
           
            

   
  

routine,dan dalam hubungan ini 

rian istirahat dalam negeri, se- 

| tara 
| perburuhan. 

  

  

      

   

   

embitjarakan pengaduan  Bur- 
ma terhadap pasukan2 Kuomin- 
tang jang melakukan agresi terha 
dap wilajah Burma, wakil Ame- 
rika Serikat Henry Cabot Le 
Jr. mengatakan bahwa Amer 

  

      

tikaian antara kedua pihak”. Ca 
bot Lodge mengatakan bahwa 
pemerintah Amerika berpendiria 
bahwa kata2 jang keras jang ter 
muat dalam permintaan Burma 
jang ditudjukan kepada PBB itu 
mungkin sekali akan mengham- 
bat dan bukannja mempermudah 
tertjapainja persetudjuan”. 

Seterusnja ia” mengatakan, bahwa 
menurut pendapatnja, hendaknja pe 
merintah di Taiwan memerintahkan 
supaja pasukan2 Kuomintang di Bur 
ma jang dipimpin oleh letnan-djen 
deral Li Mi itu mengundurkan diri 
dari Burma, menghentikan permusu 
han dan menjerahkan diri untuk di 
perlutjuti sendjatanja. Menurut Lod 
ge, usaha2 jg didjalankan oleh Ameri 
ka ini ,sudah memperoleh kemadju 
an2 dan kelak akan menghasilkan 
hasil2 jang njata.” 

(Antara-UP) 

Masalah Ke- 
amanan DKA 
Antara SBKA Dan Ke- 
pala DKA Ada Perse- 

tudjuan Prinsip 
PADA TANGGAL 20/4 ketua 

Pengurus Besar Serikat Buruh Kere- 
ta Api (SBKA) Djokosudjono de- 
ngan ditemani oleh beberapa pengu- 
rus SBKA jabang Bandung telah 
diterima oleh kepala Djawatan Ke- 
reta Api untuk merundingkan :,ma- 
salah keamanan” bagi buruh kereta 
api dalam mendjalankan dinasnja. 

iki: berita jang disampaikan 
kepada ,,Antara” di Bandung. Menu- 
rut keterangan itu, pihak kepala 
D.K.A. menerangkan bahwa tidak 
ada perbedaan .paham tentang hal: 
djaminan keamanan tersebut. 
Tentang pertemuan antara PB 

SBKA dan kepala D.K.A. ini, 
Djokosudjono menjatakan, bah- 
wa mengingat usaha2 jang telah 
didjalankan oleh kepala D.K.A.,: 
tidak ada kesan sedikit djuga 
bahwa kepala D.K.A. tidak atau 
kurang memperhatikan keama- 
nan buruhnja. Tetapi dalam hal 
ini perlu diingat, demikian Djo- 
kosudjono, kedudukan kepala D. 
K.A. sebagai kepala djawatan 
kompetensinja tentang ,,masalah 
keamanan” ini tentu sadja ter- 

  

  

Diadjukan Oleh Sanak Keluarganja 
Permohonan Grasi Andi Azis Belum Masuk 
SAMPAI DENGAN hari Selasa, 

tu selama 14 hari jang diberikan Mahkamah An Seea on 

mid untuk memadjukan permohonan amah Agung kepada Sultan Ha 

donesia telah diterima 
jang dimadjukan oleh 2 

Selasa. Atas pertanjaan siapkah 2 

Hamid Mr. Surjadi, 

  

Manoeuvre 
Yoshida 

Membutuhkan Lagi 35 
(Suara Utk DapatKele- 
bihan Suara Jg Mutlak 

SETELAH PARTAINJA mem 
peroleh kemenangan dalam pemi 
lihan2 pada hari Minggu jl, Shi 
geru Yoshida kini telah memulai 
manoeuyre2-nja untuk memper 
siapkan pembentukan suatu kabi 
net koalisi dengan bantuan golo 
ngan2 konservatif lainnja. Dua 
orang anggota tak berpartai jang 
termasuk golongan sajap-kanan, 
seorang diantaranja adalah anak 
bekas perdana menteri Tanaka, 
pada hari Selasa telah  mengga 
bungkan diri dengan golongan Li 
beral. Meskipun demikian Yoshi 

|da masih memerlukan 35 kursi 
lagi dalam madjelis rendah untuk 
mendjamin kelebihan suara jang 

mutlak. , 

Akan tetapi dalam pada itu Yo- 
shida sudah jakin, bahwa ia akan 
dapat menguasai djumlah kursi itu 
dikalapgan partai Progressif jg di 
pimpin oleh Shigemitsu dan dikala- 
ngan partainja Ichiro Hatoyama, ja 
itu petjahan dari Partai Liberal. 

Suatu persekutuan antara kaum 
sosialis dan kaum konservatif ada 

kin lagi terdjadi. Seperti diketahui, 
kaum sosialis dan kaum netralis me 
nentang dipersendjatainja kembali 
Djepang, sedangkan kaum konser- 
vatif, termasuk  partainja YoshiJa, 
tjondong kepada  kerdja-sama dgn. 
Amerika Serikat dan  menjokong 
persendjataan . kembali setjara ber- 
angsur-angsur. Golongan progres- 
sif dan kaum Liberal pengikut2 Ha- 
toyama kini merasa menjesal telah 
bergembar-gembor minta dipertje- 
patnja persendjataan kembali itu 
dan mau/tidak mau terpaksa mem 
benarkan politik Yoshida jg bersi-   batas.   fat hati-hati itu. (Antara—AFP). 

Penjelesaian Asia 
Tak Terletak Dalam Perdjandjian2 

Militer — Kata Mirza Rasjid 
PENJELESAIAN SOAL2 Asia tidak terletak dalam per- 

djandjian2 dan persekutuan militer, akan tetapi terletak dalam ke 
mauan negara2 Asia untuk mempertahankan kemerdekaannja ma 
sing2, demikian dikatakan oleh duta India di Manila, Mirza Ra- 
shid Ali Baig, hari Selasa dalam ' 
Manila. Akan tetapi, demikian lebih landjut dikatakannja, 

suatu djamuan makan siang di 
ke- 

mauan untuk mempertahankan kemerdekaan tak' mungkin ada, se- 
belum negara2 itu benar2 merdeka dan sebelum tingkat penghi- 
dupan di negara2 terbelakang dapat diperbaiki sehingga rakjatnja 
merasa, bahwa" mereka mempurjai sesuatu kekajaan 
diperdjoangkan dan dipertahank an. 

  

Istirahat 
Pegawai 

Peraturan Mengenainja 
Disetudjui Kabinet 
DEWAN MENTERI dalam 

sidang mingguannja pada hari Se 
Jasa, telah membitjarakan soal2 

antara lain telah disetudjui suatu 
Per n Pemerintah No. 15 ta 

hun 1953, jaitu tentang pembe- 

  

istirahat besar oleh nega- 
berkepentingan dapat di 
n untuk memenuhi ke 
agamanja, seperti naik 

Demikian menurut pengu- | 

1uman jang dikeluarkan oleh 
cwan Menteri setelah selesai si- 

dang itu. 
Sementara itu ' dapat .dikabarkan, 

bahwa sidang Dewan Menteri di- 
pimpin oleh Wakil Perdana Menteri 
Prawoto, berhubung Perdana Men- 
teri Wilopo sendiri pada saat ini se- 
dang mengadakan kundjungan  ke- 
daerah Indonesia Timur dan Djawa 
Timur sebagai Menteri Pertahanan 
ad interim. Dapat ditambahkan, 
bahwa pada hari Djum'at jang akan 
datang nanti, Dewan Menteri akan 

dakan sidangnja kembali, an- 
ain untuk membitjarakan soal2 

         

  

Suatu gerombolan jang memakai 
tanda2 ,,Bambu-runtjing”, Selasa ma 
lam telah melakukan perampokan 
dan selandjutnja membakar-habis ru 
mah penduduk S., dikampung Tjira 
tjas, Ps. Rebo. Menurut keterangan, 

“gerombolan itu terdiri dari 20 orang 

jang patut 

Berbitjara tentang India,  dikata- 

kannja, bahwa soal utama jang di- 

hadapi India adalah mengkonsolidir 

kemerdekaannja untuk memberi isi 

kepada kemerdekaan itu jang mu- 

dah dimengerti oleh rakjat India. 

Untuk memperoleh hasil ini,.,India 

membutuhkan waktu damai jang 

lama jang memungkinkan pemben: 

tukan India jang kuat guna ber- 

djoang bagi kepentingan  kemerde- 

kaan Asia. " 
|- Ditegaskan oleh Ali Baig, bahwa 

India bukan netral atau memenfjil- 

kan diri dalam soal2 dunias . Ber- 

talian dengan ini ditundjuknja bah- 

wa India senantiasa siap-sedia ber- 

djoang guna PBB, - sungguhpun di 

India terdapat djuga anggapan, bah- 

wa PBB pada achir2 ini telah mem- 

belok dari prinsip2 pokoknja. 1 

India tidak mau terlibat dalam 
blok2, kata Ali Baig  selandjutnja, 
karena berpendapat blok2 itu ada- 
lah suatu antjaman bagi perdamai- 
an. 
Pengakuan pemerintah  Peking 

oleh India adalah mendjadi bukti 
tentang keinginan India supaja se- 

mua negara Asia bebas-merdeka, 
demikian duta India tersebut. 

  

PERSETUDJUAN DI PAN 
MUN JOM? 5 

Kantor berita New China pada 
hari Minggu ' malam mewartakan, 
bahwa oleh opsir2 penghubung di 
Pan Mun Jom telah diperoleh perse 
tudjuan sepenuhnja mengenai tawas, 
nan2 perang jang sakit dan luka2. 
Dalam pada itu dikutip oleh kantor 
berita tadi sebuah kominike dele- 
gasi2 Korea Utara dan Tionghoa, 
menurut pengumuman mana kedua 

pihak telah memperoleh persetudju 
an bahwa apabila timbul masalah2 
baru jang bersifat administratief da 

lam penjelenggaraan pertukaran ta- 

wanan2, maka masalah2 itu akan   bersendjata lengkap. Kerugian jan 
diderita penduduk S., sedikitnja dn 
taksir Rp. 25.000.—, Dalam hal ini | 

“ “ gidak ada korban djiwa. (Antara). 

dipetjahkan dengan . djalan berun- 

ding diantara opsir2 pengawas ke- 

dua belah pihak. 

pada tanggal 8/4 jang lalu, 
2 surat permohonan 

“hal ini ia hanja mengatakan bahw 

     

tah suatuvhal jg sudah tidak mang 

     
2 

   

jaitu hari terachir dari batas wak- 

grasi kepada Presiden setelah per- 

grasi untuk Sultan Hamid 
, 1 1 orang. Deinikian keterangan jang diperoleh ,,An- 

tara” dari panitera Mahkamah Ageng Indonesia R. Ranu Atmadja, har. 
orang jang telah memadjukan surat 

permohonan grasi untuk Sultan Hamid, panitera Mahkamah' Agung Ra- 5 . . £ : gung nu Atmadja belum bersedia memberikan keterangan? tegas, ketjuali me- ngatakan, bahwa permohonan? grasi itu bukan “ berasal dari pembela 
djuga bukan dimadjukan oleh istri terhukum. Dalam 

a £ n | a orang2 jang memadjukan permokc-| 
man grasi tersebut berasal (dari kalengan sanak-keluarga Sultan Hamid. 

Belum mendapat persetudjuan 
Hamid. 

Tentang hal ini oleh Ranu At- 
madja. lebih djauh diterangkan, 
bahwa 2 surat permohonan grasi 
jang telah dimadjukan itu, sam- 

  

dia dimintakan grasi. 

pai saat ini belum mendapat per- 

setudjuan dari Sultan Hamid, 

sedangkan dari . Sultan Hamid 
sendiri sampai saat ini belum di- 

terima permohonan grasi. Dite- 
rangkan, bahwa sesudah habis- 
nja batas waktu 14 hari jang di- 
berikan kepada Sultan Hamid, 

terhukum sewaktu2 masih ada 
kesempatan untuk memadjukan 

permohonan grasi tsb., tetapi 

grasi jang dimadjukan sesudah 

habisnja batas waktu jang dite- 

tapkan, tidak lagi berarti harus 

ditundanja pelaksanaan hukuman 

jang harus didjalankan. Berbeda 

itu dimadjukan sebelum habisnja 

batas waktu.14 hari jang diberi- 

kan, jang bisa ditundanja pelak- 
sanaan hukuman jang harus di- 

djalankan. Atas pertanjaan apa- 

kah permohonan grasi jang di- 

madjukan sebelum. mendapat 
persetudjuan dari terhukum-bisa 

dipertimbangkan, diterangkan, 

bahwa biasanja sesuatu permo- 

honan grasi baru diteruskan oleh 

Mahkamah Agung kepada Presi- 
den untuk dipertimbangkan, dji- 

ka permohonan2 grasi datang 

dari terhukum sendiri atau dari 
orang lain, tapi jang mendapat 

persetudjuan dari terhukum. Se- 

bagaimana diketahui, sebelum 

mohonan2 grasi jang dimadjukan 

oleh seseorang terhukum, Presi- 

den terlebih dahulu meminta na- 

sehat2 dari Ketua Mahkamah 

Agung. 

Permohonan grasi Andi Azis 
djuga belum masuk. 3 

Menurut panitera . Mahkamah 
Agung, djuga permohonan grasi 

dari Andi Azis jang djuga sudah 
diputus perkaranja oleh  Penga- 

dilan Militer di Jogja pada tang- 

gal 8 April jang baru lalu, sam- 

pai saat imi- belum diterima. oleh 

Mahkamah Agung — Indonesia. 

Seperti diketahui, menurut kete- 
rangan Andi Azis sendiri kepada 

  

pers sesudah perkaranja diputus, 
ia tidak akan memadjukan appel, 
tapi akan madjukan permohonan 
grasi kenada Presiden Sukarno. 

Belum ditentukan tempatnja. 

Sementara itu kepala Djawa- 
tan Kependjaraan Pusat, Mr, 
Rusbandi, menerangkan kepada 
,Antara”, bahwa sampai saat ini, 
Djawatan Kependjaraan. Pusat 
jang mempunjai kompetensi me- 
netapkan tempat - tahanan sese- 
orang hukuman, belum mengam- 
bil. sesuatu ketetapan dirumah 

    

dalam tentang sebuah rentjana 

'laya jang ,,merdeka dan berdau 

oleh Mahkamah Agung In-h 

halnja apabila. permohonan grasi 

mengambil putusan terhadap per-| 

P. S. 

   

    

  

  

. daulat 
HARI REBO di Kuala Lum- 

pur didapat keterangan2 lebih 

  

  
Undang2 dasar untuk negara Ma 

lat” untuk diadjukan kepada ken 
perensi medja bundar kemerdeka 
an Pan Malaya. tea 

Menurut rentjana anggaran da' 
sar itu, semua anggota penduduk 
asli Malaya dan mereka jg tidak 
termasuk penduduk yasli, akan! 
mendapat djaminin sama dalam 
hak-hak politik, ekonomi,  kebu- 
dajaan dll. Negara jang akan di 

Malaya”. . 
Rentjana undang2 dasar me- 

muat sebuah bentuk pemerinta- 

binet menteri2 dan sebuah dewan 
pemerintahan dan perwakilan 
rakjat. Bahasa resmi ditetapkan 
bahasa Melaju, sedang sebagai 
agama resmi disebut agama Is- 
lam. Kemerdekaan beragama ter 
djamin bagi setiap warganegara. 

- (U.P.-Aneta). 

  

“Isteri Tuan 3 
Lantjaog Mulut”? 

Kementerian Iuar negeri Ameri- 
ka Serikat di Washington kini sede 
mikian teliti didalam peraturan ke- 
amanan, “sehingga setiap pegawai 
kementerian atau mereka jg. mela- 
mar sesuatu djabatan pada kemen- 

bentuk akan bernama » Federasi | 

han jang disentralisir, sebuah ka | 

an-fuan     terian itu, menghadapi pertanjaan: 
Apakah Isteri tuan ringan mu- 
lut?”, demikian keterangan Scott 

| McLeed seorang pedjabat jg baru di 
angkat dalam bagian keamanan ke- 
menterian kepada seorang - warta- 
wan. | 

  

Kabinet Akan Minta 
Ketegasan 

Tentang Beleidnja 

Parlemen? 
Mengenai Penjele- 

saian Peristiwa 17 Oktober 

SUARA2 KALANGAN politik di-ibu kota jang dapat ditang 
kap selama beberapa hari terachir ini ' menjebut-njebut, bahwa 
kabinet Wilopo akan meminta ketegasan sikap Parlemen terhadap 
kebidjaksanaan mengenai penjelesaian peristiwa 17 Oktober 1952. 
Permintaan ini akan dilakukan sesudah Parlemen selesai ber-reces. 
Menurut suara2 itu, maksud kabinet untuk 
Sikap Parlemen itu merupakan ,, keputusan sementara” 

meminta ketegasan 
oleh si- 

dang kabinet minggu jang lalu, karena keputusan 'itu diambil se- 
belum anggauta2 kabinet mengadakan pesundingan “dengan pim 
|pinan partainja masing2. 

  

Djandji 

. Adenauer 
Kanselir Djerman Barat Kon 

rad Adenauer hari Selasa -berdjan 

dji dimuka 10.000 kaum pelarian 
dikamp Wentorf, Hamburg: ,,Tu- 

tidak akan menunggu 

lebih lama lagi untuk mendapat 
kan kembali negeri tuan jg hilang 
itu. Negeri tuan akan segera kem 
bali, merdeka dan damai. Saja 
telah membitjarakan nasib tuan2 
dengan presiden Eisenhower. 
Kami mengharap bahwa dalam 

waktu singkat bangsa2 lain didunia 
merdekapun akan  mentjurahkan 
perhatian atas nasib tuan2 dimasa 
depan, bagai soal negara sendiri, 
demikian Adenauer jg selandjutnja 
menerangkan bahwa lebih2  Kana- 
da telah memperlihatkan pengerti- 
annja atas pemetjahan masalah ka- 
um pelarian Djerman ini. 

(AFP—Aneta): 

  

& 

Titik-Berat S 

SLOGAN2 
umumkan di Moskou S 

         

  

Ruegen 
Akan Didjadikan Perta- 
hanan .,Gibraltar“ Untuk 

: Russia 

RUSIA SEDANG sibuk mem 
buat pangkalan armada dan kapa! 
selam raksasa dipulau  Ruegen, 
Djerman Timur, untuk didjadi- 
kan ,,Djabal Tarik” (Gibraltar) 
Rusia, demikian harian ,,Tele- 
graf” jang terbit di Berlin Barat 
hari Selasa. 

Menurut harian tsb. dipulau 
itu kini bekerdja 18.000 orang 
pekerdja, antaranja 8.000 orang 
hukuman politik. Mereka sedang 
sibuk membuat pangkalan angka 
tan laut di Teluk Jasmunder dan 
dikota pelabuhan Sassnitz. 

Pekerdjaan menurut rentjana akan 
selesai dalam waktu 9 tahun. Dika 
barkan selandjutnja bahwa djumlah 
ig mati dikalangan para pekerdja 
besar, disebabkan kurang tjukup ma 
kanan dan perawatan kesehatan jg 
buruk. : 

Berita2 pers jg termuat dim. pers 
Berlin Barat beberapa pekan jg la- 
lu mengabarkan bahwa penduduk 
pulau Ruegen jg berdjumlah 19.000 
djiwa menunggu perintah untuk di 
keluarkan dari pulau untuk membi 
kin tempat bagi pasukan2. Kabar- 
nja dipulau tersebut telah ditempat 
kan satu divisi ,,polisi-rakjat.” 

(UP— Antara). 

  

pendjara manakah  selandjutnja 
Sultan Hamid akan ditempatkan. 
Diterangkan, bahwa ketetapan 
mengenai hal itu paru akan di- 
ambil oleh Djawatan Kependja- 
raan Pusat setelah diterima von- 
nis tentang putusan perkara Sul- 
tan Hamid dari Mahkamah 
Agung Indonesia. Walaupun tem- 
pat tahanan tetap untuk Sultan 
Hamid sampai kini belum diam- 
pil, tapi menurut Mr. Rusbandi, 
bagi kalangan 
nurut kebiasaan ditempatkan di- 
rumah pendjara Sukamiskin, 
Bandung. Seperti telah dikabar- 
kan, Sultan Hamid jang kini ma- 
sih ditempatkan dirumah pendja-     ra Tjipinang dan A. Azis di Jog- 
ja, masing2 telah didjatuhi hu- 

  

1 oleh radio Moskou- jang 
Slogan lainnja menjambut dengan 
bangsa2 Inggris, Amerika Serikat 
ngan untuk mentjapai perdamaian jang abadi. 

sintelektui?”, me-l 

Slogan? Baru Utk Hari 
Buruh Di Moskou 

Tiada Ada Soal Jang Tak Dapat Dise- 
lesaikan Setjara Damai 

Diletakkan Pada 
Semangat Perdamaian 

UNTUK perajaan 
Selasa, antaranja ada jang menegas- 

Hari Buruh (1 Mei) jang di 

       

n setjara damai berda 

terdengar di Paris. 
cembiik persahabatan antara 
din Sovjet Uni dalam perdjoa 

Wartawan A.F.P. di Paris, Fran- 
cois Fejte, berpendapat bahwa slo- 
gan2 itu jg diumumkan di Moskou 
mentjerminkan “politik baru Soviet. 
Slogan2 itu menekankan “ pendapat 
Malenkoy jg menjatakan, bahwa 

tiada pertentangan jg tak dapat di 
selesaikan setjara damai  berdasar- 
kan persetudjuan bersama: 
..Slogan2 itu memperlihatkan pero 
bahan politik Partai Komunis Ru- 
sia semendjak Stalin meninggal. 

Pada Hari Buruh tahun jg lalu, 
slogan2  menjerukan — perdjoangan 
terhadap penghasut2 perang. Tetapi 
kini, seruan ini diganti dengan pen 
dapat Malenkov tentang penjelesai- 
an setjara damai. 

Kata2 jg dipakai dalam: slogan2 
itu kini adalah moderat. Slogan jg 
menjerukan rakjat Korea, tidak. me 
njebut2 tentang ,,agresor asing”. De 
mikianpun slogan untuk rakjat Djer 
man. tidak mengandjurkan perdjoa- 
ngan terhadap rentjana  djahat jg 
hendak  merobah Djerman Barat 
mendjadi pangkalan agresi kaum 
imperialis di Eropa, akan tetapi ha 
nja menjerukan  supaja segera di- 
adakan  perdjandjian. - perdamaian 
Naa Demikian wartawan AFP 
tadi. 

Ai Slogan2 
1 Mei. 

Selandjutnja kantor berita Sovjct 
TASS lebih landjut mempetik se- 
djumlah siogan sebagai berikut: 

Hidup Hari Mei, hari kesolidiran 
rakjat pekerdja, hari persaudaraan 
kaum buruh dari semua negeri! 

Hidup perdamaian antara bangsa2 
di dunia! : 

Tiada satu pertentangan atau soal 
jg tak dapat diselesaikan - dengan 
tjara2 damai berdasarkan  persetu- 
djuan bersama! : 

Rakjat pekerdja seluruh dunia! 
Perdamaian dapat “dipertahankan 
dan diperkuat bila rakjat ' sendiri 
mengusahakan perdamaian dan 
mempertahankannja ! 

Perkuatlah persatuan rakjat dim 
perdjoangan untuk perdamaian dan 
perluaslah barisan pahlawan2 perda 
maian! 3 

Semoga persahabatan RRT — 
Sovjet Uni jg menjokong perdamai- 
an dan keamanan di Timur Djauh 
dan seluruh dunia, makin kuat dan 
erat! 

Salam kepada rakjat pekerdja ne- 
gara2 Demokrasi Rakjat jg setjara 
berhasil menjusun sosialisme! 

Hidup persahabatan antara rak- 
jat2 Inggris, Amerika dan  Sovjet 
Uni dalam perdjoangan mentjegah 
peperangan dan mendjamin perda- 
maian jg abadi di seluruh Dunia! 

Sovjet untuk 

  kuman pendjara 10 dan 14 th. (Antara). 

Kabarnja jang mendorong kabinet 
berpendirian demikian, ialah karena 
-sikap fraksi2 “ataupun sebagian dari 
fraksi2 dalam Parlemen, termasuk 

djuga fraksi2 Pemerintah sendiri me- 
ngenai kebidjaksanaan Pemerintah 
dalam hal penjelesaian peristiwa 17 
Oktober chususnja dan kebidjaksa- 
naan Pemerintah dilain lapangan 
umumnja. Apakah niat kabinet Wi- 
lopo untuk meminta ketegasan sikap 
Parlemen itu akan djadi dilaksana- 
kan, adalah itu tergantung pada si- 
kap pimpinan partai2 Pemerintah. 
Dalam pada- itu, sementara kala- 

ngan politik menganggap, bahwa 
permintaan - ,,votum  kepertjajaan” 
pada saat2 seperti sekarang ini, di- 
satu pihak memang ada gunanja ba- 
gi kabinet Wilopo, setelah liwat sa- 
tu tahun sedjak kabinet  meniapat 
kesempatan bekerdja dari ' Parle- 
menj jaitu meminta sikap jang terus 
terang, terutama da 2. Peme- 
rintah sendiri dalam Parlemen. Dji- 

ka kepertjajaan itu didapatnja, ma- 
ka kabinet Wilopo dalam mendja- 
lankan beleid selandjutnja mengenai 
penjelesaian peristiwa 17 Oktober 
tu akan mendapat backing. 

Terlalu ,,gewaagd”. 
Tetapi sebaliknja, menurut kala- 

ngan politik itu, permintaan ,,votum 
kepertjajaan” pada saat2 sekarang 
adalah bagi kabinet Wilopo suatu 
hal jang ,,berani” (gewaagd). Pen- 
dapat ini didasarkan kepada tidak 
adanja kesatuan-pendapat dalam ka- 
langan fraksi2 Pemerintah sendiri 
terhadap tidak -sadja . penjelesaian 
peristiwa 17 Oktober, tetapipun an- 
tara lain dalam soal peraturan2 im- 
port dan devisen, dalam soal pem- 
bukaan ambasade Indonesia di Mos- 
kow, dan dalam soal sumber2 mi- 
njak Sumatera Utara, maka menu- 
rut kalangan politik tersebut soal2 
ini pengaruhnja tidak akan dapat di 
lepaskan djika kabinet Wilopo me- 
minta ,,votum kepertjajaannja”  ke- 
pada Parlemen, walaupun  perminta- 
an votum ' itu jhanja mengenai satu 
facet sadja, . jakni . kebidjaksanaan 
Ualam menjelesaikan “peristiwa “IP 
Oktober. 

      

  

  

HUKUMAN MATI DIDJA- 
TUHKAN. 

Radio Praha pada hari Senin 
malam siarkan bahwa 8 orang 
|.,Kulaks” telah didjatuhi huku- 
man dari seumur hidup sampai 5 
tahun 'pendjara, sedangkan 2 
orang lainnja mendapat hukuman 
mati. Menurut siaran tersebut 
orang2 itu adalah anggauta dari 
suatu komplotan jang hendak 
membunuh seorang pemimpin 
partai Komunis di Moravia. 

Gn. Sumbing 

Bekerdja Djuga? 

BERHUBUNG dengan ter 
siarnja kabar, bahwa mung 
Sumbing nampak mulai bekerdja 
lagi dengan mengeluarkan asap 
jang bergaris tengah I.k. 1/2 me 
ter, kalangan resmi di Magelang 
mengenai hal tersebut menjata- 
kan belum menerima sesuatu ia- 
poran. Akan tetapi andaikata be 
rita itu benar, persiapan2 serupa 
dengan apa jang telah dilakukan 
terhadap gunung Merapi, tentu 
akan didjalankan djuga. 5 
“Lebih landjut dapat - diberitakan, 
bahwa sampai kini gunung Merapi 
sewaktu-waktu masih terus bergemu- 
ruh, halmana terutama diwaktu ma- 
lam dari Magelang dapat didengar 
dengan terang. Persiapan2 mengenai 
segala sesuatunja berkenaan dengan 
keadaan gunung tsb. sekarang .pa- 
da umumnja boleh dikatakan sudah 
selesai. ' Pos Babadan dilereng gu- 
nung Merapi jang tingginja k.l..1278 
meter sudah dapat ditjapai dengan 
'kendaraan jeep, sedang djembatan2 
darurat hanja tinggal. bagian2 ' ke- 
tjil sadja jang belum selesai ' diba- 
ngun.. : 
Sementara itu didaerah ketjamat- 

an Sawangan timbul ,,kepertjajaan 
baru” jang diberi nama ,,walik 
grembjang”, dibawah pimpinan pak 
Parni.  Pengikut?nja tidak banjak, 
tetapi mereka ini mendapat adjar- 
an, bahwa gunung Merapi tidak 
akan mengeluarkan Ihhar kalau se- 
mua orang tidak berdusta, tidak me- 
ngingini milik orang lain, tidak bera 
buat serong dsb.-nja. 
Didaerah Srumbung banjak orang 

pertjaja, bahwa daerah itu tidak 
akan dtimpa bahaja lahar, karena 
spusaka gunung Merapi” sudah di- 
ungsikan kedesa Srumbung. ' Tidak 
diterangkan apa jang dimaksudkan 
dengan - ,.pusaka gunung Merapi” 

  

  itu. 
  

50 ORANG serdadu Serikat be- 
kas tawanan jang hari Selasa dise- 
rahkan kepada pihak PBB oleh pi- 
hak Utara, telah ditanjai oleh para 
wartawan tentang kehidupan mere- 
ka dalam perkemahan2 tawanan pe- 
rang dan keadaan waktu mereka di 
tawan. Menurut wartawan AFP, ke- 
banjakan dari kisah2 tadi sifatnja 
subjektif, katjau dan kadang2 ber- 
tentangan, tapi dapat dikumpulkan   garis2 besarnja: 1. Sebagian besar 
dari serdadu PBB sangat besar 

penderitaannja ketika mereka baru 
ditawan, demikian pula dalam tem-j 
po berminggu2 dan berbulan2. se- 
sudahnja, hal ini tergantung daripa- 
da keadaan apakah mereka ditawan 
pada permulaan perang ataukah ke- 
mudian lagi. 2. Kebanjakan dari 
mereka jang dirawat dalam ruman 
sakit mengatakan bahwa mereka “di- 
perlakukan baik2: 3. Perlakuan: ter- 

utama makanan sangat berbeda2, 
sesuai dengan djalannja konpereunsi 
perletakan  sendjata: apabila ke- 

mungkinan  tertjapainja perdamaian 
kurang, maka perlakuannja pun ber 
tambah buruk: 4. Pada permulaan 
ditawan, serdadu2 PBB wadjib meng 
ikuti pendidikan ideologi “Komunis, 
tetapi makin lama ini berkurang. 

Tentang ada tidaknja orang2 bang 
sa Russia, sebagian dari bekas orang 

| tawanan mengatakan ,,banjak”, seba 
gian lagi mengatakan ,,tidak pernah 
lihat.” 
Menurut UP, sedjumlah serdadu 

Amerika jang ditawan pihak Utara 
  

Lembegs Kebudejaar 
uKon, Batavisasct Genastschep 

yan Kunsten emWetonschappan” 

Indonesia “3 

    si   

  

Oleh-Oleh Dari Kamp Tawanan Utara 
ketika tahun 1951 mengalami hu 
kuman2 ,,berbaris sampai mati”: ba 
rang siapa tidak kuat, dipukuli. Di 
katakan pula, bahwa — menurut sa 
lah seorang sersan Amerika jang di 
tawan — ,,pernah 2 jeep berisi op 
sir bangsa Russia menghentikan ba 
risan tawanan tadi didjalan memberi 
minuman keras kepada serdadu2 Ko- 
rea Utara dg. maksud supaja dim 
keadaan mabok serdadu? Korea Uta 
ra ini menembaki orang2 tawanan”. 
Demikianlah menurut UP, (Antara). 
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Sebagaimand pernah dikabarkan, baru-baru ini 
pangeran Akihito telah mengadakan kundjungan jang pertama kalinja 
ke. Amerika Serikat. “Tampak pada gambar waktu Akihito mampir se- 

bentar di Honolulu (Hawaii) dalam perdjalanannja ke Amerika itu, di- 

sambut oleh gadis-gadis Hawaii turunan Djepang jang berpakaian ki- 
mono. Sebagai kebiasaan di Hawaii 

pada tetamunja, Akihito dikalungi dengan rangkaian bunga. 

  

  

putera mahkota Djepang, 

untuk menjatakan selamat datang”   
Penjelesaian 14-Oktober 

Tak Bisa Puaskan Semuanja 
Pemerentah Dapat Berdjalan Terus: Permintaan 

Ketegasan Sikap Parlemen Dapat Dibenarkan: 
Pendapat Mr. Tambunan 

BERHUBUNG DENGAN adanja kemungkinan kabinet Wi 
lopo akan meminta ketegasan sikap Parlemen terhadap kebidjak 
sanaan mengenai penjelesaian peristiwa 17 Oktober jang lalu, ke 
tus I Parlemen Mr. Tambunan, atas pertanjaan pers Rebo siang 
menerangkan, didalam soal2 jang sulit dan apabila Pemerintah me 
rasa ragu2 serta tidak kuat mempunjai backing, maka memang Pe 
merintah berhak meminta votum terhadap beleidnja mengenai pe 
njelesaian. sesuatu soal, dalam hal ini persoalan 17 Oktober. Dgn 
terdapatnja votum kepertjajaan itu, maka Pemerintah bisa bertin 
dak dengan tegas untuk menjelesaikan soal2 jang dihadapinja. 

Mr. 
berikan 

Tambunan kemudian mem- 

tjontoh seperti jg terdjadi 

di Perantjis umpamanja, dimana 
tindakan sedemikian ' itu didjalan- 
kan oleh P.M. dalam beleidnja me 

ngenai a.l. soal keuangan, pertaha 

nan dil. 

Mr. Tambunan selandjutnja me- 
njatakan, bahwa ia dapat membe- 

narkan kalau Pemerintah meminta 
votum kepertjajaan kepada Parle- 
men, karena memang kelihatan, ba 
hwa partai2, “terutama. partai2 jg 

mendukung Pemerintah,-kurang -da- 
pat-menjetudjui. penjelesaian 17 Ok- 
tober- Dalam pada itu Mr. Tambu- 
nan terangkan juga, bahwa ia 
mempunjai kesan kabinet sekarang 
dapat berdjalan terus, karenz menu 
rut  pendapatnja kabinet kup 
mempunjai gezag. Menurut taksi- 
ran saja, Parlemen akan memberi- 

kan votum kepertjajaannja, kalau 

hanja untuk beleidnja tenfang per- 
istimewa 17 Oktober, akan tetapi 
saja ragu2 kalau votum itu diminta 
untuk seluruh beleid Pemerintah, 
mengingat berbagai soal jz masih 
mengalami kesulitan antaranja mo- 
Si 'Rondonuwfi, soal2 ekonomi, tam 
bang minjak Sumatera-Utara dan 
lain2. 

  

Penjelesaian 17 Oktober 
tidak bisa memuaskan 
semuanja. 

Selandjutnja Mr. Tambunan 
nerangkan, kalau. Pemerintah tadi- 
nja mendjawab  mosi Manai  So- 
phiaan itu dengan tegas, make hal 
itu akan menimbatkan kesulitan ka 
rena sudah pasti kabinet akan dia- 
tuh. Padahal pada waktu itu tidak 
ada orang jg mengkendaki" kabinet 
djatuh. Sekarang ini kita sudah. dia- 
uh dari 17. Oktober. 1952 dan pan- 
dangan orang sudah mulai . berlai- 
nan. Dengan tidak - mengutiapkan 
ketegasan sikapnja, — persoalan tsb. 
sudah terdjawab oleh Pemerintah 
dengan adanja tindakan2 seperti jg 
sudah didjalankan a.l. dengan pem 
bebasan  opsir2 dan  pedjabat2 ig 
bersangkutan. Memang ada jg meng 
hendaki ketegasan disertai tuntutan, 
tapi buat sebahagian besar, saja ra 
sa sudah tjukup terpenuhi  keingi- 
nan mereka itu, meskipun ' dengan 
tidak adanja keterangan jg tegas da 
ri Pemerintah... Demikian kata Mr. 
Tambunan. 

Mr. Tambunan 
bahwa penjelesaian peristiwa 17 
Oktober itu adalah sangat sulit 
karena merupakan persoalan jang 
tiada berudjung pangkal. Karena 
nja tidak dapat diselesaikan setja 
ra hukum belaka, akan tetapi ha 
rus pula diperhatikan dari sudut2 
politis, militair-administratip, dan 
Kedjaksaan Agung. Oleh sebab 
itulah, maka pada achirnja, tidak 
akan ada jang merasa puas selu 
ruhnja. 

Tentang penindjauan Menteri 
Pertahanan a.i. Wilopo keberba- 
gai daerah, Mr. Tambunan kata 
kan, -hasilnja akan dapat membe 
ri perbaikan pada penjelesaian 
peristiwa 17 Oktober dan ke- 
utuhan Angkatan Perang. 

(Antara) 

me- 

berpendapat, 

  

PENANGKAPAN2  DEMON- 
STRAN DI INDIA. 

108 orang telah ditangkap po- 
lisi ketika pada hari Senin malam 
ketika beberapa ribu demonstran 
dari partai sajap kanan jang eks- 
trim menjerukan sembojan2 anti 
Nehru dan anti Sheik Abdullah. 
Penangkapan jang dilakukan sesu 
dah pergulatan dengan para de- 
monstran selama 2 djam itu di- 
dasarkan atas tuduhan ,,pelangga 
ran terhadap peraturan dari pc- 
merintah jang melarang mengada 
kan pertemuan didjalan2 dan me 
lakukan  demonstrasi2. Demon- 
strasi itu dimaksudkan untuk me- 
njokong partai sajap kanan Hin- 
du di propinsi Jammu dalam per   djuangannja melawan Sheik Ab- 
dullah. 

    

Bu Karno 
Pertjaja 

| Tjita? Nasional Akan 
Tertjapai 

PUSAT PERAJAAN penjam- 
butan Hari Kartini di-ibu-kota 

  

Djakarta Sekasa malam bertempat” 
di. Istana Negara, dimana Pani- 
tya Peringatan Hari Kartini meng 
achiri peringatan hari tersebut 
untuk tahun 1953 ini dengan 
pertemuan besar jang dihadiri 
oleh Ik. 500 ibu, pekerdja wanita 
dan gadis2 besar ketjil. Mendja 
di pusat perhatian para hadiirin, 
selain Presiden Sukarno sendiri, 
ialah Ibu Sukarno jang berpakai- 
an daerah Lampung. Dengan su 
ara njaring dan penuh semangat 
Bu Karno dalam pidato sambut- 
annja mengingatkan. bahwa inti- 
sari Hari Kartini bagi selnruh 
kaum ibu dan wanita Indonesia 
ialah hari untuk beramal dan ber 
buat kearah kesempurnaan. 
Apa jang kudengar dan kulihat 

tentang usaha wanita Indonesia ke- 
arah kesempurnaan itu, memberi 
kepertjajaan kepadaku bahwa apa 
jang kita namakan tjita2 nasional 
akan tertjapai”. Demikian antara 
lain Bu Karno. Achirnja Bu Karno 
mengingatkan pula kepada kewadji- 
ban mulia jang menunggu kaum 
wanita Indonesia dalam waktu jang 
dekat, jaitu mengambil bagian jang 
aktip dalam pemilihan umum, teta- 
pi dalam pada itu mendjaga dan 
mendjundjung tinggi dasar persatu- 
an jang erat dan tak terpetjah-belah. 
Demikian antara lain pesan Bu Kar- 
no. Diantara para penjambut: lain- 
nja ialah ketua Panitya Peringatan 
Hari Kartini N.j Suwirjo, ketua Se- 
kretariat Kongres Wanita Mr. Ma- 
ria Ulfah Santoso dan - sekretaris 
panitya Nj. Tambunan. 

Pendjualan bunga Kartini dilang- 
sungkan dengan giat dimana-mana, 
dan hasilnja dimaksudkan untuk 
mendirikan  ,Jajasan Pendidikan 
Wanita”. Patut ditjatat, bahwa untuk 
maksud tersebut Presiden Sukarno 
telah menjumbangkan Rp. 1000,— 
sebagai ,,stoot-kapitaal”. 

  

“ 

Gerilja .KMT Alami 
Kekalahan Besar 
REUTER MENGABARKAN 

dari Rangoon, bahwa pasukan2 
pemerintah Birma telah menim 
buikan kerugian2 besar kepada 
gerilja Nasionalis jang menjerang 
Kawkareik dan Kyondo dekat 
Moulmein, demikian pengumu 
man departemen peperangan Bir- 
ma. 

Baru2 ini pasukan2 
kan serangan baru 
ma. Dikatakanvbahwa mereka me- 
njerang dua buah kota jg diperlin- 
dungi dengan tembakan2 berat mor 
tir tetapi dipukul mundur sete- 
lah mendekati hingga  djarak lima 
mil dari daerah luaran. Mereka di 
tierai-beraikan kesebelah barat dan 
selatan Kawkareik. Ditambahkannja 
bahwa kini telah dikirim bala ban 
tuan untuk mempsrkuat kedua gar 
nisun tersebut. » 

itu melaku- 
kedataran Bir- 

  

. 

INSIDEN DI NIGERIA BER- 
HUBUNG DENGAN KENAIK- 

AN PADJAK. 
Pada hari Selasa telah terdjadi 

kerusuhan di Nigeria, daerah pro 
tektorat Inggeris - di Afrika Ba- 
rat, bertalian dengan tindakan pe 
merintah untuk menaikkan pa- 
djak. Insiden telah terdjadi di Ba 
dagry, jang terletak 70 mil dari 
kota pelabuhan  Lagos. 9 orang 
anggota kepolisian telah menda- 
pat luka2. / 

3 
n 

 



  

  
          SUARA 

MERDEKA 
  

dalah 
i da- 

Be aa 
iduh- me- 

Lon aa B 
kedua 
rdja- 

tjukup, 
lap. 

  

eE en ja Taat an 
jang dilakukan aa 

Suatu an uh. 

    

nuduh, Kan sak: 
tadi bisa c 

MMB An 
dan Skayesia 2 
anggap perlu tuk 

Saka aan 

    

    
'dan Belanda — — — bahw 

vaktunja. Dus sudah dignes 
n lagi karena pihak Indonesia tid 

Ijang waktu-bekerdjanja Mi 
.mendjadi soal jang teramat 1 

setelah akan pulangnja MMB t usaha 
kan untuk menjempurnakan an An pe- 
an buat sementara .tidak akan mengambil 

cun. Ini berarti bahwa buat sementara, 
auh, angkatan perang kita dalam usaha 

Ma diri pada tenaga2-ahlinja sen- 
BA. - 

pengakuan kedaulatan kita, 
kita sendiri dalam Nangka perna boleh dikata sangat miniem 

para perwira2 muda beladjar “kelua 
1 aan setjara berangsur-angsur a NN 

Tu sudah mulai banjak. Kita telah men Aa 
perwira2 kita te , den Helder, Kampen, Fort Benning, Bakersficld. 

a 

anja 

peka 

                

2 bagi 

                      

sampai ada | 
menjempurnakan | 
diri. Dan me 

              

-ahli 

sekali, 

  

   

Randolph Field dil. Tatiban militer jang ternama didunia. ie ira2 tadi 
kini telah banjak jang kembali. Sendirinja mendjadi bertambah aklah 
djumlah perwira2 kita jang berpengalaman dan berpengetahuan tinggi. 
Ditambah lagi dengan atas€2 militer kita diluar-negeri, jang Sg pe- 
kerdjaannja sehari-hari tentunja mengumpulkan banjak penga dan 
pengetahuan militer dari negeri tempat ia bekerdja: djumla A73 perwira2 
'ahli kita tadi tentunja mendjadi lebih banjak lagi. 
mn ea en ma ran RENA pertanjaan sekarang: apakah pengalaman dan 
pengetahuan jang dikumpulkan oleh perwira2 muda kita diluar .negeri 
tadi, tidak bisa disaring dan dikumpulkan mendjadi suatu sisteem pen- 
didikan militer: jang chas dan tjotjok untuk Indonesia, untuk kemudian 
dengan bimbingan perwira? itu sendiri pula dipraktekkan dalam usaha 
penjempurnaan angkatan perang kita? Djadinja: suatu pendidikan mili- 
ter jang asli Indonesia dilakukan dan dipimpin oleh tenaga2 ahli Indone- 
sia sendiri? 

: 
: 

Dengan tjara demikian kiranja soal sesuatu militer 
ke untuk hari2 ja.d., bisa dikurangi sifat urgent-nja. Kita harus mulai men- 

tjoba mentjari kesempurnaan dengan tenaga kita sendiri dulu. Baru bila 
djika nanti ternjata masih perlu adanja ahli2 luar negeri kita mentjari 
ahli2 tadi sekedar untuk memperlengkapi sadja. Tetapi haruslah tetap 
mendjadi suatu keharusan: Tenaga2 kita sendiri kita dahulukan!! 

Kabar Kota 

Purwodadi Menuai 
10 Perumahan Rakjat Dan Pe ertj 

$ »Swatantra” 
(Oleh: Wartawan Sendiri) 

SEBAGAI UMUM telah mengetahui, dimana-mana terasa 
adanja kekurangan perumahan. Kekurangan itu selainnja dise- 
babkan dari akibat pergolakan jang telah lampau, djuga dari ba 
njaknja Djawatan2 baru dengan pegawai2nja jang emerlukan 
perumahan. Sampai kini kesukaran2 itu belum pula dap iata- 
si, demikian al. Bupati Grobogan R. Sudjono dalam pid 
buka'annja, ketika pada tg. 21 April jb!. di Purwodadi seba h di 
resmikan sendirinja 10 perumahan rakjat, dimana Bu Milo ono te- 
lah Ne ng ng pita jang dipasang pada salah satu pint 

kita ditak dapat mendirikan - ru- 
mah sebanjak itu. Achirnja be- 
au mengandjurkan "”djangan 
ta tunda sampai besok pagi, apa 
jang dapat dikerdjakan pada hari 
ini” dan menutup pidatonja, bah 
wa lembaga rumah2 in endja- 
di pelopor dan dasar bagi usaha2 
pembangunan seterusnja untuk 
kemadjuan daerah urwodadi 
chususnja dan negara pada |! 
umumnja. 

Pertjetakan ,,Swatantra", 
Setelah upatjara itu selesai, kemu 

dian diresmikan djuga rtjetakan 
Swatantra” Kabupaten robogan, 
djl. Djetis 2, Purwodadi, peresmian 
mana dilakukan oleh Milono 
dengan menggunting pita 
tih jg diletakkan pada salah satu da 
ri pintunja ruwangan mesin tjetak. 

Pertjetakan ini telah dapat di 

ngun dengan beaja Rp 150.000,— 
jaitu separo dari na ini adalah 

in 

Dalam upatjara peresmian ini 
hadlir pula Residen Milono, Ke- 
pala Polisi Karesidenan Sema- 
rang, dil. instansi setempat. Se- 
landjutnja oleh Bupati dikatakan, 
bahwa untuk mendirikan peru- 
mahan rakjat itu, Pemerintah Pu 
sat telah memberi sokongan sebe 
sar Rp.163.000,— jang dimaksud 
kan untuk mendirikan 14 buah 
rumah, dengan pengertian, bah- 
wa “untuk tiap2 rumah hanja di- 
sediakan beaja sebanjak - Rp.1i. 
700,—. Setelah dituturkan ten- 
tang adanja. Spijker-construksi, 
kemudian didjelaskan pula ten- 

.tang membangun 10 rumah itu 
dalam waktu 452 bulan: Rumah 

- tsb. mempunjai ukuran 7 X 9 
meter jg terdiri-dari 1 pendopo, 
3 buah bilik tidur, 1 sepen, 1 ru 
angan tempat makan, dapur, ka- 
mar mandi dan w:c. Beaja untuk 
mendirikan 10 rumah tadi ialah 
Rp.159.53145. Disamping ini 
masih ada kelebihan bahan, alat? 
seharga Rp.13.488,32 atau seti- 
ap rumahnja seharga Rp. 14. 
600,—. : 

. Sambutan Residen 
8 Milono. 

te Dalam kata sambutan oleh Re- 
siden Milono a.l. dikemukakan, 

2 dalam keada'an jang serba ku- 
, rang dan sukar ini, kita telah da- 

pat menjelesaikan suatu pekerdja 
an jang penting artinja bagi pem- 
bangunan Negara. Walaupun ba- 
njaknja rumah2 tadi jang kita li- 
hat hari ini hanja merupakan sete 
tes air dalam lautan kesukaran 
akan perumahan, tetapi jang pen 
ting jalah bahwa kita telah memu 
lai satu pekerdja'an jang menudju 
perbaikan masjarakat jang njata. 
Untuk memulai sesuatu meminta 
keberanian. Berani bertanggung 
djawab, berani menghadapi keke- 

: tjiwa'an, berani menerima  tjela- 
han. Kalau berani mulai  djuga 
harus berani  meneruskannja. 
Mungkin ada jang ketjewa atas 
pekerdja'an ini, sebab tingginja 
harga rumah untuk rakjat biasa. 
Tetapi semua itu djuga salah ki- 
ta sendiri, kata Residen dan se- 

: landjutnja katakan, bahwa” kita 
ah Kebanjakan rentjana, tidak ada 

modal dan bantuan dari. Pemerin | 
13 tah tidak tertentu. Djika kita 
P3 . mulai, harga bahan sudah mening 

: kat, hingga tidak mendapat hat- 
) sik sebagaimana diharapkan. An- 

dai kata kita mulai dengan  pe- 
kerdja'an ini 2/3 tahun . ang lalu 
tentu hatsilnja jang didiri- 
kan lebih banjak aa “djika kita 
menunda 1 tahun dasi, eye 

  

Agustus dan jg lain djum enak 
dari Pemerintah Daerah 
Dengan adanja pertjetakan 
ka segala kebutuhan dari 
Otonoom dapat diatasi. Untuk 

ga listriknja telah disediakan 

sin sendiri jg mempunjai keku 
8 PK. 

ni, 
Daerah 

tena 
me- 

atan 

  

Konperensi din 
Selandjutnja diruang 

bupaten Grobogan telah 
konperensi antara para Bupati dise 
luruh Karesidenan Semarang jg di 
pimpin oleh Residen Milono. Kon- 

perensi ini meliputi mbitjara” 

pekerdja'an dinas. 
Membangun 

Dalam pertjakapan singkat 
Bupati Sudjono a.l. dituturkan 
tang pembangunan desa setjara 
tong rojong, jaitu mengadakan 
ran air leiding antara dan 
Gundih jg dapat bantuan dari Diwt. 
Kehutanan dan D.K.A. andjang- 

nja pipa leiding itu Ik. n." dan 
beaja ditaksir Rp 20.000,—. Selain 
dari pada itu, pun banjak diemba- |, 

tan2 jg telah dibangun  dipelbagai 
desa., Dua desa Kupek arang- 
paing kini telah dapat saluran lis- 
trik. 

as, 
Ka 

liadakan 

desa. 
dgn. 

ten- 

201 
salu 

  

s-town"', 
esiden: 

oleh 
bahwa 
naroh 

»Boy 
Mengenai andjuran dari 

Milono. tentang Boys-town, 
Bupati Sudjono dikatakan, 
peladjar2 di Purwodadi oh 

"perhatian besar atas tjita2 tsb. Kini 
untuk maksud tsb. sudah dapat di 
kumpulkan uang sebesar Rp 8000. 

Oleh para peladjar sendiri dimak- 
sudkan untuk mendirikan sebuah 
rumah distrik” didalam  boys- 
town nanti- di Semarang, apabila pe 
ladjar2 diseluruh Djawa Tengah da 
pat mengumpulkan . uang sebanjak 
Rp 3.000.000,—. Rumah. ini- dimak 
sud untuk P3 peladjar j atang 

  

  
| 9 — rbu ke BALI 

Sambil menjokong Jajasan 17 Agustus pada tanggal 9 Mei 
jang akan datang akan diadakan penerbangan ke Bali. 
Lamanja perlawatan 5 hari. 
Karaan. 

Biaja penerbangan dan lain2 terhitung 'ongk os2 pengin: 
penindjauan dan sebagainja Rp. 1200,— seorang. 
Pendaftaran mulai sekarang dan ditutup pada tanggal 5 N 
1953 kepada : 
I. Bendahara Jajasan 17 Agustus, Saudara Ramelan, 

| spektur B.R.I- Djawa-Tengah di Semarang, Mlate 
No. 2. 

Pen Mana Ol Seteran 52, Semarang. 
| Tn Semua PARA di Semarang. 
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pAKU ALAM MEWAKILI 
INDONESIA 

  

Bata 

Pada hari Saptu tg Iya 
menumpang pesawat aa 
rangkat Wakil Kepala Da 
mewa Jogjakarta, S.P. Paku 
ke Diakarta. Tentang kebera angkat 
nja itu dari kalangan j 
tan didapat keterangan selai 
tuk urusan routine juga u 
urus kebrangkatannja ke In 
tuk mewakili Pemerintah 
menghadliri upatjara penobat 
tu Elizabeth II jang akan 
sung dalam bulan Djuni La ad. 

Selandjutnja dikatakan, 
ga kini beslit Sean 
gai wakil Pemerintah Kena esia “3 
sih belum diterima, hingga keberang 
katannja itu djuga untuk mengurus | 
sesuatunja jang bersangkutan dgn: 
keberangkatannja. Achirnja dinjata- 
kan, sesudahnja menjaksikan upatja| 
ra penobatan itu S.P. Paku Alam 
djuga akan menindjau keada'an dan 
usaha2 pembangunan di Eropa Ba- 
rat, terutama mengenakan object2 
jang mengenai  kasendjahteraannja 
para mahasiswa disana, dan kemudi 
an bisa dipergunakan untuk kepen- 
'tingan para mahasiswa disini. Achir 
nja dikatakan, bahwa besar kemung- 

| kinannja S.P, Paku Alam baru akan 
berangkat keluar negeri achir 
minggu dari bulan Mei jad. dan be 
liau akan berdiam disana untuk be 
berapa bulan lamanja. Sampai sebej 
gitu djauh belum diketahui siapa da 
ri pemerintah Djokja jang akan me 
ngirimkannja. 

KAMPANJE PENERAN GAN : 
PARKINDO. 

Pada hari Rebo pagi bertolak da- 
ri Djakarta ke Jogjakarta sekretaris 
djenderal Parkindo Sumarto. Di 
Jogjakarta ia akan memberikan pe- 
nerangan mengenai pemilihan umum 
kepada masjarakat Kristen disana. 
Setelah itu ia akan  mengundjungi 
Surakarta dengan maksud jang sa: 
ma. Pertemuan2 dengan masijarakat 
Kristen tsb. direntjanakan akan di- 
adakan pada tg. 24 dan 25 April. 
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MESIN GABAH. 
Dari kalangan Inspeksi Pertanian 

Djawa Tengah didapat kabar, bah- 
wa baru2 ini oleh Djwt. Pertanian 
di Pati telah dapat dibikin sebuah 
mesin jang setiap djamnja da apat me 
runtuhkan 7 kwintal gabah jang di 
kerdjakan oleh 3 orang Walita. 

GUBERNUR BUDIO 
BEKERDJA KEMBALI 

Pada tg. 20 April sore, Gubernur 
Budiono telah tiba kembali dari 
Djakarta di Semarang dan menurut 
berita mulai hari Selasa kemaren te- 
lah pegang pimpinan las. 

BUS BINTANG! DISERGAP 
GROMBOLAN. . 

Pada tanggal 19 April 1953 bus 
Bintang dari Tegal jang hendak me- 
nudju ke Purwokerto sesampainja 
di desa Winduadji disergap . oleh 
gerombolan jang kekuatannja tak 
diketahui. Setelah merampas ba- 
rang2 milik penumpang kemudian 
busnja dibakar, dan sopirnja dalam 
keadaan luka2. 

Yak lama kemudian datan 
tuan 2 regu T.N.I. dari Pegu 
ang dibantu oleh Bekadros "era. 

pis Badja (E.B.B). Satu diantara- 
nja E.B.B. (jang dibelakang sendiri) 
terguling didesa Bulakamba. 

Setelah 3 orang keluar dari ken- 
daraan tsb. lalu ditembaki' oleh 
grombolan: kerugian kita seorang 
anggauta E.B.B. hilang, hingga kini 
belum diketemukan. 
SEKOLAH PELAJARAN SE- 
MARANG DAPAT MESIN. 
Didapat kabar, bahwa N.V. Se- 

marangsch Stoomboot- en Prauwen- 
veer telah memberi sokongan kepa- 
da Sekolah Pelajaran Semarang be: 
rupa 3 cylinder jang sudah terpa- 
kai, 4 tact dieselmotor dengan ke- 
kwatan 75 PK. 

PERINGATAN IBU KARTINI. 
- Hari Selasa petang dimulai ja m 7 
digedung Gris Bodjong dia 
upatjara peringatan Ibu Kartini jang 
mendapat perhatian besar dari kaum 
wanita Semarang. Diantara para 
Wen tampak Residen, Waliko- 

Ketua DPR Prop. Djatona dan 
- in2 pendjabat. Setelah kata pem- 
bukaan diutjapkan oleh. pimpinan 
nj. Surjahadi, lalu diperdengarkan 
lagu Indonesia Raya, “ kemudian 
mengheningkan tjipta. Njan 1 an la- 
gu Ibu Kartini dihidangkan oleh pe 
bia putri dari SGA, SGTK 
SPK. Pedato2 sambutan dalam 
ringatan itu a.l. diutjapkan Sih aa 
kil dari Djwt. Pendidikan Masjara- 
kat Prop. Djateng, Walikota dan 
Ketua DPR Prop. Djateng. 
bagai atjara terachir dibatjakan se- 
buah karangan, jang isinja mirip 
dengan tjita2 Ibu Kartini, oleh“ pe- 
nulisnja. sendiri seorang pelacan ar pu- 
tri SMP II berumur 14 tahun. Ka- 
rangan tsb. adalah salah satu “ka ara- 
ngan dari perlombaan basal 
ngarang jang diselenggarakan oleh 
Panitya Pekan Kartini Semarang. 

Upatjara peringatan tsb. dime- 
riahkan djuga dengan staf musik 
dari Div. Diponegoro dan achir 
pada djam 8.30. . 

Patut ditarabahkan bahwa 
pengundjung pada malam itu 
nja berpakaian nasional. 
DEMONSTRASI MASAK. 
Dari Gas-Mij. kami menerima ka 

bar, bahwa berhubung dengan ke- 
datangan  demonstratrice — mereka 
Nj. A. Dogterom-Arens, untuk. pa- 
ra wanita bangsa Indonesia, Tiong- 
hoa dan Europa di Sem yaaa akan 
diadakan demonstrasi2 m sela- 
ma beberapa minggu daa iseleng- 
garakan dalam bahasa donesia 
atau Belanda menurut kehendak 
para hadirin. 
Maksudnja ialah agar supaja para 

wanita. dapat mengambil peladjaran 
dan bergembira pada pagi hari itu. 

) 

g bari- 
jangan 

para 
umum 

  

aa sekitar Purwodadi. Satu Tt 
g peladjar Purwodadi tidak: 
engan kawan2nja jg berada 

besar. Siapa - menjusul 
membuktikan tjita2 dari 
Milono untuk mendirikan 
town itu? Tanahnja sudah tersedia, 
tinggal uangnja jg perlu dikumpul- 
kan oleh para peladjar sendiri dise 

toh 
lah 

Oo 
Tolu 

Residen 
Boys-   luruh Djawa Tengah! 

  

uu meng Ya Teng 
donesia r IV. 

adakan | 

            
ai “denga an aeabknsinkan Ang- 

AD arat, sebanj k.620 Pradjusit 
F jah Residen In- 

15 telah memapat 
Ma 

Jas 1 

           

gan itu, pada bari 
Hi Stadion Sriwedari 

2 patjara tersebut Bk bbatui de- 
ngan mena menaikkan Sang  Dwiwarna 
dan men Papan ingkan tjipta bagi para 

t jang telah mendahului gu- 
an, dan sesudah 

2 Gr Saragih mengadakan peme- 
riksaa n dengan di-iring oleh Let. 
Kol. Suharto' Kmd. RI. 15/S.T. 
15, kei Pena dibatjakan surat kete- 
tapan k enaikan pangkat tsb. oleh 
Overst Na 

- Sesudah Na pemberian se 
lamat ke epada para Pradjurit tsb. “ag 
mudian bubaran. 

patjara tsb. dihadliri pula oleh se- 
mentara pembesar sipil setempat. 
RENTJANA PEMBUATAN 

Oleh P.F.N. tidak jama lagi akan 
dibuat suatu film tjeritera, jang ter- 
utama akan melukiskan sekitar usa 
ha reha bekas penderita tjatjad hadi 
ga dapat dapat kembali ditehgat 
Segan masjarakat, dalam mana 1 
ranan utama akan dipegang oleh s 
orang pen nderit ita tjatjad. 

Berkenaan dengan maksud itu, 
'hari Senen jl nu Perbatasari Pe- 
'mimpin Produksi Film Tjeritera da- 
Iri PEN. beserta 3 orang pemban- 

.Itunja telah ber erkundjung ke Solo. 
Mereka hari itu telah mengadakan 
pertemuan dengan Dr. Suharso Su- 
perviser Rehabilitatie Centrum dan 
Dr. Padmonegoro untuk mendapat- 
kan advies2 dan petundjuk2 menge- 
nai pembikiman film tersebut. 
nario dari film itu telah dikirimkan 
kepada Dr. 
tu jl. 
Pemb 

sar akan 
plex R.C. 

  

ikinan 
dilakukan disekitar 
Surakarta. 

MAGELANG 
PANIT 

Pani 
YA PON III DILANTIK 

nitya Pon III kabupaten Pur 
woredjo jang diketuai oleh Pamu 

| gji baru2 ini telah dilantik. Pelan 
tikan tsb. dilakukan oleh Major 
Suka Yadi selaku wakil Panitya 
Pon Ili daerah Kedu. 

Didapat kabar, sesudah pelan- 
tikan itu akan mengadakan lati- 
han2. emungkinan besar sekali, | 
bahwa Iga onnia djuga akan 
didirikan stadion, mengingat dari 
pada pe rkembangan. keolah raga- 
an didaerah itu. 
hat panitya PON 
ditundjuk bupati L 
daerah, dengan dibantu oleh pi- 
hak instansi an 

     

| 

  

KN DENGAN AMAL 
Belum lama berselang di Sema- 

rang n dibentuk Panitya Per- 
tundjukan Amal dari ex T.P. jang 

»diketuai oleh Muktijo Jr. Sumarno 
'dengan - para pelindungnja Bapak 
Residen dan Walikota Smg. Panitya |! 
ini akan menjelenggarakan pertun- 
djukan sandiwara “dengan tjeritera: 
»Peristiwa dalam kabut” pada tgl. 

(28 Mei 1953 chusus untuk peladjar 
dan tg. 29 — 30 Mei Nang maan Ita 
Teripat pertundjukan akan ditentu- 
kan lebih landjut. “Adapun hasil ber- 
sih dari pertundjukan ini akan di- 
bagi kepada Jajasan Bentjana Alam, 
Rumah Sakit Tionghoa I wan, Ru- 
mah Sakit Mardi Walujo ia 
20960 dan untuk Jajasan 17 Agustus 
409c. Alamat Panitya di Bulu 47 
dan Sompok Baru 85 Semarang. 
BENGGOLAN M.M.C. DI- 
TAN GKAP PENDUDUK. 
Rakjat “daerah Merbabu tak 

adu henti2nju menundjukkan ke- 
giatannja dalam memulihkan kea | 
manan negara, dan dengan actief 

me gerakan operasi Tri- 
Pn 
Pada tgl. 20-4-53 Gjam 18.00 

Ketjamatan Tawangan 
Ketat dapat menangkap Bean | 
bernama Tm jang ea lama 

samah Komandan Ae 
. dan mempunjai tugas 

menarik sokongan kepada rakjat. 
Setelah benggolan tadi dihadjar 
setimpal dengan Kn Maa 0 
lalu diserahkan kepada B.O.D.M. 
Tawangan. 

UAH DJEMBATAN 

  

    

  

LAGI SEBU 

Baru2 gan oleh penduduk KI. 
Mandjung dan Tegalre- 

djo, Dmta an Sawit Bojolali: 
lah RI ai di buat dari besi sebuah 
djembatan kali Gandul, jang pan- 
djangnja k.I. 24 m. dan 2 m. lebar- 
nya $ 

Beaja  pembuatannja sebanjak 
Rp. 5000,— dipikul dan dikerdjakan 
setjara gotong-rojong. Adanja djem- 
batan tersebut, jang dahulu memang 
belum ada, terasa besar faedahnja 
terutama untuk memudahkan per- 
Ah ta dari satu ke lain desa dan 
dapat menambah lantjarnja djalan- 
nja per FeKo nomian rakjat. Upatjara 
pembukaan djembatan tersebut, oleh 
pendudu " @irenitaanpan dalam bu- 
lan ini djuga. 
10 B UAH SEPEDA DISITA. 

— Karena keaktipan polisi, maka se- 
gala eiiatn jang berhubungan de- 
ngan pekerdjaan kepolisian sekarang 
ini banjak jang bisa diselesaikan 
dengan tjepat. Begitulah karena ke- 
CB aga K3 Seksi II pada tg. 21 

tang elah dapat diketemukan 10 
buah s beda as El tjurian. Siapa pe- 
milik sepeda tsb. tidak diketahui, 
PERTEMUAN WILOPO PEN- 
DJABAT Lg DAN GVER- 

STE BACHRUN. 
. Dida ap t kabar, bhw besuk pagi 

djam 0 30 dikediaman panglima 
divisi Diponegor 0 akan diadakan 
pertemu lan antara Perdana Men 
teri/Menteri Pertahanan a.i. Wi- 
lopo, pe Ba bat KSAD Kolonel 
Bambang Sugeng dan panglima 
divisi Overste Bachrun. 

Seba aan na diketahui, 'P.M. 
Wilopo baru sadja mengurdjungi 
Makasar dan Surabaja untuk me 
Hgndakah     

Be 

Sce- 

Suharso beberapa wak- 

film ita sebagian be- 
com- 

Kepali 5 

HATSIL GOTONG ROJONG. 

te- 

  

SALATIGA 
LATIHAN DINAS BAGIAN 

KEPANDUAN. 
“Pa ada tg. 20 April telah dibuka 

   

Djawatan Pendidikan 
m wilajah inspeksi 

ngah. 

Sdr. Hadisoenarto, kepala inspeksi 
Dj: awa-Tengah, dalam kata pembu- 
kaannja antara lain mengemukakan 
etapa penting kedudukan kepandu 
n-dalam alam Indonesia merdeka 
ng makin lama nampak kemadju 

annja dengan matjam2 bentuk ra- 
mnja, walaupun bertudjuan sa- 

tu. Maka oleh Djawatan Pendidikan 
asjarakat dirasakan — perlu untuk 

gkoordineer organisasi? kepan- 
an itu dan salah satu djalan ig 
Kun jalah membuka kursus "ke 
Na ini jang dikelak kemudian 
ari diberi tugas untuk membentuk 

Latihan ini diikuti oleh 39 
orang, jaitu wakil2 Djawatan Pendi 
dikan Masjarakat dari semua kabu 

ten dan kota-pradja di Djawa Te 

ja. Walaupun kepanduan itu didalam 
dasarnja merupakan suatu organisa 

dalam kita "mengikuti djedjak2 
kepanduan itu harus kita letakkan 
kepada kebangsaan kita sendiri, de, m 

ikian a.l. pembitjara. ' 
Sdr. Soemardjo dari Pusat Dja- 

watan Pendidikan. Masjarakat jang 
endapat tugas untuk memimpin la 

ihan ini dengan tjara ramah-tamah 

diperhatikan oleh para pengikut Ia 
tihan. Oleh karena seorang pandu 

u harus berbakti, maka rasa ,,aku” 
arus. dilenjapkan, kata pembitjara. 
Dalam kata-sambutannja pak wa 

i-kota Salatiga merasa bangga, bah 
wa kota Salatiga mendapat kehor 

atan untuk didjadikan tempat Ia 
tihan, oleh karena dikota dingin ini 
pada -saat ini terdapat .7. organisasi 

anduan dengan Lk. 1500 pandu. 
Latihan jang pertama diadakan di 

Djawa Barat. Setelah Djawa Tengah 
|akan menusul Djawa Timur dan Ia 
in2 daerah diluar Djawa. - 

ngan resmi latihan dinas bagian |' 
kepanduan jg diselenggarakan oleh || 

Masjarakat || 
Djawa-Te-!$ S 

h dan dari daerah-istimewa Jog 

i internasional, akan tetapi titik be 

enguraikan pedoman? jang perlu 

ET “ TA Meet VA TA Ia 

“2 . 

Pendid i "3 

Ke jepang 
ekitar Udjian Jg. Dise- 
lenggarakan KUDP 

(EMENTERIAN P.P.K. me- 
ngumumkan, berhubung dengan 
adanja  desas-desus ' bahwasanja 
Kementerjan P.P.K. kurang bi- 
djaksana terhadap pang jalon ke 
Diep pang jang berasal luar Djawa, 
maka diberitahukan, bahwa pe- 
ngumuman untuk pendaftaran pa 
ra fjalon ke Djepang telah didja 
lankan oleh K.U.D.P. Pusat 3 
am waktu dan bentuk jang sam 

bagi seluruh K.U.D.P. Batam 
Da ri djumlah pendaftar seluruh- 
penak 288 orang hanja ter 

dapat 16 orang jang berasal dari 
luar Djawa, dan djumlah ini me- 
|mang sesuai dengan perbanding- 
an djumlah peladjar pedjuang jg 
ada di Djawa. 

Walaupun djumlah peladjar pe- 
djuang di Djawa kalau dibanding 
- dengan jg diluar Djawa me- 
ng djauh lebih besar, namun da 
iba sil Panitya Pengiriman Demo- 
isan Peladjar ke Djepang ternia- 
bahwa peladjar2 dari Panitya 
mbangan Setempat Makassar, 

merebut tempat sebanjak 
dari djumlah para tjalon jg di 

di Makassar. Perce entage ini 
Mete dasar bagi para tja 

diudji di Djakarta, Bandung, 

Haa dan Surabaja. Djadi su- 
na h terang, bahwa Panitya Pe- 

man Demobilisan  Peladjar ke 
pang telah mengambil tjara dan 

alan jg seadil-adilnja. Perlu di 
ba hkan pula bahwa dalam pani 
2 diangkat pula pendjabat2 
aerah luar Djawa supaja dgn 
ian dapat mengetahui perkem 
n setempat. Demikian pengu- 

an dari Kementerian P.P. dan 
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pena anguette j 
etuai oleh Istiadji 

diwartakan Iebih djauh, bahwa 

, karena menurut pendapat 

  
 

   

Ron “pelabuhan dgn ang 
ka 5—0. 

Kes . PSSI jang kini sedang da- 
am perlawatan keluar negeri, da- 

m pertandingan terachir di Ma- 
a pada hari Selasa malam telah 
emperoleh- kemenangan 5—0 

da ari kes. Bond Pelabuhan Mani- 
a. Dengan demikian, maka sela- 

a berada di Manila, kes. PSSI 
ertupaka telah tiga kali memper 

kemenangan, jakni 8—0 
s kes. Bond Manila, 7—0 atas 

Bond Mahasiswa dan jang 
Hati 5—0 atas kes. Bond Pe- 
.buhdA Manila.   

Gol untuk kes. PSSI dalam 
i ps tandingan melawan Bond Pe- 
labuhan, masing2 ditjetak 1 oleh 
ai giono, 1 oleh Wim Pie, 1 oleh 

miat dan 2 oleh Eng Hin. Ke- 
dudii kan pada waktu istirahat 
adalah 4—0 untuk PSSI. 

Dialami berhadapan dengan kes. 
Bond Pelabuhan, sengadja dipa- 
Ha Ba tjadangan jang di- 

ksudkan untuk memberi ke- 
uaptan istirahat kepada- pe- 
ain2 Ramang, Darmadi, Sidhi 

Sigi k, San Liong dll. 

Hari Rebo, dn kes. 
PSSI melandjutkan perdjalanan 
Ta Hongkong. Pertandi- 

n di Hongkong akan diadakan 
si dari.tos 25, 26, 48 dan 5 
AS 

  

SIARAN RRI SEMARANG. 
Hari Kemis 23 April '53, 

Djam 17.00. Pembukaan. 17.05 
anjian Ann Stephens. 17.10 Do- 
engan anak2. 17.30  Pengumu- 

berita daerah. 17.45  Pengan- 
minum teh. 18.00  Pengadjian. 

Hiasan sendja. 19.00 Tanda 
ktu. 19.10 Selingan. 19.15 Ming- 
n ekonomi. 19.30 Peladjaran gen 

ding. 20.00 Sari warta. “20.05 Sia- 
pemerintah. 20.30 Mimbar Is- 

lam. 20.45 Indonesia - menjanji. 
21.00 Berita bahasa Djawa. 21.15 
Rhapsodie in Blue. 21.30  Langan 
Hawaii. 22.00 Warta berita. ' 22.15 
Atjara esok hari. 22.20 Malam me- 

u Tossema. 23.06 Tutup. 

SIARAN RRI SOLO. 
Hari Kemis 23 April 53, 

Djam 17.00 Pembukaan. 17.05 
kanak2. 17.30 Maklumat be- 

daerah. 17.40 - Kamus harian. 
Suara Omme Kolsum. 18.00 

ngadjian.. 18.15 Mimbar Islam. 
18.30. Rajuan putri. "19.00 Tanda 
waktu. 19.10 Ibu Kota .hari ini. 
9.15 Mingguan ekonomi. 19.30 

Irama Maluku. 20.00 Sari warta. 
5 Siaran pemerintah. 20.30 The 

Islanders. 21.00 Berita baha 
sa Djawa. 21.15 Atjara esok hari. 
21.20 Aneka warna R.O1S. . dbp. 
Sdr. Kamsidi. 22.00 Warta berita. 
22.15 Rajuan pulau kelapa, 23.00 

rita   
pertemuan2 serupa itu. Tutup. Hkg 

1 

Mane akan memulai tugas kew: 
ngeluaran2 uang dari Reserve F. 

n maksud dipindjamkan kepada 
Ba beres sedangkan banjak djuga pindjaman2 diberikan oleh p 

rintah Gubernur aan waktu itu 

Reserve Fonds Jogja 
Terlalu Huwet: Dan Berliku- Mn. 
Penjelidikannja Harus Den. Seksama 

(Oleh: Korr. Sendiri) 
SEBAGAIMANA pernah kita wa mba soal Reserve Fonds 
erintah Daerah Istimewa Jogja 

dalam sidang2 DPRD dengan kesudahannja telah dibentuk 
terdiri dari 5 o paus anggauta DPRD dan 
dari fraksi Tani 

rta telah ramai dibitjarakan 
satu 

dan Buruh. Sekarang bisa 
waktu jang pendek, pani- 

wadjibannja untuk menjeli aa i- 
Fonds dalam tahun2 1 Pa 

D banjak pengeluaran2 j 
Pemerintah Daerah Nae 

dalam 

DP 

dengan alasan2 jang tidak 

Sementara itu dalam pertjaka 
kita dengan kalangan Pani 
das didapat aa eterangan 

bahwa menurut pendapatnja 
ngenai pekerdjaan panitya tsb. 
tidak boleh dilakukan setjara se s1 
barangan sadja, karena soalnj 
sudah sangat ruwet dan Hatilak 
tjabang2nja jang berliku-liku. Se 
la aan ttja dikatakan, djuga tidak 
2 h ditentukan waktun nja, tegas 

supaja dalam waktu jang ter 
ken ntu sudah selesai. Karena da 
lam melakukan penjelidikan itu 
diperlukan bahan2 jang sangat 
funs x 2 13 dalam - menjelesaikan 
urusan pengeluaran reserve fonds 
i debat diketahui benar-benar 
siapa2 jg sebenarnja bermaksud 
mentjari keuntungan. 

Sela landjutnja dikatakan, pada 
naa oknja Reserve Fon ds pada 
Tea itu jang bertanggung dja 

ilit 
s 

ntu 

pan 
tya 

er, tetapi untuk kepentingan 
an sipil-jang memutuskan 

tuk diadjukan kepada Tn 
isu Militer bukan staf milite 
melainkan staf sipil pada Dana 
rintah Gubernur Militer. 

Orang2 js bersangkutan 
diharap bantuannja. 

Oleh kalangan tsb. selandjutnja 
dikat akan, dalam mendjalankan 
tugasnja Panitya Anguette haru 
hat "Dak sekali dalam me njelidiki 
soal Reserve Fonds tsb., Shah 
djuga tidak akan mungkin 
wa Man jang akan me rupakan 
biangkladinja dalam hal meng ggu 
nakan. aa R.F. itu seba agai pin 

, |djama ah mempunjai siasat 
jang dit 3 Selain dari itu diharap 
kan Ra bantuan2 daripada 
orang2 jang bersangkutan dengan 
RE an memberikan  ketera 
ngan sebanjak mungkin kepada 
panitya, sehingga akan memudah 
kan djalannja pekerdjaan. Demi 
kian djuga orang2 baik dari Pa 
militer maupun pihak sipil dar 
pada staf pemerintah G. “. tidak 
akan Ben kerugian pani- 
tya, djika diminta Keter erangan2 
lebih landjut, bahkan sebaliknja 
tentu akan menguntungkan. 

Achirnja dinjatakan, seperti di 
ketahui, Reserve Fonds Pemerin 
re Daerah Istimewa Jogjakarta 
ar asalkan dari warisan Pe 
ntah  Vorstenlanden dulu, 
urut peraturan. jg masih ber 

wab adalah Pemerintah Gubernur 
Milite 

men 

pindjaman kepada Pemer 1 
, djika memang dianggap p' 

sekali untuk keperlu an ata 
pemerintah dan kesalah 
penduduk. Tetapi 

waktu pemerintah militer berla- 
ku, tidak sedikit pindjaman2 jg 
dikeluarkan oleh fonds tsb. kepa 
da Pemerintah Daerah jang tidak 
langsu ung mendjadi keuntu Tn ps 
merintah dan rakjat. Maka D.P. 
an sebagai badan  legislatief 

maksud mendjalankan korek 
Na dengan membentuk Panitya 
Anguette itu untuk membereska an 
dan untuk keberesannja dihari 
hari kemudiannja, sekean Latar 
ngan kalangan Panitya Anguctte 
jang mengetahui seluk beluknja 
Reserve Fonds itu. 

bagai 
ta 

ting s 
tjaran 
teraan 

  

KET. TJURIAN MESIN TULIS. 
M. tinggal di Tjandibaru telah me 

laporkan kepada polisi, bahwa pada 
tgl, 19 April djam 7 petang telah 
ketjurian sebuah mesin tulis milik 
kantor P.K.M. di rumahnja dengan 
mempergunakan kuntji Pe Mesin     tulis tersebut berharga Rp. 4.500,—, 

SN Naa 
PA Hn Aa Sena MAN DA SL Aa 

  

| Selandjutnja 

Idjuga sudah Pa 

i dimasukkannja 

Inja diputus 

Ibeberapa alas 

laku, hanja boleh dikeluarkan se 

pada |   

  

Rupa' ,Agama” 
Paun » Tarekat 

. Patong 
Menurut ifa pola Pau 

Di Noraka Dan 
Memak 

SEBAGAI NA denga 
Djawa, maka di Sulawesi 
merupakan agama aa Page pengi 
trik Baolemo (kabupaten Goror 
pat beberapa aliran Tn jang 
ngikutnja. Satu diantara gg ran jg 
bernama ,,Tarikat Pau 
lah ada da an dipimpin 
Djamila. Ia adalah se 
huruf Arab. 

Menurut penjelidikan epala 
Kantor Urusan Agama Ka Bu 
ten Gorontalo, ,,Tarikat Pauna- 
sia” berasal dari Babi seorang 
pengandjurnja (jang pernah dita 
han selama 20 hari karena Tari- 
katnja itu). Pengaruh aliran tsb. 
telah mendjalar sampai kelain2 
distrik dan kini - penganutnja su 
dah 1.k. 1.500 orang. 

Barangsiapa hendak 
Tarikat itu ia harus 
dahulu 101 bidji djag 
101 sen sebagai pengga 

Sjariat2 jang diadja 
da penganut2-nja antara 
jakinkan bahwa Tuhan 
aa dalam neraka dan 
hammad memakai tadji. 
yu mereka hanja ber 
ma 7 hari, bersembahj 
kali seumur hidu up dan Tuhannja 
berada dalam setiap benda. 

Dalam pada itu kenalin 
kut2-nja diadjarkan jang di 
katakan ,,Tadjalla?. Ini dapat di 
berikan sesu udah Naina yjar uang 
sebanjak Rp 2.— kepada pemim 
Dina 

eh 
orang 

gemasuki 
Ba 
ing atau 
ntinja. 
rkan kepa 

lain me 
itu ber 

Nabi Mu- 
Selain 

rpuasa sela 
jang satu 

pengi 

Agama Patongka” 
Selain itu disekitar daerah Bon 

thain di Sulawesi Selatan ada 
orang2 jang menjebut agamanja 
»Agama Patongka”. Penganut- 
penganut “agama itu dapat dike- 
nal dengan pakaian putih serta 
bersongkok . kulit kam mein dan 
memakai tongkat. Bagaimana sja 
riat2 jg diadjarkan oleh Agama 
Patons KP ini belum terang. 

Agama apa di Maros? 
Didaerah Maros beberapa wak 

tu jang lalu ada agama baru jg 
diadjarkan oleh orang laki2 jang 
bernama Moh. Noor. Sjahadat 
jang diutjapkan untuk memasuki 
agama itu ialah: Asjhadu Ilaha 
IHlallah wa akan Isa Rasulul- 
lah. 

Sembahjangnja ialah subuh 1 
rakaat, Iohor 2 rakaat, asar 2 ra 
kaat, magrib 1 rakaat, isja 1 ra 
kaat dan sembahjang aer 
rakaat. Puasanja hanja 
hari setahun. (Antara) 

| adi Azis Dinin- 

dahkan Ke Tji- 
mahi Ped: Tg. 24 

JA.D. 

DALAM PERTANJAAN &e- 
ngan kita, hakim Pengadilan Ten 
tara, Mr. Gandasubrata menjata- 
kan, bhw. hingga tg. 21/4 oleh 
Andi Abdul Azis jang baru2 ini 
olehnja telah didjatuhi kuman 
pendjara 14 tahun dipotong de- 
ngan waktu berada dalam tahan 
an, masih belam diadjukan per- 
mohonan gratie kepada Presiden 
Sukarno. Olehnja dinjatakan, bah 
wa Surat permohonan itu sebagai 
mana sudah mendjadi kebiasaan 
semestinja melalui Pengadilan di 
Jogjakarta, karena jalah jang 

memberikan keputusannja. Selan 
djutnja oleh Mr. Gandasubrata. di 
njatakan, bahwa menurut kete- 
rangan dari Andi Azis sendiri, 
gratie itu akan diadjukan sambil 
mendjalani hukumannja. 
Sementara itu Djaksa Tentara, 

Mr. Imam Bardjo menjatakan kepa 

da kita, bhw sudah ditetapkan Andi 

Azis akan dipindahkan Tjimahi 
pada tg..23 April dan berangkat 

dengan kereta-api jg paling pagi. 

atas pertanjaan kita, 
tidak bisa menga 

isi surat  gratie 

ba an jg ia 

1 
2 

at 

kup 

  

Mr. Imam Bardjo 
takan bagaimana 
itu. Hanja dikatakan, g 

ketahui, jalah surat grat itu di- 

urus oleh Mr. Kasmat ig kini 

oleh 
Bilamana akan 

belum dike tahui. 
Sebagaimana diketahui, sesudah- 

oleh Pengadilan Tenta- 
Andi Azis per- 

mengadjukan 

dikemuka- 

Andi Azis sendiri. 

ra di Djokja, oleh 
nah njatakan akan 
gratie sedang alasan2 jg 
kan jalah kepertjajaafinja atas su- 
rat? dari Menteri Pertahanan, pada 
waktu itu Sri Sultan Hamengku Bu 
Wono dan Presiden Soekarno. Di 
samping ini Lan akan  diadjukan 

lainnja pula, tetapi 

pada eruritojd ig dianggap paling 

penting jalah surat2 tsb. diatas. 

Kepala Staf D. 2 

Tertembak Mat 

jang me- 
Kampung 

  

Satu pasukan tentara 
ngadakan penjerangan ke 
Dajeuh Luhur, sebelah Utara ' Ka- 
wali, (Djawa Barat) telah berhasil 
pula dapat menembak mati Kepala 

Staf Dl. bernama Eng Kon, . dan 
wakilnja bernama Hidajat ditawan 

Achirnja satu peleton dari Kom- 
(pi HI bataljon 305 Ph mengdda- 
Ikan penjerangan ke Tjibogo (Madja 
laja) telah berhasil pula mane mbak 

mati seorang komandan polisi  Is- 
lam Indonesia bernama Hilman. 
Lainnja seputjuk pistol webly be- 
serta surat2 penting dapat  diram- 

pas. Demikian berita terlambat jg 
diterima oleh Biro Penerangan 

S.U.A.D. (Antara). 

BUNUH DIRI? 
Didapat kabar, bahwa 

sore ditepi pelabuhan 
Kalibaru-barat — telah diketemukan 
majatnja seorang Tionghoa jang 
nama dan tempat tinggalnja belum 
diketahui djelas. Dengan segera kor- 
ban tsb. lalu dikirim ke RSUP un- 
tuk diperiksa selandjutnja. Menurut 
kabar belakangan, orang tsb. dahulu 
pernah mempunjai penjakit ingatan 
dan, mempunjai penjakit longontste- 
king, Umurnja Kira2 40 th. Siapa 
jang merasa berkepentiagan diha 
melaporkan kepada Seksi I, Pur 
dinatan. 

  

kemaren 

Semarang, 

WO- 

  

. Aliran ini 
seorang 
buta-h 

rap) 155 

Di Sulawesi 
Na rama 
"DIK 

aa Tuhan Itu Berada 
bi Mohammad 

ai Tadji 

adanja beberapa agama baru di 
telah timbul beberapa kepertjajaan jg 

La ag sendiri. Begitulah di dis 
lo) di Sulawesi Utara ada terda 

ta dalam usaha2 mendapat pe 
telah djelas, ialah agama jang 

sedjak djaman Belanda te 
laki-laki bernama Gai “Temei 

ruf, baik huruf Latin maupun 

  

Badan Panitya 

Pemilihan 

Umum 
MENTERI DALAM negeri mr. 

Moh. Roem atas pertanjaan mene- 
rangkan kepada P.I. Aneta, bahwa 
dalam waktu jang dekat ini ' dapat 
diharapkan terbentuknja ,,panitia pe 
milihan Indonesia”. Dalam  peng- 
angkatan anggauta2 panitia ini akan 
diperhatikan aliran2 “dalam masjara- 

. Menteri dalam negeri menjata- 
bahwa pada hari Senen “jang 

akan “datang: ini akan « berangkat 
ombongan2 dari kementerian da- 

lam. negeri dan "kementerian  pene- 
ngan kedaerah-daerah, dengan tu- 

memberikan penerangan2 dan 
pendjelasan2 mengenai pengangkat- 
n panitia pemilihan, panitia pemu- 
igutan suara dan panitia pendaftar: 

n pemilih. 

  

E Ruang 

EKONOME 
PASAR HASIL BUMI SMG. 

hasil bumi Semg. jang 
oleh Dunlop & Kolff 

Semg. tg. 21 April sbb.: Kapok 
kedjadian 1015: Kopi Rob. 

Kanpgng kedjadian 610 n.o. ke- 
i Pe rn. WIB pendjual 

: “. ele pmi Djember pen- 
djual 157,50 2 Ang pmi 
Djember pen ndjual 150 ready, ex 

gon Djember: gendjah pen- 
Ijual 190 Mei ex dika: item pen- 
jual 150 n.o.: gaplek pembeli 

59 m.z. prompt ex desa dan pem- 
beli 57,50 z.z.: Djagung 2 
pembeli 84 Sem marang: atjang 
Han dong Ter pilih dehijaal 233 
2 Oveip: see tidak terpilih 
endjual Ds: : Osee terpilih kasar 
endjual 290: ng terpilih pen- 
kuat 305: katjang merah pen- 

ual 150.n.o. dan pendjual 130/ 
1, 0105 ka itjang hidjau julik 

endjual 165 n.o. Babat, katjang 
tidiau toatjeh pendjual 175/180 

Oo. Lasem: Beras tuton Weleri 
semdinal 140: Kretek. TC Tjeree 
Bea 135 Dyjuni/Djuli: Beras 
W Huller pendjual 185: Wi- 

n hitam pendjual 187.30: Ka- 
ng HC Green kedjadian 4,25. 

PASAR DJAKARTA 

Pasar 
tertjatat 

va 

“
T
n
 

Ea 
—
 

Tgl. 21 g April (Ant.). 

Koffie: Lampong Robusta 20/ 
2596 triage, April pendjual & ke- 
adian 730, id. Mei/Djuni pemb. 
0/pendj. 700, id. Djuli/ Agustus 

edjadian 705, WIB ready pendjual 
, Arabica ready Dental 1400. 

arnja tidak tetap. 
aa 3A Special 185, 3A tjap 

dikenal Pes 3A Bandung 145, 2A 
145, 1A id. 125, semua harga 

ndjual franco kereta Djakarta/ 
Tg. Priok. 

Kopra: 
Rp. 330,— sam 

dried No. 
pai Rp. 325,—, cake 

Rp. 92,50, schilfers Rp. 77.50. 
Lada: Lampong Hitam f/c Te- 

lokbetong nom. Rp. 2400,—, Mun- 
Putih FOB Pangkalpinang pen- 

jual Rp. 3050,—. Pasarnja tetap 

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

i pelabuhan Tjirebon. 

HARGA KARET. 

Tgl. 21 April (Ant). 

Djakarta: Sheets No. 
sis Ports, Mei 

FOB Ba- 
Sh Nos ada A73 

2 3 id. 4.55, “€repe No. 1 f/c 
ady Priok 5.10, Sheet No. 1 f/c 
Tg Priok 4.70, semua harga 
terbsla Pasarnja sangat sepi. 

Surabaja: RSS No. 1 lev. April 
“ No. 2 id. 4.60, No. 3 id. 4.40, 

nua telah kedjadian, Crepe No. 1 
id. nom. 5.15 

Amsterdam: RSS No. 1 lev. April 
: Nowd id: 180, No. 3-id. 173, 

'ep€e No. 1 id. 2.09, semua harga 
zominaal dalam rupiah Belanda. 
Pasarnja lembek 

HARGA EMAS., 

Tgl. 21 April (Ant). 

Djakarta: Harga pendjual emas 
Nost Rp 3/50: Nor 2: Rp. 37,55 
Surabaja: Harga pendjual Rp. 39, 
Singapura: Em mas lantakan per tael 

p Pena Jt $ 157.50/pe endjual HK $ 

PASAR SINGAPURA. 

Tgl. 21 April (Ant). 

Lada: Lampong Hitam pendjual 
ari pelabuhan 519 p/p, Muntok 

ih id. 590 p/p. 
atau 3 ton Hitam dan Putih 

masing2 telah kedjadian dengan 
rga FOB 510 dan 590. 
Kopra: Mixed fair merchantable 

FOB pem. 41.50/pendj. 52.50 p, 
Tepung Tapioca: Fair guality das 

ri pelabuhan nom. 25. 
Koffie: Bali 
ndjual 268. 
Karet: R3 No, Fob. Mei 
6775, No. 2 id. 0645, Nora 

0.615, No. 4. id. 0.5975, C. Crepe 
0.585,” Flatbark crepe 0.52, “Ne 

o. 1 lev. Djuni 0.6775, id. Djuli/ 
0.67625. 

Pasarnja sepi, djumlah 1200 ton 

. Koffie: Palembang 1094 
id, 1599 lama 159, id. 
Lampung 1596 No. 1 158, No, 2 id, » No, 3 id, 154, 

baru 160, 
baru 156, 

Semua harga dalam Straits   

  

/p- 

Tua dari pelabuhan 2 

Dok e . 

  

£ 
e. 

    

. 

 



  

   

ai 
seat W

a
n
 

3
 

Mn e
a
 

ia 
a
r
 

ee 
Pant 

- 

4 

N
O
N
 

Marga 

  

- 

# 3 

         

Na 

3 

s
e
 

. 

  

- 

“
i
n
t
,
 

t
h
 

ud 

  

| ja) dan sekitarnja. 
» di Psr. Saninten, 

              
» 

          

korban tadi 
ukun gaib” 

ia bertindak 
robah dan sebagai 

pakaian2 " mereka. 
neninggalkan dusun   

1 Fholkgm Rimba” J ng Masih Berlaku 
Disuatu Daerah Taiwan 

dalam bahasa Inggris jang terbit. di 
1, bahwa undang-undang rimba 

rah Nuntou di Taiwan tengah. Se- 
“diadakan pesta korban -menurut tjara 

m seorang ketua jang . 
irtakan, bahwa seminggu jg 

serang oleh chalajak ramai jg terdiri dari pen 
ta mereka melewati sebuah dusun .didae- 
tah ' seorang ti 
dan diikat, 

pantfji besar jg di isi dengan minjak ig mendidih. 
rban bertekuk lutut ditanah dan menjem- 

an ig telah dipilih sebagai ketua oleh rak- 
untuk kepentingan mereka. Perintah 

dipilih oleh rakjat, 
lalu dua orang pen- 

»dukun-gaib” kedua orang 
untuk kemudian dimasukkan ' 

ganti tubuh kedua orang asing itu 
Kedua orang tadi belakangan di 
tersebut, tanpa luka2 tetapi djuga 

  

s 

— Dibasmi Tentara 

. Tasikmalaja 
MENURUT PENGUMUM 

gunung Rakutak (Pengalengan) sebelah selatan 
| terdjadi tembak-menembak antara kesatuan komando 

pur ZNI jang sedang bergerak dengan gerombolan 
jang tidak diketahui kekuatannja. Setelah tembak-menembak 
djadi beberapa lama, pihak gerombolan mengundurkan diri kedju 

pihak gerombolan 9 orang tertem rusan gunung Malang. Hasilnja: 
bak mati. 1 sten dan beberapa 
tentara. Dan gubuk2 jg ditempati 

Selandjutnja satu pasukan TNI 
mengadakan gerakan , pembersi- 
han didaerah Tjiawi (Tasikmala- 

tentara mene 
“mui 15 buah gubuk jang didiami 
oleh gerombolan D.I. Pihak ten 
tara mengadakan ngepungan. 
Achirnja tembak la ter 
djadi antara kedua .belah pihak 
dengan sengitnja dalam djarak de 
kat. Karena hari pada saat itu 
mendjelang malam dari pihak 
gerombolan ada beberapa orang 
jang dapat meloloskan diri 'me 
lalui semak2. Meskipun keadaan 
malam sangat gelap, pihak tenta 
ra dapat djuga menguasai tempat 
tsb. dengan pengepungan sampai 
pagi hari. Hasil2 jang diperoleh 
yan malamnja: 5 orang gerom 

lan tertembak mati dan 5 
orang lainnja tertawan dalam ke 
adaan luka2 parah. 15 pasang 

uniform hidjau, 8 tas berisi doku 
mn, I sten, 1 karabijn dan 2 

Pistol dapat dirampas. , 
Mendjelang paginja, pihak ten 

tara semakin memperkuat penge 
pungannja. Tembak "menembak 
terdjadi lebih sengit lagi. Oleh 

“karena pihak gerombolan terde- 
“sak, dengan tidak mengindahkan 
lagi majat2 kawannja jang telah 

. mendjadi korban, dalam keadaan 
kutjar-katjir mereka meninggal- 
kan tempat tsb. dan mengundur 
kan diri. Hasilnja: 15 gubuk jang 
ditempati gerombolan tsb. diba 
kar habis oleh tentara. Selain | 
mereka jang telah mendjadi kor 
ban peluru tentara, 11 orang lain 
nja menjerah pula dengan alat 

.sendjatanja. Pihak tentara tidak 
mengalami kerugian apa-apa. 

Selain itu aksi pembersihan | 
atas bantuan penduduk didesa 
Kideng Ardjawinangun (Tjire- 

.. bon), menjebabkan pihak tentara 
w 

  

  

dapat mensita 6 karabijn, 1 sten, 
1 thomson dan 1 owen-gun. 

Kemudian terhadap sepasukan 
gerombolan bersendjata jang se | 
dang bergerak didesa Djati Tu 
djuh-kadipaten (Tjirebon) menu 
dju kearah selatan, oleh tentara 
bataljon 509 diadakan pengedja | 
ran dan pengepungan ditempat- 
nja. Hasilnja: 14 orang gerom 
bolan dapat ditawan, 2 orang lain 
nja tertembak mati. 1 putjuk sten 
dan 2 karabijn dengan pelurunja 
dapat dirampas. 

Demikian pengumuman Biro 
Penerangan suAb. pengumuman. 
mana tidak menjebutkan hari dan 
tanggal dari peristiwa2 tsb. 

: (Antara) 

.. fonder Sakit 
'jara2 Melahirkan Anak 

Jg Membawa Hasil Baik 
TJARA2 JANG diperkembang 

kan di Rusia mengenai ,,melahir 
kan anak dengan tidak merasa 
sakit” dengan luas telah "aa 
di RRT. Dalam 9 dari 10 kedja 
dian tjara2 tsb. ternjata membe 
rikan hasil jang bagus. Hal ini 
adalah salah satu kemadjuan- jg 
ditjatat mengenai erdjaan pe 
meliharaan anak Ia kelahiran 
sedjak pembebasan Tiongkok. Pe 
nurunan angka kematian apaan, 
baik an bu g mejahir - 
maupun dari baji2 telah terdjadi. 
Angka2 dari ramah2 sakit tempat 
melahirkan di Peking menundjuk 
kan bahwa kematian .ibu2 jang 
melahirkan telah turun dari 7 per 
1000 mendjadi 0,7 per 1000. 
Didaerah2 pedalaman pun, kema 

tian baji turun dengan amat banjak 
nja, sesudah tjara2 ilmu pengetahu- 
an dan kesehatan dari pemelihara- 
an anak dan pemeliharaan ibu2 se- 
belum melahirkan diperkenalkan ke 
pada penduduk. Di Propinsi Shan- 
si, angka2 kematian baji turun dari 
504 (dari semua baji jg dilahir- 
kan) mendjadi 4,806. bi seluruh 
Tiongkok telah didirikan kira2 30. 
ribu rumah sakit2 tempat melahir- 
kan anak, rumah-sakit2 bagi ka- 
nak2 dan pusat2 pemeliharaan ibu2 
dan baji2. Hampir sedjumlah 207. 
000 bidan2 telah mendapat lati- 
han2. (NCNA—Antara). 1 

DELEGASI BURUH INDIA 
KE PEKING 

Suatu delegasi buruh. India jg 
terdiri dari Sorang tidak lama Ja 
si akan bertolak ke Peking untuk 
menghadliri perajaan Hari 1 Mei 

  

      

  

Sesampainja | 

AN Biro Penerangan SUAD di 
Madjalaja, telah 

penggem 
bersendjata 

ter- 

pasang pakaian dirampas oleh 
mereka dibakar habis. 

ne . s Biro Rahasia 
" 2 Djepang 

Didirikan Utk Propagan- 
da Anti RRT & Russia 
MENURUT suatu berita jang di- 

terima dari Tokio di Peking, Biro 
Rahasia Djepang jang didirikan ke- 
tika zaman perang itu, kini sedang 
didirikan kembali, berdasarkan apa 
jang disebut  Djawatan Penjelidikan 
jang sekarang sudah ada. Biro ini 

  

| menurut keterangan dari Tokio tadi 
didirikan sebagai pusat penghubung 
bagi organisasi2 rahasia, untuk me- 
njebar2kan propaganda anti-Sovjet 
|dan anti-RRT. Sebagai kepala biro 
ini telah diangkat Jun Murai, wakil 
direktur dari bagian garnisun pada 
markasbesar — kepolisian - Diepang. 
Adalah suatu rahasia umum, kata 
keterangan “jang diterima di Peking, 
bahwa Murai kerap “kali mendatangi 
,Organisasi mata2 Amerika". 

  

Tawanan2 perang sekutu jang 
sakit dan luka2 jang-pertama pa- 
da hari Senin pukul 8.55 waktu 
setempat telah dibebaskan di Pan 
Mun Jom. Tawanan2 perang pi- 
bak Utara Jima menit kemudian 
diserahkan kepada pihak Utara. 

na Undang2 

terachir dalam minggu jang 

Pokoka-nja jang penting da 
lam rentjana undang2 tentang pe 
raturan putusnja hubungan ker 
dja itu, menurut Asraruddin ialah 
mentjabut ordonansi 21 Agustus 
1879 Staatsblad no. 256 jang me 
muat ketentuan2 ,,Regeling Ont- 
slagrecht voor bepaalde niet-Eu- 
ropese arbeiders”. Ketentuan tsb. 
perlu ditjabut, karena ketentuan2 
itu memberikan kuasa kepada ma 
djikan untuk mengadakan pem 
berhentian buruh sewaktu2, se 
hingga dengan demikian dapat di 
artikan bahwa hak ontslag ada di 
tangan madjikan. 

| Dengan ditjabutnja hak ontslag 
dari tangan madjikan itu, demiki 
an Asraruddin, dan dengan keten 
tuan jang tertjantum dalam un 
dang2 pengganti Undang2 Daru 
rat no. 16 dimana dinjatakan bah 
wa madjikan harus berunding 
dahulu “dengan buruh apabila 
akan mengadakan tindakan ter 
hadap buruh, maka pemerintah 
menurut Asraruddin dapat menga 
wasi massa-ontslag ini dengan se 
baik2-nja. 

Harus dgn idzin dahulu 
Selandjutnja diterangkannja,  bah- 

wa dalam rantjangan  undang2 ini 
ditentukan, bahwa apabila seorang 
madjikan akan mengadakan massa- 
ontslag, jaitu 10 orang atau lebih 
dalam satu bulan didalam satu peru- 
sahaan, maka. madjikan diharuskan 
meminta idzin terlebih dahulu ke- 
pada pemerintah, dalam hal ini ke- 
pada Menteri Perburuhan. Rangkai- 

dian 5 orang lagi, pun dilarang dan 
dianggap sebagai massa-ontslag dan 
diharuskan pula meminta idzin ter: 
lebih dahulu. Asraruddin menerang- 
kan pula, bahwa djika ontslag itu 
kurang dari 10 orang, djuga madji- 
kan diharuskan memberitahukan ke- 
pada pemerintah (Kementerian Per- 
buruhan) dan semua tindakan2 ont- 
slag ini harus ada alasan2 jang dapat 

diterima oleh pemerintah.  Sebah,   disRRT atas undangan gabungan 
serika? buruh RRT. 

demikian katanja " seterusnja, djikaj 

an ontslag, meskipun kurang dari 10 
orang, muisalnja 5 orang dan kemu- 

| ltahg Grombolin 
i ! Pertempuran Sengit Didaerah 

Tak | Men 

SEMENTARA 2 DIVISI 

  

kan untuk men 
pan2 dari daera 

   

  

| 2. 5 5 1 Rentjana Per. 
— tahanan Baru 
Akan Dibawa Dulles 

ke Paris. 
MENTERI luar-negeri A. S., 

Foster Dulles, dalam konperensi 
persnja pada hari Senen menga 
takan bahwa sidang dari Dewan 
NATO jang akan diadakan pada 
hari Kemis jad. di Paris, mempu 
njai arti jang penting, karena 
negara2 anggauta NATO akan 
membitjarakan suatu rentjana per 
tahanan baru, Dulles menolak un 
tuk memberikan detail2 dari ren 
tjana baru tsb., oleh karena ja 
ingin mendengarkan dahulu pen 
dirian negara2 sekutunja di Ero 
pa. Hanja sadja dikatakannja bah 
wa rentjana jang akan dibitjara 
kannja dengan anggauta2 Jainnja 
dari NATO itu berdasarkan prin 
sip ,,bahwa usaha2 jang didjalan 
kan haruslah kontinu dan tidak 
hanja merupakan usaha jg spas- 
modis sadja. Pemerintah Amerika 
Serikat telah mengadakan persia 
pan2 jang mendalam dalam meng 
hadapi perundingan2 jang akan 
datang ini," karena' pemerintah 
A.S. menganggap bahwa hal itu 
amatlah pentingnja, demikian 
Dulles. 

Pihak Barat masih sedia. 
Selandjutnja - Dulies dalam konpe 

rensi persnja itu katakan, bahwa ter 
tjapainja 'perdjandjian perdamaian 
di Austria, menurut “ anggapannja 
adalah , sesuatu keputusan jg  mu- 
dah diambil tetapi mempunjai aki- 
bat2 jg amat penting.” Ia tegaskan, 
bahwa pihak Barat masih selalu 
bersedia untuk membuka kembali 
perundingan? mengenai perdjandii- 
an perdamaian tsb., dan mengha- 
rapkan agar Sovjet Rusia mau me- 
ngambil -pendirian baru dalam hal 
ini. (Antara—AFP). 

  

  

BERBULAN MADU KE BANG 
KOK DAN TOKIO. 

Selasa pagi telah berangkat de 
ngan pesawat GIA ke Bangkok 
Sekretaris Djenderal Kementeri- 
an Perhubungan Ir. Sutoto de- 
ngan nj.  Sutoto-Djajadiningrat 
dalam perdjalanan berbulan-ma- 
du selama 14 hari. Setelah Bang- 
kok mereka akan mengundjungi 
Tokio. Dari pihak Kementerian 
PP & K didapat kabar, “bahwa 
nj. E. Sutoto-Djajadiningrat di- 
harap akan melakukan kewadji- 
bannja- lagi sebagai Kepala In-   

Tak Boleh Main 
Lepas'an Sadja 

Madjikan Harus Ada Ta Utk Adakan 
Massa-Ontslag 

Pokok2 Rentjana Undang2 Putusnja Hu- 
bungan Kerdja ag 

SEKRETARIS - DJENDERAL DP Partai Buruh Asraruddin 
menerangkan, bahwa DP Partai Buruh telah membitjarakan rentja- 

2 tentang peraturan putusnja hubungan kerdja jang ki- 
ni sudah diadjukan oleh Menteri Perburuhan Tedjasukmana  ke- 
pada kabinet. Seperti diketahui, pada 

lalu, kabinet sudah mulai m 
takan rentjana undang2 tsb. Pada dasarnja, demikian Asraruddin 
meneruskan keterangannja, DP Partai Buruh dapat menerima ran- 
tjangan jang diadjukan oleh Menteri Perburuhan. Pen 

  speksi Perguruan Kepandaian Pu 
tri pada pertengahan Mei nanti. 

sidang mingguannja jang ata aa 

berhentian itu tidak adil artinja se- 
wenang2 maka pemberhentian ini 
dapat dibatalkan oleh pihak peme- 

rintah. &3 

Ketentuan2  lainnja. 
Selain daripada “soal2 tersebut 

|diatas, djuga ditentukan “ bahwa 
madjikan pun dilarang memutus- 
|kan hubungan kerdja selama atau 
mendjelang waktu buruh berha- 
langan atau akan berhalangan 
mendjalankan pekerdjaan jang di 
djandjikan, seperti  umpamanja, 
karena sakit atau ketjelakaan, jg 
bukan akibat dari perbuatan se- 
ngadja - ketjuali djika. halangan 
itu paling sedikit telah berlang- 
sung enam bulan - atau ketjuali 
djika buruh atas permintaan ma- 
djikan menolak dalam satu ming- 
gu diperiksa oleh dokter iang ber 
hak. CA 

“Uang pesangon dan 
tenggang waktu. 

Achirnja diterangkan oleh. Asra- 
ruddin, bahwa dalam rentjana un- 
dang2 itu ditentukan pula, bahwa 
apabila madjikan akan memetjat bu 
ruhnja, maka  madjikan itu harus   

| 

memberikan “tenggang waktu 1 bu- 
lan, jaitu sebulan sebelumnja 'ha- 
rus memberitahukan kepada buruh- 
nja tentang maksud untuk  meme- 
tjatnja itu. Pihak madjikan harus 
memberitahukan pula tentang mak- 
sudnja itu kepada "pemerintah utk. 
minta izin dari pemerintah dan pe 
merintah akan mempertimbangkan, 
apakah beralasan atau tidak pihak 
madjikan akan memberhentikan bu 
ruhnja itu. 

Rentjana undang2 itu memuat pu 
la ketentuan? tentang pemberian 
uang pesangon “kepada buruh jg 
akan dipetjat itu, sehingga dengan 
demikian maka bukan sadja pem- 
berhentian itu harus adil, akan teta 
pi djuga ditentukan, bahwa buruh 
jig dipetjat itu, baik buruh tetap 
atau buruh tidak tetap, maupun bu 
ruh harian, harus mendapat uang   pesangon itu, berdasarkan waktu ia 

duga Offensi 
Demikian Djit 

 Blitzkrieg Vietminh Mer. 

Ikan operasi2 gerak-fjepatnja didaerah L kan2 Uni Perantjis Done Naa - 
ngun benteng pertahanan jang ter achir did. 

| dimana Ako disdsloia perlawanan jang | 
Injerbuan pasukan2 Ho itu. Semua 

1 Hanoi ke daerah tanah-datar tsb. 

IG 

     

" nn ii kan A3 2) 1 p pe 

esawat terbang telah dikerah 
Gan perbekalan serta 

Kekurangan pesawat? | 
pengangkut. 

Inja pesawat2 pengang 
Ikan, bahwa kini sangat 
akibat2 jang ditimbuikan 

  Perantjis « 

telah 

ton supaja selekas 1 
rim pesawat2 pengangkut 

mungkin akan datang 
tidak banjak djumlahnja. 

| .. Penggabungan2. 
Sementara itu sepasukan 

Uni-Perantjis jg baru2 ini mengun- 
durkan diri dari benteng pertaha- 
nan Sam Neua, pada hari Senen te 
lah tiba di Plaine des Jarres. Pasu- 
kan ini adalah sebagian dari 
tuan Uni-Perantjis jg terdiri 
400 orang dan jg kini masih 
da kira2 20 km dari.tanah datar 
tsb. Seperti telah dikabarkan, 2 ha 
ri jg lalu telah tiba didataran ting- 
gi Tran Ninh 200- orang 
pasukan2 jg mempertahankan ben- 
teng Sam Neua, jg sebagian dianta 
Iranja telah diangkut ke Hanoi utk. 
dirawat. Mereka telah seminggu Ia- 
manja terus-menerus berdjalan ka- 
ki melalui hutan? dibawah “ sera- 
ngan2 pasukan2 Ho. 

bera- 

Arti gerakan terhadap 
(. Nasan. an 

Komando tertinggi pasukan2 
Perantjis di Indo-China kabarnja 
sama sekali tidak menduga-duga, 
bahwa organisasi gerakan2 offen 

lah sedemikian djitunja. 
seminggu jl. komando tsb. mengu 
mumkan kemungkinan pasukan2 
Ho menjerang benteng pertaha- 
nan  Nasan didaerah : Federasi 
Thai dengan sementara itu mela 
kukan gerakan2 penjerbuan ke 
Laos, maka sekarang orang di 
Saigon sudah tahu dengan pasti, 
bahwa. gerakan terhadap  Nasan 

             

tuk mentjegah k 
djadinja serangan melar n 
hadap pasukan2 Ho jang sec 
mengadakan operasi pen 
ke Laos. Djadi den 
serangan? terhadap Na 1 
nja dimaksudkan untuk menetra 
lisasikan benteng pertahanan tsb. 

  

  

       

Belum tahu 
Sementara “itu dj 

mando Perantjis menga 
mereka belum mengetahui 
pasti bagaimana situasi jang seka- 
rang ini akan berkembang. Dalam 
pada itu mereka berpendapat, bah- 
wa salah satu diantara 3 pasukan 
Ho jang bergerak  disepandjang 
lembah sungai Hu, jaitu lembah 
jang ternjata merupakan djalan in- 
vasi jang seolah2 telah diberikan. 
oleh alam, mungkin akan mentjo- 
ba menduduki Luang Prabang, 
tempat kedudukan Radja Laos. Se- 
landjutnj djurubitjara itu mera- 
malkan, bahwa pasukan? Ho mung- 
kin akan bergerak membelok dise- 
kitar Plaine des Jarres untuk ke- 
mudian -menjerang Vietiane jaitu 
ibu-kota tempat kedudukan peme- 
rintahan. Gerakan  sematjam itu 
akan menimbulkan kekatjauan di- 
daerah2 perbatasan ' Birma” dan 
Muang Thai, jang tentunja akan 
mendjadi tempat perlindungan ka- 
um pengungsi, demikian  djurubi- 

bahwa 

(Hjara itu. (Antara-UP). 
Mundur ke Plaine des 
Jarres. . 

Sementara iu' kawat terachir me 
njatakan, bahwa pos terdepan Xien 
Khouang 2 hari jl. telah ditinggal 
kan oleh pasukan2 Perantjis — Viet 
nam Bao Dai, demikian diumumkan 
di Saigon hari Selasa. Pasukan? tsb. 
telah mengundurkan diri ke Plaine 
des Jarres. Pemunduran itu  diang 
gap perlu, karena Xien Kbouang tcr 
antjam oleh gerakan madju. pasukan 
pasukan Ho Chi Minh. Xien Khou 
ang terletak pada djalan ,,konolial” 
No. 7 
Menurut pengumuman tadi, gera 

kan mundur pasukan2 Perantjis itu 
telah dapat dilaksanakan dengan Ian 
tjar. (Antara). « 

  

KEKUASAAN SJAH IRAN 
DIKURANGKAN ? 

Pada hari Sabtu ketiga harian 
malam jang terbit di Teheran me- 
njiarkan berita, bahwa Sjah Iran 
telah menjatakan tidak  berkebe- 
ratan terhadap keputusan Majlis 
untuk menerima baik sebuah Ia- 
puran panitya, jang ' mengurangi 
kekuasaannja sebagai kepala nega- 
ras 
Dikabarkan, bahwa  pernfataan 

Sjah itu telah “disampaikan kepada 
tiga orang wakil Front Nasional 
jang pada hari Djum'at diterima 
beraudiensi olehnja. Dari sumber 
lain tidak dapat diperoleh pembe- 
naran atas kabar itu, demikian 
Reuter. " 

8 
. A Ll en 

GEORGE V. ALLEN, dutabesar 

baru Amerika Serikat untuk India 

pada hari Senen menerangkan di 

Washington, bahwa ja tidak berpen 

dapat bahwa RRT dalam keadaan 

sekarang ini adalah ,,budak” dari 

Sovjet Rusia. Sebelum diangkat 

mendjadi dutabesar untuk India, 
Allen telah mendjabat dutabesar   telah bekerdja. Demikian Asrarud- 

ternjata alasan akan diadakan pem- din, 
untuk Yugoslavia. Menurut penda- 
patnja, Mao Tse Tung dapat memu 

| Y 
perlengka 

“Menurut kalangan jang menge 
'tahui, usaha2 membangun perta 
hanan didaerah Plaine des Jarres | 
itu sangat terhambat oleh kurang 

in kut. Dikata 
terasa 
oleh 

kurang lantjarnja bantuan Ame | 
rika Serikat. Kalangan komando 

alam hubungan ini me 
'njatakan, bahwa dalam minggu2 

Ijang terachir ini pihak Perantjis 
berulang-ulang  mengadju- 

kan permintaan kepada Washing 
mungkin diki 

jang 
dibutuhkan itu, “akan tetapi jang 

ternjata 

tentara 

“kesa- | 
dari | 

anggota 

sif pasukan2 Ho Chi Minh ada" 
Kalau. 

itu semata-mata dimaksudkan un 
inan ter | 

dengan z 

R 

    
  

  

  
  

       

ring mengadakan serangan 
mando-raids” didaratan 

IP vice” 
jang telah menjerang pantai 

Tiongkok. 

"Film Tentang 

husus 

|. CHRISTINE JORGENSEN 
ninggalkan Amerika Serikat 

iimu pengetahuan telah berhasil 
mendjadi perempuan. € 
wanita djelita, menjatakan bahwa 
ma pesta penobatan Ratu Inggris 

en. 
' 

Di Copenhagen, kata Christine 
jang sekarang  berusia-26 tahun 
itu, dia akan mengundjungi bebe- 
rapa sahabat jang dikenalnja se- 
lama beberapa bulan dia tinggal 
dinegeri itu untuk keperluan me- 
tobah kelaminnja itu — diantara 
nja tiga orang dokter, bedah.jang. 
terkenal, tiga orang dokter - ahli 
hormone dan. seorang dokter pe- 
njakit djiwa jang memberikannja 

a perempuan. Ditegaskan 
bahwa kundjungannja ke Co- 

hagen itu adalah semata-mata 
at sosial dan tidak untuk ke 

jperluan  operasi2 selandjutnja! 
Christine Jorgensen jang mempu- 
jai kepintaran sebagai seorang 

hli potret. takan lebih Ian- 
djat, bapa a tidak akan 
banjak mendz patan k tan me 
Tihatnja : 

               

  

        

un 1953 ini. 

| “Sudah ada film-nja. 
| Rantjangannja semula untuk me- 
ngadakan perdjalanan keliling di se- 
luruh Amerika, katanja, telah diba- 
talkan “berhubung dengan pertun- 
'djukan pilemnja jang memakai war- 
na di Denemarken. Pilem ini di- 
buatnja pada waktu dia sedang me- 
ngasoh' sehabis operasi? jang- di- 
alaminja di Copenhagen. 

N 
“ Tambahnja lagi: 

kalipur .Pertundjukan pilem ini se 
masih belum pula pasti. Tapi biar 
bagaimana pun djuga saja sedang 
merantjang2 untuk memperedarkan 
pilem ini. 

Inilah jang menjebabkan saja sa- 
ngat sibuk pada waktu2 belakang- 
an. Kumpulan potret2 berwarna jg. 
saja buat di Eropah djuga akan di- 
muat dalam surat2 kabar. Sekarang 
oleh karena kegemparan dan per- 
hatian jang ditumpahkan soal saja 
telah lenjap . maka saja akan mem- 
belokkan perhatian saja kepada pe- 

2 kerdjaan jang saja hadapi”. 

Christine menjatakan, bahwa ,.be- 
berapa keterangan kedokteran jang 
'menggemparkan mengenai diri saja” 
itelah banjak tersiar. 

»Sebegitu djauh tak ada seorang 
pun dari dokter2 Amerika meminta 
kepadanja untuk memberikan bebe- 
rapa keterangan kepadanja. Saja ti- 
dak akan menolak memberikan ban- 
tuan saja kepada dunia kedokter: 
an”. 

Tapi dia menundjukkan rasa ge- 

bahwa madjallah Persatuan Kedok. 
teran Amerika telah meminta kepa- 
da dokter2 jang merawatnja di Co- 
penhagen untuk memberikan sedja- 
tah tentang pembedahannja, jang 
mungkin akan disiarkan dalam ma- djallah itu. 

Ulas Christine atas berita ini: 
Saja jakin, bahwa hal2 sedemi- 

kian tidak akan disiarkan sebelum 
mendapat izin dari saja”. 

Siapa jang akan menemaninja ke 
Inggris? Christine menolak mendja- 
wab pertanjaan ini. S 

Katanja: 

-Sebenarnja bila sudah sampai 
kepada soal perkawinan, maka saja 
tidak bisa lagi memberikan ketera- 
ngan 'apa2. 2 , 

,Tapi mereka jang suka meniup? 
tentang soal pertjintaan saja - telah 
menjebabkan saja sangat tidak me- 
rasa senang”. : 

Christine "menolak mendjawab 
waktu ditanjakan apakah dia ada 
mempunjai rentjana pertjintaan atau 
perkawinan. 

    
PP 

Bu 
tuskan hubungannja dengan Krem- 
lin pada setiap saat apabila ia ber: 
pendirian bahwa tindakan demikian 
akan membawa keuntungan bagi fi 
hak sendiri. Keterangan2 ini diberi 
kan oleh dutabesar Allen dalam in- 
terviu didepan pemantjar televisi. 

Ketika ditanja, 
pendapatnja Mao 
kin akan 
(sambil 
marsekal 

apakah me 
Tse. Tung 

mendjelma seperti 
mengingatkan — tin 
Tito dalam tahun 

nurut 
mung- 

Tito 
dakan 
1948 

3 etelah Taiwan di-,,denetraliseer”, kabarnja 

menudju 
Dini untuk menjaksikan perajaan penobatan Ratu Elizabeth II dari 
inggris dan sehabis itu berkundjung ke Kopenhagen lagi dimana 

merebah kelaminnja dari 
hristine Jorgensen, jang 

enonton” — sebelum meneruskan 

lisah atas berita2 jang mengatakan | 

  
    

                         

pihak Tiongkok Taiwan se- 
kerjil-kerjilan jang berupa sematjam ,,com- 

Menurut ,,International News Ser- 
gambar diatas ini adalah beberapa anggauta dari pasukan. penjerbu 

Tiongkok. 
dapat 2 orang wanita. Mereka selamat kembali ke 

| Ikan pengalamannja kepada seorang opsir-penjelidik. 

Diantara para penjerbu tadi ter- 
Taipeh dan melapor- 

Si Tjantik Christine 
Dirinja 

| Di Amerika 
,Suara 

Sudah Diputar 

Merdeka”) 

menjatakan bahwa dia akan me 
Eropa dal. am musim semi 

laki2 
sekarang seorang 

an tinggal di Inggris sela 
»hanja sebagai seorang 

perdjalanannja ke Denemar- 

dia ak 
itu — 

  

Palar: 
Taiwan Ditjap Agressor 

MENURUT UP, wakil Indone 
sia Lambertus N. Palar telah men 
desak supaja situasi di Burma ini 
diselesaikan setjara praktis dan 
menjatakan bahwa Indonesia me 
njokong permintaan Burma agar 
supaja pemerintah di Taiwan di- 
kutuk sebagai agresor. Kata Palar, 
delegasi Indonesia menghendaki 
supaja ,,dengan chusus ditetapkan 
bahwa agresi itu tetap agresi”. 
Tentara jang dipimpin Li Mi- di 
Burma itu tidak bertempur mela- 
wan pasukan2 RRT di Tiongkok 
darat, melainkan mengatjau-balau 
di Burma, kata Palar. 

Diusulkannja supaja pemerin- 
tah Kuomintang dan Burma ber- 
sepakat, supaja pemerintah Kuo- 

infang mempergunakan penga- 
ruhnja untuk memerintahkan su- 
paja- tentara Li Mi dibubarkan: 
sesudah itu suapaja diadjukan se- 
yuan kepada PBB, agar supaja 
PBB membantu kedua belah pi- 
hak untuk melaksanakan persetu 
djuan tadi. (Antara). 

Harga barang naik 
Penari: golek 
jangorang 

laki — Senandung 
tong rambut dan ku. 

orang ta 
duit tidak tjukup, rakjat 

Begitulah kini rahajat Djakarta 
sukar tjari Camelpo, sukar 
obat (karena mahal), sukar beli 
beras djuga sebab mahal, ujah 
trasi sami mawon, sajuran mem 
bubung, anak2nja mau ikut udji- 
an sudah ”kebotjoran”, - rokok2 
djuga meningkat, disamping itu 
masih djuga prihatin tentang 17 
Oktober jang belum djuga beres 
sama sekali. 

Satu2nja hiburan murah 
kop, dus kesana orang lari. 

DI BOGOR LAIN LAGI. Ru 
panja belakangan ini Wali Kota 

bios-     
Iperkajuan, rami, bambu, 

'fahun, dan 

perlu ambil tindakan keras dan 
membersihkan” orang2 pelatjur 
an. Banjak djuga jg ditangkapnja. 
Tentu ini sama sekali tidak gan 
dengan dengan soal “hiburan jg 
murah” seperti halnja bioskop di 
Djakarta itu Malah . berhubung 
dengan tindakan tsb "harga bisa 
naik”, sebab sepandjang sedjarah 
memang sukar sekali memberan- 
tas hal2 demikian itu, apabila di 
pihak jang lain djuga tidak dibe- 
rantas. Satu soal dunia jang sela 
lu sulit, hangat, menarik dan mes 
ti ada. 

Baru-baru ini 
pemuda bekas | T.P. . dari ' ses 
luruh Indonesia — sudah berkumpul 
di Bogor. Mereka itu disini menda 
pat tambahan2 peladjaran atau ku 
liah tertentu, sebelum pemuda2 tadi 
berangkat ke Tokio, dimana mere- 
ka akan beladjar - antara 3 sampa' 

tahun. Mereka menurut. rentjana 
akan berangkat ke Djepang pada 

15 Mei j.a.d.  Matjam2 peladia- 
ran jg dituntutnja. Ada jg ke film, 
pertjetakan, keramik, — kehutanan, 

Shipbuil- 
ding, dll. lagi. Diantara sekian pe- 
muda itu ada seorang jg sangat me 
narik. Pemuda dari Solo. Pemuda 
ini umurnja belum - lebih dari 25 

sedjak th. 1945 sampai 
PERNAH PO- 

GI pemuda- 

sekarang BELUM 
ONG RAMBUT DAN KUMIS 

SERTA DJANGGUTNJA. Pendek- 
nja itu tuan Tan Koen Swie di Ke- 
diri kalah. Rambutnja pandjang, ku 
misnja njlekentang, djenggotnja dju 
ga pandjang. Tetapi pemuda itu jg 
paling tenang, tadjam, sabar dan 
pintar: Menurut pendengaran kita 
sampai sekarang ini belum ada niat 
untuk potong rambut. 

SEMBILAN pegawai RRI jg diki 
rim ke Amerika Serikat selama kl. 
5 bulan kini sudah kembali. Dian- 
tara tjerita jg bisa kita tjatat, me- 

njatakan bahwa ternjata KOTA JG 
PALING MENJENANGKAN ITU 
hanja SOLO. Makannja, soepelnja, ' 
pergaulannja, puteri2nja. Orang me     nganggur tetap senang malah - bisa 
terhitung ,.rojal” ini jg ada hanja 
Solo katanja. 

  

Dari 100 Orang Jang 
Adalah 

Kotabesar mulai 

2 “orang dokter, jaitu Dr. 

pembukaan sederhana oleh 
ral Surasetja, jang dihadiri djuga 

Iklim Bandung djuga baik 
£ untuk TBC. 1 

Menurut keterangan Dr. Admiral 
Surasetja, penjuntikan anti-TBC un- 

umum jang dimulai di Lengkong 
itu adalah untuk orang2 jang ber- 
umur 20 tahun kebawah. Mengenai 
penjakit paru2 -diterangkannja, bah- 
|wa' penularannja amat mudah kepa- 
da orang2 jang “ sehat, umpamanja 
kalan ada orang” sakit paru2 jang 
batuk, maka ia menjemburkan djuga 
benih2 penjakit itu kepada orang2 
disekitarnja. Untuk sesuatu kota pe- 
njakit itu adalah sangat berbahaja. 
Sebagai pendjelasan dikemukakannja 
|angka2 statistik kematian dalam 
Kotabesar Bandung, jang - menun- 
djukkan, bahwa dari tiap 100 orang 
pemuda jang meninggal ada 18 orang 
jang meninggal karena TBC: dari 
tiap 100 orang dewasa jang mening- 
gal terdapat 30 orang jang meninggal 
karena TBC. 
Dikemukakannja, bahwa kota 

pi djuga baik untuk penularan 
TBC. Di Bandung ada beberapa 
dokter ahli paru2. Oleh karena itu 
maka banjak pasien paru2 dari luar 
Bandung datang berobat. Tapi oleh 
karena tempat disanatorium sangat 
kurang untuk pasien jg banjak 
djumlahnja itu, maka sebagian be-   

ngah2 

kan 

sar dari pasien2 itu hidup dite- 
rakjat sehingga 'memudah- 

/ 

»9 

ketika ia memutuskan hubungan de 
ngan Cominform), Allen mendja- 
wab: .,Saja bergembira bahwa Tuan 
menanjakan soal itu, sebab itu me- 
rupakan suatu masalah jg bisa di 
perbintjangkan lebih banjak.  Teta- 
pi saja tidak berpendapat, bahwa 
tjara bertanja itu adalah setepat- 
nja. Sebab apabila Mao hendak me 
ngambil tindakan maka itu akan di 
lakukannja menurut tjaranja sendi- 
ri. Ia adalah seorang jg bisa bertin 
dak menurut kehendaknja 

  

Akibat 

ARI MINGGU dalam Kot 
tasan dan Penjelidikan .Penjakit Paru2 dan Djawatan : 

mengadakan perjuntikan anti-TBC untuk rakjat 
umum dalam kota. Dalam penjelenggaraan 
Healih Organisation dan Unicef menjumbang : 

1 Knut Berg dan Dr. Golberg dan dengan 
obat-obat BCG. Penjuntikan umum 

ua tempat. Sebelum penjunti kan 
kepal 

dan rombongan jang hendak mel 

Bandung terkenal beriklim baik, ta | 

Bandung ,,Saran2” TBC 
Meninggal—30 Orang 

BC 

abesar Bandung Balai Pemberan 
Kesehatan 

ita pihak. World 
kan bantuannja dgn 

itu dimulai didesa Lengkong, 
dimulai diadakan — upatjara 

a Djawatan Kesehatan Dr. Admi 
oleh beberapa dokter lainnja 
akukan tugas. 

kan penularannja. Dr. 

Admiral Surasetja. 
Keterangan itu ditambah oleh 

Dr. Njoo dari rombongan Balai 
Pemberantas dan Penjelidikan Pe- 
Injakit Paru2 dengan keterangan, 

bahwa oleh karena keadaan demi- 
kian, maka sekarang diadakan pe- 
njuntikan umum jg dimaksudkan se 
agai usaha untuk mentjegah penu 

laran nepjakit itu. Ditegaskannja, 
bahwa 'penjakit itu sangat sukar un 
tuk disembuhkan, sehingga orang 
lebih baik berpajung sebelum hu- 
djan. : 

Sesudah upatjara pendek itu, 
maka segera diselenggarakan 
Manthoux-test terhadap rakjat ig. 
sudah berkerumun disitu. : 

Manthoux-test ini alalah peme- 
riksaan pendahuluan utk. menge- 
tahui apakah orang2 sudah atau 
belum ketularan penjakit paru2. 
Tiga hari sesudah itu orang2 itu 
harus kembali lagi untuk menda- 
pat penjuntikan BCG, jaitu pe- 
njuntikan anti-TBC.  Sebagaima 
na telah dikabarkan, rombongan 
pemberantasan - penjakit paru2 
itu telah melakukan  pemerik- 
saan2 dan penjuntikan2 terhadap 
para pegawai dari pelbagai kan- 
tor dan djuga telah hampir sele- 

i dengan penjuntikan  murid2 
sekolah2 rakjat dalam kota Ban- 

Demikian 

  

Pn oa eat 5 

dung. (Antara). 

Budak” Russia 
Lebih penting pula 
,wa Situasi di Tiongkok 
nah disamakan dengan situasi dine 
gara2. pengikut Sovjet Rusia di Ero 
pa Timur. Di Eropa Timur Rusia 
dalam semenit bisa ' memberhenti- 
kan suatu kabinet dengan perintah 
melalui telpon. “Tiongkok tidak per 
nah berada dalam hubungan perbu 
dakan setjara demikian dengan Sov 
jet Rusia, terutama tidak sesudah 
meninggalnja Stalin”, demikian du- 

kenjataan, bah- 
tidak per- 

sendiri. tabesar Allen, 

  

kesrimpet wiron — 
Nusakamban 

beli itu HAN 

dan bioskop laris— 

Aa 

gan : Srikandi le- 
Djakarta — Tak po- 

missedjak 1945—dlt. 
DJUMLAH PASAR Djakarta kiranja tidak kurang dari 73 

buah. Tidak kurang dari 3 Ujuta 1 | pasar2 “ 
menghasilkan Pak Sam. Meskipun sudah begitu banjak, masih te- 
rasa kurang. Buktinja, apa lagi 
dipinggiran " djalan, ditrotoir masih 
ini dari pada jang membeli lebih ba djual. 1 

& takut: akan harganja. Dan oleh karena. untuk ini atau «itu 
kini menggiat nonton p 

gedung bioskop besar ketjil di Djakarta ini rasanja masih kurang. 
Lagi Pak Sam jang untung, jaitu 

rupiah setahunnja pasar2“ itu 

diwaktu sore, orang  berdjualan 
banjak sekali. Belakangan 

banjak. jang mejidjual. Karena 

bioskop. Biar 20 

dari, padjak tontonannja. 

Kota: jg kira2 sama dengan Solo 

JA-PARIS. Tetapi menu- 

rut. Mr.. Suwanto jg djuga sudah ba 
njak keliling dunia, kota jg hampir 

bisa menjamai Solo itu hanja di 

SPANJOL. Lain hal lagi kawan2 
RRI itu mentjeritakan bahwa ratu 
Belanda sudah membikin pernjataan 
terima. kasih kepada 26 negara di- 

dalam 26 bahasanja masing2, terma 
suk ke Indonesia. Jakni terima ka- 
sih atas bantuan negara2 itu beru- 

pa apa sadja jg disumbangkan utk. 
bandjir bandang di Nederland itu. 
Sajang terima kasih kepada Indone 

Sia ini, mendadak 'sontak diikuti 
djuga dengan ,,terima kasih” kepa 

da sdr. Chairul Saleh. Terima ka- 
sih adanja di Nederland, pergi sa- 
dja dari sini. Tentu sadja pengala- 

man2nja jg lain masih banjak, teru 
tama jg mengenai keradioan. Mu- 

dah-mudahan RRI bisa lebih baguss 
siarannja dari pada sekarang dgn. 

kedatangan mereka itu. 
DI PRESIDENAN BARU INI 

disuguhkan tari-tarian oleh Presi 
den kepada dokter2 internasional 

jang habis bersidang disini, dari 

W.H.O... Diantaranja tari-tarian 
Djawa. Salah seorang penari wa 

nita jang sedang menarikan tari 

golek, kesian sekali, kesrimpet 

kainnja sampai djatuh. Seluruh 

hadirin, apalagi kaum puteri, sa 
ma mendjerit. Anehnja hanja sua 

minja penari tadi jang ketawa. 
Memang ini tidak mendjadi apa, 

tari-tarian terus dan djatahnja 
malah mendjadi ,,kesungguhan- 

nja” si-tari-tarian. "Tas 
Tjuma kiranja ja...... sakit. 
MAJOR SAWARNIMAN, itu 

direktur Nusakambangan mentje 
ritakan bahwa atas kirimannja 
beberapa ekor harimau ke Sriwe 

dari Solo itu, ia sudah mendapat 
kiriman balasan berupa pakaian2 
wajang-prang. Oleh karena. game 
Jan di Nusakambangan sudah ada 
dan ,,penduduknja” pulau itu dari 
matjam2 suku bangsa, maka kini 
pertundjukan wajang orang bisa 
dipertontonkan di Nusakamba- 
ngan oleh dan untuk ,,penduduk 
nja” itu, Tjuma kiranja jg men 
djadi Srikandi, Sembadra dan Sin 
tanja tentunja terpaksa djuga... 

lelaki. : 
Dengan begitu, apakah pertun 

djukan2 itu betul2 mendjadi hibu 
ran ataukah malah semakin...... 

merindukan sadja. Tahu sama 
tahu to. 

Pak Sawar djuga - mentjeritakan 
bahwa ia pernah mendapat ranting 

bunga Widjajakesuma jg dilempar- 

kan. ombak kepesisir  Nusakamba- 
ngan, dari pulau tempat kembang 
itu. Katanja terus ditanam dan ber 
semi pula. Sajang belum ' sampai 

berbunga, tanaman  Widjajakesuma 

itu lalu dibawa Bung Hatta ke Dja 
karta. Jakni waktu Bung Hatta me 
nindjau pulau tsb. Dengan begini 
kita akan sering menengok ke Wa- 
kil Presidenan apakah Widjajakesu- 
ma bisa berbunga di Djakarta. Ka- 
pan bunga itu menurut sedjarah ha 
nja untuk radja2 sadja dan waktu 
hendak memetiknja pakai berpuasa 

  

apa. 

PERANG DJAKARTA kini sehari 
hari berkata: Kalau sedang musim 
banjak motor,  djangan  mentjari 
RODA ANGIN, kalau sedang mu 
sim banjak ,.botjor”, djangan men- 
djadi ingin. Kalau “bahasa Djawa 
dulu berkata: Sabedja-bedjane sing 

lali, isih luwih bedja sing eling lan 
waspada. Tjuma sadja kalau sedang 
musimnja duren. memang sukar 
mentjari mangga. Kalau banjak jg 
lali, memang sukar mentjari jg was 
pada. 
Maka utjapan2 ,,tindakan keras” 

ini semoga keras betul2 dan disega 
la lapangan jg lali2, botjor alias 
korup itu. Kalau tidak betul2 ada 
kekerasan, bisa djadi tabiat ,,bo- 

itu malah mendjalar. tjor” itu 
Djakarta, 19 April '53. 
  

  

4 ORANG penerbang Amerika 
hari Senin melihat sebuah benda 
adjaib, jang terbang rendah di- 
atas wilajah pihak Utara. Benda 
tadi besarnja kira2 3 meter, tam 
paknja berbentuk lingkaran, ber- 
warna putih mengkilap, tidak ber 
sajap dan kelihatannja tidak mem 
punjai baling2. Benda jang tak di 
kenal tadi terbang dengan ketje- 
patan antara 60 dan 80 mil se- 
djam, kadang2 “dalam djarak ha 
nja kira2 30 meter dafi permuka- 
an bumi. Penerbang2 Amerika 
tadi melihat benda tsb selama ki- 
ra2 15 menit, disebelah barat bu 
kit ”Pork Chop” dan sebelah ba 
rat-laut “Old Baldy”, kira2 ' 25 
Ka sebelah timurslaut Paimun- 
om. Et 
Laporan jang dibuat oleh para 

penerb Amerika tadi diserah 
kan kepada G—2, bagian ”peristi- 
wa2 adjaib”. 

    

USAHA2 PENGHUTANAN 
DI PROPINSI FUKIEN 

Propinsi Fukien dalam tahun ini 
telah melaksanakan lebih dari se 
paroh dari. program ' penghutanan- 
nja. Dalam musim semi ini . leb 
dari 28.000 ha. 
mi dengan poh 

Sebelum pembebasan, 
1690 dari tanah tersebut 
gundut sama sekali, 

    

tanah telah ditana- 
on2 muda. 

lebih dari 
adalah   

              

  

  
Sei Amp 

mp enak 
aaka  
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00 Div. Penerbitan- Pertjetak 
Ka Bae Set ae RE 2 
OP BURWODINATAN UTARA 11 - 112 
SR TELP. 2087 
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(Ona radjin dan murah@ 
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motor T.W.N. 

4 Philips Luidsprekers 8” . 
£ Radio-radio, 

Blaupunkt dalam hal 

«   

  

“Ph. Bin (Erres, N. 
Minerya, radio accu dan wissel 

Radio Success 
'SETERAN 1a — TEL. 1995 — SEMARANG. 

- 1500 Watt. 
.“ Lampu neon compleet '20 Watt. 

.“ Comfoor - dapur (Blue lame) . 

2 Versterkers. An 

Mullard, G. S.E), 

,. dan 

basnja dan halusnja suara, 

pu, magic eye, band compleet). 

NE en ena “Sudah “iba 

CYCLO- 
MOTOR 

Agen, France 

E. C. 
jang teristimewa 

(6 Jlam- 

  

Motor : VAP-DT, 
1 Gyl.2-tak, air- 
cooled, Isi Cyl. : 

48 cc. 

Tenaga motor 
18 HP., 

4 

Koppeling dengan 
knop automatis se- 
blah kiri, menghidup- 

  

    

  

    Ne Tan e 
: Ba R.A. SRI SOELASTRI 

R.M, SOEMARTO 
Surahaja 19 April 1953 
Semarang 

  

  
    

  

  

Menghaturkan banjak terima kasih e 
Kepada Bapak2, Ibu2, segenap Saudara/ Teman/ Handai Taulan dari segenap lapisan masjarakat / golongan serta se- mua organisasi jang telah menjatakan turut berduka tjita dengan mengirimkan berupa Karangan bunga/Surat ataupun Surat kawat, pula kepada mereka jang turut serta menghan- tarkan djenazah ke Makam Manang ,atas wafatnja suami 

"RM T. DANUPOJO 
pada hari Rabu tgl. 15 April 1953, djam 12,15 siang. 
Maka “atas nama seluruh keluarga menjatakan beribu teri- 
ma kasih, semoga arwah suami saja tsb, dilapangkan Tuhan. 

Terutama kepada saudara Dokter R. Sutono di Gondang jang telah sudi mentjurahkan segala perhatian dan perto- 
longannja hingga pada saat j terachir. Semoga Tuhan 
membalas segala kebaikan budi Sdr2 semuanja. - Amien 

R. AJU DANUPOJO Jg. 
R. 
R. 

sR 

S
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0, 
mali 

tufut berduka tjita : 
Ng. Wirohubojo 
M. Nitiseputro 
W. Prodjosiswojo     

  

  

Demonstrasi 
: 0.0 MASAK 

Oleh : 

Nj. A. Dogterom-Arens. 
  

Mulai 28 April 
demonstrasi Gas-Mij. 
No. 100 akan diadakan 
strasi2 masak. 

Keterangan2 dapat diminta 'di- 
toko kami atau melalui tilpun 
Sm. 725. 

diruangan 

Bodjong : 
mon- 

  

PERUSAHAAN GAS 
SEMARANG.   

  

  

Internatiunal Dressing Show 
Diadakan tjuma 2 malam, jaitu SAPTU dan MINGGU tgl. 
2 dan 3 MEI 1953, mulai djam 7. malam, bertempat di- 
ruangan AULA (dekat Geredja Katolik), 
Semarang. 

Bukan pameran pakaian! 
Tetapi pertundjukan oleh pemain2 amateur jang istimewa. 
Mempertundjukan adat-istiadat bermatjam - matjam bangsa 
dalam dunia dengan pakaian2 nasionalnja. 

Netto Seratus Persen untuk Amai 
At HARGA KARTIIS Rp. 10,— dan Rp. 15,— 
Ta Bisa dibeli pada : 

CHUNG HUA SHANG HUI 
Gang Tengah 73, Semarang 

3 Juwelier ,, TIO” 
K Bodjong 58, Semarang. 
ae 3 Juwelier ,,LIEM BO SWIE” 
$ Bodjong 15, Semarang. 
5 Juwelier ,,HOK SING” 
x: Bodjong 64, Semarang. 
1 Rumah Makan ,,LID O” 

Bodjong 23, - 23A, Semarang. 

Djalan Randusari 

  

Nj. Dr. GO GIEN HOO 
Djl. Argopuro 22, 'Tjandi 
Semarang. 

Toko ,B UROPA” 
Bodjong 17,.Semarang 

Dr. ONG JONG SOEN 
Karangtempel Selatan 
Semarang. 

Dr. LIEM KHOEN KIE 
Djl. Seteran 95, Semarang 

M. S. RAHAT 
8 'Tabib 

djian. 
(Aambeien), 
Impotentie 
ZONDER OPERATIE. 

Asthma, 

Dj.. bitjara (Sore 5—7 

  

. Jas 

ja 
3 

DITJARI: 
- x 

  

(UAIb — 

200 suku kata semenit.. 

Pati. 

R. 

   Tabib jang paling terkenal di 
Indonesia dan dapat banjak pu- 

Specialist untuk Wasir 
Keputian, | 

dan lain2 Penjakit. 

(Pagi 9—12 

Seorang Penulis Tjepat 

IUA/e) 

idjazah S.M.P. atau berpengalaman sederadjat dengan -itu, 
ditambah dengan kepandaian menulis tjepat (steno) dalam 
Bahasa Indonesia dengan ketjepatan 

“Surat lamaran ditunggu paling lambat achir bulan Mei. 1953 
dialamatkan kepada Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten 

KEPALA DAERAH KABUPATEN PATI, 

Pada hari. Saptu, 9 Me 

- di Djurnatan Semarang akan 

498, dan 11 
Persil2 

S       Atas n 

Pengatjara Semarang. 
SEAT MEA BAD AA MENPAN SIGN AANG DNAN TB - 5 : ” 

ti 3 djam 10 pagi dihadapan 
Vendumeester bertempat di Gedung Balai Harta Peninggalan 

aa didjual lelang 

em nlanya ae erpond 4193, 4 dan 3, terletak- di Sema 
ai Merger ae Semarang 7 Juli 1914 nos. 497 dan 

: Mei 1915 no. 286. TS : 
tersebut ditempat dikenal sebagai Simongan 1 dan 3. 

ama . pemegang-hypotheek 
Mr. D. 

kan Motor T ID'A K 
perlu memakai banjak 
tenaga. Vork- muka 
pakai schokbreker, 

  

VAN ECK     

SPEDA BERMOTOR »s TEMPE 

: | baru trima: | 
1 |  Spedi 250 ce dubbel telescoop. | ' 

|, Licht-agregaten 550 - 750 - 1000. Mn aa MODE fa 
5 1 i : | 

UI ” 'Record-changers 12 plaat, Tape recorders »Grundig”, SEMPER a "1 

  
Kita silahkan-para peminat untuk mengundjungin kita punja SH OWROOM 

PUSAT PENDJUAL UNTUK DJAWA TENGAH: 

C. V. TOKO ,,KAUW?” 
DJL. DEMAK 
DITJARI Sub Dealer untuk beberapa tempat di DJAWA 

5" f3 TELP. 1550. 2176 SEMARANG 

TENGAH 

  

                   (Stenografist) 

sekurang-kurangnja 

Pati, 18 April 1953. 

Soekardji Mangoenkoesoemo. 

    Sinche DJIE 

    

di Toka Obat 
Gang Pinggir No. 

Dapat menjembuhkan 
dalam maupun luar. 
Praktijk untuk: Orang2 lela ki, 

dengan 

  

  

IDA LUPINO - DENNIS MORGAN 
JOAN LESLIB 

Ini 
Malam. 
D. M.B. 

REX 
Bg 

(17 tb.) 

      

win JACK CARSON -GLADYS GEORCE 
“Di by VINCENT SMERMAN ea aa   

& 

INI MALAM Premiere 

DJAGALAN 7.-9.- (13 th.) 
Johnny Weissmuller-Maureen 

O'Sullivan dlm. 
»sTARZAN ESC APES" 

Ini malam premiere besar 

  

Tr) TA Ki Ina 

ASN eU 

naa La 

  

teler) PT 
Daerah jg. penuh bahaja ... . . jg. 
memusuhi manusia! Sekitar dan pe- 
mandengan gandjil jang tak pernah 
diketahui, tak pernah didjamak dan   tak dapat ditaklukkan. 
  

  

Djam bitjara: Pagi 9—11, Sore 4—7. -. 

»NG0O HOK TONG" 
1 — Semarang — Telp. 

wanita, tua, muda dan anak2. 

GOE SAN 

           

1658. 
tjepat segala penjakit, baik 

  
  

Di. Dial Ekak “3 
ramah Kauman-Wetan 102 
Semarang. 
Keterangan : j 

Usaha Baru MAT-JASIN Ka- 
rangtengah 29 Semarang. 

Tel: 2089 
  

  

2 Ti e Siap Sedia 
Bikinlah Tuan punja sekudjur 
badan sehat gembira dan :selalu 
dalam keadaan siap sedia- siap 
sedia menghadepi datangnja se- 
gala gangguan kesehatan — de- 
ngan tiap kali minum: 

Djamu Kuat 
(Seri No. 19) 

Djamu ini benar? dipudji oleh 
ara Langganan, kerna Djamu 
uat Tjap Portret Njonja Meneer 

Semarang selalu dapat memberi: 
kan kegembiraan hidup. 

bungkus Rp. 0,50 

    

SPABMIK OJAMU TJAP PORTRET 

AN aa 
DJL: DEMAK. i29 TILP. 611 

SEMARANG 
u 

Toko Pedamaran 90. Telp. 90, Smg 
Agen: Depok 36b, Dj. Mataram 414 
6917, 942, 210, 682. Lemahgempal” 52 | 
Petekan -35, Darat 33, Pontjol 88. 
Dj Demak 12. Labuan 14, Ge. Tjilik 
19, Kranggan Tm 23, Pasar Dargo. 
TERAPAN LAN Att Beban Den. | ve BUTNE Hn 

aa 

    Roy Rogers 8 
  

      

LOOKS LIKE LFELL 
DIAN INTO AN OLD IN 

  

  

  

Dalam pada itu 
meriksa didalam goa 
menemu  sematjam 
dari batu. 
— Rupa2nja saja int dja- 

ah tuh kedalam bekas tambang- 
: nja seorang Indian, 

E 

— Trigger. Tioba beritahukanlah 
kepada Doctor Hayden, Saja mem- 
butuhkan pertolongan untuk menge- 
luarkan saja dari dalam goa ini. 

y me- 

dan 
perkul 

  

  

         
    

(PYEANWMILE.... | TH' COWBOY 
“ MUST HAVE 

GOT 5CARED AN! GONE 
“| BACK/ TO BETTER CHECK 
s WITH TH' BOS5/ | 

ul 

  

         

Sementara HL. 
— Cowboy itu mesti tertutup di- 

dalam goa dan tidak akan dapat 
keluar lagi. Saja lebih baik menje- 
lidiki dengan pemimpin saja. 

(CaPn.. Teras NEVER MIND 

         
     

        

A- STRANGE 
COwWBOY 
SNOOPIN' 
SAROUND IN 
TH' VALLEY/ 

THAT, DIGGER/ 
L WANT YOU 

TO HELP PUT ON 
A Show FOR 
TH' ZUMAHOS / 

ay NO 2 SSK) GET "EM 
AN THIS VALLEY...@UICK! 

      

       

  

  

                 

— Kapitein...... Ni 
cowboy asing jang menjelidiki se- 
keliling lembah ini. 
— Biarkanlah itu, Digger. Saja 

ingin supaja engkau ,,menolor 
memberi  pertundjukan” kepada 
orang2 Zumaho. ' Kita harus da- 
pat mengusir mereka dari lembe 

  

  

Telah meninggal dunia anak kami jang pertama : 

      

R. Bambang Rijanto Hadikusumo 
pada hari Saptu tanggal 18 April 1953 djam 17.00 di 
"Tegal. 

Kepada para Bapak2 / Ibu2 
menjumbangkan tenaganja, baik 
pada 
ngan 

/ Sdr2 sekalian jang telah 
moreel maupun materieel 

waktu sakitnja hingga saat pemakaman berachir, de- 
ini kami haturkan beribu-ribu terima kasih. 

Semoga kebaikan Bapak2 / Ibu2 / Sdr2 sekalian mendapat 
balasa n dari Jang Maha Esa. 

INNA ILLAHI WATINNA ILLAHI RODITUN. 
Jang berduka tjita 

Ltd. EDDY S. HADIKUSUMO dgn isteri 
Siswa S.P.I. Tjimahi. | 

aa Rae mendaur” 

  

  

BA.REGNAULTS | 
(an, “KALENG SA 

EA bec PA ba AS SA   

r—— UNDANGAN 
Diharap dengan sangat kedatangan Tuan? dan Njonjah2 
para pemegang sero perusahaan Dagang ,,E SHA” N, V. 
pada rapat umum para pemegang sero perusahaan Dagang »SESHA” N.V. 
pada tanggal: 2 Mei 1953 
hari : Saptu 
djam : 19.00 
bertempat di: Kantor ,,E SH A” N.V. Pusat 

Dj. Purwodinatan-Tengah 24 
Semarang. 

Dewan Komisaris ,,ESHA” N. V, 
Ketua. 

  

          

  

  
  

LELA.N   

  

  

  

1.   lekas. 

  

       

Toko 
Toko 
Toko 
Toko 
Toko 
Toko 
Toko 

In Fusar penosuwar 
BAN SAN YOK PANG KapAsAn 216-218-220 tite 837 U. SURABAIA 

, 

BOLA DIN 
SELALU MENDJAMIN 
KESEHATAN BADAN 

@ 

    

BISA DAPAT BELI DISEGALA RUMAH OBAT dan TOKO P.& D. 

Tegal. 
8. Toko ,GANTON” 
9. Toko Obat Po Seng 

(99 » WILE 
»SIONG” 

Pa Tong Tong. ti : 
Souw Swie Hap || 10. Toko ,SENG SIEN 
»Kong Hien” Il, “Toko »9IN SENG” 

Pada hari Saptu, 9 Mei 1953 djam 10.30 pagi dihadapan Vendumeester bertempat di Gedung Balai Harta Peninggalan di Djurnatan Semarang akan didjual lelang 
SATU PERSIL HAK EIGENDOM 

nomer perponding 1601, terletak di Ungaran, 
manik, akte ttg. Semarang 7 Maret 1927 No. ukur ttg. 23 Juni 1925 No. 177. 

desa Banju 
121, surat 

Atas nama pemegang-hypotheek 
Mr. D. VAN ECK 

Pengatjara Semarang. 

DIDJUAL: 
1 DISINTEGRATOR merk 
1 GASFORNUIS merk 
1 BROMFIETS merk GRUNO 
Djuga terima : Pasangan, tambahan dan Reparatie lampu- lampu dan alat-alat listrik (Licht & Kracht-installaties). Sedia : Alat-alat listrik dan Philips T.L. Neon lampen. 
Electro Techn. Bureau ,,MAGNF KET” GANG GAMBIRAN 42 A — SEMARANG TELP. 2042. 

»Carters” England uk. 214 
»Dortrecht” Holland 4 pits — oven   

  

    

          

CITY CONCERN CINEMAS ——— 

    

.- 5...” 

LUX 
3— 9, — 

  

    

Ini Malam d.m.b. (a17 th.) 
John Garfield — Maureen O'Hara — Patricia 

Morison — Martha Driscoll 

THE FALLEN SPARROW" »Thrilling story af Nazi Spies in New York Danger filed — Drama Secret — agents intrigues! Sinister Service! Terrific Suspense Extra film : Permainan BASKETBAL oleh orang2 Negro di U.S.A 

2 ND Ini Malam penghabisan (u. 17 tah.) an Siput Serawak — P. Ramlee — Ina Noor 

film) CHINTA 
Hutang dibajar dengan Chinta! Romance 

of 

jig. menggemparkan ! 

dengan : Rd. Mochtar — Herawati — Darussalam — Titien Sumerni 
»Main Main Djadi Sungguhan” 
Tjerita jg. menarik ! Mengikat dan “Menfpoji birakan ! INDRA Ini Malam d. m. hb. (a. 17 th.) 5-7.-9. Broderic Crawford — Donna 

John Derck dim: 

SCANDAL SHEET" HALAMAN 
HITAM :That man from ,, THE MOB? is making another killing! ak , Sensation packet drama ! Polisi mengira bahwa gadis terglintjir di pemandian. Djurnalistik sensatie tentang dosa di 

ROYAL Ini Malam d. m. b. ka th.) d9, — Anna Neagle — Richard Greene 
»The YELLOW CANARY” Mysteriously—Spy—Melodrama of Saboteurs! 

Fifth Colamn activities | 

  

kota Besar! 

Spy and Counter—Spy! 

Ini Malam penghabisan (u. Segala umur) 
s»Na Cha Nau Tung Hai” 5 : Lotjia mengamuk dilaut ilm terkenal dlm. dunia Anak? Ti - sihir. — dll. dimaenkan oleh Bat 

  ROXY 

1. —9— 

penuh koenthauw silat — 

  Besok malam . 838 115.-9015.- »Main2 Djadi Sungguhan” 
Rd. Mochtar — N, Hera wati — Darussalam — Tietin Sumarni 
  

Le aemgamania mama 

Tg. 21 sampai dgn 24 April 1953 
Pertandingan Hebat BUAJA contra MANUSIA 

(Tanpa Sendjata) 
dalam fil . Oi berwarna” »Barefoot Mailman” 
dgn TERRY MOORE — ROBERT CUMMINGS 

asa masih berudjud rawa dan hutan belukar ig penuh dgn bahaja maut. 

  

THEATER 
Phone: 215 Riwajat MIAMI sem 

So0L         

  

    

» Bandung” | 12. Toko ,LIBERTY” 
Druk. VII No. 3847IN/AKI TE” 

  

aa ea 

                  
                                      


