untuk men- Ka Maan, Tana Pan mando Nan anna Uda 

F ..&. komunisme dapat diterima seba 
djawab dengan kekerasan setiap | ' Sa ' 

  

'gai faktor untuk menjelesaikan 
soal2 politis dan ekonomis sosial 
jang ruwet sekarang atau harus 

insjafi bahwa keadaan dunia ke 
tika ini berlainan dengan 25 ta- 

-|bun jang lalu.” Negara didunia 
tidak fantara satu dengan lain2 begitu 

  

. Kemudian anggota DPP Par- 
kindo itu mengupas pula persoa- 
lan2 didalam negeri dari pada 

Bagi negara2 muda, rata2 banjak 
kesulitan2 jang hampir tidak da 
pat diatasi. Diantaranja dari ke- 

Telapak Kaki Kominis 

Dim Perang Dingin Bukannja Politik 
Netral— Beberapa Keterangan2 

agresi jg dilakukan oleh Israel. 
Soal pemilihan umum. 

Selandjutnja Nassir mengumum 

peralihan, jang telah ditetapkan 
untuk 3 tahun, telah berachir. 

Menurut Nassir tindakan2 jang 

telah berhasil membuka kedok 2 
buah organisasi kontra-revolusio- 
ner jang besar2, ialah ig disebut 

trik Pei Kiang (Kwangtunp), jang 
telah melakukan kegiatan2 kon- 
tra revolusioner di provinsi2 

ra Vietnam”. (Antara). 

am | ditolak. Disamping itu anggota | negara muda seperti Indonesia, NAN : :.. 1l- Ikan bahwa pemilihan & ta2 | “Ching Feng She” (..Perhimpu- : 
n| DPP Parkindo ssb. mengemuka | dimana dikatakannja bhw umum Politik Indonesia Jang Tak Berfihak Nana Mesir Tn diadakan nan Pisau Belati Biru”) dan ,.Ba Djadikan Djakarta 

ag|kan pula bahwa haruslah di- Inja persoalan itu serupa sadja. dalam tahun 1956 sesudah waktu | "san Pelopor anti-Komunis dis- | 5, : 
Kota Jg Indah 

Andjuran Presiden Kpd 
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PARAN To ebeg Kama Yoga Bantulah 
| Harga Lengganan (bajar dimuka Rp. 11— dalam kota Sn 

IPAR : i | & Iv. Ip. 0.80 ye 3 CL Harun Gina ora mp3 
DOMPET MER API 5 

& sma 
aa ts naa menurut siaran Radio Kairo jg tertangkap 3 Maa Na Tg 

a ersetudjuan2 | Pp. TA $ 2 : di Paris pada malam Selasa. Nassir dalam pada itu menjatakan | mengirim perlengkapan2 melalui 
Eu dian KM. 3. al ia aa A aa NP amy abah Ma ae bag Belok oli apn Sona Ana ssh. jang telah dikemuka | pengiriman2 dengan truk2 dan 
3 3 Aa NA na iahas: Pe engan So Bo ren oa n kepada Inggris pada tg. itober , dianggap sebagai mag gkut. an" . 9 telah memipentngkan kendaan  Repubi Indi sebaga va ag an an Sea en kaan ea 3 landa telal dbasan jaga dalam hubungannja dengan dunia internasional. e di. Indo China : : — eaanan aa Ga Olah MT, Tunas Men “dun Sea jo pki | | Digulung | 
3 rakan : an NN aa Ba 2 kini ngsas Alrika Gan Asia ini ditanda-tangani oleh Turki dan Menurut harian tersebut. sela 

3 bulan jo Tana 3 , ves not i sedang berada  »dipinggir Pi Sa Ba Pakistan, Nassir mengemukakan bah Habi D ma bulan Maret 'jl RRT telah 
# Tn «arena kemelaratan, keku rangan makanan dan perdjoangan Pada hari Djum'at jbl. Presiden Soekarno telah mengundjungi pusat-lati- | wa pakt tadi dapat tak effektif sel Sa AN mengirim. kira 3 04 fana asn 
2 lawan pendjadjahan, ( kan negara2 ,,the haves” jaitu me-| pp dari Komite O.ympiade Indonesia di Djakarta, dimana tjalon2 jang | ma negara2 Arab tak mau turut ser 2 Komplot Kontra- La untuk pasukan? Ho ara Rs sarah Tian ropa-Barat dalam ketakutan dan kegelisahan akan timbul | sekarang ditempatkan disitu nanti axan mewakili negaranja dalam Asia |ta. Ia mendjelaskan ,,negara? Arab Pp otan Oontra Minh beban dmn 

: : sarah 1atu Naa baru jg akan meruntuhkan kehidupan dan de' jad. Presiden diantaranja dj ga memperhatikan sekali akan alat2 oiah |tak akan bersepakat turup serta Ja- Repolusioner Di wat2 "terbang. Harian it menga 

g 1 temunakan. eka. 
raga jahg telah disediakan. “ lam pakt itu selama negara? Barat Tion kok takan, bahwa pihak RRT telah 

5 Dalam pada itu Mr. Tambunan yperdamaian. Badan? supra-nasional Na tidak mengakui kedaulatan negara? g $ » 

OA 
An et tida $ sulitan2 jang dihadapi itu ialah tt : dalam minggu ji. telah diambil | KWangtung dan Hunan. i 

: n untuk meng- | erat sekarang hingga nasib dari | kekurangan ahli, pikiran jang Menteri Tobing terhadap NN an dan. war | yebih Si Sa Gua PP, Djakarta 3 mg oat Baen sana, Nania Kane Le aa aa ea a PAN ungu ce rtem merupakan | vnygoto2 binsa dari 2 Greantsasi "2: | « saus 5 
in an Men Tenan .Dasib negaraZ jang lain Pena, Cengan Kena aabn PEMERINTAH INDONESIA ,tidak berada dibawah telapak | suatu tindakan ,,pembersihan” jg | "200ta2 bias Mann ea 5 aa 5 

p ja BA tsb. diberikan oleh Di papan, merua seba- ran 2 pada rakjat jg menjang | kaki komunis” demikian djuga politik luar negeri Indonesia tidak perlu diadakan dalam menghada di ag enakan Panen ar medjanganaa Yang Ma agan jai . 3M: Cebonk: dengan banjak- | sai Anne en Nenunnia | Ka Ban telahnja tertjapai | memihak kepada blok Soviet, demikian diterangan oleh Mente | pi pemilihan anggota? pariaman, jg penting?  dar'pada  kedjahatans Leak Dana anna ion Dia 
ban SAN jaan2 didaerah tentang perang Gisuatu negara akan me kemerdekaan ,,segera akan tiba ri Penerangan Dr. F.L. Tobing Iepada U.P. Mendjawab tuduh ar Sirna ABE “Jan yo nfke aa 2 jiun anggauta Pamong 2 Da : 

rita jang tidak benar itu. nimpakan akibatnja pada negara2 | sorga”.  Masing2  menjalahkan an2 jang dimuat dalam pers dunia bahwa komunisme telah Ketua baru Dewan Ne- (X0 Moner telah disita, 18 | karta Raya jang berdjumlah lebih 

  

lain, seperti embargo sebagai aki- 
bat adanja peperangan di Korea. 

Kita hendaknja tjukup 
realistis. 

Kalau Walikota 
Berkelahi... 

  

orang lain, tiap2 pemerintah di 
katakan tidak sanggup sehingga 
gezag dari pada pemerintah itu 
hilang. Adalah satu tragedie dari 
pada tiap? negara muda, bahwa 

menganijam stabiliteit dalam ne 
ngan Dr. Tobing mengatakan 
tidak merupakan kekuatan jang 

gara Indonesia, Menteri Penera 
bahwa Partai Komunis Indonesia 
besar didalam politik Indonesia. 

gara Mesir. 
Dari Kairo kemud'an didapat ka- 

bar bahwa Dewan Negara Mesir pa 
da hari Senen telah mengangkat se-   dari 60 orang tadi sudah ditembak 

mati, d'iantaranja Lo Nien Tsai. 
Chang Chih Chao dan Wu Chc 
Chia dan sisanja sedang diadili oleh 
pengadilan rakjat Hunan. 

kurang 905 orang dan terdiri dari 
7 wedana, 19 tjamat, 136 lurah, 
710 kepala kampung, mantri2 
kabupaten, mantri polisi, wakil2   : . yg . 5 : : bagai ketuanja, jg baru, Ali al Sayid, : 2 F Serah pelbagai djawatan Kotapradja de 

BALAIKOTA Manila Senen Setelah mengambarkan keadaan | emuanja salah, tetapi kesalahan? | 11 Pr. Tobing menolak dengan ke- rank Baal Abdairarak al San |...Ching Feng She” dipimpin Lo ngan ditemani “oleh Walikota Su 
sia LL r! Apa sebab? |dunia ig tdak menggembirakan ini, | ditimpakan kepada orang lain sa- I id Ek il ras dakwaan jg mengatakan politik hour' 5 5 Ting An dan organisasi ini tak lain | diro dan anggauta2 Badan Peme 

Walikota aa 'Arsenio Lac- | maka Tambunan berseru agar ,,kita pdja, dan tidak mau mengakui ke nsidaen . SIP Indonesia jg tidak berfihak didalam | Genta harus meletakkan diaba. |Saripada nama samaran dari rombc | rintah harian Kotapradja Djakar son, berkelahi ndju-menindju | hendaknja tjukup realistis untul | salahan2 sendiri, kata Tambunan. . —, perang dngin sebenarnja adalah kei rgnnja bertalian - dengan Saitakan ngan d'nas rahasia Hunan Selatar|ta di istana negara hari Selasa 
lawan seo e. : anggota dewap | menghadapi suasana “ internasiona! Lagi netralan jg sedikit memihak ke So- pembersihan terhadap pemimpin? jg dibentuk ketika Maret 1953, utk | pagi mengandjurkan supaja selu kota bernama F uusto Alberto, di jsekarang, tidak perlu optimistis, t D'hlan keluar dari ke- 3 : ta Pan Mt San ee politik, jg pernah mendjadi anggota | lakukan Kn Pat dibawah | ruh anggauta Pamongpradja men dalam kantor ketua umum kota. Itari djuga tidak perlu  pessimistis" sulitan. i : | PObing: Mimosa 3g teln ndena bi raiga Naa pnp aan "Bari #djadikan kota Djskarta Raya se 

idja orar dan dengan kepertiajaan kepada Tu DJURU-BITJARA militer Is- kabinet “antara tahun 1942 dan Tentu sadja orang2 pada berke   
  

ra dan peranan pemuda. peluru, tetapi diantara para pe 
numpang tak terdapat korban, 

Mengenai keamanan, Tambunan | demikian djuru bitjara. 
katakan bahwa walaupun soal ke: 

sa lebih mudah dituduh telah memi- 

ta tidak kirim maupun terima ban- 
tuan materieel, mahasiswa, ahli2 
tehnik ke atau dari negeri2 blok So 
vjet”. Demikian dr. Tobing kepada 

Organisation”, Organisasi Persatu 
an Kebangsaan Melaju (UMNO) 
dan ,,/Malayan Chinese Associa- 
tion,” Perhimpunan Tionghoa Ma 

san Pelopor ant'-Komunis Pei 

  

F 
2 2 : TI: rk t e 1952. (Antara). an  Pelc . bagai tjontoh untuk kota2 lainnja 

5 rumur, mendengar keributan dan |ran Jang Maha Esa. Realisme dgn Maka, untuk mentjari djalan | rael pada hari Senen mengumuni hak kepada Amerika Serikat. : Kiang” dibentuk April 1950, oleh di Indonesia dengan djalan beker 
s7 teriak Tapi sajang, »tontonan” P kesanggupan2 jg ada kepada kite | keluar dari kesulitan2 jang seka | kan di Tel Aviv bahwa dalam 5 : : Lo Nien Tsai, Chang Chih Chao dja dan berusaha dilapangan pe 
£ ini tidak lama ng, kebu |serra kepertjajaan kepada Tuhar | rang ini mengenai soal2 nasional, wbktu 24 djam terachir ini telah Sampai achir tahun 1953 Indone- 5 s| dan Wu Cho Chia, untuk berusaha merintah kota, mendjaga keinda- 
,. ru dipisah”... memberikan harapan kepada kite | Tambunan mengemukakan penda | terdjadi 2 insiden perbatasan. Ja sia tidak mempunjai: perwakilan d- Pekik Merdeka merobohkan pemerintahan rakjat. han supaja kota Djakarta rperupa £. Kedua pembesar todi mula2 | bahwa situasi dunia ini tidak akar | Patnja jang terdiri dari pada 6 menerangkan bahwa hari | plomatik disalah satu negeri di da- 2 " Demikianlah a.l. harian Kanton ta- kan kota jang teratur, bersih dan 
k bertjektjok ramai, sebelum terdja | bertambah buruk -effeknja bagi ki pasal jang harus diperhatikan oleh Senen pagi didekat Gaza sebuah : lam blok Sovjet. Ditambahkan sua- Mulai Gemuruh Berku- di. (Antara). indah. : 

di perkelahian. mlu mereka Ita”. Dan bagaimana sikap kita seb masjarakat dan negara Indonesia. patroli Israel telah ditembaki « K2 jg telah diberikan oleh Indone- d Di M 1 Ea f sobat kental. Tapi karena soal2 | 2ai negara muda, dalam pertjaruran | Yaitu, soal keamanan, penjusunan | orang2 Mesir, dan didekat per sia didalam PBB sebagian besar me| Mangang Vi Apa okitk, mupeZnja mereka djadi | internasional, haruslah — di-insiet |€konomi masional, penjusunan|tasan dengan Libanon sebuah | mihak kepada sekutu. Dia tundjut |” '& . : ia 3 
kalap. Walhasil: pembesar ibu-! bahwa nasib lain negara adalah nc| Gari pada Undang2 Dasar dari | mobil polisi Israel telah ditembaki | kan bantuan Juar negeri kepada In-| PARA PEMIMPIN persekutu- 1 an u n £ : Djawab Keama- 3 

3 — kota Filipina OM... i...sib negara. kita, djedi “perifisadany. | Negara R.I., perhubungan antara | dengan seru. Walaupun mobil tsk-., dones'a semata2 datang dari negeri2|an 2 pa ai “ir Malaya, kta ai SPMB An KN SNP ap : stnk 
: abg : , pusat dan daerah, stabiliteit nega | dibeberapa tempat tertembus oleh ' barat dan negeri2 Arab—Asia. «Ki-|ialah ,,United Malay ational E aan Ditangan P.M. 

Soal Pemulihan Keamanan Dan Soal Politik. Sunda Ketjil Ganti Na- Sa Hama ne 
Polisioneel Beleidnja Ia Bertanggung Djawab Ia djuga mengumumkan bahwa hup. (Antara). 
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| dibitjarakan dalam 

ma Djadi Nusa-Tenggara 
Mr. Sumarno Sekdjen Kementerian Per- 
ekonomian —Beberapa Putusan Kabinet 

DALAM SIDANG 
Menteri mengadakan pemandan Perdana Menteri dari lima nega 
akan diadakan di Kolombo pada 

  

pegawai 

jang dilar 

  

aj  konperensi para 
papan Asia Tenggara jang 

gai pembantu P.M. dalam Kojaje resin Mm 
tinggi pada Kementerian Luar 

ampai 30 April j.a.d. Seba 
ita ditundjuk Mr. Subardjo, 

Negeri, Mr.Djuanda, kepa la Biro Perantjang Negara. Selandjutnja kabinet telah moneriina 
baik rantjangan undang2 tentang perobahan nama propinsi Sunda Ketjil mendiadi Nusa 
penghapusan perYoreidel ordonn antie. 

  

Ho Sanggup 
Rundingkan 
Cease Fire 

SEORANG komentator Radio 
Hanap Senen malam “mengata 
an, bahwa pemerintah Republik 

Chi Minh) sanggup mulai merun 
dingkan gentjatan sendjata (cease 
fire) dalam peperangan Indotjina, 
"jang sudah berkobar selama 7 ta 
hun itu. Tetapi Amerika Serikat 
dan negara2 Barat lainnja menu 
rut komentator tadi tidak ingi 
mentj 1 suasana jg dijernih, 

: mulai berkonperensi di untu 

jenewa, : 
2 1 bahwa perse- 
1 ma mengenai Korea dan In- 

ikemukakannj 

ina, ialah 2 soal 

'Kem.- Perburuhan 

  tadi, akan meletakkan dasar2 bagi 
keamanan di Asia, dan menimbul 
Kang aa baru untuk 
mengadakan hubungan normal an 
tara segala negar ia. 

Djelaslah, “kata djuru pembahas 
tad', apabila Perantjis djuga mem- 
perlihatkan goodwill, maka akan 

ban ra! 

rantjangan undang2 tentang 

Djurubitjara kabinet menteri pe- 
nerangan dr. Tobing menerangkan, 
dalam sidang tsb kabinet  menjetu- 
djui pula pemindahan sekdjen Kem. 
Perburuhan Mr. Sumarno djadi sek- 
djen Kem. Perekonomian untuk 
menggantikan Moh. Sudiono jg te- 
lah diberhentikan atas permintaan 
nja sendiri. Siapa jg akan menggan- 
tikan mr. Sumarno sebagai sekdjen 

belum ada pene- 
tapan. (Anfara). 

Djepang Yinggi- 

kan Tawaran 
gin Haa Meninggikan 

anti Kerugian Perang 
Kpd Pilipina Sampai 
1000 Djuta Dollar? 
SEORANG senator Nacionalis 

ta Pilipina jang tak mau disebut 
namanja, hari Selasa mengatakan, 
(bahwa tawaran pengganti kerugi 
3 sebesar $ 400.000.000 Ng 

jepang kepada Filipina, akan 
dinaikkan Abadi $ 1.000.000.000 
dalam perundingan resmi menge 
al pengganti ti kerugian perang 
antara Filipina dan Djepang, 5   ada kemungkinan jg njata untuk 

memulihkan perdamaian di Indochi- 
na. Tetapi sajang sekali kalangan2 

jg besar pengaruhnja di A.S. dan 
negara2 Barat: lainnja ,.melakukan 
'kegiatan2 penuh kekerasan, jg di 
maksudkan untuk mempersulit kea- 
daan di Asia”... 

D datangkannja sendjata2 Ameri- 
ka di Indochina dan adanja 2 buair 
kapal induk A.S. didekat pantai In- 
Gochina, dengan pesawat2 terbang 
ig sudah siap untuk beraksi, menun 
djukkan bahwa A:S. makin lama 
makin banjak dan aktif bertjampur 
tangan dalam peperangan Indochi- 
na. : 
Amerika berusaha menguasai se- 

  

penuhnja daerah jg penting artinja| 
itu bagi strategi: Indochina dibutuh 
kan A.S. sebagai batulontjatan ter- 
hadap RRT, kata komentator Radio 
Moskow tadi. (Antara). t 

Dalam statementnja jg pertama 
sebagai perdana menteri Mesir, 
Diamal Abdul Nasser  mengata- 
kan kepada wartawan UP bahwa 
kabinet baru Mesir akan menerus 
kan politik jang hingga kini men 
djadi dasarnja revolusi. kata 
kan, bahwa politik dalam dan luar 

Pengumuman ini dilakukannja 
sesudah ketua delegasi Dijepang. 
Shozo Murata,. mengundjungi se: 
nator  Claro Recto. Kemudian 
Murata katakan dalam konperen 
si pers, bahwa Djepang akan ikuti 
keinginan Filipina untuk memban 
tu memperkembang industri be- 
ras, sumber2 kekajaan alam, tena: 
ga hydrolistrik, perhubungan ke- 
reta-api, sistim pengairan, indus 
tri gula, perkapalan dan textiel. 
Segala ini akan dilakukan diba- 
wah rentjana pengganti kerugian 
sebesar $ 400.000.000. 

SURATKABAR INGGRIS .,Man- 

'chester Guardian” Selasa tulis, bhw 
beberapa pemimpin Asia jg tertentu 
berpendapat bahwa pemerintah Am: 
rka Serikat kini mengikuti garis2, 
jg dimasa jg lalu sudah sering me- 
nimbulkan -peperangan.  Dikemuka 
kan bahwa Sabtu jl. PM India Neh- 

ru mengatakan, bahwa dikeluarkan- 
nja antjaman2 sebelum konperensi 
Djenewa dimula', tidaklah berfae- 

seluruh bangsa India, kata ,,Guar-   negeri Mesir tidak akan ,berobah. dian”, 

|ngan kita. Djuga kita harus me- 

paling atas dari kabinet Ali Sastro 
amidjojo, namun menurut pengala- 
man, setelahnja 9 bulan kabiney se 
karang memerintah, soal keamanan 
itu masih belum djuga memuaskan 
bagi umum.- Terutama “dikatakannya 
di Sulawesi Selatan. Berhasilnja pe 
milihan umum jg akan datang ada 
lah bergantung seluruhnja dari pada 
keamanan ini. Oleh karena itu Par- 
kindo berseru kepada - pemerintah 
agar pemerintah mendjalankan pro- 
gram keamanan ini sesuai “dengan 

apa jg diutjapkan oleh pemerintah 
dalam parlemen, diantaranja ,,dari 
sebab “itu gerombolan2 illegaal ha- 
rus diberantas dengan: segala daja”. 

Untuk mewudjudkan ekonomi 
nasional, menurut Tambunan, ha 

dari kekuatan ekonomi, jaitu: pro 
duksi, dan alat2 produksi harus 
ada pada kita. Alat2 distribusi 
seperti perhubungan mesti dita- 

nguasai peredaran uang dan oleh 
karena itu bank2 haruslah dalam 
tangan bangsa Indonesia. 

Buat penjusunan Undang2 Da 
sar dari pada negara, menurut 
anggota DPP Parkindo itu, harus 
lah dengan selekasnja dibentuk 
satu Panitia Negara jang terdiri 
dari pada ahli2 hukum, wakil2 
partai2, organisasi2, ahli2 lainnja 
dsb.-nja untuk menjusun satu 
konsep dari pada Undang2 Dasar 
negara jang tetap. Dengan demi 
kian maka konstituante nanti 

ruslah dulu ada pada kita unsur2 V 

dalam minggu jl. sepandjang garis 
perbatasan, jg telah ditetapkan oleh 
persetudjuan gentjatan sendjata, te- 

lah terdjadi 18 pertempuran  ketji 
dgn. kaum perembes bangsa Arab. 
UP dalam pada itu mewartakan 

bahwa pihak Jordania dengan pc- 
rantaraan Radio Darussalam dalam 
siaran pada hari Senen telah menu 
duh bahwa sebuah patroli Israel pa 
da hari Senen pagi telah memasuki 
wilajah Jordania dalam distrik La- 
trun sehingga kemud'an terdjadi per 
tempuran selama 15 menit dengan 
suatu kesatuan Jordania. Radio tsb. 

selandjutnja mengumumkan bahwa 
pasukan2 Jordania telah menjerans 
desa Budrus dalam distrik Ramallah. 
Di phak Arab tak terdapat korban, 
demikian radio tadi. (Antara). 

daklah dilakukan dua kali lebik 
tjepat dari pada di Djawa. 

Berkenaan dengan stabiliteit pe 
merintah, oleh Tambunan dikata 
kan, bahwa hal ini kelak akan di 
tiapai dengan pemilihan umum. 
Kesulitan pemerintah selama ini, 
ialah disebabkan sering berganti- 
gantinja kabinet. Djuga baniaknja 
partai2 menjulitkan stabiliteit dari 
pada pemerintahan. 

Pemuda harus berani 
tampil kemuka. 

Mengenai peranan ' pemuda, oleh 
Tambunan diserukan agar pemuda2   tidak perlu membuang waktu jg 

| pandjang buat menjusun Undang 
Undang Dasar tetap. 

Undang2 Dasar hendaklah ber 
djiwa proklamasi 1945 berdasar 
kan Pantjasila dan demokratis. 
Untuk menghindarkan perpetjah- 
belahan, maka djanganlah  golo 
ngan jang terbanyak menekankan 
kehendaknja dengan sesuka hati 
kepada golongan2 ketjil, terutama 
dalam soal jang prinsipil seperti 
kepertjajaan dan kejakinan, 

Mr. Tambunan  menjerukan 
| pula, agar pemerintah pusat lebih 
banjak menindjau kedaerah2 di 
luar Djawa “untuk kepentingan 
daerah2 itu. Dalam hubungan an 
tara pusat dengan daerah (otono- 
mi), ia sebutkan pula bahwa pem 
bangunan2 diantaranja mengenai 
|soal pendidikan, djalan2 raia, ke 
sehatan dimana keadaan di Dia   

|dah bagi konperensi tadi. Ia mung: 
'kin sekali mengemukakan pendapat 

  wa sudah lebih baik dari . pada: 
didaerah2 luar, didaerah2 itu hen 

Har'an ,,Mainichi” Djepang itu 
bukanlah suatu suratkabar “radikal, 
kata suratkabar Inggris tadi, tetapi 
sesudah ditanda-tangani persetudju- 
an antara Djepang dan Amerika Se 
rikat ach'r2 ini, perihal bantuay mi 
liter, ,,/Mainichi” tulis bahwa poli- 
tik Amer'ika itu bukannja menguras 
ngi melainkan memperbesar ketega 
ngan di Asia. ,,Mainichi” tul's ka- 
ta2 tadi dengan tenang, tetapi pe- 
nuh kejakinan, 

Azas pendapat kalangan2 Asia ta-     di mengenai politik A.S. ialah ohw 

& 

  

  da, pemudi2, terutama para pela 
djar, sudah sepantasnja bersiap-siap 
untuk akan menggantikan  tenaga2 
tua jg sudah lewat masanja. Dalam 
hubungan ini ia katakan, agar pemu 
da2 berani tampil kedepan. Tenu: 
ga2 je untuk membangun . tjukup, 
kata Tambunan, hanja tjara mem- 
pergunakannja belum teratur. 
Kemudian Tambunan sinjalir pu- 

la adanja kini pertjektjokan dan ,,pe 
rang dingin” antara partai dengan 

partai, jg meletakkan . kepentingan 
partai diatas kepentingan negara, 
Terutama dalam phase mendjelang 
pemilihan umum jg akan datang di 
mana partai2 berlomba2 untuk men 
tjari kemenangan. Tambunan menje 
salkan adanja konkurensi pada par- 
tai2 ini dan menginsjafkan bahwa 
»kita sekarang baik politis, maupun 

ekonomis berada pada satu hellend 
vlak”, dan karena itu sudah sewa- 
djarnja seluruh partai2 mentjiptakan 
kedamaian nasional dan dengan se   tjara persaudaraan  bekerdja untuk. 
mengisi kemerdekaan. 

Guardian: ,,A.S. Mengikuti Garis2 Jang 
pemerintah Amerika Serikat, sambil 
melakukan usaha jg sungguh2 di du 
ganja adalah suatu usaha untuk 
memperkuat perdamaian, sesungguh 
nja sedang mengikuti garis2 jg su- 
dah klassik, jg dimasa jg lampau su 
dah sering menimbulkan perang. 
Beberapa diantara kalangan Asia ta 
di mengatakan, bahwa politik bloka 
de jg dilakukan oleh A.S, ketika ta 
hun 1941 jg dengan mendadak di 
perkeras itu, telah menjebabkan Die 
pang mengobarkan peperangan, jg 
dalam keadaan lain sesungguhnja bi   sa ditunda. / 

pekan sgt tea pe dak asma 

& Kebudajaas Indonesa : 
Vatasaaseh Genuntachan 

rn Watanschappen"     

  

Nama Stalin Tak 
Disebut Lagi 

Dim Sumpah Baru Ge- 
rakan Pionier Sovjet 
MENURUT perobahan2 jang 

telah dilakukan dalam anggaran 
dasar organisasi Pionir “Muda 
(anak-anak dari 8 sampai 14 ta- 
hun) oleh sentral komite komso- 
mol2 Sovjet, dalam bentuk baru 
daripada sumpah Pionir Muda 
hanja disebut nama Lenin sadja, 
tanpa nama Stalin. Sumpah dan 
bentuknja jang baru berbunii: 
»Setia kepada adjaran2 Lenin dan 
dengan ku! ja memperfahan- 
kan Partai kita bagi kemenangan 
Komunisme”, dan bukan lagi: 
»mempertahankan dengan kukuh 
nja idee Lenin-Stalin untuk keme 
kangan Komunisme.” (Antara) 

  

Perkuatlah 
Piagam PBB 
Seruan Perhimpunan 
Katolik Utk Perdamai- 

an Internasional 

PERHIMPUNAN Katolik un- 
tuk perdamaian internasional hari 
Minggu jl. mengeluarkan sebuah 
seruan kepada PBB untuk mem 
perkuat Piagamnja guna memung 
kinkan terwudjudnja hukum dan 
ketertiban didunia. Seruan ini ter 
maktub dalam ijuk surat ke 
pada PBB oleh Panitia Ketiil me 
ngenai soal2 hukum dari Perhim 
punan diatas, 
Seruan tadi beranggapan bahwa 

bahaja2 jg terkandung dalam abad 
sendjata2 zat air dan atom ini mem 
buat perlu sekali bagi orang jg ber- 
kemauan baik jg mempunjai kedudu 
kan bertanggung djawab untuk men 
tjiptakan suatu masjarakat dunia. Se 
landjutnja d'tambahkan bahwa ma: 

sjarakat dunia ini hendaknja melipu 
ti semua kekuatan jg menginginkan 
dipeliharanja perdamaian dan bah: 
wa masjarakat dunia itu ditjiptakan 
selekas mungkin. (Antara). 

laya (MCA) hari Minggu jl. meng 
adakan sidang darurat di Malaka, 
dalam mana mereka mentiela 
keras keputusan kementerian dja 
djahan Inggris untuk menolak 
usul kedua partai tadi supaja di 
London dilakukan konperensi me 
ngenai pemilihan diseluruh Fede 
rasi Malava dan soal2 konstitu- 
sionil lain2-nja. Kira-kira 2.000 
orang ig menghadiri sidang tadi 
membukanja dengan pekik ,,Mer 
deka!” 

Para pemimpinnja minta supa 
ja dibentuk Dewan Legislatif Fe 
derasi Malaya jang dipilih seluruh 
nja, dan dengan demikian mereka 
tarik kembali usul supaja hanja 
3/5 dari djumlah anggotanja sa 
dja jang dipilih. 

Ketua umum UMNO, Tengku 
Abdurrahman, mengatakan bah 
wa menteri djadjahan Inggris ha 
rus menerangkan, mengapa 'ia 
telah tolak kundjungan delegasi 
UMNO-MCA ke Inggris. Dunia 
harus mengetahui betapa tjongkak 
perlakuan Inggris terhadap rakjat 
Malaya dan tjita2-nja jang benar 
itu. 

Ketua umum MCA Dato Sir 
Cheng Lock Tan mengatakan, 
bahwa djawaban Malaya  terha 
dap tantangan dari Inggris ini 
tergantung daripada keniataan, 
apakah rakjat Malaya ingin ke- 
merdekaan politik, ataukah puas 
Pn digiring seperti ternak sa- 

ja. 

Partai Buruh Pan Ma- 
laya sokong  UMNO- 
MC . 

Sementara itu ,,Reuter” warta 
Kan dari Pinang, bahwa ketua 
Partai Buruh Pan Malaya, Mu- 
hammad Sopiee, hari Senen telah 
memperingatkan kepada pemerin 
tah Inggris, bahwa pimpinan ge 

yrakan rakjat Malaya untuk kemer 
dekaan nasional akan djatuh ke 
tangan kaum extremis, kalau per 
mintaan2 jang sekarang jang mo 
derat itu, jang berasal dari orga 
nisasi2 politik demokrat, dianggap 
sepi oleh Inggris. Tidak menghe 
rankan bahwa UMNO-MCA te- 
lah memperkeras sikapnja. kata 
Muh. Sopiees mula2 UMNO- 
MCA menghendaki supaja 3/5 
dari djumlah anggota Dewan Le- 
zislatif Malaya dipilih, tapi seka 
rang mereka menghendaki supaja 
anggota2 dewan ini 1004 dipi- 
lih. (Antara) 

      
Bisa Timbulkan Perang” 
Mereka chawat'r bahwa A.S., de- 

ngan djalan mendirikan tembok utk. 
menahan supaja Komunisme  dja- 
ngan sampai ,,meluap keluar dari 
Tiongkok”, achirnja mungkin mala 
han akan ,,menekan demikian kec 
rasnja semangat revolusioner di 
Asia, hingga meledaklah semangat 
revolusioner ini dalam kekerasan 
berlipatganda”.', 

Nehru dan pem'mpin2 Asia Jai- 
nja jg tjara berfikirnja seperti dia 
menduga, apabila bisa ditjegah ' ter- 
djadinja .perledakan dalam 1 atau 2 

  

tahun j.a.d. ini, maka achirnja mung 
kin bisa tertjapai kata sepakat dgn. 
RRT, mengenai daerah2 jg min: 
jg harus termasuk daerah  lingku- 
ngan pengaruhnja, mana jg diluar- 
nja. Harapan2 pemimpin2 As'a ini 
mungkin pitjik dan didasarkan ata: 
keterangan2 sangat tidak sempurna. 
tetapi bagaimanapun djuga tidak bi 
Gjaksanalah apabila A.S. bertindak 
seakan-akan pemimpin2 Asia tadi 
tidak mengandung harapan2 tadi. 

Demikianlah tulis harian Inggris 

Kpd Parlemen- Wk 

DALAM RANGKAIAN 

Sebagaimana d'ketahui, salah satu 
keputusan kabinet Ali Wongso ialah 
merobah Staf ,,K” mendjadi Dewan 
Keamanan Nasional. Didaerah, jak- 
ni d'propinsi2 dan kabupaten? d 
bentuk Koordinasi Keamanan Dae: 
rah disingkat K.K.D. Di kabupatei 
dinamai K.K.K. Perbedaan antar: 

'staf ,,K” dengan K.K.D./K.K.K 

| terutama sekali. terletak pada susu- 
:nannja. Kalau staf ,,K” mempunya: 
“staf dikaresidenan, maka K.K.D. in 

tidaklah demikian. Jg ada hanja d 
propinsi2 dan kabupaten. 

Dalam kundjungannja di kareside 
nan Banjumas, Mr. Wongsonegorc 

itelah mengadakan perundingan2 de 
“ngan Bupati2 Banjumas, Tjilatjap, 
| Tegal, Pekalongan dan Brebes utk. 
membitjarakan pembentukan K.K.K. 
tsb. Sekalipun pembentukan K.K.K 
dikabupaten2 itu merupakan kelan- 
djutan pembentukan  dari- propinsi 
tetapi mash memerlukan pendjela 
san lebih landjut, sehingga bisa d: 
harapkan sesudah  kundjungan Mr 
Wongsonegoro ini, didaerah Djawa- 
Tengah akan sudah terbentuk KKD. 

  
Perdana Menteri ber- 
tanggung djawab. 

Mengenai 
Keamanan Nasional (bagi pusat) 
dan Koordinasi Keamanan Dae- 
rah (bagi daerah2), menurut ke 
terangan2 jang diperoleh berita- 
wan ,,Suara Merdeka”, selain se 
gala daja-upaja untuk memulih- 
skan keamanan akan dapat didja 
jankan lebih praktis, djuga meng 
hemat beaja jang tidak sedikit. 

Selain itu, dengan Dewan Ke 
amanan Nasional itu hakekatnja 
meliputi pertanggungan  djawab 
masalah keamanan ditangan Per 
dana Menteri. Djadi, Perdana 
Menteri bertanggung djawab me 
ngenai politik polisionil beleid 
masalah pemulihan keamanan ke 
pada Parlemen. 

K.K.D. dan Panglima. 

Mengenai keadaan didaerah, da 
pat dikemukakan bahwa politik 
polisionil beleid berada ditangan 
Gubernur, Akan tetapi, karena 
di Djawa Tengah masih berada 
didalam keadaan S.O., maka sela 
ku ketua K.K.D. Djawa Tengah 
adalah Panglima div. Diponegoro. 

Selandutnja didapat kabar, bah 
wa untuk Djawa “Tengah tidak 

mbentukan Dewan | 

P.M. Wongsonegoro 
Keliling Djawa Tengah Untuk Tindjau 

Soal2 Keamanan 

perdjalanan Wakil Perdana Menteri 
1 Mr. Wongsonegoro di Djawa-T engah, a 
Panglima Divisi P. Diponegoro overste Moh. Bachrun, terutama 
sekali untuk mengadakan hubungan langsung dengan kepala2 Pe 
merintah guna melantjarkan usaha2 kearah pemulihan keamanan. Direntjanakan, bahwa wakil P.M.I. Mr. Wongsonegoro 'akan me- 
ngundjungi desa Salem daerah Banjumas, jakni suatu tempat jang 
merupakan post terdepan untuk menghadapi 
djata ,,Darul Islam” dilereng gunung Siamet, 

jang diikuti djuga oleh 

gerombolan bersen 

Kemerdekaan 
Penuh, Bagi 

. Vietnam 
Tetapi Harus Tetap Dln 
Uni Perantjis: Persetu: 
djuan Telah Tertjapa 

Di Paris 

PERANTIJIS dan Vietnam se- 
.karang telah mentjapai persetudjz 
an jang pasti untuk memberi ke 
merdekaan penuh kepada " Viet- 
nam ,didalam rangka Uni Peran 

'tjis”, demikian menurut sumber2 
jang mengetahui di Paris pada 
|hari | Selasa. Penanda-tanganar 
'persetudjuan jang telah lama d 
iperdebatkan itu diharap akan di 
'umumkan pada permulaan ming 
gu ini, sebelum menteri Juar ne 
'geri Perantjis Georges Bidauli 
"bertolak ke Djenewa, untuk meng 
hadliri konperensi mengenai Indo 
'China dan Korea. 

Hasil kundjungan Dulles? 
Persetudjuan tentang kemerde 

kaan Vietnam jang tertjapai di 
Paris seminggu sebelum Konpe- 

'rensi di Djenewa itu oleh para 
| penindjau sementara itu dipan 
"dang sebagai salah satu hasil jg 
besar dari 'kundjungan menteri luar negeri Amerika John Foster 
Dulles ke ibukota Perantjis baru 
baru ini. ' Dikemukakan bahwa 
dua minggu sebelum ada pembi tjaraan2 antara Dulles dan Bi- 
dault, pembitjaraan2 antara pe 
merintah Perantjis dan ' wakil? Vietnam Bao Dai telah mengha 
dapi 'djalan buntu hingga 

  

jalan : para penindjau jang paling optimistis 
pun tidak mengharap akan ada nja persetudjuan didalam waktu 
jang singkat ini. 

Jang "merupakan halangan terbe- 
sar kearah tertjapainja persetudjuan 
ialah pertentangan? jg tadjam dian-" 
tara anggota2 kabinet Perantj'is sen- 
diri, jaitu mengenai sampai bebera- 
pa djauh kemerdekaan jg harus di 
berikan kepada Vietnam sebagai ne- 
gara anggota Uni Perantjis jg terbe 
sar di Indo China. Dalam pembitja 
raan2 di Paris dengan pemerintah 
Perantjis, Dulles telah menekankan 
arti. psychologis dari pemberian ke- 
merdekaan penuh kepada Vietnam, 
dalam- hubungar engan Konperen-   semua kabupaten dibentuk K.K. 

ang daerahnja masih dianggap     »Manchester Guardian”, (Antara). 4 kbelum aman, dibentuk K.K.K. 

Naa 

K., melainkan hanja 4 kabupaten ' 
si Djenewa dan andjuran . Ameriks 
supaja diadakan front kesatuan utk, 
menghadapi pihak Komunis di Asia 

Tenggara, (Antara), 
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Hatsil: Prestasi Rit 

Djangan Mretel: Pantjasila | : 
— —— — — Negara merdeka kita diproklamirkan dengan dasar pan- 
#tjasila. Suatu filsafahshidup, jang merupakan intisari dari segala filsafah2 
hidup jang telah tertjipta didunia ini ena s'fatnja jang universeel itu, 
12. didapatnja dari pengumpulan segala sari2 jang ba'k dari semua is- 
me Fidunin ini, maka Pantjasila tadi dapat diharapkan mendjamin sega- 

se-seorang,. maupun hidup beora- 

  

      

la kebutuhan serta kebahagian hidup 
jan dalam masjarakat jang bermoraal.. 
— 1 — —.—. Walau unsur2. Pantjasila tadi benar-d'ambilkan dari ba - 
han2 luar, namun sifat Nasional jang diutamakan dalam Pantjasila tadi, 
merupakan suatu djaminan bahwa pemraktekannja adalah selalu dalam 
batas2 jang sesuai dengan sifat, watak, pikiran — — — pendek kata se- 
suai dengan utjapan djiwa serta pan hidup kita, bangsa Indonesia. 
Pantjasila bukannja sesuatu copy -atau afdruk dari sesuatu is-me, jang 
akan mendjadikan hidup negara kifa ini turunan belaka dari sesuatu ke- 
hidupan negara asing. Pantjasila adalah 10070 nasional. 
— — 5 — — Pantjasila adaiah suatu sisteem jang sudah "uitgeba- 

“lanceerd”, sudah di-seimbangkaa. Karena sifat ke-seimbangan ini, maka- 
lah segala kebutuhan dan segala kejakinan jang didukung oleh pelbagai 
matjam suku-bangsa dan golongan? di Indonesia jang. beraneka rupa s:- 
fat dan wataknja: berbeda beda pula kejakinan serta fahamnja, dapat di 
ladeni semuanja. Pantjasila merupakan pajung jang bisa melindungi sega 
la matjam fikiran dan utjapan hidup di Indonesia ini dengan 
adil. Djadinja Pantjasila mendjamin suatu kehidupan jang harmonis, jang 
tolerant jang adil, sifat2 mana djustru sangat perlu sekali di Indonesia 
ini jang mempunjai bermatjam ragam suku2 bangsa, agama2, kejakinan 
serta pelbagai matjam faham2 politik itu. KA 
— — —&— — — Sekarang di Indonesia ini banjak terdapat tendens2 je 
mau me-mretheli Pantjasila. Pantjasila jang sudah merupakan suatu ke- 
bulatan, mau diambil bagiannja sadja jang kebetulan tjotjok dengan ae 
hendak dan kejakinan sesuatu faham. Sesuatu bagaian' Pantjasila jang ke 
betulan tjotjok dg. sesuatu faham, d'-tondjol2-kan kemuka, sedangkan 
bagaian2 Pantjasila lainnja dikesampingkan. P.N.I. dalam statement-nja 
di Magelang menamakan tjara jang demikian ini, pengch'anatan revolu- 
si serta pengehianatan proklamasi. Kta tidak akan sekeras PNI tadi. Ki 
ta menamakan ini suatu penjeiSswengan, jang disebabkan karena rasa 
Kgrang sabar dan kurang pertiaja kepada daja pentjipta bangsa -sendiri. 
Orang2 jang memretheli Pantjasiia tadi telah mendjadi silau karena aa- 
si!2 jang terfjapai oleh pemraktekkan sesuatu is-me disuatu negara asing. 
Mereka mendjadi kurang sabar, dan segera mau mengoper sadja  is-ine 
negara asing tadi. Tetapi mereka terlupa bahwa hasil jang telah diljapa 
dinegara asing tadi bukannja terlaksana dalam 1 atau 2 tahun sadja. Te 
tapi berpuluh-puluh tahun dengan bantuan faktor2 jang lan sekali dar' 
pada fakor2 jang terdapat di Indonesia ini. Dan mereka terlupa puia 
bahwa Pantjasila adalah tjiptaan baru jang baru d praktekkan hanja oe- 
berapa: tahu saman BE : 5 
— — — — — Maka itu seruin kita: "Kembalilah pada Pantjasila”.. 
Bila dalam pelaksanaannja sekarang belum memuaskan, itulah bukan 
alasan untuk mengingkarinja: bahkan suatu dorongan untuk dengan se- 
gala tenaga da n fikiran lebih berusaha mewudjudkan penglaksanaannja 
Jang sekarang tampaknja oleh kebanjakan rakjat kita hanja didjalanxan 
setengah-setengah sadja KENA sa 5 

  

   

  

  

   
    

   

   

  

  

Dengan mobil Fiat 1190 E, start nc. 81, 
rabaja pada djam 20.45 malam inemasuki finish 
bar tersebut diatas. Seperti diketahui djiumlah sweepstake 

atas namanja ada 12.000 lembur. 

sdr. Lo Khing Gie Su- 
jang tampak pada,.gam 

jang terdjual 

  

3 ORANG ANGGOTA GROM- 
BOLAN DITEMBAK MATI. 

j     E dilakukan 

E daerah 
Ea “Sterhadap” gerombolan & bergendfata 

“baru? ini, teah terdradi tembak-me- 
' nembak selama setengah djam dide- 
sa Karangdjongkang, Karangmungu 
dan Kedatuwan. Hasilnja: 3 orang 

oleh pihak 

"Gerakan - Banteng” :(Tega 

Mobil Djw. Fengah' 
Lo Khing Gie Ujuara 

klassement Umur —Lua 
Ketjelakaan Hebat 

Hari Minggu bl. dari Sema- 
yang dimulai perlombaan presta- 

Si rit mobil Djawa Tengah jang di 
ikuti oleh 117 mobil dari dixmiah 
130 pengikut. Route jang sudah 
ditetapkan dirobah, jaw Sema- 
rang, Weleri, Ngadiredjo, Para- 
kan, Wonosobo,  Bandjarr,egara, 
Banjumas, Sumpiuh, Kebumen, 
Purworedjo, Borobudur, Munti- 
lan, Jogja, Solo, Salatiga, Sema- 

ti tertembak, seorang lagi tidak di- 
| ketemukan majainja dan 7. orang 

desa jang ditjurigai oleh pihak mi- 
hter ditawan. 

Ditempat lain, 6 orang kaki-tangan 
gerombelan diantaranja seorang ter 

dapat dari "Poisi Islam. Indonesia” 
ditangkap dan seorang anggota - TI 

bernama. Kamunasil karena....tidak 
berhasil ment'ari djalan keluar telah 
menjerahkan diri dengan- seputjuk 

karabijnnja. : 

Samentara itu dapat dikabarkan, 
zerombolan jang berhasil masuk. de 

ja Tjidiri Malahaju dan Penangga- 
pan teah menggarong sedjumlah 99 

Dalam gerakan pembersihan jang 
militer di- : 

ah. hubung dengansitu, smaka: pada tgl: 

anggota dari pihak gerombolan ma-.- 

Tumup 
KONGGRES B. T. 1. 

Dari fihak jang berdekatan J'per- 
oleh kabar, bahwa B.T.I. tjabang Tji 

tg: 19-4-54, 
Soal terpenting jang  diperbin 

| putusan Kohggres fusi BTI/R.T.I. 
di Djakarta pada bulan September jl. 

Perlu djuga diwartakan, - bahwa 
Konggres tersebut tlh.  dikundju- 
Ingi oleh wakil2 D.P.P.BTI Djakarta 
dan Dewan Daerah Besar Djateng 

Semarang. 
Perlu djuga diketahui, bahwa BTI 

tjabang Tjilatjap mempunjai 117 ran 
ting dengan djumlah anggauta tidax 
kurang dari 32.000 orang. : 

En 

PERTJAKAPAN DISTRIK DI- 
KENAKAN PEMBAJARAN. 

ditetapkan peraturan2 telpon seba- 
gai ber.kut: TAN 

a. Ongkos tiap pertjakapan distrik 
jang diminta dari pesawat langganan 
untuk paling lama 6 ment ialah Rp. 

b. Mengambil abonemen distrik t1 
dak diperkenankan lagi, oleh karena 
abonemen tersebut memberikan ke- 
sempatan untuk ber-tjakap2 dstrik 
dengan tak tebatas bnajaknja. 

c. Abonemen disrik, jang sekarang 
masih diperbolehkap di-kantor2 teie 
pon tjabang distrik merangkap, oer 
talian dengan ini, akan dihapuskat. 

BAPERKI TERBENTUK. 
DALAM rapat pembentukan 

Baperki pada tgl. 18 Apri! dige- 
dung Chung Hua Shang Hui, Gg. 
Tengah 73 Semg., dengan suara 

Baperki Tjb. Semarang. Sebelum 

telah mendengarkan pendjelasan2- 
dari Ketua Pusat Baperki sdr. 
Siauw Giok Tjhan dan kemudian 
diadakan tanja  djawab sekitar 
Baperki. Untuk menetapkan pe- 
ngurus Tjab. Semg. rapat mem- 
bentuk 5 orang formateur, jaitu 
sdr.2 Kwik Hway Gwan, Koo 
D'ua Ting, Kwik Kian Gie, Dr. 
Tjian Tjoan Hok dan Ong Tjien 
Liong. Mereka diberi tugas dalam 
waktu 1 bulan harus sudah mem 

latjap akan mengadakan kongres 8 
akan dilangsungkan mulai tg: 16 s/d 

Tk a ta |. .ngurus Besar Sarekat Buruh Pusat 

tjangkan ialah mengenai perobahan S. 
struktuur organisasi B.T.I. sesuai dgn | 

Mulai tanggal I Mei 1954, seperii 
sebelum perang, oleh Djawatan PTT 

mengambil keputusan itu, rapat, 

  

ERSAT 
ke Pp R. L. 

Pertemuan bersama - diantara Pe- 

  

Perkebunan Republik — Indonesia, 

Tasikmadu dan S.B.G. Tja-    

   

  

April j.l. di Kantor Pengurus Besar 
SB: PARI. Solo, te 

Setelah mendiskusikan tentang ma 
saalah Gratificatie - dan Pembagian 
keuntungan untuk tahun 1950 
1951 — 1952 dan 1953 dengan se- 
masak-masaknja, telah mengambil 
keputusan bersama: 

ih Mendesak dengan keras kepada 
Menteri Pertanian/Djawatan Perke- 
'bunan Pusat, supaja segera memberi 

“keputusan mengenai hal tsb. diatas, 
jang sesuai dengan keinginan Kaum 
“Buruh (kwantum . dan jang. berhak 
menerimanja). 

2. Selambat-lambatnja sampai pa- 
da tanggal 25 bulan April 1954 ha- 
rus sudah ada penjelesaian. 

- Bila pada ketentuan hari isb. be- 
"Jum terdapat. penjelesaian jang te- 
gas, kaum buruh akan menjatakan 
aksi-aksinja lebih landjut guna mem 
bela tuntutannja. 
Keputusan tsb.. berdasarkan 

pertimbangan2/pendapat sbb.: 
NAS 

1. Sudah 4 tahun lamanja masa- 
alah Gratificatie dan Pembagian Kc- 
untungan belum ada penjelesa'annya, 
hal mana tjukup lama waktu untuk 
perundingan tetapi ternjata hingga 
kini beum terdapat penjelesaian se- 
tjara setjara tegas. 

2. Perlu segera adanja penjelesai- 
bulat telah disetudju dibentuknja | 37 mengenai hal tsb. diatas, dengan 

"waktu jang singkat guna mendjaga 
timbulnja kegelisahan dalam kala- 
ngan Kaum Buruh Gula chususnja 
dan Kaum Buruh dalam lingkungan 
P.P.R.I. pada umumnja. 

.3. Dalam hat ini baik dari pihak 
PPRa, Djawatan Perkebunan 
maupun Kementerian Pertanian, mes 
kpun sudah berkali-kali didesak, ti- 
dak/belum .ada perhatian tentai.g 
penjelesaiannja. 

Untuk segera dapat  menge-goal- 
kan tuntutan Gratificatie dan Pem-   bentuk pengurus tetap.  Tjalon? 

anggauta pengurus jang telah di- 
tetapkan dalam rapat itu, ketjua- 
li S5 orang formateur tadi, jalah 
sdr.2 Mr.  Gouw Soey Tijiang, 

' Tan Tjien Lien, Ong Tiang Hwat, 
Tioa Kian Sie, Tan Hong Hie. 
Oci Boen Kong, Tan Liat Tiong, 
Oei Tiang Lian, Ong Tiong Liep. 
Koo Kiat Tjoan dan Kwa Khay 
Thwan.. Rapat itu jang dimulai 

idjiam 9 pagi diachiri pada diam 
2 sians dan dipimpin oleh Koo 
Djun Ting. 

.KONGGRES RT. WILAJAH 
.B.S. 

  

  

Konggres Rukun Tetangga Wila- 
iah KBS akan diadakan . nanti- tgl. 
24 dan 2S Apr di Semarang: Ber: 

6 April jl. oleh RT Pusat KBS di 

sdr. Dwidjo, wk. ketua sdr. Harijad: 
Jadipranoto dengan 
orang lagi. Sekertariat Panitya kong: 
gres RT bertempat di Purwod natan 
23, telp. 349 Smg. Dalam hubungan 
konggres tadi GRT kelurahan -Ban- 

dibantu. 13| 

an Aksi diantara Pengurus Besar 
SB: PPP. SRG . Tasikmadu 
dan D.T. SBG Tjolomadu. 

TELEPHON OTOMAT UTK. 
“— SOLO & MAGELANG. 

Sesuai dengan rentjanania, ba- 
ru2 ini dari fihak. P.T.T. telah 
mengundjungi Solo dan Mage- 
lang dengan maksud untuk me- 
ngatur persiapan mengadakan te- 
lephon otomat buat kota2 Solo 

ketahui, jang sudah ada telephon 
otomat adalah - Djakarta (untuk 

sar dan akan menjusul Solo dan 
Magelang. derita Pa SA 

. DANG2 PENGGANTI 
UNDANG2 DARURAT 16. 

rah Djawa Tengah tanggal 15 sain 
jpai 17-4 di Solo telah mengambil ke 
'putusap antara Jain menolak rentia   : djarsari akan mengirim 3 orang vtu 

|san penindjau terdiri dari sdr2 M: 
- Diamhary, S.A: Djuri dan Moh. Al 
Atas. Selandjutnja GRS itu meng- 
angkat pula sdr. Marban selaku sc- 
kertaris GRT dan sdr. Salim svg. 
wakilnja. Sekertarat GRT Kelura- 

han Bandiarsari d/a Kp. Tjerbonan 
besar nc. 694, Semarang. 

ruh dan rentjana undang2 pengganti 
undang2 darurat no. 16. Selain itu | 
mereka menuntut supaja persekot 'e 
baran diganti mendjadi tundjangan 
lebaran. Kongres tersebut dihadiri 
oleh utusan2 tjabang DPD SBDPR 
Ken PB SBDPR, DPD Sarbuksi, 

'Tjolomadu pada tanggal 14 

bagian Keuntungan itu, pada hari itu 
Idjuga telah dibentuk Front Kesatu- 

dan Magelang. Sebagaimana di- | 

Kementerian2), Bandung, Makas- |: 

oleh t KBS di MENOLAK RENTJANA UN- | 
bentuk panitya konggres jg diketuaif 5 

Kongres Serikat Buruh DPR Dae-j - 

na undang2 pendaftaran serikat bul 

  

Nj. 

Kesudahan pertandingan  interna- 

sional itu setjara lengkap sbb: 
Ketje — Soeparis. 

Pertandingan 
'antara Ketje Soedarsono (Djakarta) 
dan Soeparis (Malang) dilangsung- 
kan pada hari Senin pagi dengan 

nja. ialah Tan Hoo Djiang (Tegal) 
6 — 3, 6 — 3, Lie Boen Swan (Su 
rabaja) 6. — 1, 6 — 1, setelah ps: 
main ini dalam challenge — ruond 
menggulingkan Puspowidja (Solo) 
6.— 4, 7 — S5. F. Dumpel kalah da 
ri Ketje dengan angka 6 — 1, 6 — 
2, tapi F. Dumpel dapat menggu- 
lingkan Tjahjono Suparnadi S'baja 
6 — 1, 6 — 0, Selandjutnja Ketje 
dapat menggulingkan pula Oh Swie 
Bie Bandung dengan angka 6 — 3 

dapat mendjatuhkan Tan Tiauw Han 
Semg. dalam callange round dengar 
angka 6 — 2, 6 — 3 dan menggu- 
lingkan pula Tan Piang Soen Djakar 
ta.8.— 6, 6 — 0 dan St. Nizarwan 
6&— 1,6 —1. : 
Sebelum mentjapai final, Soeparis 

sebaliknja dapat mendjatohkan Ahiun 
dalam challenge round dengan ang- 
ka”6 — 3, 6 — 2, Samsuri Jogja 
6 -— 0, 6 — 2, Itjas 6 — 4, 1 —&b, 
10 — 8. Sebaliknja Itjas Bandung da 
pat: menjishikan Go Yoe Swan Pe- 
kalongan 9 — 7, 2 — 1 (retired), F. 
Harahap 6 — 4, 1 — 6, 10 — 5. 
Gan Khoen Hie Bandung pun djatoh 
melawan Soeparis dengan angka 6 — 
312 — 6, 6 — 0, sesudah Gan da- 
pat menjisihkan pemain2 F. Sonne- 
ville. dalam challenge round 6 — 2, 

6 2, Koo Hong Boo 6 — 3, 6 — 
3.dan Koo Hong Bing 6 — 1, 6 — 
A:dalam babak ke5. Perlu d'djelas 
kan bahwa Koo Hong Bing berhai- 
sil menjisihkan Ong Ping Liang Su 
rabaja (black jack) 7 — 5, 6 — 0, 
Lonosuprodjo 7 — 5, 6 — 4. Demi 
kianlah 2 pema'n itu dapat menjing 

  
final mens'singkss | 

mendapat perhatian sangat besar. Da) 
lam Ungkungannja Ketje Soedarsu- | 
no, pemain2 jg. dapat disisihkan olen | 

6 — 4 dalam semi final sesudah Oh | 

  kirkan ,,duri2” dalam perdjalanannja. 
enudju kedjuaraan seperti tersebut 

diatas. $ 
2. Ketje Soedarsono dalam meng- 
hadapi 'Soeparis kelihatan ega 
keunggulannja: overheadnja - ada 
sangat baik. Pula tjara2nja men- 

- tempat untuk memukul ar    

   

    

  
Suatu stijl pukulan backhand jang 
.bagus dari Suparis dalam ' melawan 
'Ketje. Lihatlah kakinja jang  mem- 

  

: B.ArovahDidjat uhkanCholis (P 

  
. san 

rang. Mobil pertama berangkat 
pada djam 5 pagi dan jang datang 
pertama djam 5 Tn Dalam 
kengikuti perlombaan tsb. terdja 

di 2 ketj in jang dialami per 
tama oleh mobil K 4 jg dikenda- 
rai Kom. Mudjaiadi di Tengga- 
ran. Mobil ini menerdjang se- 
orang pengendara sepeda jang 
menjeberang” didjaianan  setjara 
mendadak dan mendapat kerusa- 
kan2. Pengendara sepeda itu men 
Gapat luka2 berat. Lain ketjela- 
kaan terdjadi pula di Kehmen. 
Djuga seorang pengendara sepeda | 
sudah keterdjang mobil start no. 
37, hingga | 
di Dea Bah 

. Pjumlah pendapatan kotor da-- 
Yi pendjualan Sweepstake ini Rp, 
800.000,— sedang beaja untuk 

hadiah2 dis. sebanjak Rp, 300, 
ya 

Setelah dipotong dengan pelba- 
pai padjak, ongkos2, dil., maka dika 2 La 

Jan Sweepstake itu b. 
107o untuk Jatim Piatu, Persatu- 
an Pegawai Polisi, 1074 untuk 
Bayangkari, 2070 utk fonds Me 
rapi, 3076 untuk Jajasan Sanato- 
rum Kepolisian Djawa Tengah. 
1076 untuk Badan2 Sosial dll., 
dan kemudian untuk PMI, Jaja- 

     

pengendara sepeda ta, |- 

jang bertugas disitu 72 ekor .dian- 

-aranja dapat dirampas kembali. 
Dalam pada itu 2 orang pemuda 

lari desa Tjitrate entah apa sebab- 
1ja telah kedapatan mati tertembak 
oleh gerombolan, sedang seorang 
Jari Kubangdjari dan seorang Poli- 

| si desa Pasanggrahan jang mula2 
lianiaia beakangan diketemukan su 

(tah mendjadi majat. (Antara) 

TANDA DJASA/PENGHAR- 
GAAN. 

jeh Pemerintah Daerah KB. Ses- 
narang telah diberikan surat2 tan- 
la djasa dam surat2 tanda penghar- 

146 pegawai ! 
XBS, diantaranja kepada 30 orang 

| aan pada sedjumlah 

segawai jang telah dipensiun, dan 
"4 orang dianda pegawai.  Upatjara 
semberian surat tanda djasa dan 
senghargaan itu dilakukan oleh Wa 

ikota Hadisubeno pada Saptu ma- 
am jl. Upat'iara diachiri “ dengan 
'ertundjukan wajang kulit jang ber- 
angsung sampai semalam suntuk. 
ang mendapat surat tanda penghar- 
-aan ada 54 orang, jaitu pegawai 
ang “dalam  tugasnja sehari-hari 

' nemperlihatkan keradjinannja — dan 
'-emauan bekerd'a jang teguh pada   17 Agustus, Rumah Sakit 

Mardi Waluio dan R. S. Tiong- 
ga Ie Wan masing2 mendapat 

Oo ARE 2 5 1s $ 

Hatsil2 dari prestasi rit itu 
sb: Djuara “| kkwempa umum 
sdr. Lo Khing Gie Surabaja, 
start no. 81. Sweeptake jang ter- 
Ciual atas namanja  berd simlah 

    

   

32.000 lembar.  Diuara 2: nj. 
E£cheepmaker, Djakarta, start no. 
40. Sweepstake jang terdjual atas 
ramanja berdjumlah 550 lembar. 
Divara 3: Jack Argubi Semarang, 
start no. 123. Sweepstake jang 
terdjual atas namanja 277 lem- 
har. Pembukaan sweenstake akan 
“dilangsungkan pada tgl. 22 April 
1954, djam 
Pavillon, Sem       3 

  

HARGA MAS. 
Semarang: 20 April 1954. 

19.00 di Hotel du : 

rat tanda djasa berdjumlah 38 pz- 
gawat, jaitu mereka jang sungguh2 

berdjasa. dan pernah melakukan sse-. 
suatu hal jang dapat menjelamatkan 

milik2 KBS. Pegawai pensiunan dan , 
djanda mendapat surat tanda 
tanda djasa, Pensiun itu jalah me- 
reka jang dipensiun sesudah penje- 

rahan kedaulatan. Penjerahan su- 
i irat2 tsb. adalah baru pertama ka- 

"HH ini dilakukan oleh daerah Oto- 
noom KBS, dan mungkin djuga be- 
lum pernah dilakukan oleh Daerah2 
O:zonoom lainnnja. 

ALAP2 SPEDA MERA 
DJALELA 

Berita2 jang diterima dari fihak 

'berwadjib mengatakan, bahwa kini 
alap2 sepeda mulai mengadakan ak 

'sinja lagi dengan -tidak menghirau- 

Ikan apakah sepeda tadi terkuntji 

'atau tidak. Diandjurkan supaja se- 
tap sepeda jang akan ditinggalkan 

dititipkan kepada pendjaga sepeda 

untuk mendjaga segala kemungki: 

nan. Djalan demikian tadi dianggap , 

paling baik. : 
  

24 karat: djual Rp. 39,25 
beli »..38,75 

22 karat: djual 9936, — 
beli”... 84,50 

skor kerbau miiik rakjat disitu, te-: 
api berkat ket'akapan anggota TNI 

:£B. Semarang. Jang mendapat su- 

Dalam Gelanggang Tjatur Di Tegal—Tapi 
Cholis Kesandung Pada B. Hutagalung 

- (Oleh : Wartawan Kita). 
SELAMA TANGGAL 16 s/d 19 April jl. di Tegal telah di- 

langsungkan pertandingan tjatur besar untuk merebut kedjuaraan 
»Pertjasi” Indonesia, dan bertempat digedung Kong Koan, Tegal. 
Pertandingan ini merupakan tingkat pertama. Pertandingan2 finale 

| mungkin akan dilangsungkan pada bl. Djuni 1954 (Pinksteren). 
Djumiah peserta dalam pertandingan itu 58 orang dibagi dalam 2. 
kelas. Kelas A diikuti oleh 36 orang, terbagi dalam 6 rombongan, 

| dan kelas B diikuti oleh 22 orang terbagi dalam 4 rombongan. Per- 

“tandingan dipimpin oleh sdr. The Hong Oe (Djokja) dan sdr. Ajal 
"dari Djakarta. "Dalam pertandingan2 itu jang menarik “perhatian 
| al. ialah bahwa djuara lama B. Arovah didiatuhkan oleh Cholis 

(Semg.), tetapi Cholis kesandung dari Baris Hutagalung (Djakarta), 
dan achirnja B. Hutagalung menjerah kalah pada Arovah. 

| 

Djalannja pertandingan. diperbolehkan masuk ke finale. 
Wak:12-dari Semarang tidak| Tetapi dalam . partai 

' beriemu dalam satu rombongan, ''Arovah, Cholis 
melawan 1. In 

memperlihatkan Atasi dan sekalipun. fihak umpire ke 

budjur bersama-sama dengan  base- 

bola, baik dengan half-voliey, 
dropshot dan chopball. Sendjata 
Soeparis satu2nja jang dapat di- 
banggakan ialah fore-hand-drive. 
Tetapi terhadap Ketje, ternjata. 
“bola jang keras itu sering dapat 
:dikembalikan. Sekalipun demiki- 
“ar Soeparis dapat merebut 1 sets, 
berkat keuletannja dalam menang 
kis dan mengembalikan bolanja 
Ketje. Singkatnja kemenangan 
Ketje ini disebabkan ia mempu- 
njai lebih banjak variatie dalam 
memukul bola. 

.. Patut kiranja diberitakan, bahwa 
“baru sadja kedua pemain 'tu berha 
dapan satu sama lain, telah terdjaai 
sedikit insiden. Umpire jang call sa- 
lah dan kemudian setelah dibenar- 
kan, mendapat tegoran keras dari Kc 
tje jang minta supaja umpire itu di 
ganti. Insiden ini achirnja dapat di   

i djad. terpisah. Misalnja Drarma- kepandaiannja. Semua stellingnja' Mudian minta diganti, tetapi  pani- 
"di masuk kedalam rombongan 'd:bikin bujar oleh Arovah, 

' 
' main kurang safe dan harus 'me- mun. dengan tak terduga, pion 

njerah pada M. Salehtajib djua-” Cholis sudah sampai ke h7 jang berachir, dimana Ketje 

Benteng Arovah Yapat mengalahkan |ra Bandjarmasin. Tapi kemudian imenjebabkan 
| Darmadi dapat mendjatuhkan ke- 
, dua pemain dari Djakarta, ja tu 
:L. J. Sormin dan Thung Hong 
Hoey, hingga achirnja Darmadi 

“dapat masuk ke finale. Dalam 

perkuat oleh ,,menteri” 
seh ngga 

hingga Arovah terpaksa menje- 

terd'epit. Pion itu kemudian d'- 3 
Cholis,' Pengan. demikian, maka ia mendja 

Benteng Arovah men- , ! 
djadi lumpuh untuk selama2nja, | 2: Diuara ke 3: djatoh Gan Khoen 

dan tia tetap menghendaki ia pegang pin 
|A.I. Pada ronde pertama ia ber-''Cholis tdak dapat rokade. Na- Pinan, hingga dengan demikian per 

tandingan dapat dilantjutkan sampai 
je Sudarsono 
lawannja dng. 

angka 6 — 4, 6 — 1,3 — 6,6 — 2 

di djuara mens' singless Soeparis no. 

| Hie Bandung setelah diundi. An 2 2 
rombongan A. II, L. Hariandja rah kalah. Tak kurang hebatnja Koo Tjing An/Panarto 

| (Semg.) pegang rekord tidak per-| ketika partai Arovah melawan p ea Men's Doubles. 

' nah kalah, dan dengan lantjar- |-B. Hutagalung. Pendjagaan ,.Sla- erebutan -men's doubles: dari 
v'sch” 

| nia ia masuk ke finale. Dalam 
! tidak tahan 'rombongan A. II dapat ditjatat 
E. D. de Waal (Djkt) sebagai 
pemenang. Ia bermain hati2 dan 
menurut keterangan, ia seorang 
..hoofdklasser” dari  Nederland. 
Ong Khwat Siong kali ini kalah 
terus. Dalam rombongan A. IV 
Hadji Rachmay (Solo) keluar 
sebagai pemenang, dan Abdulka- 
dir (Semg.) masih mempuniai 
harapan baik. Rombongan A.V. 
iang pegang pimpinan M.A. 
'Wotulo. dan achirnja jang men- 
diadi pusat perhatian jalah rom-j itu untuk  dibitjarakan. 
bongan A. VI. 'agar tjatur dimasukkan | 
Rombongan A. VI ini walaupun PON kini telah mendapat perhatian 

tadenja diundi, merupakan 
lompok iang terkuat. Cholis, 
'Hutagalung dan djuara lama B. 
Arovah bertemu mendjadi 
Cholis semua bermain 
hat2 terhadap BB. 
hingga ia kalah. Kekalahan 
merupakan pukulan hebat 5 . : 
Cholis, sebab hanja 2 orang jang Walikota Tegal dan lain2 lagi. 

melawan 

lah pada zet ke 33. ag 
Konperensi, 

Sementara 'itu dalam  konperensi, 

ngurus pusat : 
ditolak oleh sidang dengan 
bulat. Mengenai istilah2 tjatur, 
harapkan supaja diadjukan  setjara 

rangnja waktu 
Persoalan   

dalam konperensi itu. Dalam pada 

kurang kan sambutannja daam  konperensi   
MON'x OBAT BLOEDDRUK JANG SANGAT BAIK yr"? 
  

  

dari Hutagalung ternjata |“ Ne 1 S 
8 8 Ken ini jang berhasil masuk final, ja- 

Arovah iang bertubi-tubi, hingga an Pasangan Koo Tjing An/Pa- 
achirnja Hutagalung menjerah ka-! 

usul dari wakil Djakarta agar pe-. Jososaputro 63 

,tertulis kepada Pertiasi, sebab ku- 
dalam  konperensi 

kedalam 

ke- dari Pemerintah, dan djuga menge- 
B. nai rechtspersoon 'disinggung2 djuga 

satu. itu Walikota Tegal telah memberi- 

Hutagalung tsb. Hadiah2 untuk djuara2 pertan- | 
ini dingan2 tadi, antara lain disediakan 

bagi oleh harian ..Suara Merdeka”, oleh 

ikedjuaraan nasional Indonesia 

narto Djawa Tengah jang berha- | 
sil dalam  lingkungannja menji- 
sihkan pe The Han Sien/ 
Ong Khay Hie dengan angka 

| 6—0, 6—0, Tjahjono Supardi/ 
6—4,  Kada- pindah ke Djakarta, | ruslan/Slamet 65, P3 TA 

suara | Ahim 46, 6—8, 11—9, Patut. 
P1 kiranja dituturkan, bahwa “dalam ! 

menghadapi Itjas/Ahim  (Ban- 
dung), pasangan Koo Tjing An 
menundjukkan permainan jang 
sangat bagus, sekalipun pasa- 
ngan Itjas/Ahim pun menundjuk 
kan permainan jang tidak lebih 
rendah dalam teknik. Banjak ter- 
djadi rally jang hebat dengan sa- 
tu sama lain fihak menundjukkan 
tiara2nja bikin  smashing, half- 
volley ball, drive dis. Karena ke- 
uletan, maka achirnja Koo Tjing 

“An dapat - mendjatohkan lawan- 
nja dengan angka tersebut diatas. 
Selandjutnja — pasangan  Itjas/ 

  

| Suparis/Lie 
16—4, sesudah pasangan Suparis 

-dua saudara Koo 

TT SN A LE 

IMerebut Kedjuaraan Tennis Inter- 

nasional Indonesia Di Semarang 
Dengan Overhead Smash-Balls Jang Keras Serta Variatie 

'Pukulan2 Jg Hebat Ketje Menempatkan Diri Sebagai 
: Djuara Men's Single Ta 

Gan Djuara Single Puteri, Mengalahkan Nn The Jg Disuruhnja ,,Lari- 

Lari“ Mengedjar-Ngedjar Bola.... Djuara Double Lelaki: 'jing 
Panarto: Djuara Double Puteri: Nj. Dr. Sunarto— Nj. Liem Kiem Lien 

| PERTANDINGAN TENNIS internasional jang diselenggarakan oleh PELTI 
s/d 19: April 1954 di Semarang telah selesai setjara memuaskan dengan hasil2 sbb.: 
sono (Djakarta) djuara 1 mem's singles, 
djuara ke 3, Pjaora mapn's ngopi ne kog 
Bo (Malang), 3. Latumaten/Kati li. (Djakar 1 1 

Apa an Hian Bie (Surab aja), 5 Nn. Burgemeestre (Bogor). Ladies” doubles | djuara Ing 

Dr. Sunarto/nj. Liem Kiem Lien (Surabaja), 2. Nn. Burgemeestre /nj. 

nj. Gan Siauw Kie/ni. dr. Gan Khoen G 

Dalam pertandingan final Tenni 

Djawa Timur Suparis bertemu denga 
tje Sudarsono (Djakarta), dimana pe 

best of 5 long sets. Sehabis pertandi 
dan kemudian memberi salam kepa 
bar ini disebelah kiri dengan tersenj 
atas kemenangannja Ketje. Jang sebe 

Suparis (Malang) diuara 2, Gan 
Pejing An/Panarto (Dj ateng), 2. Koo Hong Bing/Hong 

a). Ladies” single djuara 1 nj. 

iok (Djateng). Dengan hasil2 tadi, maka para pemenang 
dapat menerima piala2/hadjah2 jang disediakan dari tangan nj. Budiono dilapangan Mugas. 

  

  

a 

  

|Tan Ling Djie 
Akan Dirikan 

| Partai Baru? 
DARI KALANGAN jang de- 

kat didapat kabar, bahwa Tan 
'Ling Djie salah seorang tokoh 
terkemuka dikalangan pencanut 
Marxisme dan jang baru? ini 

|atas keputusan konggres nasional 
P.K.I. dia dipetjat dari partainja, 
sekarang ini sedang mengatur per 
siapan untuk mendirikan partai 

baru jang akan dinamai ,,Partai 
Sosialis”. 

Kehendak untuk mendirikan 
partai baru itu, karena dia berke- 

jakinan bahwa tidak semua orang 
'berani mentjeburkan diri dalam 
Partai Komunis Indonesia, pada- 

hal orang2 jang dimaksud itu 
akan besar artinja djika berga- 

| dalam partai. 
Pane tata "an Ling Djie akan 

' mendirikan partai baru itu sebagai 
mempertahankan kejakinannja ig da 

lam anggapannja masih banjak pe- 

nganut2 Marxisme jg tidak memasu 

ki PKI. 5 aa 

Untuk persiapan rentjananja itu 

Tan Ling Djie sudah mengadakan 

iperhubungan dengan  kawan?nja, 

meskipun masih bersifat informil. 

Besar kemungkinannja ,,Partai So 
sialis” dari Tan Ling Diie itu akan 

berdiri sebelum pemilihan umum 

berlangsung. 

Koo Tjing An- 

selama tgl. 15 
Ketje Soedar- 

Khoen Hie (Bandung) 

Gan Siauw Kie, Sema- 

G. Kamil (Djawa Barat), 3. 

  

SIARAN R.RI. TRITUNGGAL 
Semarang 22 April 1954. 
Djam 06.10 Harry James, 06.40 

George Morgan, 07.10 Menjongsong 
'Fadjar: 12.05 Lima Serangkai, 12.50 
Ruang Wanita, 13.15 Klenengan Tjii 
men: 13.40 Klenengan- Tjlimen (lan- 
djutan): 17.10 Dongengan kanak2: 
17.40 Prapti dan Marjati: 18.15 Per 
tjakapan AURI! 18.30 Orkes Studio 
Jogjakarta, 19.30 Tepatkah......... ? 

20.45 Bingkisan Discotheek: 
Dari dap untuk Pendengar: 
Pembatjaan Buku: 23.30 Tutup. 

Surakarta 22 April 1954. 
- Djam 06.03 — 06.45 — 07.15 — 

07.45 — Genderan pag': 12.03 Ane 
ka warana Indonesia, 12.45 Musik 
Ballet: 13.00 Hid. Carry dengan ka- 
wan2nja: 13.45 Ray Ellington dll, 

114.00 Tionghoa modern: 14.15 Tapa 
nuli dll: 17.05 Ruangan Pemuda Pz- 
mudi: 17.45 Varia Djawa Tengah: 
118.15 Kiriman dari Pulau Harapan: 
118.45 Irama tango, 19.30 The Moon 
Islanders: 20.30 Musik dan sedjarah, 

  
s Internasional di Semarang, djuara 

» runner up. djuara Indonesia -Ke- 
tandingan tadi dilangsungkan the 
12an Ketje melontjat melewati net 
la lawannja.sIg. tampak pada gam- 
um Suparis jang mengutjap selamat 

lah .kanan Ketje. : 
(Gambar: ,,Suara Merdeka” ) 

  

Ahim dapat mendjatohkan pasa- 
ngan2 Siauw Liong Djiang/Siek 
Soe Jat 6—0, 6—0, -Nizarwan/ 
Sajutikarim  6—2, 6—0, Van 
Selow/Rusli . 6—4, 6—4, tetapi 
kemudian  menjerah. dengan pa- 
sangan Koo Tjing An/Panarto 
Sesudah. Koo Tjing An/Panarto 
dapat menggulingkan Itjas/Ahim, 
mereka dapat mendjatohkan pula 

Boen Swan  b—i, 

  

ink dapat mengalahkan pasangan 
: Surio Hamidjojo/Tan Piang Soen 
dengan angka 6—2. 6—3. 

Permainan Dua saudara 
Koo. 

Final antara Koo Tjing An/ 
Panarto dan Koo Hong Bing/ 
Hong Bo berdjalan seru pula. Ke 

itu tidak mau 
menjerah kalah dan menundjuk- 
kan pula permainan2 jang menga 
gumkan para penonton. Sets per- 
tama dimenangkan Koo Hong 
Bing 9—7, sedangkan 2 sets lain 
nja dimenangkan Koo Tjing An/ 
Panarto dengan angka 6—0, 
6—4. Karena hudjan rintik2 te- 
lah turun, maka pertandingan di- 
hentikan, tetapi karena hudjan 
masih terus turun, maka setjara 
terpaksa pertandingan dilandjut- 
kan. Sampai game ke 7 ketika 
angka menundjuk '4—3 untuk 
Koo.Hong Bing cs., terpaksa di- 
hentikan pula, karena turunnja 
hudjan agak deras. Achirnja de- 
ngan persetudjuannja panitia mes 
tinja pertandingan dilandjutkan 
hari Selasa pagi, tetapi kedua 
saudara Koo agak keberatan dan 
achirnja retired (undurkan diri). 
Dengan demikian, maka pasa- 
ngan Koo Tjing An/Panarto da- 
pat menangkan pertandingan 
men's doubles ini dengan angka 
96, 6—0,  6—4, 4—3 dan 
mendjadi djuara dari men's dou- 
bles: Patut kiranja dikabarkan, 
bahwa Koo Hong Bo dalam meng 
hadapi pasangan Koo Tjing An 
mempunjai reaksi vermogen jang 
besar, sedangkan fore-hand drive 
nja pun bagus. Djuara ketiga de- 
ngan undian djatuh pada pasa- 
ngan Latumaten/Katili, sedang 
djuara ke 4 djatoh pada pasa- 
ngafi Suparis/Lie Boen Swan. 

Sebaliknja lawannja Koo Tjing 
An/Panarto. -dalam final, jaitu 
kakak/adik Koo Hong Bing/ 
Hong Bo dapat mentjapai tingkat 
final dengan mendjatohkan pasa- 
ngan2 Suwandi/Askar Subroto 
6—0, 61, Budojo/ Dawud 
6—9, 6—1, Surio Darindro/Su- 
marto 6—2, 6—0, Sutardjo/Sa- 
roso 6—2, 6—3, Elink Schuur- 
man/Leslie Miller Jr. 3—6, 6—I, 
—I,- KLatumaten/Katili 6—8, 

I—5, 6—1. Pertandingan antara 
Latumaten/Katili dan Koo cs ini 
berlangsung sangat seru, tetapi 
achirnja kedua saudara Koo itu 
dengan suatu kombinasi jang le- 
bih baik dapat mendjatohkan la- 
wannja dengan angka tersebut di 
'atas. Perlu kiranja didjelaskan 
pula, bahwa pasangan Latuma- 
ten/Katili sebelum mentjapai se- 
mi final dapat menjisihkan pasa- 
ngan2 Go Joe Swan/Jap Tjiang 
Gie 6—3, 64, Jo Ping Wie/Jo 
Boen Kiem 6—1, 6—0, F. Son- 
neville/Kwee Som Tjiok dan pa- 
sangan Tjioe Sek Lie/Ong Ping 
Liang 1—6, 6—2, 6—0. 

Nj. Gan Siauw Kie djua- 
ra ladies” singles. 

'Nj. Gan Siauw Kie Semarang over 
hasil menjisihkan nj.  Mustosudibio 
dengan angka 7 — 5,6 — 1. dan 
Nn. Burgemeestre 6 — 4, 6 — 2, se 
telah ” Nn. Burgemeestre  berhas! 

mendjatohkan Nn. Kustijah Jogja 
6, — 3. 8 — 6 dan kemudian meun- 
tjapai final. 

21.20 Santiswaran: 22.15 Gema Ma- 
lam: 23.00 Tutup. 

Jogjakarta 22 April 1954. 
Djam 06.10 Fadjar Mengembang, 

06.45 Hendy dengan Gitarnja: 07.15 

Dilain bagian nj. The-Hian Bie 
(Djember) berhasil — menggulingkan 
nj. Tan Siong Kie & — 0, 6 — 2, 
nj. G. Kami d Sp 6 hahah 0 Pan Taka 
dan kemudian masuk final “untuk Hidangan Pelbagai Ork., 07.45 Kat 
menghadapi dgn Nj. Gan ' Siauw tet Ray Ellington, 12.00 Musik Tiong 

hoa modern: 12.15 Kesenian Tanah 
Priangan: 12.30 Bunga Rampai, 13.10 

Jazz ringan, 13.40 Orkes Melati, 
13.50 Symphony, 17.00 Podomoro R. 
R.L: 18.00 Instrumentalia Timur, 
(1815 Njanjian Cowboy, 19.30 Ta- 
man Harapan Bangsa, 19.45 Taman 

iSastra:, 20.30. O.K. Penghibur . Hati, 
i21.30 Lagu2 Indonesia Baru, 22.10 
|Motjopat dengan Sarasehan, 23.30 

Tutup. 

Kie jang dilangsungkan hari Minggu 
sore jl. Pertandingan antara nj. Gan 
dan nj. The ini berlangsung. ramai 
dalam sets pertama, dimana nj. Tng 
dapat disuruh ,lari-lar?” oleh nj.Gan, 
hingga kelihatannja kehabisan napas. 
Achirnja pertandingan ini dimenang- 
kan nj. Gan dengan angka 10 —- 5, 

6 — “1. Dengan kemenangan ini, ma 
ka nj.. Gan mendjadi -djuara Tadies 
s'ngles dan nj. The djuara kedua. 
Kekalahan nj. The terutama disebah 
kan, karena ausdauer dan overhead 
smash ball tidak punja. Ia mempu 
njai pukulan2 fore -hand drive jang 
keras dan volley. drive, tetapi nj. 

  

f'nal sets achirnja Ong Ping Liang/ 
nj. The Hian Bie menjerah dengan 
angka tersebut diatas. 

Gan tjukup kuat untuk mengembari Sana paling tua dan 
ikan bola jang diterimanja, hingga Oleh PELTI d'sediakan “ pula ha- 

achirnja nj. Gan menundjukkan pe- 
man Pia lebih Kiat. diah2 untuk pengikut tennis jang pa 

ling tua usianja dan ini djatoh pada 
Tan Tiong Sien Semarang, sedang- 
kan pengikut jang usianja paling 
muda, jalah Nn. Vonny Djoa dari 
Salatiga. 

Hadiah mendali mas bermata jg. 
disediakan oleh panitia pada penon- 
ton wanita jang berpakaian bagus 
djatoh pada nj. Sutarno - Tandean 
dan anaknja Pangrap Surjohamidjo- 

Nj. Dr. Sunarto/nj. Liem 
Kiem Lien djuara ladies” 
doubles. 

Dalm mentjapai final, pasangan Ia 
dies” doubles nj. Dr. Soenarto/nj. 
L'em Kiem Lien dapat mengguling 

kan pasangan nj. Tjan Khee Pox/ 
nj. Tio King Tjong 6 — 1, 6 — 1, 

  

An Se Nae usah GI 

nj. Soenarjo/nj. Suriodiningrat 6 — 

3, 6 — 0, sedangkan pasangan jang 
tersebut belakangan ini dapat mc- 

njishkan pasangan2 Nn. Steenmeyer 
/nj. Mooy 6 — 3, 4 — 6, 6 — 2, 

nj. Djoa Kok Kay/ Nn. Vonny Djoa 
6—1,6—1. : 

Sebaliknja lawannja nj. Dr. Soe- 
narto cs., jaitu Nn. Burgemeestre/ 
nj. Kamil dalam mentjapai tingkat fi 
nal dapat menjisihkan pasangan2 nj: 
Roesli/Nn. Tutie Mudjoko 6 — 2, 

6 —.2 nj. Bethbeder/nj. Noya 6 — 
4, 4 —6, 8 — 6, nj. Gan. Siauw 
Kie/nj. Dr. Gan Koen Giok 6 — 4, 
6 — 0. Melihat hasil2 setjara perse 
orangan jang tertjapai oleh pengikut 
wanita itu, ternjata kedjuaraan ladies 
doubles ini“ jang telah djatuh pada 
pasangan nj. Dr. Soenarto/nj. Liem 
Kiem Lien jang dapat mendjatohkan 
pasangan Nn. Burgumeestre/nj. Ka- 
mli 6 —, 6—2 agak biasa. Dalam 
pertandingan final iang berlangsung 
Senin pagi, pasangan nj. Dr. Soenar 
to cs main bagus, hingga lawan- 
nja dapat digulingkan. Dng hasi! 
itu, maka nj. Dr.  Soenarto/nj. 
Liem Kiem L'en mendjadi djuara la- 
dies” doubles, sedang pasangan Nn. 
Burgemeestre/nj. Kamil djuara no. 2 

Djuara ket'ga djatoh nj. Gan Siauw 
Kie/nj. dr. Gan Khoen Giok. 

Lie Boen Swan/Nn. Dr. 
Sunarto djuara mixed dou 
bies. 2s 

Pasangan mixed doubles Lie Boen 
Swan/nj. dr. Sunarto berhasil: men 
djatohkan pasangan Ong Ping Liang/ 
nj. The Hian Bie dalam final dengan 
angka 8 — 6, 3 — 6, 6 — 1. be- 
ngan demikian, maka mereka men 
djadi djuara mixed doubles, sedang 
kan lawannja djatoh djuara no. 2. 
Jang menduduki no. 3 Tan Piang 
Soen/nj. Sunarjo. Sebelum Lie Boen 
Swan/nj. dr. Sunarto merebut djua 
ra, lebih dahulu mereka berhasil me 
njisihkan  pasangan2  Hendrik/nj. 
Mudjoko 6 — 2, 6 — 4, Rusli/ Nn. 
Tuti Mudjoko 6.— 2, 6 — 1, Amat/ 
Vonny Djoa 6 — 0, 6 — 3, Ketje 
Sudarsono/nj. dr. Gan Khoen Giok 
9 — 7,3 — 6, 6 — 1. Sebaliknya 
pasangan Ong Ping Liang/nj. Tie 
Hian Bie berhasil menjisihkan pasa- 
ngan2 Ahim/nj. Kamil 1 — 6, 6 — 

4, 6 — 2, LA. Molijn/Nn, Burge- 
meestre 6 — 1,6 — 4, F. Dumpei/ 
Nn. Tuti 6 — 0,6 — 1, Tan Piang 
Soen/nj. Sunarjo 6 — 3, 4 — 6, 

6 — 4. Pertandingan final itu ver- 
langsung hebat pula, tetapi karena 
gangguan2 air hudjan, maka dalam   

jo, sedangkan bagian laki2 djatuh pa 
da sdr. Tan Kiem Sam Semarang. 

: Hadiah radio. 
Dua hadiah pesawat radio jang 

disediakan kepada para pengun- 
diung pertandingan tennis djatuh 
pada kartjis warna hidjau no. 

9 dan kartjis putih no. 2816. 
Sartjis putih ini ternjata djatoh 
»sda sdr. Lie Hong Soe Sema- 
rang 'umpire dalam pertandi- 
aga Enai men's single. Hadiah 
tado jang lainnja dapat diam- 
bil di Toko Ratna, Bodjong da- 
lam tempo seminggu. Pembuka- 
an hadiah2 tsb. dilakukan oleh 
Subernur Bud:ono. 

: Hasil konggres PELTI. 
Disamping  menjelenggarakan 

pertandingan2 tersebut diatas, 
PELTI djuga mengadakan kong- 
gres. Keputusan2 jang diambil an 
taranja talah perebutan kedjuara- 
an nasional (chusus utk. warga 
2 Indonesia) akan diadakan 
dalam bulan September 1954 di 
Surabaja, sedangkan pertanding- 
an kedjuaraan tennis internasio- 
nal 1955 akan dilangsungkan di 
Semarang, karena di Semarang 
sudah tersedia lapangan2 (orevel- 
baan) jang dibutuhkan. Ada ke- 
mungkinan untuk lebih melantjar 
kan pertandingan2 itu akan didi- 
rikan lapangan2 baru jang kini 
sedang direntjanakan. Perebutan 
kedjuaraan junior (angkatan mu- 
da) untuk tahun depan jang min- 
ta ialah kota Purwokerto. Hal 
ini akan dibitjarakan lebih lan- 
djut dengan tjabang2. Perminta- 
an dari pada Sulawesi untuk 
mengadakan kompetisi tennis di- 
seluruh Sulawesi dalam Agustus 
j.ad, telah diluluskan oleh PEL- 
TI Pusat dengan. mengingat pula 
sulitnja bola tennis jang didapat 
di Sulawesi. Mengenai konperen- 
si Internasional Lawn Tennis Fe- 
deration Jang akan diadakan pada 
tgl. 9 Djuli 1954 di Paris, fihak 
PELTI akan mengirimkan Mr. 
Usman  Sastroamidjojo “sebagai 
utusannja. Antaranja jang akan 
dibitjarakan dalam  konperensi 
itu, jalah soal keanggautaan dan 
hak suara. Selandjutnja  fihak 
PELTI telah menerima undangan 
dari persatuan Tennis di Malaya 
untuk mengadakan pertandingan 
disana dalam bulan Agustus/Ok- 
tober. ' Menurut kalangan jang 

  
bersangkutan, mungkin undangan 
tadi tidak dapat dipenuhi. - 
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: Djuli jad., demikian didapat ka- 

e prnng dari 

    

Divisi' A. S. 
Di Korea 

Rentjana Untuk Menarik 
Mundur Telah Selesai | 
ANGKATAN DARAT dan: 

angkatan udara 

pur dari Korea dalam Mangan 
Waktu 1 tahun mulai 

bar di Washington pada 
tu. Diterangkan selandjutnta 
wa pelaksanaan rentjana 

newa, jang ea 2, 
akan membitjara 

  

rea dan Indo Tjina, dan akan di- 
mulai pada tanggal 26 April jad. | 

     Penarikan mur Kesatuan2 ang katan darat dan Be akan “#etat MUN ebtak 
A.S. untuk mem Bembebaakan “pa 

  

   

    

  
kan2 A.S. dari tugas didaerah? 

seperti Korea sehingg: dapat 

mempunjai kedudukan jang leb'h | 

mobil matah “mewnlai an a 
pihak komawsis. diatas sadin dk 

dunia. dimana sad 
Pihak angkatan darat A.S. jang 

menghadapi pengurangan kekuatan- 
nja dari 20 mendjadi 17 divis', sudah 
mengumumkan untuk menarik mun 
dur 2 divisi dari Korea. Pemulangau 
divisi ke-45 kini sudah hampir sei 
sai dan menurut rentiana divisi-ke- 
40 tak lama lagi akan meninggalkan 
Timur Djauh. Pada waktu ini di Ti- 
mur Djauh terdapat 7 divisi A.S. 
dan dari diumlah ini 5S divisi ditem 
patkan di Korea: -- PENA 
Disamping divisi2 tsb di Timur 

Djauh terdapat 2 divisi korps maxi 
ne A.S. Menurut rentjana sementar« 
tsb angkatan darat A.S. mulai bulan | 
Djuni 1955 hanja akan meninggal 
kan 1 divisi di Korea. Disamping 
itu masih akan terdapat 1 div s: 
korps marine A.S., 1 divisi pasukan? 
PBB dan 20 divisi Korea Selatan. 

Beasiswa Da- 
ri Djepang 

55 Dollar Sebulan Utk 
. Seorang Mahasiswa 

PEMERINTAH DJEPANG te 
lah ambil keputusan untuk meng- 

seperti sebelum perang, bagi ma- 

rakan masalah Ko | 

  

| dinegeri Inggris dan jang baruz ini 

atan Indonesia asli 
jat setempat, Nor 

  

Ex 

| iloon2 Magelang 

Dajuta) tel 
| John. B. Noningka, salah seorang Indonesia jang pada waktu ini berada" 

| lihatan dalam gambar ini sedang memberikan sebuah kemedja-bat k bu: 
berkundjung ke New Hampshire xc 

IMerobah ., 
“# : 

. bu rakjat jang datang dari 
gi2 benar lebih njaman. Sang 

sejak djam 9 en Sak ajang 

konperensi P.N.I. 
dalam rapat raksasa ini terdiri dari 
ketua P.N.I. Djawa-Tengah. Dika 

Konperensi ini telah menganwil 

nji: Kewadjiban bangsa Indonesia 

dari 37 tjabang dengan 1.491.078 orang selaku anggauta (pen « 
iah mewakilkan kepada para pemimpin mereka untuk mengadakan konperensi. 

pada djurubitiira dari Dewan Perwakilan. Rak- 
man AMcM eekin. 

  

Sedang Makan Bak   
Tanpa 

Kn hnja ketjil, kira2 baru berumur 
pemimpin2 gerombolan lainnja, 

kebanjakan orang nama Djasmin 

mendja 

Begitulah, atas kegiatan fihak po- 
lisi di Muntilan (Kedu) dengan ban- 

fihak alat2 Negara di Jogjakarta, 
hidupkan kembali sistim beasiswa Pa fihak ketentaraan setempat dan 

hasiswa dari luar negeri jang 
ingin beladjar p universitet2 
Djepang. omb a pertama 
jang terdiri dari 30 mahasiswa 
Asia akan tiba di Djepang Djuni 
jad. : 

Menurut rentjana2 jg sekarang, jg 
sudah disetudjui oleh kementerian? 
pendidikan dan luar negeri Dje- 
pang. pemerintah Djepang akan 
memberikan 100 beasiswa. selama 

Ikan wakil langsung dari 

pada tanggal 15 April 1954 jang 
lalu Djasmin telah dapat ditangkap 
di kiosk jang terletak disebelah uta- 
ra hotel Garuda” ditepi djalan Ma- 

Hioboro Jogjakarta, dikala Djasmin 
sedang makan bakmi goreng. 
Djasmin  mempunjai kedudukan 

jang penting sekali bagi gerombolan 
bersendjata MMC, 'jakni mendjadi 
wakil komandan. Djadi dia merupa- 

Multajat.   S th. jang akan datang. Para siswa 
kebanjakan akan berasal dari nege 
ri2 Asia i India, Thai, Birma, 
Lanka dan Sakit £ d 

Beasiswa bagi tiap2 siswa dari 
luar negeri, tiap2 bulan besarnja ki 
ra2 20.000 yen ($ 55). Pembesar? 

Djepang mengakui bahwa djumlah 
uang tadi ,,tidak tjukup” untuk pe- 
ngeluaran2 di Djepang, tapi pada 
waktu ini Djepang tak sanggup 
memberi lebih banjak, kata mereka. 

2 ant 2 ON Aakra). 

Sensor Atas 
Film2 Tjabul 
Minta Diperkeras 

KONPERENSI missioner Is- 
lam Asia Tenggara jang kedua di 

2:1 

     

  

Malaya dalam si ng pada ha : Pada bulan jang lalu, pihak kepo- 
Fi Minggu telah : YESO- Jisian mendapat laporan jang menja- 

ang saja hk kepada pemerin- takan bahwa pada suatu malam 
Be ana Asia Ten ara SU- Tjasmin sedang melakukan upatjara 

Melania ke- perkawinan. Penggeropjokan segera 

sa kesusilaan dan Ino dag dilakukan. Tetapi penggeropjokan 

an, lotre dan ) “'jang dilakukan waktu itu belum 
meraih Mikat. 'memberikan hasil. Dia masih bisa 

  

ngan ummat Islam. 
Resolusi tsb minta perhatian terha 

dap kenjataan, bahwa gedjala2 anti- 
agama dan anti-kesusilaan makin 
meluas di Asia Tenggara sebagai 
akibat diabaikannja pendidikan2 aga 
ma dan moral didaerah tsb. Konpe- 
rensi tsb d'hadliri oleh kira2 140 
orang utusan jg mewakili 35 organi- 

Selain dia - mempunjai pengikut2, 
pun sangat mengenal daerah dimana 

ia .mendjalankan aksi. Karena 
Djasmin berasal dari desa Sumber 
ketjamatan Dukun, kawedanan 
Muntilan (Magelang). Selain pe- 
rampok2, namanja oleh jang berwa- 
djib. telah disignaleer djuga sebagai 
pembunuh terhadap beberapa orang. 

Pernah lolos dari 
N - ap 

“Dengan penangkapan jang terdja- 
di atas dirinja Djasmin, merupakan 

.lang?,:— Pernah Lolos Dari Tahanan 
Muntilan Dang Nusakambangan 

Oleh : Beritawan Sendiri 
ORANG PENTING SESU DAH M ultajat 'pemp. 

) Mlerbabu) C(omptlex) bernama Djasmin. 

lah-satu tjatatan alat2 Negara untuk ditangkap. Sekalipun bagi 

ma pemimpin? gerombolan laimnja, 

ankan tugas memulihkan keamanan tidak bisa dikelabui. 
Segala daja-upaja sudah didjalan kan EK 

  satu diantara hasil jang bagus. Le- 
bih? bagi penduduk dilereng2 Mer- 
babu atau daerah Ngablak, sangat 
gembira mendengar berita ini. 

ini terutama karena dikedua daerah 
itu merupakan daerah jang mendja- 
di operasi Djasmin. 

ilolos dari kepungan. 
Pengedjaran dilakukan terus. Se- 

lain dia selaku pemimpin gerombo- 
lan, djuga merupakan orang buruan 
(buron, Djw.). Seharusnja dia ma- 
sih mendjalani hukuman 7 tahun di 
Nusakambangan. 
'Dia dapat meloloskan diri dari 

Nusakambangan. Sedangkan bera-   sasi Islam. (Antara). -— 

Rakjat S 
takan ,,Mc 

     

    

'danja di Nusakambangan adalah 

irakarta Nja- 

»Moh-Swapradja« 
Rapat Umum PAS. Mendapat Kun- . 

— djungan Ramai 
   

. Minggu pagi jl. ai Stadion Sriwedari Solo telah dilangsungkan 
Rapat Umum ,,Moh — $ ja” jang diselenggarakan oleh Pa- 
nitya Anti Swapradja (P.A.S.) Surakarta, jang dikundjungi oleh be- 

daerah2 luar kota, jang datang 
dalam Kota Solo tetapi djuga dari 

-bondong dengan ber- 
kendaraan sepeda atau truck. Rapat dimulai djam 8.30 dan dipim- 

pin oleh sdr. Sarmo Hadisubroto sebagai Ketua Panitya Aksi dari 
P. A. S. Oleh sdr. Sudiman, Ketua P.A.S., sebagai pembitjara per- 

  

tama, telah ditindjau 1 
jang bersendikan Pantjas “ds 

ng Sea :   

Dikatakan bahwa dalam masjara- 
kat Pantjasila sekarang ini, tiap 
warganegara mempun'ai hak2 jang 
sama, dan tidak ada orang jang di- 
lahirkan dengan hak2 jang istime- 
wa, misalnja untuk mendjadi Kepa- 
la dari Daerah Swapradja. Oleh ka- 
rena itu Swapradja harus ditentang! 
kembalinja dalam tuk apapun 
djuga, sebab tiap bentuk Swapradja 

“berarti pemberian 'hak2 istimewa 

     

kepada seseorang, jang lebih daripa-| 
da warganegara lainnya. 2. 

Dikatakan seterusnja, bahwa per-! 
djuangan seluruh rakjat Indonesia 

: a da 

berdasarkan Demokrasi, Mei. 
kan Pantja Sila, dan 2) menghapus: 
kan Pemerintahan  Swapradja di 
Daerah Surakarta dan mendjadikan- 
Pemerintahan Karesidenan biasa jg. 
demokratis. Oleh karena itu, tiap? 
usaha untuk mengembalikan  Swa- 
prada berarti ..pengchianatan ter- 
hadap hasil2 Revolusi Nasional”, 
demikian Sudiman. 

Pembitjara kedua, Kjai Abdulka- 
rim. dan ketiga H. Dasuki, masing2 

    

  

   

telah menindjau masaalah Swapra- 
dia dari sudut Keagamaan dan dari 

Disamping . itu sudut Sosialisme. 

oleh kedua  pembitjara dikemuka- 

ia dari sudut kenasionalan    

kan perbedaan2 dan penderitaan ig. 
'dialami oleh rakjat dalam  djaman 
codal, baik dilapang kepegawaian,   

  

ngf sendidikan, kewanitaan dsb. dan di- 
ampingnja itu dikemukakan apa 

'kratis sekarang ini. 

'akan disampaikan kepada Pemerin- 
tah Pusat dan Daerah, jang isinja: 

1) Rakjat Surakarta ,,Emoh Swa- 
'pradja” dalam bentuk apapun dju- 
ga, dan 2) menuntut kepada Peme- 
'rintah Republik Indonesia  supa'a 
selekasnja mengambil sikap jang te- 

gas. Sehabis rapat umum tsb. Haa 
buah delegasi telah ' menjampaikan 

“esousi tsb. kepada Residen dan 
Walikota Surakarta. : 

Rapat Umum tsb. telah disertai 

| dengan kampanje penempelan ola- 
|xat, jang telah dilakukan sehari se- 

| taraan2 dan ditempat2 jang ramai, 

'ig. memuat perkataan ,,MOH SWA- 
PRADJA", jang ditulis dengan hu- 

|tuf Latin dan huruf Djawa. 
Seperti dikabarkan, Rapat Umum 

di Solo itu, adalah sebagai penutup 
dari , ,,Kampanie ' Moh-Swapradja” 
dengan mengadakan Rapat2 Umura 

diseluruh Daerah Surakarta, jang   telah dimuai sedjak tgl. 4-4 jl. ' 

  

Hal: 

Sedang : mi Diwarung Sebe-|” 
lahUtara Hotel Garuda — 
|Adji2 Welut-Putih 

Mempunjai 
Dan Bisa Menghi- 

Bekas 

grom- 
Tu- 

28 tahun, Seperti halnja dengan 
nama Djasmin pun mendjadi sa. 

tidak sanga, terkenal seperti na. 

namun alat2 Negara jang 

Pembitjara berikutnja P.M. Ar 
Sastroamidjojo. ,,Saja adalah anak 

karena Djasmin mendjalani huku-| Magelang. Di Grabag-Merbabu si- 
man sesuai dengan keputusan pe-f| nalah aku dilahirkan dari ibu. Ke-| 
ngadilan negeri di Magelang karena 
dia mendjalankan perampokan. 

Selain itu fihak kepolisian mem-| 
punjai bukti2 bahwa 'Djasmin be- 
lum lama berselang telah melakukan 
2 pembunuhan, antara siapa jang 
didjadikan korbannja adalah Mang- 
kusuroso, bekas kepala desa Kali- 
bening ketjamatan Dukun (Mage-f 
lang). i 

Begitulah, dikala. sendja sepandjang 
Malioboro (Jogja) seperti biasanja 
penuh dengan orang jang mengen- 
darai sepeda jang hilir mudik, maka 
dapatlah ditangkap dirinja Djasmin. 
Sekalipun ketika penangkapan ma- 
na akan dilakukan, - dia  mentjoba 
untuk melarikan diri. Tetapi kali ini 
pihak alat2 Negara sudah tidak bisa 
didjadikan ,.bulan-bulanan” lagi olel: 
Djasmin. Pada" waktu penangkapar. 
itu berlangsung, “Djasmin sudah ti- 
dak bersendjata. Dalam keterangan- 
nja kepada jang berwadjib, sesudah 
dia makan bakmi ifu,. akan segera 

menonton pasar-malam di aloon2 lor 
Jogja, kemudian pada pagi harinja 
akan meneruskan  perdjalanan ke 
Surabaja. 3 

Hingga berita ini dibuat, Djasmin 
masih meringkuk dalam ruangan jg. 

sesudah pemilihan umum ialah, mem 
“perbaiki rangka perumahan Negara 
dan mengisi perumahan Negara dgn 

Djasmin Gembong MMC ss. 
(Ditangkap Di Malioboro 

ham Marhaenisme. Selandjutnja di- 
katakan bahwa merobah ,.Pantjasi- 
la” berarti mengchianati revolusi na 
sional dan proklamasi 17 Agustus 
1945. 

Pembitjara berikutnja Winoto Da 
nuasmoro membitjarakan adanja op 
posisi. Seperti biasa pembitjara dgn. 
kotjaknja mengemukakan bahwa dr 
dalam negara demokrasi orang bo- 
leh beropposisi. Dan P.NJ. sendiri 
djuga pernah mendjadi fihak jang 
"beropposisi. Tetapi, tempat opposisi 
adalah diparlemen. : Bukan lantas 
mengatjaukan — masjarakat — dengan 
mentjulik orang dan menjeret mem- 
bunuh “dihutan. Tjara demikian ini 
bukan opposisi. Melainkan ,,amuk- 
amukan”. 

P.N.I. pernah beropposisi. Tetapi 
selalu melalui 
Kemudian dalam hubungan ini pem 
hitiara bertanja kepada  hadlirin : 
Pernahkah. mendengar ada geromho | 
lan PN..? 3 

Pilihlah banteng Indonesia 

mudian saja pernah berumah di Ker 
kopan (Kerkhoflaan?) no. 11 dalam 

kota Magelang. Tetapi sudah lebih 
dari 30 tahun saja tinggalkan kota 
ini, sekalipun “diantara djarak itu 
saja pernah berpedato dialoon2 in 
pada tahun 1927 jg saat itu djuga 

  

Kata Casey: 
Australia Setudju Ikut 
Sisteem Keamanan Asia- 
Tenggara Dalam Rangka 

PBB 

lam Senen menjatakan dalam 
pidato-radionja di Singapura, bah 
wa Australia bersedia ikut serta 
dalam perundingan2 untuk mem |. 
bentuk suatu syaa 5. 
kolektif di Asia Ter 
Pasifik Barat didalam rangka Per 
serikatan Bangsa2. Dikatakannja, 
bahwa sedjak rentjana ,,aksi ber 
sama” diusulkan untuk pertama 

Nana 

  

kalinja, Australia senantiasa ber-. 
hubungan dengan pem   diLatai oleh empat dinding tebal. 

Apakah dia masih, mengenangkan 
bahwa dulu, sebelum mendjalani hu- 
kuman di. Nusakambangan djuga 
pernah meloloskan diri dari tahanan 

lisi di Muntilan? Mungkin, tetapi 
kali ini alat2? Negara sudah mempu- 
njai pengalaman jang sangat berhar- 

Baru sadja dipetjat oleh 
Multajat. 

Selandjutnja beritawan. tuan 
mendapat keterangan bahwa baru mengingat keadaan Indo China dewajran dan 3. mendjaga tatatertibnja. 
pada beberapa hari belakangan 
ini Djasmin dipetjat dari kedu- 
dukannja selaku wakil koman- 
dan M.M.C. Kabarnja, Multajat 
mengambil tindakan jang demi- 
kian itu disebabkan Djasmin te- 
lah mempergunakan hasil pengs 
garongan dan pemerasan untuk 
dirinja sendiri. Untuk menghin- 
dari ,.hukuman” jang mungkin 
didjatuhkan atas dirinja, maka 
Djasmin dengan tergesa2 mening- 
galkan Iereng Merbabu dimana 
gerombolan itu bersembunji. 

Multajat, Sujud & Djas- 
min merupakan ke- 

kuatan M.M.C. jg 

sudah pudar. 

Dengan peristiwa ini, dapatlah di- 
ambil kesimpulan, bahwa : gerombo- 
lan MMC pada belakangan ini pe- 
tjah mendjadi tiga. Jakni gerombo- 
lan jang dipimpin Multajat. Kabar- 

tempat jang dinamai Medan Pan- 
tjasila”, jang letaknja tidak djauh 
dari daerah jang dinamai ,,Medan 
Bakti”, jakni dilereng gunung Mer- 
babu. Nama2 persembunjian mereka 
itu dinamai ,,medan”, jakni sebagai 
daerah dimana markas mereka bera- 
da. 

Gerombolan jang lain lagi, jang   
jang mend/adi hak2 dari un, Wat- 
ganegara dalam masjarakat demo-. an 

BA setkran 'leer disuatu daerah dilereng Sum- 

Achirnja Rapat Umum tsb. telah bing. 

menerima baik sebuah sesolusi, jg. | 

| tang lehernja: 

Selumnja, dan ditempe kan pada kex) 

sudah memisahkan diri adalah jang 

berada dibawah pimpinan Sujud, 

jang konon chabarnja hendak meng- 

gabungkan diri dengan gerombolan 
.Darul Islam”. Didapat kabar bah- 
wa sekarang ini Sujud dengan pe- 

ngikutnja sudah tidak berada dile- 

reng Merbabu, melainkan disigna- 

Gerombolan jang satu lagi adalah 

dibawah pimpinan Djasmin. Jang 

beberapa hari jl. sudah dibekuk ba- 

Djimat ,,welut putih” utk. 
menghilang. 7 

Tuan boleh pertjajia, boleh  djuga 

' tidak! Tetapi soalnja sekarang in 
| benar-benar mendjadi 
Lumum. Kata orang, Djasmin bisa 
meloloskan diri (dari Nusakamba- 

Ingan dan tahanan Muntilan dulu) 
itu disebabkan dia mempunjai dii- 

' mat ,,welut putih”. Sehingga dia 
' dapat menghilang setjara ghaib. 

Kabarnja, sekalipun Djasmin di- 
tawan, asal dia pada suatu ketika 
bisa memperoleh segelas air putih 
untuk diminum, maka  berangsur2 
tubuhnja akan mendjadi ketjil. Dan 
diika didalam ruangan dimana dia 
ditawan ada saluran air  (biasanja 
kamar-kamar tahanan itu terdapat 
saluran air: dibawah ubinnja untuk 

nja mengenai pembitjaraan2 anta 

nja sekarang ini Multajat berada di-| 

pembitjaraan | 

merintah2 
Inggris dan New Zealand dan 
mendapat keterangan selengkap- 

ra menteri luar negeri Amerika 
Serikat John Foster Dulles dan 
menteri luar negeri Inggris Antho 
ny Eden mengenai hal ini. 
Casey menjatakan, bahwa menjam 

but dengan gembira pengakuan x-- 
dua orang pemimpin . tersebut ten- 
tang kemungkinan adanja bahaja 
agressi komunis di Asia Sahara | 

  
sa ini. Menurut Casey, pembitjaraan2 | 
di Djenewa nanti akan menentukan, 
apakah kehidupan bersama setjara 
damai dengan kaum komunis masih 
mungkin atau tidak. . 
Dalam komentarnja tentang konpe 

-wa adalah tolol untuk mengabaikan 
kesulitan2 jang didjumpai dalam usa 
ha melaksanakan tudjuan PBB un- 
tuk mentjapai persatuan . kembali 
Korea dengan djalan damai dan di- 
bawah suatu pemerintah jang demu 
kratis.. 

nentang pemakaian 
lam usaha mewudjudkan persatuan 
Korea itu dan oleh sebab itu djuga 
akan menentang tiap2 usaha untuk 
mengobarkan kembali peperangan 
disana. (Antara). 

SAUDI ARABIA MENEN- 
TANG PERSEKUTUAN 
TURKI—PAKISTAN. 

Duta besar Saudi Arabia untuk Me 
sir Abdullah Ibrahim al Fadhl da- 
lam tanja djawab dengan wartawan 
harian ,,Al Djamhuria” telah menja 
takan bahwa pemerintah Saudi Ara 
bia menentang persekutuan antara 
Turki dan Pakistan. Saudi Arab'a tak 
dapat menjokong pakt atau persetu 
djuan jang sama dengan pakt anta- 
ra Turki dan Pakistan karena nanti 
akan bertentangan dengan politik ne 
gara2 Arab, dem'kian Ibrahim al 
Fadhl. (Antara). 

  

lalui lobang dimana saluran air me- 
ngalir. : 

Kalau kenjataannja Djasmin . su- 
dah 2 kali bisa meloloskan diri da- 
ri tahanan dan sekarang ada  kete- 
rangan jang demikian, nistjaja akan 
merupakan peladjaran jang besar 
sekali artinja bagi alat-alat kekua- 
saan negara. 

Pemulihan keamanan di 
M.M. Complex b'sa di- 

pertjepat. . 
“Dalam hubungan ini selandjut- 
nja didapat keterangan, bahwa 
penangkapan atas atrinia Dijas- 
min, fihak jang berwadjib akan 
mendapatkan djalan jang bisa di- 
bergunakan untuk makin mem- 
pertiepat pemulihan keamanan 
didaerah - M.M.C. Sebagaimana 
di “ketahui, kegiatan — gerombo- 
lan M. M. C. belakangan ini tdak 
segiat pada waktu-waktu jang 
lalu. Hal ini mungkin sekali ka- 
rena dkalangan mereka sedang 
terdjadi perselisihan2.  Petjahnja 
kekuatan  iang demikian . ini 
mungkin pula akan merupakan   mempermudah pembersihan) sendi: 

rinja dia dapat meloloskan diri “mes 
salah satu faktor t'epatnja pemu- 
Ehan keamanan. 7 

djalan jang teratur. Hpilihlah 

Malang tadi, kita kutipkan dari 

rensi Djenewa ia menjatakan, ban-. 

Dikatakan, -bahwa Australia. me-f.. 
kekerasan da-| 

| Berarti Mengchianati Revolusi Nasional Dan Proklamasi 
||. Statement Keputusan Konperensi PNI Djawa-Tengah 

Berseru Ali: ,, Pilihlah Lambang Banten 
Tg djutnja: ,,Saja Ini Anak Magelang : 

Djalan Kerkopan No 11”........ 
Oleh : Beritawan Sendjri 

KOTA MAGELANG JANG berhawa dingin pada hari Senin jl 
lereng2 gunung dan desa2 jang djauh. 
Matahari sedjak pagi2 benar diselim : 2 Pa 

| pagi dibandjiri oleh beribu-ribu ummat manusia untuk mengikuti 
angsungkan oleh Partai Nasional Indonesia sebagai atjara penutup daripada 

seluruh Djawa Tengah jang dilangsungkan sedjak tanggal ' 

sebagai pembitjara dari PNI”, De- 
keputusan jang. statementnja berbu- mikian pembitjara memulai pidaio- 

nja dalam bahasa Djawa ngoko. 
Dikatakan bahwa hanja dengan 

merdeka sadja belum tjukup. Kita 
harus makmur, jg sendirinja kemer 
dekaan ini harus kta isi. Dalam pa 
da itu kita djangan melupakan bah 
wa tanah air kita ini dibangun dari 
desa. Karenanja, kepada rakjat di 
desa2 itulah harus diberikan penger 

tian soal ini. $ 

Dekatnja waktu pendaftaran 
untuk pemilihan umum jakni pa 
da 1 Mei jad. kepada rakiat di 
desa2 harus diberikan penerangan 
seluas2-nja, agar mereka dapat 
mempergunakan haknja untuk 
memilih. Semua rakjat jang me 
menuhi sjarat2-nja harus mendaf 
tarkan dan memilih. 

Sesudah pembitjara mengemu- 
kakan adanja PNI sedjak th. 1927 
dimana Bung Karno termasuk 
salah seorang pemimpinnja, ke 
mudian menjatakan bahwa PNI 
adalah partai jang akan membawa 
kebahagiaan. Karenanja, demiki- 
an ' pembitjara mengandjurkan, 

orang dari PNI, jang 
menggunakan lambang kepala 
banteng Indonesia. 

Selesai pedato Mr. Ali, disusul 
dengan pedato ketua umum PNI 
Sidik Djojosukarto tentang situasi 
politik pada-waktu ini. Antiaman? 
kepada negara, baik jg dari luar 
maupun dari dalam, harus diper 
hatikan. Dikatakan oleh pembitia 
ra, bahwa musuh PNI adalah im 
erialisme dan kapitalisme. Oleh 
arenanja, revolusi nasional ini 

harus kita selesaikan. 
Pada djam 11 siang rapat rak 

sasa itu ditutup, para pemimpin 
PNI melandjutkan perdjalanannja 
ke Djakarta melalui Semarang de 
ngan pesawat AURI. 
:Sebelum berkundjung ke Mage 

lang untuk menghadliri konperen 
si PNI Djawa Tengah, P.M. Ali 
Sastroamidjojo telah terlebih da- 

  

g Indonesia“ — Kata Ali Selan- 
: Pernah Bertinggal Di 

utiloleh. 

ra pemimpin Pa mantaya 2 aring 
an oleh pembitjara wa seluru jawa ang | 

Ae duduk seluruh Djawa Tengah |.k. 18 

(rensi itu akan 

  

tiasila” 

telah dibandjiri oleh beribu- 
pada hari itu sedjak pa- 

awan jang bergumpal. Di 

16 April. Pe bitiara 
note — 

Tengah jang terdiri 
NU)          

Perdana Menteri Ali mengha 
rap, dalam konperensi Kolombo 
tersebut dapat memberi saran? 
positif tentang perdamajan Asia 
kepada konperensi Djenewa jang 
djuga akan mulai diadakan pada 
minggu terachir bulan ini. Perda 
na Menteri Ali akan bertolak de 
ngan GIA ke Medan pada tgl. 
26/4” jang akan datang #tintuk 
menghadiri penutupan konperen 

|si kebudajaan disana, kemudian 
| meneruskan perdjalanan ke Ko 
. lombo. Menurut keterangan, kon 
perensi di Kolombo ini akan di 
adakan dari tgl. 28 s/d 30/4, 

. dan Perdana Menteri Ali akan ' 
kembali ke Indonesia tgl. 2/5 
jang akan datang.   Bagaimana sifatnja ? 

Usul Perdana Menteri Ali untuk | 
mengadakan konperensi jang lebih | 
luas itu di India telah menarik per-' 
hatian, hanja sadja belum begitu : 
djelas bagaimana dasar atau sifatnja. 
Diduga dalam konperensi Kolombo 
itu Perdana Menteri Ali akan mem 
beri pendjelasan mengenai soal ini. ' 

Dalam pertjakapan dengan war- 
tawan ,,4ntara” di New Delhi, Per- | 
dana Menteri Ali tersebut menge- 
mukakan pertanjaan mengenai dasar 
dan sifatnja. Apakah konperensi jg 

dimaksudkan itu bersifat konperensi 
resmi, artinja dihadiri oleh wakil2 ne 
gara? Djika demikian, maka dari 
Afrika jang dapat hadir hanja Me- 
sir. Djika tidak resmi, maka konpe 

bersifat konperens: 
para pemimpin Asia/ Afrika, terma- 
suk Tunisia, Marokko dsb.nja. Da- 
lam hal jang terachir (tidak resmi) 
lalu timbul pertanjaan, sampai dima 
na adanja kekuatannja? Demikian 
Nehru. 

sHonest John”   hulu mengundjungi kota Malang. 
Djuga ditempat ini, P.M. Ali ber 
bitjara dalam suatu rapat umum. 
Djuga beliau telah memberi pan 

. Idangan2 umum mengenai situasi 4 
MENTERI LUAR negeri Aus o0litik-dunia umumnja dan Indo 

tralia, Richard Casey, pada ma- | Xesia chususnja kepada pers. Me 
agenai pernjataan2 P:M. Ali di 

berita Antara sbb.: 

Kabinet sekarang tidak ta 
kut pada pemilihan umum 

Dalam rapat umum PNI jg telah 
dilangsungkan di Malang Djuntat 
sore jl. dan jg dihadiri lebih kurang 
50.000 orang. Sidik Djojosukarte 
berpidato tentang perdjuangan nasio 
nal dan katakan, bahwa kemerdeka 
an jg telah kita tjapai sekarang ada 
lah sebagai djembatan emas untuk 
melandjutkan  perdjuangan seterus- 
nja. Dikatakan, adalah kewadj ban 
kita buat memberi isi pada rumah 
kemerdekaan kita. Sid'k anggap vah 
wa rumah kemerdekaan jg kita te 
rima dari Belanda berada dalam ke 
adaan rusak dan karenanja kini ki- 
ta mempunjai tiga kewadjiban, ja- 
itu: 1 membetulkan kerusakan tsb, 
2. memberinja isi dengan kemakwu 

mi 

Diandjurkan supaja segala golc- 
ngan bersatu untuk mentjiptakan 
kerdjasama guna menjelesaikan -e- 
yolusi nasional, pertjaja - pada po- 
tensi nasional kita serta mampu me 
njelesaikan revolusi itu. 

Sidik mengandjurkan se o 
longan baik dari an ia 
si .atau penjokong2 pemerintah 
menjokong kabinet Ali-Wongso un 
tuk menjelenggarakan pemilihan 
umum, karena krisis kabinet akan 

- berarti tertundanja - pemilihan 
umum itu. 
Perdana Menteri Ali dalam pi 

datonja menguraikan politik be 
bas dan tetangga baik, serta me 
ngandjurkan rakjat bersatu untuk 
kestabilan politik dalam negeri, 
sebab kalan keadaan dalam nege 
ar negeri akan mendjadi lemah. 
ri katjau, peranan Indonesia dilu 

Menurut PM Ali dengan politik 
bebas, kita mesti aktif, mentjegah 
meletusnja perang dunia ke-3, ka 
rena peperangan akan berarti ke 
hantjuran bagi umat manusia. PM 
bantah tuduhan2 jang mengata 
kan, bahwa kabinet sekarang ta 

"kut pada Pena umum, menu 
rut PM bahkan sebaliknja ber- 
usaha melaksanakan pemilihan 
umum itu. 
“ Sebelum meninggalkan Malang. 
Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo 
menerangkan, bahwa usulnja supaja 
kemungk'nan  diadakannja konpe- 
rensi para Perdana Menteri di Ko- 

ilombo pada minggu terachir buian 
ini sebagai salah satu atjara, telah 
diterima. Sebagai telah dikabarkan. 
sebelum diberikannja keterangan ini 
telah beberapa kali dinjatakan, bah- 

: wa konperensi di Kolombo itu be- 
| Tum ada atjaranja sama sekali. Atas 
pertanjaan, apakah kemenangan? 
tentara Vietminh kelak akan mem- 
bahajakan Indonesia, Perdana Men- 
teri mendjawab: belum tentu.. 

Menudju perdamaian. 
Mengenai usul  diadakannja 

konperensi Asia/Afrika, itu, seba 
gai diketahui, dalam pembukaan 
konperensi diplomat Indonesia di 
Asia jang diadakan di Diakarta 
pada tgl. 9/3 jang lalu, Perdana 
Menteri Ali mendjelaskan usaha 
Indonesia untuk ikut membangun 
kan suatu kekuatan jang ditudiu 
kan kepada terbentuknja perda 
maian dunia jang positif. Perda 
na Menteri Ali ketika itu meniata 
kan. ia menjaksikan adanja bibit 
verpetjahan jang kelihatan bela 
kangan ini dikalangan negara? 

| Asia/Afrika. Dalam kerdia-sama 
dengan negara2 Asia, Indonesia 
menghendaki. . suatu .. konperensi 
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Dan “Corporal“ 
Sendjata2 Baru Utk Ten- 

tara Amerika 

ANGKATAN DARAT ALS. 
pada hari Sabtu telah mengumum 
kan bahwa kesatuan2 bertempur 
A.S. sekarang mulai diperlengka- 
pi dengan 2 sendjata baru, jaitu 
peluru, jang dikendalikan dan jg. 
dinamakan ,,The - Corpora!” dan 
rocket, jang dinamakan ,.Honest ! 
John”. ,The Corporal” ialah lebih 
berbahaja — daripada »Honest 
John”. The Corpora?” dapat di- 
pakai dalam tiap tjuatja, merupa- 
kan sendjata jang diluntjurkan 
dari darat terhadap sasaran dida- 
rat djuga, mempunjai ketjepatan 
sbeberapa kali lebih tjepat dari- 
pada ketjepatan ,,suara” dan da- 
pat mentjapai diarak lebih djauh 
daripada 20 rsil, jaitu diarak, 
jang dapat ditjapai oleh peluru2 
meriam atom. 

  
Sendjata ini digerakkan oleh se- 

buah motor rocket, jg kuat. 
»Honest John” dalam pada itu ia- 

lah bukan sebuah peluru, jg dapat 
dikendalikan, ditembakkan seperti 
“peluru artileri biasa dan dapat men- 
tjapai djarak sedjauh jg danat d' tia 
pai oleh peluru2 dari meriam kali- 
ber.sedang sampai kal'ber berat. 

Sendjata ini mempunjai kekuatan rs 
irusak jg sama dengan jg ditimbul-   
ikan oleh ratusan peluru meriam 
biasa. | ! 

Baik ,,The Corporal” maupun 
-.Honest John” dapat membawa ba- | 
han peledak bermartabat tinggi atau | 
atom, demikian pengumumap tsb. 

e (Antara). 

  

  

Il Pasar Malam Amal Semarang 1954 
Pada tgl. 30 APRIL 1954 

akan diadakan: ' 

Krontjong Goncours Wanita 
Untuk merebut djuara Pasar Malam 1954 

Jang berkepentingan harap 
“Penutupan pendaftaran s/d. tgl. 28 APRIL 1954. 

Pengikut dari luar kota dapat ganti ongkos djalan.' . K 

bipa berganda, : 

Idiadi kekuatannjapun $$ 

| berganda 
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Hanja speda 

3 Humber” mempu- 

njai garpu Duplex 

jang istimewa. 

Maka dari itu ia bu- 

kan sadja terkenal seba- 

gai speda jang paling kuat 

dan paling tjepat, akan tetapi 
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— djuga sebagai jang paling aman. 

        

  

  

MODE vAKScHOOL Atrliek i FE LORIDA 
DJ. HAWA IV.11 — SEMARANG 

Memberi “pladjaran untuk :  COSTUMIERE, COUPEUSE dan LERARES 
Masih menerima murid baru. 
  

  

  

  

  

    

       ERCEEVIT mengandung 8 vitamin diperban- 
ding betul jaitu vitamin A. Bi. B2. Ba CD. 
Nicotinamid dan Pantothen Calcium: 

RASANJA ENAKI                   Anna     
  

  

  

Kursus Tehnik-Radio 
» PANTI-PEMUDA” 

Angkatan ke-V akan dibuka tanggal 9 Mei 1954. 
- a) Lama peladjaran theorie dan praktijk 10 bulan. 

b) Peladjaran diberikan tiap hari Senen, Rebo dan Djum'at 
pada djam: 6.45 s/d 8.15 (Malam). 

c) Uang pendaftaran Rp. 10.— 
d) Uang kursus Rp. 35.— tiap bulannja. 
ce) Pendaftaran mulai sekarang di: 

Sekretariat ,PANTI PEMUDA" |. i 
DjJALAN BULU 37 SEMARANG 

Ke UeRa AAA 
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berhubungan dengan Panitya.   

  

Panty aa     :| 
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Ojap Jangan 

'UDGE 
Ghitaing Best 

: Yreyele 

  

  
    Kolombo nanti, sehingga melipu If 

ti seluruh 'negara2 Asia/Afrika, 

| jang lebih luas dari ” konperensi 

# 

  

    A product ol Kabeigh Industries Ltd     

 



   & 2 

Sudah Teebibo ti. U RAHASIA TAKDIR MIM wi 1 
Intuk mengetahui arti dan mak- 
na segala rupa mimpi berdasar- 
kan wetensehap - din Mena, 

     
DOKTER GIGI 

ILMU 'RETAK TANGAN ng Kk (Karangsari) 
Untuk mengetahui arti rupa-rupa 2 AN 
bentuk tangan, Ma Nanga? Djam bitjara: 
ditapak tangan. Dilengkapi dgn. Sore: 4— 6, 
gambar2. Harga ...... Rb. BER aa Ka en an 

      

    

TOKO BUKU CASSO 
Pob. 29 . Medan. 

Daftar gratis. : 
  

NG. Koe Thian To 
Dji. Mataram No. 834 
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Baru terima PIRINGAN HITAM 
EDMUNDO ROS ... Istanbul — Blowin' wild 
BING CROSBY —.. Chancing partners — Y'all come JIMMY LOGSDON ... Pa-paya mama — in the mission ofst. REX ALLEN --. Crying in the chapel 
LITA ROZA «Hi lili hi lo — Little swiss doll 
JOAN REGAN . Ricochet — Merry go rounds.and swings 

Red red red — Tani 
. Het "HARRY LIME” motief 
- Call me up — Yve got a little 
Rags to riches — answer me 

- Oh — San Mama's gone, 

ANTON KARAS 
JANE TURZY z 
HARRY FARMER ... 
PEE WEE HUNT goodbye. GISELE MAC. - Adios — Don't let the stars. 

: : CLASSICAL 
Concerto no. 2 in f. minor op 21 (CHOPIN) 
Concerto in € minor (CDUR) k467 (MOZART) 
Concerto in a major k488 (MOZART) 
Concerto in e flat major k447 (MOZART) 
Concerto in c minor c -moll k491 (MOZART) 
Concerto in g minor g moll k253 (MOZART) 
Concerto no. 5 in e flatmajor op 73 (BEETHOVEN) 
Symphony no. 4 in b flatmajor b dur op 60 (BEETHOVEN) 
Segeherazade op 35 (RIMSKY KORSAKOV) leopole stokowski 
Serenade in b flat k361 (MOZART) 
The twenty four prelude op. 28 (CHOPIN) D.Li. 

Tinch 45 rpm micro plaaten CLASSICAL 
. Eini kleinemachimusic k 525 — Vienna phil. 

— Merry wives.of windsor — London phil 
Forza del destino — Markevitth — Overture phil 
Theme salve varie — Coppelia delibes 

Dan lain-lainnja masih banjak: sekali. 

TOKO PIRINGAN HITAM. 
GG. BARU NO. 18 — SEMARANG. 

CITY CONCERN CINEMAS 
let Ini malam prem'ere 

-SHOOT FIRST Raw! Ruggedt 
Relentless ! 

No Man believe him! Spy — Suspense thiller! 
t Penuh sensatie' Heibat dan gempar! 

GRAND 
“5.00 - 7.00 - 9.00 

  

  

  

(U. 17 th) 

Ini malam penghabisan (U. 13 th.) 

LILIAN DIZON — POGOG-TOGO — 
ALFONSO CARYAJAL — OSCAR DEL ROSARIO 

"PULAU ENGKANTO 
Besok malam Pre SECRET DREAMS OF WOMANHOOD... miere Revealed , AT LAS 
GRAND TE DL 
  

      

3 

AI 
Penuh « sensatie taria oget AO am 

  

Menggemparkan: De aroma Ea PS Karta ptt Pengih 

Realistic Italian film based on-an actuaj accident! Thrilling! — 
: Fasc'nating! 

IN DR A : s Ka 9. — Ini malam premiere (U. 17 th.) 

St      WESTIS (MOST INFAMOUS. MARAUDERS! 
A SCOTT R. DUNLAP 

PRODUCTION 

  

  
PP pArwanO ALAN 

diskusi WALBURN - MALE,» 
LLIED ARTISTS PICTURE 50/7213 —206 

Blistering saga of the 'TALL — TOUGH. FIGHTING MAN and a wiid 
horbloud frontier girl! Penuh sensatis! Gempar! 
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BON 
SETERAN NO.49 TELP 2097: 

SEMARANG «       
  

  

NA Ia TEL.No.1979 

DJL. MATARAM 64- SEMARANG   
  

    

ORION 
THE PRISONER OF ZENDA" 
  

Akan datang: Tk 

»THE JUGGLER” 
Kirk Douglas — Milly Vitale, 

REK Sean ar 
|” ExITRA MATINEE: 3 

- SABEN PAGI djam 10, 

    

  

  . 

  

Film musik jang besar diiringi 
ngan banjak lagu jang merdu. Di- 

F seling dengan lelutjon jang sehat!!! 

|! Besok malam berbareng dengan 

  

METROPOLE 5.15 -7.15 49.15 
G3 Ini malam Peng 

Met ropo (ia Leg ag Te 
.POWDER RIVER” 

Djagalan kalam Prapian 
BRANDED" 

Alan Ladd — Mona Freeman. 
(Technicolor) 

Ini Malam Pengh 
Djagalan 1.29. 2 A7 te) 

.COPPER CANYON" 

  
  

KOYAL Ini malam : Ini malam ROXY 
5 — Ir “dmb. (13 th., penghabisan 5.30-7.30-9.30 

R. Mochtar — Ellya — R. Endang — Mirawati dlm : 

»MUSAFIR KELANAs 
| Penuh njanjian2 dan tarian? merdu dan menarik! 

Besok malam: Praska Gulnar dim — Film India dng tjerita Arabian 
- Promiere ROXY . Nights teristimewa: 

: U. Susi Umo,. ,ALLAUDIN KI BETI” 
(Putrinja Alladi njai lampu wasiat Alladin berarti kekuasaan 

. erbai enuh aksi! Seru! Adjaib! 
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“Tanggal: 20 April s/d. 23 April ”54 : 
| Tembak 'menembak — Kedjar mengedjar diatas 

genting loteng jang sangat tinggi 

Ara “Rank yO! PEMBUNUH". 
(THE ASSASSIN ) 

  

Film 

RICHARD TODD sam EVA BARTOK 
Sebuah film detectief dengan kota Venice sebagai 
latar belakang. t 

Log ekst Indonesia    | “Ciy, 

VIII. 

2 Ini malam d.mb. 
S5TA.- AT th): 

Stewart Granger —“Deborah Kerril 

Ini malam Premiere | 

3 

    

Polisi Angkatan 
| IM. Sjarat2 penerimaan : 

. Warganegara Indones 
. Umur 17/—25 tahun. 

. Berkelakuan baik. 
Berbadan sehat. 

20
 
Ll
 
O
M
 

Fa
 I
R
 

IN, Atjara Pendidikan : 

tentara, dan diharuskan 
oleh dinas. 

Prad juri 
IV. Tjara melamar : 

1. Daftar riwajat hidup: 
2 
3 

dja dan Polisi. 
4. Dua pasphoto. 

5 

6 

jang belum mentjapai 

7. Surat 

. Pelamar2 jang memenuhi 
Ih dan diudji. 

VI. Surat lamaran jang tidak: 
tidak akan diperhatikan. 

VII, pada sampul surat sebelah 
ngumuman. 

Pendaftaran ditutup pada 

»Gerak”/4-G. 

KEMENTERIAN PERTAHANAN R.1. 
“STAF ANGKATAN UDARA. 

PENGUMUMAN 
-No.: 002/Ik1/SU /54 

REA 1. Angkatan Udara R.I. memberi kesempatan kepada pemuda2 
" donesia untuk dididik mendjadi : 

. Belum pernah kawin. 

. Tinggi badan sekurang-kurangnja 1.55 m. 
. Tammat Sekolah Rakjat 6 tahun. 
. Bersedia mendjadi Tentara dengan Ikatan dinas seku- 
rang-kurangnja 5 (lima) tahun. - 

3 bulan pendidikan ketentaraan, 
6 bulan pendidikan keahlian. : 
Selama dalam pendidikan harus tunduk pada tata tertib 

Setelah lulus dari pendidikan diangkat sebagai : 

Pelamar. harus mengadjukan surat lamaran tertulis kepada 
Kepala Djawatan Administrasi Personil Pusat M.B.A.U. Me- 
dan Merdeka BARAT No, 8 Djakarta, dengan disertai : 

. Salinan Idjazah Sekolah Rakjat. 
. Surat keterangan berkelakuan baik bagi Pamor» Pra- 

. Surat persetudjuan orang.tua atau wali bagi mereka 

. Surat versetudjuan Kepala Djawatan bagi mereka jang 
anang Pekerdja pada salah satu Instansi. 

“keterangan dokter setempat. 

Mereka jang dipanggil untuk diudji harus membawa aslinja 
surat2 Idjazah dan surat keterangan2 lainnja, 

  

  

   
    
    3 ri sT'3 

Udara (Rendahan) 

ia, 

tinggal ditempat jang disediakan 

t Udara I 

jang ditulis sendiri. 

umur 21 tahun. 

sjarat2 tersebut diatas akan dipi- 

memenuhi sjarat2 tersebut diatas 

kiri atas harus ditulis nomer pe- 

tanggal 30 April 1954.   

   
      

   

yIOsTER9 

se. s ms apa lagi kalau digorerig dengan 

Delfia jap Gadjah. Karena Delfia djernih laksana 

intan, bebas dari semua rasa tjampuran dan 

dalam kaleng dari 1 dan 2 kg. 

   

i gak 

Kroket garinB» gurih, le 

sadjian memikat setiap saat! 

  
| 
| 

5 

| 
| 

tidak memualkan, Ini berkat tjara 

menjaring jang: istimewa! 

DE LEFT 
0EL.53-5-140-B.       Djakarta, 9 April 1954. 

  

Kepala Staf Angkatan Udara R.I. 
  

KG 2-6v- 409 

DISELURUH DUNIA 
LEBIH BANJAK MU. 
ATAN - DIANGKUT 
DENGAN BAN2 
GOODYEAR DARI     PADA LAIN MERK 

PERMA 0 

  

  

: PERTAMA diatas ea matjam djalan 
Dimana sadja roda2 berdjalan, diatas dijalan raya 
maupun didjalan ketjil ban2 Goodyear adalah 

“pilihan pertama, sebab ban2 itu memberikan 
djumlah km. jang terbanjak. Untuk roda2 helaan 

— Hi-MilerAll-Weather dengan telapak ta" bisa selip 
jang terkenal didunia, tidak ada taranja, Untuk 
roda2. berputar-bebas, tidak ada ban lain jang 
menandingi Hi-Miler Rib jang memberikan djumlah 
km. jang pandjang dan bebas dari kesukaran, 
edua-duanja dibentuk ekstra kuat untuk tahan 

paling lama dan memberikan ongkos » paling 
rendah tiap km. 

GOOD/YEAR 
Untuk Semarang: ' 
TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, TOKO SELEC-   
  
  

  

  
— Engkau adak 1 pemimpin 

membetulkan liin telegrap? 

kerusakan ini, Rogers.   .Roy Rogers 15 

YOU'RE FOREMAN OF ELLEN'S CREW, 
JIM...CAN WE REPAIR THIS WRECKEP 

— TELEGRAPH LINEZ 

WE WONIT KAVE ENOIGH 
POLES TO REACH 
BORPER CITY IF WE USE 
THEM TO REPAIR THIS 

DAMAGE, ROGERS/ 

   
  

— Kita tidak mempunjai tjukup tjagak untuk mentjapai kota Border 
bila kita hanja mempergunakan tjagak2 itu untuk membetulkan 

  

TA, TOKO KAUW, TOKO SANGKURIANG, dan semua 
IMPORTIR AUTOMOBIEL.. 
Selandjutnja Agen? diselu ruh Indonesia, 

ELLEN, IM AFRAID WE'RE Y You - MAYBE NTHERE'S A STAND OF YOUNG DONE! PLINKER KINCAIP'S | Give YOUVE N TIMBER YONDER! GIVE ME CREW WILL REACH BORDER | UP too || Got some | TWO MEN To cut SHORT CITY AHEAD OF US AND / EASILY, BRIGHT | PoLES! LL PUTINA LAND THAT GOVERNMENT X JIMI IDEAS, TEMPORARY LINK WHILE CONTRAETS Jaana ROGERS! £ YOU. CARRY ON WITH THE / AN     “MAIN LINE! /438     
— Ellen, saja takut kita akan 

kalah.  Orang2 Blinker  Kincaid 
akan mentjapai Border City, lebih 
dulu dari pada kita dan tanah jang 

rentjana jang lebih baik, Rogers. 
—— Disana. ada pohon2 muda. 

P 1 Berilah saja dua- orang untuk me- diambil kontrak oleh pemerintah. motong tjagak2. Saja untuk semen 
— Engkau lekas putus asa, Jim, tara akan menggabungkan mereka, 

& sementara. engkau meneruskan de- 
ngan membetulkan lin. 

mama 

s 

  

PENGUMUMAN 
Memberi tahu dengan hormat kepada Para Langganan, 

bahwa mulai tanggal 20 APRIL 1954 kita telah mengangkat: 

N. V. INETRACO 
Bodjong 27, Semarang. Telf, 1400 

sebagai: 

Sole distributor (Wakil tunggal) 

untuk mendjualkan antero produksi datjin kuningan dari 

pabrik-pabrik kita. 

Supaja Para Langganan berurusan dengan langsung 

pada N. V. INGTRACO. 

Hormat kita, 

Persatuan Pabrik Datjin Semarang: 

terdiri dari : 

Fa. TONG- HENG JYIT HOO 

Fa, KIEM HWA SWIE 

Fa. TOXEDO 

Fa. TAN HWAY AN 

Fa, KONG SIANG 

Fa. ASIA TRADING CO   
    

  

  

  

  

MULAI HARI INI KAMI DAPAT TERIMA LAGI PESANAN2 UNTUK - 

BROMFIETS ,ALPINO” 
MODEL 1954 

dengan schokbreker MUKA/BELAKANG 
|“ Persediaannja masih sangat terbatas! 

DISTRIBUTEUR : 

SUPER RADIO COMPANY N.v.: 
TJABANG SEMARANG :  SETERAN No. 5. 

  

  
  

  
  

  

  

  Bantulah na 
mw DOMPET MERAPI 

  

Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 1628/IN/Ai/171.  


