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Tangan Hitam” 
Bertindak ! 

Mati Karena Ikut 
Pemilihan 

PADA HARI Rebo telah me 
ninggal dunia dirumah sakit Tu- 
nis Tayib Gashim, saudara men 
teri kesehatan Tunisia dr. Ga- 
-shim, akibat luka-luka tembakan, 
jang dilepaskan terhadap dirinja 
dikota Moknin.  Pembunuhnja 
jani Ameur bel Hassan berumur 
22 tahun telah dapat ditangkap 

|. oleh polisi tak lama sesudah ia 
— melepaskan 2 tembakan, jang me. 

|. ngenai Tayib Gashim diperut. 
Ameur bel Hassan bin Ali Zlassi 
telah mengaku dengan terus te 
rang perbuatannja itu dan menje 

(but nama 2 orang temannja, jang 
0005 kini ditjari oleh isi. 

  

3 Ameur bel Hassan karena mela- 
kukan perbuatan terror dalam bu- 
lan Februari tahun jl. pernah di- 
tahan tetapi kemudian telah dilepas- 
kan. Alasan Hassan untuk membu- 
nuh Tayib Gashim belum lagi di- 

, ketahui. Tetapi baru2 ini tersiar su- 
rat2 selebaran, jang  ditandatanga- 
ni oleh .,Tangan Hitam” dan dalam 
mana diserukan supaja memboikot 
pemilihan dewan kota-pradja dan 
mengantjam akan membunuh seti- 
ap orang Tunisia, jang , mengadju- 
kan diri sebagai tjalon dalam pemi- 
lihan tsb. Tayib Gashim, jang telah 
mendjabat penga'jara, telah ditem- 
bak mati waktu ia meninggalkan 
gedung pengadilan dan sedang ma- 
suk dalam mobilnja. Menurut kete- 
rangan para pembesar Gashim te- 

Ea lah mengumumkan bermaksud me- 
6 ngadjukan diri sebagai tjalon dalam 

3 pemilihan tsb. Ia telah mendjadi 
anggota partai Neo-Destour tetapi 

“kemudian ia” tidak “aktif “Tagi. 
(Antara-AFP). 

. Mulai Ri- 

but Lagi 
Sekarang Amerika Dan 
Utara Saling Tuduh Per- 
kara Perlakuan Tawanan 

: 
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PEMANGKU djabatan mente 
ri luar negeri Amerika Serikat 

: Pan Smith hari Rebo 
|. telah dipanggil kemuka  panitya 

|. Senat, berhubung dengan diteri 
manja laporan2 rahasia tentang 
kekedjaman2 jang dikatakannja 
telah dilakukan oleh pihak Utara 
di Korea terhadap serdadu2 Ame 
rika Serikat, jang mereka tawan. 

AI Sesudah Bedell Smith, djuga pem 
2 besar2 kementerian pertahanan 

| dainnja diminta datang. Ketua pa 
S3 nitya Senat tadi, Styles Bridges, 

1 |. menerangkan bahwa ia minta ke 
000 fterangan2 dari seorang  kolonel 

P3 bernama James Hanley. Ketika 
—. tahun 1951, Hanley dipekerdja 

kan pada bagian pengatjara 
: umum dari komando Tentara 

8 ke-8 Amerika di Korea. Ia menu 

£ 

      
  

F5 duh bahwa pihak Utara telah 
membunuh 6.600 serdadu Serikat 

. jang ditawan pihak Utara. 

Ta 

"apa 

A4 Radio Peking sementara itu me- 
nuduh, bahwa pihak Serikat me- 
ngembalikan orang2 “tawanan pe- 
rang dalam keadaan jg sangat me- 
njedihkan, lebih dari 5095 telah di 

g amputasi, sepertiga sakit tbc. Dari 
3 Panmunjom hari Rebo diperoleh, 

5 berita bahwa menurut bekas tawa- 
£ nan2 perang, jg telah dikembalikan 

kepada pihak Serikat di Munsan, le 
bih dari 1100 serdadu Serikat te- 

: lah tewas, karena diperlakukan bu 
1 2 ruk sekali didalam perkemahan2 ta 

|... wanan di Korea Utara, dan dalam 
. hukuman2 ,,berbaris sampai mati”. 

wa , (Antara—UP). 

   
  

   
  

Akan Ke Indonesia. 

PARA organisator Pekan 
Raya dengan melalui perwa- 
kilan2 maskapai2 pilem di 
Indonesia" telah mengundang 
beberapa bintang pilem Hol- 
Iywood untuk mengundjungi 
Indonesia selama Pekan Raya 
ini diadakan. Diharapkan 
pula bahwa mereka akan 
bersedia untuk mengadakan 

'tundjukkan pada Pekan 
ya itu. Permintaan demi- 

: kian telah disampaikan anta 
3 | ra lain kepada Esther Wil- 
2 iams dan Gene Kelly dari 

Metro Goldwyn Mayer, Do- 
ris Day dari Warner Bros, 
Ian lain2. Permintaan sema 
jam ini mungkin djuga akan 

, disampaikan kepada ahli2 
3 musik jang terkenal didunia 

internasional, 

    

AN NEGERI 
25 April jang : 

terhadap perkara Affandi Ridhwan. 

m. 
la tersebut, maka sekara ng 

Tayib Gasjim Ditembak 

WOSARI-SOLO 

an Rahasia Negara    
25 April 

Bandung diterima kete- 
akan datang ini akan diada 

setelah pemeriksaan ditunda se- 
menurut ketua pengadilan 

Affandi Ridhwan sudah me 

n jg 
Berhubung dengan telah dite- 
Pengadilan Negeri menetap- 

saan terhadap perkara ini pada tg. 

Menurut ketua pengadilan R. 
Harsojo, dalam sidang terbuka 
pada tgl. 25 April itu akan  di- 
umumkan — apakah pemeriksaan 
selandjutnja akan dilakukan da 
lam sidang tertutup atau tidak. 

Seperti diketahui, sampai tgl. 
28 Maret jang lalu pemeriksaan 
terhadap perkara Affandi Ridh- 
wan ini sudah berlangsung enam 
kali dalam sidang terbuka. Semua 
saksi2 sudah diperiksa dan surat2 
bukti sudah dibatjakan, sedang 
pembela2 Mr. Kasman Singodi- 
medjo dan Mr. Tan Sik Tjong 

sama sekali tidak memadjukan se 
suatu hal,  ketjuali pertanjaan2 
pendek jang ditudjukan kepada 
terdakwa. 

Dari keterangan? terdakwa dalam 
sidang2 jang lalu dapat ditarik ke- 
simpulan, bahwa dalam nota jang 
disampaikan kepada Pengadilan Ne 
geri itu, terdakwa hendak memadju- 
kan: ,,bagian rahasia negara” dari 
keterangannja jang ingin dimadju- 
kan kepada pengadilan: Apa jang 
disebut ,,bagian rahasia negara” itu, 
dari keterangan? terdakwa pada si- 
dang? jang sudah itu dapat diduga 
ialah bagian keterangan jang me- 
ngenai pekerdjaan terdakwa sebagai 
penghubung antara" Komisi Nasib 
Rakjat dengan instansi2 pemerintah 
dan pekerdjaan terdakwa - setelah 
menerima surat2 serta perundingan 
dengan Sanusi Partawidjaja. Terdak 
wa pernah mendjawab pertanjaan 
djaksa apakah sebelum mengada- 
kan perundingan dengan Sanusi Par- 
tawidjaja itu berunding dulu deng- 
an kawan2” dengan: ,Ja, nanti sa- 
dja dalam sidang tertutup diterang- 
kan”. Seperti diketahui, terdakwa 
pernah djuga menerangkan, bahwa 
pemerintah pusat telah memberi- 
kan djawaban atas ,,nota keamanan” 
DPRDS propinsi Djawa Barat, tapi 
apa isi djawaban itu. olehnja tidak 
diterangkan, karena dianggap raha- 
sia negara, sedang terdakwa terikat 
-sumpah. untuk. tidak: mengumumkan- 
nja. (Antara). 

  

MAO HENDAK KE MOSKOW? 
Menurut K. B. ketjil ,,Tatao” hari 

Selasa Mao Tse Tung telah selesai 
dengan rentjananja untuk pergi ke 
Moskow mengadakan  konperensi 
penting dengan perdana menteri ba- 
ru Sovjet Uni Georgi Malenkov. Di   katakannja, bahwa maksud teruta- 
ma dari kepergian Mao itu jalah un- 
tuk mengadakan rundingan dengan 
pembesar2 Sovjet mengenai siasat 
perang dingin pada umumnja, ter- 
utama di Timur Djauh. 

dalam 6 kali sidang itu hampir | 
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pena nneaN Nanya 
  

Untuk pertama kali dalam sedjarah 
karang melakukan latihan militer. 

terdiri atas pegawai2 tinggi Mesir. 
Hafez sedang 

kan Sika 
USA 

MENTERI 

sekali gus. 
jesaian soal2 

Tidak akan hubungkan 
Korea-dengan Djerman. 

Menurut keterangan jang diper 
oleh dari sumber2 jang patut di 
pertjaja di Paris, Dulles menga 
takan kepada menteri luar-negeri 
Perantjis George Bidault dan 
menteri negara Inggris Selwyn 
Lloyd, bahwa Amerika “ Serikat 
tidak akan menghubungkan masa 

  
  

Terror. Si 

kukan terror dikalangan penduduk 

  

Mau Robohkan 

Pem. Thailand ? 
Seorang Tionghoa Kaja 
Ditangkap Di Bangkok 

SEORANG shudagar Tionghoa 
kaja-raja, bernama Nai Lee Ben, 
direktur exekutif ,,Southeast Asia 
Trading Co.”, jang tinggal di 
Bangkok, telah ditangkap dengan 
dakwaan2 bahwa sedjak Februari 
1949 sampai dengan tgl. 10 No- 
vember 1952 dan sampai saat pe | 
nangkapannja, jaitu ketika tgl. 15 

April j.L, ia berkomplot untuk 
merobohkan pemerintah  Muang 
Thai dengan kekerasan. 4 
Dalam pemeriksaan oleh pengadi- 

lan di Bangkok, jang dimulai ketika 
hari Selasa j., Nai Lee Ben didak- 
wa bersama2 orang2 jang ditangkap 
ketika tgl. 10 Nopember jl dan 

orang2 lain jang hingga kini belum 
tertangkap, telah melakukan kegia- 
tan-kegiatan jang dimaksudkan  un- 
tuk menghasut  rakjat Muang Thai 
guna menimbulkan kekatjauan2, jg. 
memuntjak dengan perebutan  ke- 
kuasaan dengan kekerasan. Menurut 
hukum, Nai Lee Ben adalah warga- 
negara “Thai, jang dilahirkan “di 
Muang Thai pula, tetapi ia diang- 

gap sebagai orang jang kebangsa- 

annja dualistis.  Keluarganja minta 
supaja ia dibebaskan dengan pem- 

bajaran sebanjak lebih dari 1 djuta 

baht, tetapi permintaan ini belum 

dikabulkan. (Antara-UP). 

  

DUA OPSIR A.U.R.I. TIBA 

DI LONDON. F 

Major Budihardjo dan Kapten Su 

harnoko, keduanja opsir Angkatan 

Udara Republik Indonesia, telah ti 

ba di London untuk mengikuti ku 

liah bagi staf Angkatan Udara Ing 

| geris. Demikian ,,Antara” dari Lon       

  

don, 

   

  

We EL en AG 

hoa, jang disangka djadi anggota : 1 
jang melakukan kedjahatan2 bermatjam2, telah ditangkap ditengah2 kota 
Singapura, setelah ketika malam Rabu : 
djadian penikaman atas diri orang2 Tionghoa disatu bagian kota. 

  

nggapura 
Perang Antar Tong” Berkobar Dlm Kota 

Perkumpulan 0—8 Contra Leng-Peh 
POLISI SINGAPURA hari Rabu pagi2 benar telah melakukan pe- 

nangkapan2 terhadap suatu komplotan perkumpulan rahasia, jang mela- 
Tionghoa disana. 10-orang Tiong- 

dari berbagai2 perkumpulan rahasia, 

diterima laporan2 mengenai 3 ke- 

Menurut keterangan pihak vo- 
lisi, diduga bahwa -penikaman2 
ini adalah akibat daripada ,,pe- 
rang antar-Tong” (perkumpulan 
rahasia), dalam mana terlibat 
beberapa perkumpulan rahasia. 

Diterangkan seterusnja, bah- 
wa di Singapura terdapat ratusan 
perkumpulan rahasia (,,tong”). 
Polisi tiddk - mengumumkan na- 
ma2 perkumpulan jang terlibat 
dalam ,,peperangan” tadi, tetapi 
diduga bahwa diantaranja terda- 
pat Perkumpulan ,,08”, ,,Leng 
Peh”. Menurut polisi perkumpu- 
lan ini sudah sering . menjerbu 
markas2 perkumpulairt. jang men- 
djadi “penjaingnja, . dengan sen- 
djata. 

  

LEDAKAN DIGUDANG ME- 
SIU DI HAIPHONG. 

Sebuah gudang mesiu penting 
dekat Haiphong pada hari Senen 
pagi telah meledak. Diterangkan 
bahwa peledakan itu dilakukan 
oleh kaum  Vietminh. Menurut 
laporan pertama jang diterima di 
Hanoi, katanja beberapa ribu ton 
amunisi telah dihantjurkan oleh 
fihak Vietminh. Ledakan itu 
menggontjangkan seluruh kota 
dan kebakaran jang kemudian 
timbul menerangi seluruh pelabu 
han Haiphong mulai tengah ma 

|Angg.Kabinet Mesir 

para Menteri berbaris disebuah lapangan dekat Universiteit Cairo, untuk menerima latihan2 tjara menggunakan senapan. 
Negara Fathi Radwan berbaris dimuka sendiri dari sebuah barisan jang : 

Gambar bawah: Wakil P.M. Seliman 
menerima petundjuk mengenai tjaranja membuka maga- 

zijn sebuah senapan. : 

Barat Tetap Waspada 
Meskipun Achir2 Ini Russia Tundjuk- 

Menghendaki Penjelesaian Satu Per 
Satu Mengenai Perang Dingin 

| MENTERI LUAR negeri Amerika Serikat John Foster Du-t” S9 les hari Rabu mengatakan kepada para pembesar Inggris dan Pera Menurut 
tjis di Paris, bahwa Amerika Serikat tidak akan mengadakan perse 
tudjuan dengan Sovjet Uni jang 

Sebaliknja, kata Dulles, Amerika 
perang dingin satu-persatu. 

sem 

| Latihan Militer: 

   

                               
Si 

Burma, malam Kemis telah 

“suara, sedangkan 2 
tang — menjatakan blangko. 
njai 60 negara anggota. “33 

Supaja RRT Diakui: 

|. MENURUT desas-desus dalam 
| kalangan parlemen Inggris, per 

dana menteri Winston: Churchill 
1 bermaksud mengadakan perdjala 
|Jjnan .ke berbagai negeri untuk me 

ngadakan pembitjaraan2 tidak res 
mi dengan pembesar2 tertinggi 
dari negara2 jang dikundjunginja. 
Churchill tidak hanja hendak me 
nemui Malenkov ketika ia baru2 

“ini menjatakan mau mengadakan 
'pembitjaraan tidak resmi dgn 

mimpin negara2 lain. Me 
nurut desas-desus itu  Churchill 
mungkin akan keluar negeri sete 
lah upatjara penobatan Ratu Eli 

“Izabeth dipermulaan bulan Djuni 
|jang akan datang. Pertama2 ia 
akan menemui ahli2 negara Ero 
pa, teristimewa Perantjis, menge 

Jnai soal2 dunia jang hangat dewa 
(sa ini. 

                       | 

, : 

Churchill bermaksud membitjara- 
Ikan soal masuknja RRT dim PBB. 
Kemudian Churchill akan menerus 
kan perdjalanannja ke Amerika Se 

Irikat untuk mengadakan lagi pembi 
Gambar atas: Menteri “ftjaraan” dengan presiden  Eisenho- 

wer. Dalam pembitjaraan ini, Chur- 
chill akan berusaha ' membudjuk 
Amerika supaja merobah sikapnja 
terhadap RRT. Setelah itu Chur- 

“#chill akan ke Moskou guna mene- 
mui, Malenkov untuk mengetahui, 

2 apakah ada kemungkinan bagi di- 
adakannja konperensi 4 negara be- 
sar. Demikian berita  desas-desus 
itu jg sementara ini belum dapat di 
katakan benar atau tidak. 

(Antara—AFP). 

Mesir, para anggauta kabinet se- 
Dengan berpakaian kakhi-militer, 

  

4 , 

PERSETUDJUAN DAGANG 
(- INDONESIA-PERANYTJIS 

: DITANDA-TANGANI 
- - TGL. 24/4-1953, 

$ adi Te EA Teori 

kawat jang diterima 
oleh Kementerian Perekonomian 
di Djakarta dari Paris, perundi- 
ngan dagang antara Indonesia 
dan Perantjis telah selesai dan pa 
da tgl. 24 April akan ditanda-ta- 
ngani persetudjuan perdjandjian 
dagang jang baru. » 

p Damai 

    

Pn 

  

meliputi segala masalah seftjara 
menghendaki penje 

lah perdamaian di Korea dengan 
perdjandjian-negara Austria atau 
persatuan seluruh Djerman. 

. Pokok2 pembitjaraan Dul- 
les-Inggris-Perantjis. 

Dalam .pembitjaraannja dengan 
pembesar2 Inggris dan Perantjis ta- 
di, Dulles menurut sumber2 jg. pa- 
tut dipertjaja telah mengatakan bah 
wa: 1. Dunia Barat tidak bisa mele 
paskan kewaspadaannja, walaupun 
achir2 ini Sovjet Uni memperlihat- 
kan, tanda2 sikap suka damai. 2. 
Amerika tidak bermaksud mengada 
kan perdagangan - dengan Soviet: 
djika diadakan, « maka Amerika 
menganggap hd ini sebagai pengor 
banan satu lapangan untuk mem- 
peroleh keuntungan  lainnja, misal- 
nja tunduk kepada permintaan2 Sov 
jet mengenai Austria, untuk mem- 
peroleh perdamaian di Korea. 3. 
Amerika menganggap sudah tiba 
saatnja untuk  mengudji maksud2 
Sovjet di Eropa Barat, dengan dia- 
lan membuka lagi perundingan ten 
tang perdjandjian — negara dengan 
Austria, jg sudah lama ' ditunda2 
itu. 4. Amerika menduga bahwa 
Sovjet akan membalas kesibukan 
negara2 NATO ini dengan" menga- 
djukan “usul untuk mempersatukan 
Djerman. Kata Dulles, politik Ame 
rika diwaktu sekarang, dengan dje- 
lasnja telah dibentangkan dalam pi 
dato Presiden Eisenhower. ketika -ha 
ri Kemis jl. di Washington. 

(Antara—UP). 

Rumah2 Sakit 
Di Djakarta 

Hampir Setara Keadaan- 
nja Dgn Jg. Di Negeri2 

Barat 

SAMBIL KERDJASAMA de 
ngan kollega2-nja bangsa Indone 
sia, rombongan ahli bedah dari 
Organisasi Kesehatan Sedunia te 
lah menjelesaikan  programma 
tiga minggu pada Fakultet Ke- 
dokteran di Djakarta. ,,Rumah2 
sakit di Djakarta hampir setara 
dengan jang terdapat di negeri2 
Barat, baik alat2, perawatan mau 
pun pembedahannja,” demikian 
kata Dr. Joseph S. Barr, guru- 
besar ilmu bedah Orthopaedis pa 
da perguruan tinggi Harvard, da 
lam konperensi jang diadakan di 
bagian pembedahan pada fakul 
tet kedokteran. ,,Tetapi rumah 
sakit jang paling modern kini se 
dang mentjerdaskan serombongan 
spesialis bedah untuk keadaan 
jang gelap, jang tidak dapat dibe 
dah dengan tjara biasa. 'Rombo 
ngan itu memerlukan  Jaborato- 
rium dan alat-alat radiologi jang 
baik-baik,” kata Prof. Barr. 

Dr. Sukarjo, guru-besar ilmu be 
dah pada fakultet kedokteran di 
Djakarta, jg menjelenggarakan pro- 
gramma pertundjukan bedah, -kon- 
perensi, perawatan sebelum dan se- 
sudah dioperasi, pidato dan pertun 
djukan film bedah, mengatakan, ba 
hwa penukaran keterangan sela- 
ma kundjungan rombongan ini ba- 
njak manfaatnja bagi staf bedah pa 
da fakultet kedokteran”. 

Dr. Barr telah. mempertundjukan 
tjara bedah orthopaedis jg baru per 
tama kali dilihat orang di Indone- 
sia. Ia menjatakan pengharapannja, 
bahwa tidak lama lagi akan dilak- 
sanakan rantjangan untuk melatih 
ahli2 bedah Indonesia dalam kepan 
daian membedah orthopaedis, Me- 
nurut Dr. Barr sekarang telah dja- 
uh kemadjuan dalam pengobatan 
dan pembedahan orang2 jg patah, 
malahan kini orang dapat mema- 

  

  

BURUH PEMERINTAH SUPA- 
JA IKUT PERAJAAN 1 MEI. 
Gabungan Serikat Buruh Pe- 

merintah (GSBP) mengumumkan 
bahwa GSBP tidak mengadakan 
perajaan 1 Mei tersendiri, karena 
telah ada satu panitia jang didiri- 
kan oleh beberapa vaksentrale 
ber-sama2. | 

' Meskipun GSBP tidak ikut di- 
dalamnja karena tidak ikut serta 
dalam perundingan, namun GSB 
P mengandjurkan untuk mengi- 
kuti perajaan umum 1 Mei itu. 
Demikian pengumuman GSBP. 

40 ORANG AMERIKA BEBAS 
HARI DJUM'AT. 

Korea Utara hari Kemis meng- 
umumkan, bahwa hari Djum'at me 
reka akan membebaskan 40 orang 
Amerika, 4 Inggeris 4 Turki, 1 Be- 
landa dan 1 orang Kanada bersa- 
sama2 50 tawanan perang Korea Se     lam sampai pagi hari. 

PEMARAPAN PERDJANDJIAN 
perdagangan antara Djerman Barat 
dan Indonesia telah dilakukan pada 
hari Rebo sore djam 18.15 digedung 
Kementerian ' Perekonomian oleh 
ketua delegasi Djerman Dr. Kurt 
Daniel dan ketua delegasi Indone- 
sia mr. Susanto Djojosugito, dengan 
dihadliri oleh angauta2 kedua dele- 
gasi tersebut serta wakil pers. Ren- 
tjana perdagangan antara kedua be- 
lah fihak menurut perdjandjian baru 
itu didasarkan atas djumlah selu- 

640 djuta rupiah Be- 

  
| ruhnja sebesar 

    

Akan Import Lokomotip? 

latan di Panmunjom. sang lagi tulang dan persendian. 

njataannja perdjandjian tsb. telah 
mulai berlaku pada tanggal 1 April. 
Sesudah pengesjahan baru akan di 
umumkan pasal2 dari perdjandjian 
tersebut. 

landa atas ketentuan masing2 fihak 
320 djuta. Menurut  perdjandji 
dagang lama,  djumlah  seluruhnja 
antara kedua pihak ada 480 djuta 
rupiah Belanda. 

dengan pers 
pada hari Rebo 

Dalam pertiakapan 
sesudah pemarapan 
sore itu, kedua ketua delegasi me- 
njatakan perasaan puas atas  dja- 
lannja perundingan. — Atas pertanja- 
an dr. Kurt Daniel — menjatakan, 
memang selama perundingan  terse- 
but ada terdapat kesulitan2, Dinja- 

Sesudah: dilakukan pemarapan ini, 
perdjandjian tersebut akan diminta- 
kan persetudjuan kabinet dan sesu- 
dah itu dilakukan penukaran nota 
antara kedua pemerintah sebagai 
pengesjahan  perdjandjian. Form 

in tersebut akan dilaksa- 
nakan sesudah itu, tetapi dalam ke- 

    

  

  

Lembegs Kebudajaar 'ndonasia 
«Kon Bataviaasch Gerootsehap 
van KunstenemWelonscheppan”       

  

disetudjui oleh 
. sesudah. dibubuhi amandemen2. 

suara lagi — Burma 
' Seperti diketahui, 

TAHUN KE VIII No. 59, 

     

Usul Mexico Goal 
Pasukan2 Asing Jang Ada Di Birma : 

— Harus Dilutjuti 
' IResolusi Diterima PBB Dengan Suara 58 Pro— 

2 Blanco 

RESOLUSI MEXICO mengenai 
ukan2 Tiongkok Kuomintang melakukan 

pengaduan Burma bahwa pa 
agressi terhadap wilajah 

Panitya Politik PBB, 
iri disetudjui oleh 58 
dan Tiongkok Kuomin- 

BB mempu- 

Resolusi 

Amandemen Libanon 
5 perkeras kata2 resolu 

i si Mexico. 
Pada saat jg terachir sebelum 

dilakukan pemungutan suara ten 
tang masalah. Burma tadi, delega 
si “Libanon mengadjukan amande 
men, jang dimaksudkan utk mem 
perkuat kata2 resolusi Mexico. 
Libanon minta supaja sidang men 
tjela keras adanja pasukan2 asing 
di Burma dan menjatakan, bahwa 
akan berlawanan dengan . hukum 
dan kebiasaan internasionallah 
apabila pasukan? tadi tidak mau 
dilutjuti atau dimasukkan  keda 
lam perkemahan interniran. Dele 
gasi Polandia menjatakan bahwa 
amandemen ini akan memperbe 
sar kemungkinan bahwa sidang 
akan terima baik resolusi Mexico 
dengan suara bulat. 

Dalam bentuknja semula, bagi 
an dari resolusi Mexico tadi me 
njatakan bahwa pasukan2 asing 
jang ada di Burma harus dilutjuti 
dan kemudian dimasukkan perke 
mahan interniran atau segera me 
ninggalkan wilajah Burma. Sete 
rusnja disetudjui pula bab jang 
berikutnja, jang menjatakan su 
paja segala negara menghormati 
keutuhan wilajah dan kemerdeka 
an politik Burma. Bab ini disetu 
djui oleh 59 suara dan 1 blangko. 

Djuga amandemen 
tina disetudjui. 

Selandjutnja panitya politik me 
njetudjui amandemen Argentina, 
jang menghendaki supaja perun- 
dingan2 jang dilakukan dengan 
mempergunakan djasa2 baik dari 
beberapa negara anggota PBB, di 
landjutkan. Perundingan ini di- 
maksudkan utk. mengachiri kegi- 
atan2 permusuhan dan adanja pa 
sukan2 asing di Burma. Amande- 
men ini disetudjui dengan 52 su 
ara lawan 0 dan 7 blangko. Sete- 
rusnja disetudjui pula amandemen 
jang menghendaki supaja segala 
negara djangan memberi bantuan 
berupa apapun kepada pasukan? 
asing jang ada di Burma, serta 
membaritu “pemerintah Burma un 
tuk “memungkinkan penarikan 
kembali pasukan2 asing tadi se- 
tjara damai. (Antara — AFP). 

Argen- 

  

VISHINSKY BERTEMU DGN. 
HAMMARSKJOELD. 

Andrei Vishinsky, ketua delegasi 
Rusia dalam PBB hari Rebo telah 
mengundjungi sekertaris djenderal 
Dag Hammerskjoeld selama 20 me 
nit, demikian sebuah pengumuman 
Rebo malam. Mereka bertemu di- 
kantor pribadi Hammarskjoeld' di- 
tingkatan ke-38 dari gedung sekerta 
riat. Ini adalah salah satu dari se- 
rangkaian kundjungan - para ketua 
delegasi2 negara2 anggota PBB ke 
pada sekertaris djenderal jang baru, 
sedjak ia diangkat dua “pekan jang 
lampau. 

Pasukan 2: 

Laos 1/3 Wilajah 

Pp erantjis 

kan, bawah 
Laos tengah 
dengan langsung kearah 

ragam hidjau ini memasuki Laos, 
sudah menguasai hampir 

Seperti diketahui, mereka me- 
njerbu dari arah utara (dari dae- 
rah federasi Thai) dan dari timur 
(melalui ,,djalan Ratu Astrid”) 
dari pangkalan Vietnam Ho Vinh, 
dipantai timur Vietnam Djuru- 
bitjara tadi menerangkan sete- 
rusnja, ' bahwa rentjana perta- 
hanan Luang Prabang ,,sudah di- 
pertimbangkan kembali” dan di- 
katakannja bahwa pasukan2 
Perantjis dan Laos dengan te- 
guh hati bermaksud memperta- 

gala tempat penting2”. 
»Pasukan2 sukarela Viet 
ikut bebaskan Laos”. 

Siaran Radio Vietnam Ho Chi 
Minh jang hari Rebo tertangkap 
di Saigon, menurut AFP telah 
menjiarkan komunike jang -dike- 
luarkan oleh Pemerintah - Laos 

nam   
Dan Kapal? 

Merdeka. Komunike tadi menga- 

ari 
takan dalam perdagangan jang ter- 
djadi tahun j.l. Indonesia mempu- 
njai balans aktiva sebesar lebih ku- 
rang 70 djuta rupiah Belanda. Dr. 
Kurt Daniel menjatakan, — bahwa 
Djerman Barat mempunjai rentjana 
tanggungan jang didjamin' oleh pe- 
merintah Bonn jang memungkinkan 
didapatnja kredit atas djangka pan- 
djang. ' Bagi Indonesia memang 
mungkin untuk mendapatkan kredit 
itu. Dr. Kurt Daniel seterusnja me- 
njatakan, bahwa bahan2 jang di- 
import Djerman dari Indonesia, an- 
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"Sebuah 
perbaiki, karena tempat itu nanti 

tiangkul   
Hendak 

LAPO 
bahwa Iran sekarang 
buhan2 sepandjang 
kat 3 buah pulau2 
bawah 
dan Sirri jang terletak 
masuk ke teluk Persia, 

mang biasanja 

Slund up Tjandu 
Ke Djakarta 

Dilakukan Melalui P 
Seribu 

PENJELUNDUPAN madat te 
tap ramai mendjadi pembitjaraan 
chalajak di Djakarta. Pemakaian 
madat bukan semakin kurang, 
bahkan semakin meluas. Dulu ba 
njak orang menjangka, bahwa 
madat2 itu didatangkan dari Jog- 
ja (madat tjurian ?), tapi sebagian 
besar didatangkan dari luar. ne- 
geri. a e - $ 

Dalam beberapa 
dapat dikumpulkan -kini dapat  di- 
ketahui pula bahwa Pulau Seribu 
adalah merupakan — saluran bagi 
kaum penjelundup madat. - Kapal2 
dari Singapura dalam gelap gelita 
mendekati pulau2 disini dengan 
menggunakan code dan lain2 lagi, 
sambil melemparkan satu benda 
tpeti) jang pakai pelampung, agar 
tetap terapung? ditengah lautan dan 
mudah diketemukan oleh ,,agen- 
agen” smokel jang berada dipulau?2 
tadi Menurut ,,Pedoman” sebegitu 
djauh komplotan penjelundup ma- 
dat dapat mempergunakan orang2 
suruhannja dengan mudah, 
tidak mengerti bahwa mereka terli- 
bat dalam ,,transactie” jang berba- 
haja. Madat2 dart Pulau Seribu ke- 
mudian melandjutkan  perdjalanar- 

ulau 

keterangan jang   
DJURUBITJARA 'KOMANDO Perantjis di 

pasukan2 Vietnam Ho Chi Minh 
dan meluntjurkan gerakan madju 

pertahanan Perantjis 
Jarres dan lainnja menudju keibukota keradjaan, jaitu 
Dengan tiada bertempur sekalipun djuga, penjerbu2 jang 

hankan Luang Prabang dan se. 

  
djunkan diri 

nja kekota Djakarta untuk diszrah- 
kan (dilever) pada adres2 tertentu. 

Vietminh 
Ajem?'an Masuk Laos 

“Sudah Diduduki. Ho 
Zonder Perlawanan — Pertahanan 

Terantjam 

Hanoi Rabu menerang- 
hari itu berpusatkan diri di 
kedua djurusan, jg. satunja 
ditanahdatar Plaine des 

Luang Prabang. 
berpakaian se- 

dan dalam tempo satu minggu mereka 
sepertiga dari wilajah Laos. 

takan bahwa pertempuran2 me- 
lawan Perantjis di Laos itu di- 
lakukan oleh pasukan2- Laos dan 
»pasukan2 sukarela Vietnam” 
Dikatakan bahwa ,spasukan2 
pembebas Laos, jang setjara cf- 
fektif dibantu oleh pasukan2 su- 
karela Vietnam, telah  menje- 
rang Sam Neua. . Provinsi Sam 
Neua sekarang sudah dibebas- 
kan sama sekali”. Komunike tadi 
kemudian menerangkan apa ar- 
tinja kemenangan ini dan dika- 
takan bahwa bangsa Vietnam 
memberikan bantuan tulus ichlas 
kepada. bangsa Laos Kalangan 
Perantjis di Saigon mengatakan, 
bahwa perumusan komunike tsb. 
tadi dan istilah2nja tentang ,,pa- 
sukan sukarela”, sama dengan 
apa jang dipakai di Korea pada 
waktu pihak . Tionghoa mener- 

kedalam ' kantjah 
peperangan. (Antara-U.P.). 

Djerman 
tara lain kopra, karet, timah dil. 
Djerman Barat akan mengexport ke 
Indonesia antaranja lokomotip, ka- 
pal2, mesin2 dan sebagainja. Perda- 
gangan dengan Indonesia  mempu- 
njai volume terbesar dalam perda- 
gangan jang dilakukan Djerman Ba- 
rat dengan sesuatu negeri di Asia, 
Menurut Susanto dipandang 
dari sudut Indonesia dalam perda- 
gangannja dengan negeri2 di Eropa, 
Djerman Barat menduduki nomor 2 
menurut volumenja: Nederland no- 
mor 1, (Antara), 

  
lapangan dekat tempat perundingan Panmunjom, kini sibuk di- 

tawanan jang tetap. Pada gambar, sebuah pasukan teknis,: dengan alat2 
serta bull-dozers sedang menggali tanah guna mendirikan fon- 

damen sesuatu gedung. 

kareita 

akan didjadikan tempat penukaran   
Iran Siapkan Diri 

Merebut: Teluk Persia? 

RAN2 jang diterima ka langan2 resmi di London katakan 
mengadakan pemusatan2 pasukannja 

pantai Selatan Iran di propinsi Laristan, dide- 
kepunjaan beberapa orang Sheik jang ada di- 

perlindungan Inggris. Pulau2 
diselat H 
diantara 

Oman. Dipulau itu diam bebera pa penggembala sadja dan 
dipergunakan sebagai tempat mengembala. 

di-pela 

tersebut adalah Tanbu, Musa 
ormuz jang merupakan djalan 
pantai Iran Selatan dan pantai 

me- 

Dalam beberapa taun jang ter- 
achir, Iran telah mengadakan peng- 
akuan terhadap kedaulatan pulau2 
tersebut-dan djuga ' mempersoalkan 
sjah tidaknja hak Sheik dari Bahrein 
terhadap kepulauan Bahrein. 

Penjerbuan2 terhadap pulau2 'ini 
akar dengan langsung mengenai pe- 
merintah Inggris, oleh karena me- 
nurut rentetan2 persetudjuan jang 
sudah berasal sedjak tahun 1820. 
misalnja — persetudjuan perdamaian 
jang berlaku abadi. dan  ditanda- 
tangani pada tahun 1843, serta per- 
djandjian eksklusif bulan Maret 
1892, Sheik dari Oman  berdjangji 
tidak akan memberikan atau men- 
djual daerah2nja selain kepada Ing- 
gris, dan sebagai balasan djasa pe: 
merintah Inggris harus memelihara 
pertahanan dan mengerdjakan urus- 
an-urusan luar negeri Sheik Oman. 
(Antara-UP). 

“ 

  

Indonesia Perluas 
Penerbangannja 
BAGIAN Penerangan dan Per 

hubungan umum Kementerian 
Perhubungan mengabarkan, bah- 
wa pada tg. 23 April Menteri 
Perhubungan Ir. Djuanda bersa- 
ma Kepala Penerbangan Sipi 
Ir. Soetoto serta Kepala misi 
ICAO di Indonesia Barton meng 
adakan perdjalanan dengan route 
Bangkong, Hongkong dan Manila 
perlu menjelidiki “kemungkinan 
perluasan penerbangan Indonesia 
melalui route tersebut. , 

Seperti telah diketahui Indonesia 
telah lama mempunjai perhubung- 
an udara ke Manila sekali seming- 
gu dan pada tg. 12 Maret jl. dibuka 
penerbangan — antara — Djakarta— 
Bangkok liwat Singapura dengan pe- 
sawat Convair-240 dua kali seming- 
gu, Dengan rentjana memasukkan 
Hongkong dalam route penerbangan 
Indonesia, maka route baru nanti 
akan mendjadi Djakarta—Singapu- 
ra, Hongkong, Manila, Labuan dan 
Djakarta pulang pergi.  Terlaksana- 
nja perluasan penerbangan ini di- 
tunggu datangnja 8 buah Convair- 
340 model baru jang telah dipesan. 

  

DITANGKAPNJA BEBERAPA 
ORANG PKI SUMATERA TI- 
MUR, DITUDUH ADA HUBU- 
NGANNJA DENGAN PERIS- 

TIWA TG. MORAWA. 
Mengenai ditahannja sekretaris 

PKI tjabang kabupaten Deli Ser- 
dang, Baharuddin, ditangkapnja 
pula Sanusi al. Sapulidi dan Rid- 
wan Arifin di Medan oleh kepoli- 
sian dikota ini (sebagai telah dika 
barkan oleh CC PKI beberapa 
hari jang lalu), ,,Antara” Medan 
mendapat keterangan, bahwa me 
nurut ketua panitia penjelidik 
peristiwa Tandjung Morawa, ko- 
misaris I kepolisian Sabirudin, pe 
nahanan atas diri ketiga orang ini 
adalah dalam hubungan pemerik- 
saan insiden tanah jang terdjadi 
di KM 25 Tg. Morawa, dimana 
seperti diberitakan 7 orang tewas 
dan 15 luka2. (Antara). 

127.946 PENDUDUK MALA- 
YA DJADI ANGGOTA SE- 

REKAT2 BURUH. 
Menurut angka2 resmi jang ter- 

achir, selama tahun jl. djumlah ang 
ingota serekat sekerdja di Malaya 
meningkat dengan 20.775 Orang, se- 
dangkan djumlah  serekat sekerdja 
dalam djangka waktu tadi mening 
kat dengan 24 buah. Pada achir ta 
hun 1952, di Malaya ada 129.014 
Orang jang tergabung dalam serekat 
sekerdja, diantaranja 127.946 Orarig 
tergabung dalam serekat2 buruh dan 
sisianja. dalam serekat madjikan. 
Dari djumlah anggota serekat buruh 
tsb tadi, jang 88.264 orang terdiri 
dari golongan penduduk India, 19, 
543 golongan Tionghoa dan 16.925 
bangsa Melaju, sisanja, 3.215, terdi   ri.dari bangsa2 lain, 

      

aga An 

       



          

     

  
               
Soal | TOK Kepermepan 
Akan Dirundingkan Dulu. 

Oleh. Kabinet 

DENGAN pesawat terbang 
6,40 Kemis pagi telah tiba 
pangan terbang Kalibanteng, ae 
dana menteri/ menteri pertahanan 
ai. Wilopo, bersama2 sekretaris 
djenderal kementerian pertahanan 
kolonel Hidajat dan pendjabat 
KSAD kolonel Bambang Sugeng. 
Rombongan jni datang dari Sura 
sm dan dilapangan terbang di- 
sambut, Ia Saber E, Budiono, 
Tn achr ota Hadi- 
Shin, Kon major 
Sidartb " Verste 
ai in. 

tempat Ra 

laman 
Sumardjito, 

giarto, 

sn KMI 
staf Oo 

      

gan Tan 

tan an im T 
residen an. 

. “ti. 
omisaris 

Bupati 
Polisi Su- 

sedjumlah perwira2 terma 
suk komandan2 resimen TA satu 
Yah LT. IV. 

  

  

Perta pertama tadi pagi di- 
maksud sekedar perkenalan dan ber 
ramah-tamah. Dalam pertemuan ini 
perdana menteri Wilopo tampak b2- 
njak senjumnja, tenang dan ramah, 
tapi tak bersedia memberikan ba- 
njak keterangan-keterangan. Atas 
pertanjaan wartawan »Suara 
Merdeka”,  P. M. Wilopo me- 

njatakan kepuasannja atas paisil kun 
djungannja ke Makasar dan Sura- 
baja. Mengenai soal  penjelesaian 
peristiwa 17 Oktober, beliau tak ber 
sedia beri keterangan a2. Tentang 
kabar2,” bahwa ada pakongtinun 
kabinet akar minta votam kepertja- 
jaan dari ,pirlemen untuk membe- 
reskan soal 17 “Oktober P.M. Wilo- 
po menjatakan, bahwa " mengenai 
soal ini akan dirundingkan lebih 
djauh dengan kabinet. - 

Rombongan. P-M. Wilopo akan 
kembali ke Djakarta dengan pesi- 
wat terbang pagi hari Djumahat be- 
suk, sedang hari Kemis diadakan 
pertemuan2 chusus dengan "kalangan 
militer dan civil di Semarang: 

| 

  

PERSETUDJUAN BERSAMA. 
Dikabarkan, bahwa mulai tgl. 1S 

April 1953, SBKB ranting Adam 
. telah mentjapai “ pers€tudjuan Ker- 
sama mengenai 
mulai tgl. 20 April sdr. Sukimin te- 
lah 'bekerdja kembali dengah' Sjarat2 
jang ditentukan ' oleh pihak buruh 
din madjikan. 
IDJAZAH SMP GANEcA. 
MuridZ S.M.P! Ganeca Semarang 

jang telah tulus 'udjian “sekolah 
(schroolexamen) “pada -tahun : 1951 
dan 1952 dapat mengambil idjazah- 
nja di Secretariaat gp Ganeca, 

narang, 
AH 

       

   

Pada tgl: 21 Api 
R. P. Bulu dir. 
bagi 

. pagi pihak 
5 ag ob Kartini 

cara peni uninja. 2 
Perhatian baik, ternjata dengan 

hadlirnja para wakil2 organisasi 
wariita dan berbagai wanita terke- 
muka. Peringatan dimeriahkan de- 
Ta lagu: T u Kita Kartini, dinija 
jikan oleh para” wanita hukuman. 

Setelah pidato uraian dari Bapak 
Direktur 
peringatan 

5 

sbut - dengan hasil 
usaha2 dila angan pendidikan dari 
para hukuman, al. pertemuan, pen 
djahitan, P.B.H. jang dapat berlang- 
sung dengan intensif. 
Kemudian para pengundjung me- 

ngadakan sambutan. 
Achirnja - dipertundjukan Bika 

ra dari Djapen Prop. jang pokok isi 
nja mengenai pendidikan rochani jg 
tjukup memuaskan. 
KEDJUA A'AN BASKETBALL 

h 5EMARANG. 
Dalam bulan Mei: 1953, Per- 

satuan Basketball Seluruh Indo- 
nesia (PERBASI) tjab. Semarang 
akan menjelenggarakan pertandi- 
ngan2 Kompetisi Basketball utk. 
menentukan kedjuaraan regu Bas 

    

"kian sdr. 

sdr. Sukimin danj 

kepada 

R. P. U. mengenai maksud | 

PHOTOGR 

  

        
Selan djutnja 1 digjetask 

paberik ini akan didi 
pon. Tjara bekerdjan 
paberik radio Philips 
jalah hanja mengerdja 
idan eksem Habib eren. Seda 
akan diusahakan mENAK 
alat2 jang dapat dibiki 
sia  misalnja: peti, 
spoel, chasis dll. 
akan dikeluarkan pabe 
»Blaupunkt” jang berp 
man. “Untuk DeANanin dipaberik 

(tsb. akan bekerdja 37 orang,  seba- 
gian terdiri dari kaum wanita. Un- 

« tuk kesempurnaannja produksi akan 
didatangkan seorang ahli dari Djer- 
man jang sudah dapat persetudjuan- 
nja Pemerintah. Sebagai pegawai 
ahli gadjihnja disebut Rp. 7.500,—. 
Menurut rentjana setiap bulannja | 
paberik tadi akan me 
duksi 500 buah tan 
tama untuk maksud t 
kan uang sebesar Rp. 1.000.090,— 
dan terdiri dari modal nasional. Ka- 
lau rentjana tadi dapat izin, demi- 

Niti selandjutnja, ini ber- 
arti bahwa kita dapat menghemat 
devisen untuk mengimport. radio 
dari luar negeri. Djuga untuk me- 
ngurangi pengangguran dan mem- 
perhatikan perkembangan teknik 
radio pada umumnja dalam  kata- 
ngan bangsa kita. 

“ bahwal 
Ta “di Penga-l 
nja sematjam | 

di Surabaja, 
1 montage 

mungkin | 
ai bahan2/ 

in di Indone- 
condensator, 

erk radio jang 
€rik ini, jalah 
usat di Djer 

  

Achirnja dikatakan, bahwa seka- 
rang ini telah ada pengusaha jg. 
memadjukan permohonan izin pada 
Pemerintah untuk mendirikan pa- 
berik radio. Di Surabaja telah diren- 
tjanakan oleh Dasaad Musin Con- 
cern dan di Djakarta oleh Judo & 
Co. Ketiga2 pengusaha ini sampai 
sekarang kabarnja belum mendapat 
izin. 

  

DI DJAWA 
“ADA 

TENGA 
25 

H HANJA 
HAKIM. 

Pada hari Minggu 
rang telah dilangsu ak ko 
rensi” Ikatan Hakim “Indon 
tjabang Djawa Tengah jang diha 
diri oleh 25 orang hakim dari wi 
lajah Djawa Tengah. Dalam ra 
pat tsb. telah dirundingkan soal2 
routine berkenaan dengan urusan 
pengadilan. Mr. Surjadi, ketua 
pengadilan negeri Semarang te- 
lah dipilih sebagai formateur jang 
diberi tugas untuk menjusun pe 
ngurus Ikatan Hakim Indonesia 
tjabang Djawa Tengah. 

Mr. Surjadi menerangkan, bah 
wa selama 3 tahun setelah penga 
kuan kedaulatan, djumlah hakim 
tidak berobah, jaitu. masih. tetap 
25 orang dalam wilajah Djawa 
Tengah. Menurut formasi djum 
lah hakim Djawa Tengah ini ha 
rus ada 80 orang, sedangkan 
djumlah pengadilan negeri ada 30 
buah. 

jbl. di Lena 

Surjadi mene 
upun tenaga 

Lebih landjut mr. 
rangkan, bahwa wala 
hakim di Djawa Tengah ini be 
lum lagi mentjukupi, namun ribu 
an perkara dapat diselesaikan da 
lam tahun 1952 itu. Umpamanja 
di Semarang sadja dju umlah perka 
ra pidana tertjatat sebanjak 2.169 
sedangkan jang telah dapat disele 
saikan ada 2.054. Perkara kedja 
hatan ringan dan pelanggaran 
dalam tahun 1952 tertjatat seba 
njak 9.413. Perkara2 ini telah 
dapat diselesaikan semuania. 

Mengenai Ka perdata ada 
gn tan at sebanjak 845, sedangkan 
jang dapat diselesaikan ada 519. 

Achirnja mr. Surjadi menerang 
kan bahwa segala Ket ulitan ini ha 

nja dapat diatasi, apabila djaba- 

tan hakim dapat mBHatik para" 
ahli hukum Tainnja. Hal ini menu 
rut mr..Surjadi hanja dapat ditja 

pai dengan memberi kedudukan 
ara hakim jang sesuai 

ju uasnja pekerdjaan dan 
beratnja pertanggungan djawab. 

MALAM PERPISAHAN DAN 
PERKENALAN. 

Pada tg. 25 April jad., djam 
19.00 di Balai Pradjurit Bodjong 
akan diadakan malam perpisahan 
oleh Rn Pena Kmd. 

CPM. Det. V/5, Ltd/PM 
Moerdono, Rena 5 Staf I jang di 
pindah ke luar Ter. IV dan me: 
njambut kedatangannja  Lts/ PM 

Soesetyo, sebagai gantinja Lts. 

Sosgeng 

dengan 

Pertempuran2 jang $ 
Iitjin, buat memberai 
tjetakan negeri 
tamat Rp. por 

BARU TE 
RAKSAKSA SATUR 
porto Rp. 1,50. 

Buku mas 

tas MARAK 

10 orto Rp. 2.— 

1.50. 
RAPHIE P1 
tamat 4 

porto Rp. 

I- II -II t 
Rp. 33.— 

-— 

i   ketball Semarang.  Djuga menga- 
dakan seleksi untuk memilih pe- 
main2 Bond Basketbanl Semarang. 

  

«ST MA 

:|PENOBATAN RATU ING 

nghatsilkan pro | 
Modal per- 

ersebut disedia | 

Sepak Lapang satu Polisi Rahasi 
m dari satu detective terhadap pendjahat2 

linenband, satu buku tebal 

RBIT! FLASH GORDON 
US, heibat, 

akan Djawa-Tengah i 
'untuk masakan sehari2 Indonesia —Tionghoa— Eropa 

didjamin 10076 
p. 12:— per poswissel 'franco' atau 3. buku 

PUSAT PENDJUAL 

cko Buku HO KIM YoE 

(PU URWODINATAN 1 1/22 E). 

PARU ALAM KE PERAJAAN 
GRIS | 

| Dari sumber jang boleh diper 
(Tiga Npg roleh kabar, bhw Paku 
Alam w aka kepala Ta Hp 
W. arta a pe 
mg, Jogi “Indon 2 Ke pe Ii pe lp 
an penobatan ratu Elisabeth. I 
dari Inggris dalam bulan Dau 
.jang akan datang. Paku Ala 
'landjutnja akan mengadakan perl 
|djalanan di Eropa Barat untuk | 
| menindjau usaha2 pembangun 
|di sana. Terutama keadaan para (sj 
mahasiswa di.negara2 Eropa akan 

    

   

sus. Ja akan bertolak ke Inggris 
| mungkin dalam bulan.Mei dan 
akan tinggal di Eropa beberapa 
bulan lamanja. 

Pada hari Sabtu. Paku 
(telah bertolak ke Djakarta untuk 
| membitj arakan soal. ini dengan 
pemerin m5 dan untuk mengurus 
berbagai masalah pemerintahan. 

MAGELANG 
40 EX PEDJUANG DIDIDIK. 

Didapat keterangan, bahwa | 
|atas Map njas B.R.N. Perwakilan | 
Kedu, di Magelang pada bulan | 
Mei Tap akan datang, akan dibu- | 

  

Isi, jg di ikuti oleh 40 orang ex pe 
|djuang dari seluruh Djawa 3 
ngah. Selama latihan mereka 
dapatkan uang saku sebanjak Rp. 
200-— se ebulan. Peladjaran. jang 
'diberikan mengenai. kepamongpra 
djaan, pertanian, bangunan2 'se- 
'derhana, perindustrian ketjil dan 
Ikoperasi. Setelah tamat dari lati- 
ihan, mereka akan didjadikan pe- 
Imimpin transmigrasi keluar Dja- 
iwa. 

KEDU MEMBUTUHKAN 
TJENGKEH. 

Belum lama berselang anggau- 
Ita Parlemen seksi Perekonomian 
Sarino dan LR. Lobo berada di. 
Magelang untuk menindjau soal2 
loerekonomian dan perindustrian. 
(Dalam pertemuan jang dihadiri 
loleh pengusaha rokok, kedua ang 
|gauta te rsebut mendengarkan la- 
soran - ta keluh kesahnja peng- 
usaha2 karena kekurangan tjeng- 
keh. Pembagian jang. sudah ber- 
dijalan sama sekali tidak mentju- 
kupi. Mengenai produksi rokok | 
jengkeh dapat diterangkan, bah-j 
wa menurut perhitungan seba- 
ijak S8 buah pengusaha rokok 
kretek di Kedu pada bulan jang 
lahu telah menghasilkan produksi 
sediumlah 7.000:000 batang - fo- 
kok: Buat mentjukupi kebutuhan 
'tu, daerah Kedu setidp bulannja 
membutuhkan 10 ton tjengkeh: 

H 

i
n
 « 

NG , MERAPI 
GSIKAN. ah 

Menurut “konseli jang didapat 
dari “pihak “pemerintah Djawa Te- 
ngah di Semarang, tg. 22 Aril su- 
dah mulai diungsikan 4.000 orang 

dari daerah Bakalan (Kedu). Pe-| 

ngungsian tsb. diperintahkan berhu- 
bung ma akin ber ahajanja gunung 
Merapi jang selama 3 hari berturut2 
telah kta keaktipannja 
lebih dari waktu sebelumnja.' 

Menurut laporan jang diterima 
oleh jang berwadjib dari pos2 jang 
terdapat didaerah” Kedu, selama “3 

bari sampai 21 April kemaren telah 
terdjadi 587 guguran api dan 'ine- 
ngalir kearah Kali Apu... 

Selandjutnja tg. 22 April. waktu 

disaksikan selama 30 menit  tetah 

- 

            

   

| mendapat perhatiannja jang chu- 5 

Alam | 

Ika kursus pemimpin transmigra- i 
                

  

     

Tg 
Hari Hi Ka FONT 1 tlah. diperingati 

oleh segena "organisasi? wanita 
dikota Te Irta dengan menga- 

pertemua Sar bertem- 

#Glting ana Orang 
n Sriwedar ri, RP 2 Sei asa pagi 
jang lalu. 
— Dalam peringatan tersebut te 

CP lab “diuraikan tentang riwajat dan 
Hari Kartini bagi wanita 

    

Indo 
ngan sambutan2, jang a.l. diu- 

baptan oleh Saptogiri selaku 
il “Residen Pan R. G. 

vakil Walikota 
imen Infan- 

appnusjawara. 

           

pada pemenang2 perlombaan2 jg | 
diadakan pada hari Akad jl. per 
temuan kemudian  dilandjutkan 

an tu orang. " 
diselengga- Peringatan tersebut dis ga- 

rakan Eau Panitya Hari Kartini 
Kota Besar. har, jang didu- 
na, oleh 
nita dikota Siap 

WELERI 

lag nia 
Bahrul Panitya 

TGL. 1 MEI. 
pada “tanggal 18 

     

"
3
g
   Veleri, telah 'di- 

ri Kemenangan 
Buruh tgl. 1. Mei 1953, jang - di 

pimpih oleh SOBSI tjabang Wele- 
ni Set rapat dimulai terdapat 

us. jang merupa- 
an sekretariat, djadi bu 

an Scam Se Ketua sisteem, 
dan ter 2 masing2 S.B. dan 
partai2 eleri. Achirnja Pani 

a mana "sebaga berikut: Seksi 
ma terdiri dari SOBSI dan 

- s3 Administrasi ter 
ri SBPU dan SB Pega- 

dean, Seksi RAPAT terdiri dari, 

PNI dan Kempen dengan Kep. 

SR VI/2: Seksi Kebudajaan ter 
diri dari Gerwis, SB Bantir Nga- 
sinan, PTPP P.dan Penmas dengan. 
PPS Seksi Bangunan terdiri dari 
DPUDT — DPUK — PPK Seksi 
Kesehatan terdiri dari SB Kese 
hatan dan Kep. "Pembantu rumah 
sakit Weleri. 
diri dari Kepolisian 'dan Mantri 
Polisi Weleri. Seksi Pawai terdiri 
dari Perbepbsi dan BTI. 

TEBAL 
PERSATUAN PEMBANTU 

"SL T-KABAR. : 
“Ark initiatief sdr. 
pala Djawatan Penerangan 

    

bertempat di kantor Djapen 
telah diadakan " 
para Pembantu? ' 
bermaksud untuk n 
nisasi Persatuan ' 
Kabar. : 
Setelah diada an 

agak lama, mi 
Ae an ri 
rus: 
Ketua - — 

   

2 ra dan Anggaran Da 

itu belum dapat tersusun, dan 

dibantu oleh sdr. S 
Sdr. Soetjipto dan sdr” Oemar. 

BOJOLALI 
PERBAIKAN DJALAN.   

terdjadi kali guguran api jang di 
tjampuri dengan batu besar ketjil. | 
Selain 'itu djuga ,,gloedwolken” jang 
menjebabkan puntjak Merapi tidak 
bisa dilihat. 

AKIBAT MEMBUANG BAJI. 

Seorang ibu jang meninggalkan 
anaknja waktu dilahirkan dipinggir 
.kali, karena malu akibat perhubu- 
|ngan gelap, pada hari Rebo kema- 
Iren telah didjatuhi hukuman 1 ta- 
hun djanggelan dalam masa pertjo- | Mi 
baan 2 tahun oleh Pengadilan Ne- 
 . 5 : £ t 
geri. Semarang. Dalam pemeriksaan 
di Pengadilan ibu itu dan orang 
'tuanja "mengakui terus terang akan 
kelalaiannja dan sangat menjesal. 
Terdakwa  berdjandji  selandjutnja 
akan merawat baji tsb. dengan baik 

| baik. 

Baji. jang ditinggalkan dipinggir 
ikati (Mritjan) “ketika diambil oleh 
'seorang jang mengetahuinja, ' kemu- 
"dian diserahkan kembali pada ibu- 
nja jang merawat hingga sekarang. 
(Seperti diketahui peristiwa tsb. ter- 
djadi pada beberapa bulan jang 'a- 
lu. 

MALAM PERPISAHAN 
Atas inisiatif para peladjar KP 

KPKB Semarang, pada hari Rebo 
sore djam 6 di Lido telah diadakan 
malam perpisahan antara para pela- 
djar dengan Inspektur S.R.  Kota- 
pradja, bapak Sukirno jang akan di 
pensiun mulai 1 Mei j.a.d. Untuk 
tanda kenang2an, kepada Pak Su- 
kirno diberikan sebuah tongkat jang 
indah dan sebuah lukisan buah ta- 
ngan dari seorang peladjar sendiri: 
Dalam perajaan tsb. diberikan 

djuga petuah2 jang berharga 'oleh 
Pak Sutontro“dari Insp: S:R: daerah 
4 z 3 Ka   

a 

GELAP DI CHICAGO” 

DENGAN ORANG2 
nuh gambar 4 Rp 3,50 

ni 
ramai pe 

lezat dan nikmat ! 
& Rp. 9. 50 

uh, sudah sedia deel 1 
pe 

RANG 

Lana es aa 

kini sedang  Biat ' 
baikan djalan 
tambah 
batan 

amainja' Talu:lintas. 

lah Utara Bojolali 
Sa Pek 
Ta oleh D. merayu € 

  

tojan 
da 

jang 

aa Arisa 
beaja 

   

memakan beaja Rp. 

dal am 

ini akan menghubungkan 

de. 
PERUMAHAN RAKJAT. 

Sefandjutn 

dimulai 'dengan “petnbikinan 25 pe- 
ta nahan Yakjat baru, 
urmah jang 

tinja. Perumahan rakjat baru 

jang telah selesai. 

pete Bojolali. 

PAMERAN BONEKA/ PER- 
£.. MAINAN ANAK2. " 
Pada tg. 26 April” 1953y: 

pagi, Pameran Boneka dan 

Semarang akan dibuka. 

1 

Menurut daftar pertjeraian jg. 
disusun 
rang, djumlah pertjeraian 
waktu belakangan 1 
kan dengan bul 
ningkat. 
lan Djanuari 1953 

| sebanjak 164, 
dan Maret ada.192 sedangkan 
djumlah pernikahan tidak banjak 
"perbedaan dengah  bulan2 jang 
lalu. | Adapun jang menjebabkan 
banjaknja pertjeraian ini, antara 
lain ialah disebabkan sebagian be 
sar dari mereka jang bersuami 
litu, tidak mau dimadu dan adanja 
tekanan ekonomi. Mengenai  te- 
kanan ekonomi, dapat. dinjatakan 
dengan angka2 jang diperoleh 
idari beberapa rumah2 gadai diko 
ta ini. Sedjak Djanuari sampai 
Maret ini, banjaknja barang2 jg. 
“digadaikan ada 112.992 potong 
dan wang jang dikeluarkan oleh 
rumah2 gadai dikota ini ada se- 

an2 jl. 

  besar LK. Rp. 2.70D.000.— 

nesia, jang kemudian disusul | 

dengan menjaksikan pertundjuk- | 

Organisasi wa- | 

Dan Perumahan Rakjat 
im Waktu Singkat Sistim 
owbrick Akan “Dipergunal 

BANGUNAN GEDUNG2 dan peruma 

t di Pendo- | 

Seksi Keamanan ter 

Soetjipto . Ke- 
Kota 

Tegal, pada. tanggal 20. April 1953 
Kota |na 

      

Ti LA Ted 
nama: Organisasi 

sar/Peraturan Chusus pada waktu 
hal 

ini diserahkan kepada Pengurus jg 
Imam Koemo, 

Dalam wilajah ka upaten Bojolali 
ikerdjakan per- 

berhubung dengan 
Djem- 

“didalam kota Bojolali kini se- 
dang diperbaiki, sehingga “lalu-lintas 
perlu dipindahkan untuk  sehentara 
waktu. Djuga djembatah “di Kenteng 

sedang “ci 
erdjaan ini diselengga- 

O. Diawa Tengah 
sendiri. Selandjutnja djembatan Ke- 

g diperbaiki atas beaja pe- 
merintah kabupaten Bojolali sendiri 

159.000 ki- 
ni hampir selesai 'dan akan dibuka 

sulan Mei j-a.d.  Djembatan 
4 kembali 'j 

dier tah Wo 6riosegoro “dan Karangge- 

tnja dalam mi tahun oleh 
pernerintah kab 'upaten ' Bojolali akan 

disamping 10 
sel selesai dan diberi- 

batre jang berhak. menempa: 
“ini 

modelnja “akan “berlainan dengan |ii 
Keuangannja :te- 

lah diterima oleh pemerintah kabu- 

djam 8 
'Per-!'d 

mainan Arak2 di Hotel du Pavillon 

DJUMLAH. PERTJERAIAN DI 
SEMARANG ' MENINGKAT. 

oleh Kotapradja Sema- 
pada | 

ini dibanding- 
telah me- 

Umpamanja dalam  bu- 
ada tertjatat 

bulan Pebruari 186 

    
| tentang penghapusan 'Misi Militer   “ Bertempat digedung kementerian luar negeri a Djaka rta Selasa pagi 

.djam 10 tepat dilangsungkan penanda-tanganan protokol persetudjuan 

Belanda di Indonesia. Pihak Belanda 

diwakili oleh Baron Von Ittersum jang menanda-tangani protokol ter- 

sebut. Gambar, Na Ittersum Men protok kol persetudjuan. 

  

   

an 'hollowbrick 
6 | bata (baksteen) tidak 

pada jang selama ini 
- na 'hollowbrick sebagai baha: 
buatannja aa dilakuk 

   

    

Tjara “membarigun gedung de- 
ngan hollowbrick ini di Indonesia | 
'untuk pertama kalinja akan dilak | 
'sanakan oleh Biro Kooperasi Ar- | 
Isitek dan' Pemborong Indonesia," 
suatu usaha nasional jang dipim 
pin oleh bangsa Indonesia dengan 
imemperguhakan ' Pula” ' tenaga2 
lasing “didaluminja, jang kini sudah | 
mendatangkan mesin2 untuk itu. 
| “Sebagai diketahui tjara mem' | 
ba edung2 dan perumahan ' 
Irakjat dengan hollowbrick telah 
dipergunakan orang di Eropa se- 
djak sebelum perang dunia 
dua. Walaupun tjara itu masih 
terus dipergunakan dibenua Ero- 
pa, tapi sesudah perang mendja- 
di lebih populir di Amerika Seri- 
kat. Dengan mempergunakan tja 
-ra .itulah pembangunan kota2 be 
sar di Eropa, Djepang dan Pilipi 
na jang hantjur sebagai akibat pe 
perangan bisa didjalankan dalam 

     

Surat “Kabar, jg ge” jang amat singkat. 

laa jang d 
dnti “bata ini di 

. 

ipakai sebagai kt 
'uat daripada 

dua bahan jang 

    

Ba "Pada Tuar 
- sebagai pengganti semen, “bisa di 

pakai tras ditjampur kapur atar tras 
merah. Dengan 'mesin2 jang. harus 
di-import dari luar negeri, bahan2 
itu ditjetak mendjadi bricket2 jang 
ukurannja beberapa kali lebih besar 
daripada bata, dengan beberapa bu- 
gian berlobang, sehmgga ringan dan 
miidah dipindahkan atau “diangkat 
oleh seorang.” “Kekuatannja bisa Iis 
buktikan “dengan Kerijataan "bahwa 
bahan semafjam itilah jang dipakai 
orang di Djepang, “Eropa,  Pilipina 
dan Amerika “ntuk memebUndih Ge: 
dung- pediing bertingkat. Karena 
ukurannja, jang berlipat ganda di- 

| banding dengan bata,” maka waktu 
jang dipergtiriakan tukang batu bagi 
menjusunnja bisa dihemat 50 prosen 
daripada Waktu untu menjusun ba- 
ta dalam pembangunan Kn Ii. 
lazim sekaran 
di Indonesia: 

           

eribakan antjamin 
an bata js selama ii 1 
ta pentjaha  rakjat. 
bagai salah “satu d: 
prefabricated, “holk 
ai Ke massaal, dalam pabrik 

| tempat bisa di 
dirikan, “hingga | Pengangku- 
tan akan daa c garuhinja. 

Kabarnja mi sai kenjataan be- 
Jum Gibaktinja Sh ala 
di An aa 

alangan ah 
Akari ig Pa 112 da 

konperensi Pa di Bandung be 
ba Jagat ig lalu, jg setelah ti- 
adi 

             

Pada. tgl. Ag an 20 April 1953, 
tan “telah “dita gsungkan 

Wnperengi era Na ge 
menterian (A)gama' 
donesia' wilajah Djawa Sma dik 
kundjungi oleh 22 utusan dari tja- 
bang2, diantara dalam pembitjaraan 
memutuskan Anggaran Dasar Ban 
Rumah Tangga dengan sustiian pe- 
ngurus SSKARI Djateng' sbb.: 

Pelindung: 'Sdr.2 'R- D.  Soetarijo, 
Sjaifudin Zjuhri, S. “Sjamsudin: Ke- 
tua umum I, II, MT sdr:2: H. Mu 
nir Abisudjak, Soebardi, Soekono: 
Sekretaris “4, II “sdr.2: ' O. Mhd. 
Moechsin, Soegkono: Bendahara Kh 
II sdr.2: Soemantri: Soerjadi: Seksi 
Sosial di ketuai sdr. Hardjomarto- 
no, Ekonomi sdr, Soerjadi: Pendi- 
dikan/Penerangan sdr. M. Al Aril 
fainis Urusan Pegawai sdr. Soeng- 
kono, Aksi/hubungan sdr. Sukono. 

TIDAK PASANG TANDA 
HARGA. 

Seorang pemilik toko di Bodjong 
pada hari Rebo kemaren telah di- 
djatuhi hukuman denda .sebanjak 
Rp. 2000,— “oleh Pengadilan Ne. 
geri Semarang, karena sebagian da- 
ri barang2 dagangannja tidak dipa- 
sang tanda harga. Batang2 tsb. al. 
terdiri dari gelas mium, setrika dan 
sabun tjutji. 

  

cmp 
dihemat dengan 50 prosen, sedan: 

at 8 dipakai an aa Kempa 
tergolor 

tidak akan mematikan perusahaan bata "hai ja Maca Pa 

ke-: 

“niddk perlu tergan-| 
negeri. Kalau perlu 

"0. Mpjamiiit, Agine 

        

Ne 

rakjat dgn 
“polong sebagai 

1 “diperguna 
"ata waktu bisa 

ta jang dalamnja 
Pan 1 Kn 

               

Kyoto" 
Nebaak HLoo ha 

bu. Sa waktu | 
ini, sa La teba 952/”53 

perusahaan gula dengan 
tanaman an sedj jumlah 42.500 | 
ka. Dari fermataih ni ni di  Djawa 
Tengah . mempunjai tanaman 
11.600 ha' dan karesidenan Pati 
mempunjai 2340 ha, terbagai 
|atas 3 'paberik, jaitu pg. Rendeng | 
“dengan 740 ha, pe: Trangkil 1000 
ha dan pz Pakis dengan 600 ha. 

Pada tg. 21 April pg Rendeng 
mulai indnoeiinp tebu, kemudian 
pg. Trangkil pada tg. 22 April, 
sedang pg. Pakis na anti pada per 
tengahan bulan Mei. mk: 

Ketjuahi tebu tanaman perusa- 
haan sendiri, 22, Ra Ss “tahun 
Lini sedikit ing aka 
|Ta tebu rakjat seban ajak 400 
dan ps. Trangkil 25 ha. 

' Mengingat Ke daan tarraman tebu 
dalam karesidenan Pati sangat me- | 
muaskan, maka “ tiap-tiap ha" tana- ' 
man perusahaan, -sedikitnja - akan 
menghasilkan 1200 kwintal tebu, de 
ngan rendemen rata-rata 12, jg beri 

arti, bahwa tanaman tebu perusa- 
|haan “diseluruh esidenan - Pati 
akan menghasilkan 33 696 ton gula. 
Ini belum: terhitung gula jg didapat 
kan oleh paberik ae ari tanaman tebu 
rakjat. Tebu rakjat tiap ha rata-ra- 
ta menghasilkan 600 sampai 700 gt 
dengan rendemen 11. 

Sendiri) 

Djawa 

Daerah Pati adalah daerah jg pa- 
ling baik keamanannja diseluruh 
Djawa, dan inilah salah suatu po- 
kok terpenting jg mendorong para 
pabrikan memperbesar: tanaman te- 
bunja, dan 3 pabsrik tsb. diatas da 

x ajaa rantjangan 
nam 3000 -ha. 

sedikitnya  mena- 

  

PRESIDEN. MENERIMA KA- 
RABUI DAN 4 ORANG DAJAK 

Karabui dari Front Tani Sula 
wesi Kemis pagi menjerahkan pi 
ring2 kuno kepada Presiden. Ke 
mudian Presiden menerima empat 
orang Suku Iban-Dajak dari ke 
fjamatan Lanjak Na Pontia 
nak, Kalimantan B “Yg telah 

ag keibu-kota mengha 
residen. M aa itu ialah 

, Tapang dan 
Djan, jang ke- enga memakai     pakaian setjara Dajak, jaitu me 
makai tjawet. Pada badan mereka 
|tampar ukir2-an gambar Meng 

DPR PROPINSI.DJAWA TE- 
.NGAH AKAN BERSIDANG. 
“Tg. 28/4 DPRDS propinsi Dja 

wa Tengah akan melangsungkan 

“Ihun Ini di Semarang guna' mem- 
bitjarakan chusus re en ada angga- 
ran belandja' tahun' “ini. Sidang | 
jang diduga akan m memakan wak- 
ta 2 hari sebelum “itu didahului 
sidang para anggaduta2 seksi de- 
ngan maksud untuk: melantjarkan 
pembitjaraan' sn 

' Diketahui, bahwa untuk tahun 
ini 'DPRDS tersebut telah mendat 
pat bantuan 'dari Pe merintah Pu: 
sat sebesar Rp: 261-644.900.— 
diantaranja untuk beaja pekerdja 
'an2 penting, untuk pekerdjaan 
pagin dan untuk “belandja pega- 

ai. 

PERHIASAN D Die ELAPKAN 
Njonjah Th. P. N' tinggat 'di' Ka- 

rangtengah timur baru? ini sampai 
3 kali telah” mengalami kerugian 
karena penggelapan barang perhias- 
an jang dilakukan oleh seorang ber- 
hama S. umur 40 tahun berharga 
semuanja Rp. 5.200,—. Pengusutan 
sedang dilakukan oleh fihak jang 
'berwadjib. Selandjutnja dapat dika- 
'barkan, bahwa salah satu perhiasan 
milik njonjah tsb. diatas dapat di- 
'beslag oleh polisi dari tangannja 
S, M. di Lemahgempal Semarang.   

lam tahun tebang 1953/54 mempu 

sidang pleno jang ke-II untuk ta- | 

Membpr Djumi 

entjana Alam 
Kek Hasan Tuhan 
K3 

    

(Oleh: H. 

133). 

ka bumi ini, dalam tempo tiga 

rapa kerusakan dan kebinasaan 
Inggris terserang badai, meskipu 

Di Iran, dengan tiba-tiba ada 

Lebih dari 1400 djiwa manusia 

Turki, terserang gempa bumi 
jang hebat djuga, sehingga mem 
'bawa korban manusia jang tidak 
Ikurang dari 1000 - orang' 
Idan 2000 orang luka2, belum ter 

hasil, tidak sedikitlah kalau  di- 
uraikan satu-persatunja bentjana 

manusia, orang jang biasa mem 

tertulis dalam surat2 kabar, tentu 
dapat membajangkan sendiri 
sarnja. bentjana alam pada tahun 

lini. Di Indonesia tidak ketingga 
Ilan beberapa daerahnja jang ter 
iserang bahaja 'alam,” seperti di 
|Atjeh. terserang bandjir begitu 
besar sehingga menimbulkan be 
Iberapa kerusakan: dan disamping 
itu pada minggu2 belakangan ini 
Irupa2-nja timbul bahaja meletus 
nja gunung2 berapi dibeberapa 
daerah 'di Indonesia. 

Kekuasaan TUHAN. 

Adanja bentjana alam ditimpa 
kan atas manusia sebagai jang ter 
tera diatas 'itu, sekalipun” "oleh 
kebanjakan manusia sendiri su 
dah dianggap dan dipandang per 
kara biasa, tetapi pada hakekat- 
nja mengandung suatu ,,peringa 
tan besar” kepada ummat manu 
sia. Peringatan ' besar, bahwa 
TUHAN itu Maha Kuasa. Kalau 
Dia berkuasa mentjiptakan dari 
,tidak ada” mendjadi ,,ada,” ma 
ka Dia djuga berkuasa mentjipta' 
kan dari ,,ada” mendjadi ,.tidak 
ada.” : 
Tg ahli pengetahuan dewasa 

, dengan fikiran dan pengetahu 
PN dan dengan serba matjam 
alat-alat jang diperoleh dan diha 
silkan dari pengetahuannja, ber- 

|usaha pada sebelum  terdjadinja 
bentjana alam untuk  mentjegah 
djangan sampai bentjana itu: ter 
djadi. Mitsalnja. djika disuatu 
tempat (daerah) ada gunung bera 

|pi kiranja akan meletus, dan dgn 
sebab. meletusnja itu akan meng 
akibatkan hudjan abu dan gempa 
bumi didaerah2 sekelilingnja, pa 
da hal gempa bumi itu tentu me 
nimbulkan kerusakan dan kebina 
saan manusia, maka mereka ber 
usaha dengan sekuat fikiran dan 
tenaga "untuk mentjegah meletus 
nja gunung itu. Meskipun demi 
kian, namun djika TUHAN 
menghendaki gunung berapi 
meletus, tidak akan ada seorang 
pun jg dapat mentjegahnja dan 
gunung itupun meletus djuga.   

Manusia boleh berusaha dan ber- 
daja upaja mentjegah akan terdjadi 
nja gunung jg mau letus, seperti dju 
ga ia boleh  berichtiar mengobati 

' dan menolak penjakit orang jg ter- 

serang penjakit Karena akan mati: 
tetapi menahan akan datangnja ke- 
matian itu tidaklah akan berkuasa, 
demikianpun ia tidak akan berkua- 
sa mentjegah terdjadinja gunung be 
rapi jg akan meletus. 

Djuga - adanja air bah jg datang 
meluap disatu daerah (kota), entah 
dari air laut dan entah dari 'air hu 
djan jg terus menerus turun dari 
atas, manusia tidak akan dapat me 
nolak 'atau menahannja.. Oleh sebab 
itu, maka tidaklah sepatutnja kalau 
manusia pura2 tidak mengakui ada 
.nja kekuasaan dan kekuatan “ghaib, 
jalah kekuasaan TUHAN. 

Peringatan TUHAN. 

Ajat Firman ALLAH sebagai 

ngandung suatu peringatan keras 
atas segenap ummat manusia. 

ALLAH hendak menghantjur ' bi 
nasakan ummat manusia jang ada 
sekarang ini, apakala mereka p 
da umumnja telah berdurbaka 
kepadaNja,  hanja mengandung 

peringatan, bahwa, hendaknja ma 
nusia insjaf benar2, betapa kekua 
saanNja jang Maha Kuasa itu dji 
kas "hendak melenjapkan “atau 
menghantjur-binasakan segenap 
umrhat manusia dimyka bumi ini 
dan menggantinja dengan "mach- 
luk 'Tain, machluk jang baru: de 
ngan semangat baru, bukan sema 
ngat dungu' jang berfikiran beku 
dan berhati lebih Keras dari bata, 
tentu kehendakNja itu. terdjadi. 
Dalam ajat lain ALLAH menja 
|takan, jang artinja: “3 

Tidaklah engkau ketahui, bah 
wasanja ALLAH telah mentjipta' 
kan langit dan bumi dengan ke 
'benaran, djika Dia menghendaki 
melenjapkan kamu dan -menda- 
tangkan machluk jang baru, tidak 
lah jang demikian itu sukar bagi 
ALLAH.” (Surat Ibrahim ajat 
19—20). 

Dengan demikian hendaknja 
manusia insjaf, bahwa TUHAN 
selalu memberi peringatan kepa 
da mereka, agar djanganlah terus 
menerus berbuat durhaka dan 
durdjana kepadaNja. Tetapi apa 
bila manusia dengan peringatan 
ajat FirmanNja sebagai jang ter 
tera diatas itu, tidak djuga . mau 
insjaf, maka bentjana alam jang 
bermatjam2 tjorak dan "ragam 
nja akan ditimpakan -atas diri ma 
nusia. Dan adanja bentjana alam 
itu adalah untuk menundjukkan, 
bahwa TUHAN apakala telah 
menghendaki menghantjur-binasa 
kan 'manusia dan mengganti dgn 
machluk jang baru adalah mudah 
sekali: tidak akan ada seorangpun 
jang akan dapat menahan dan 
menolaknja. 

  

Test Peringatan 

  

Djika (ALLAH) berkehe aa 
manusia!, dan Dia mendatangkan orang2 ig lain: dan adalah AL- 

LAH atas jg demikian itu Maha Kuasa. 2 (O. Surat An Nisaa ajat 

BENTJANA ALAM jang didjatuhkan atas 

patlah dikatakan ,,besar djuga”. Negeri 
dari air laut dengan besar-besaran, : sehingga 

kerusakan djugas dan di Amerik 

(dusun) jang menimbulkan kebinasaan manusia 

tewas | 

Ihitung barta benda dan hak mi | 
liknja: jang rusak, karenanja. Al- | 

alam jang baru ditimpakan atas | 

batja dan mengikuti berita2 jang | 

bel 

itu | 

jang tertera diatas itu, adalah me | 

Ajat itu tidaklah berarti, bahwa | 

r Chalil) 

“Dita membinasakan kamu hai 

diri manusia dimu 

jang baru lalu, ga 

na terserang bandji 
meajmbulkan ba 

a manusia. 
menimbulkan 

empat bu 

harta benda dan 
n tidak besar, teta 

a baru2 inipun 
gempa bumi dz 

      

biniisa, “Karanangg 
  

    

— SI GRUNDEL — 
TNI kalau dalam waktu ser- 

ha susah ini padjak ton- 
tonan naik, lalu kartjis ton- 

tonan ikut naik, kan saja 
tambah susah kalau mau     nonton?!? 

Universitet 
Kedokteran 
Sum-Utara 
Rentjana Beaja 

200.000.000 

Dalam suatu upatjara jg berlang 
sung hari Senen, gubernur Sumate- 

ra Utara Abdul Hakim telah mele 

takkan batu pertama dari bangu- 
nan2 Asrama Mahasiswa Kedokte- 
ran, Asrama  Djururawat dan kli- 

niek rumah “sakit mata di Medan. 
Pembangunan ketiga tempat ini ada 
lah termasuk dalam rentjana pern- 
bangun tan kompleks Universitet Ke 
dokteran Sumatera Utara diatas ta 
nah jg luasnja lebih kurang 130 hek 
tare terletak disebelah ' Barat daja 
kotabesar Medan, ditepi djalan be- 
sar Medan menudju Brastagi, "ig dji 
Ka rentjananja . dirampungkan selu- 
ruhnja, akan makan  biaja Rp 200 
djuta. (Antara). 
  

  

DJUARA PUTERI 
KE WIMBLEDON 

MALAYA 

Nj. Helen Dew, djuara 
tennis Malaya tahun 1952 untuk 
permainan single puteri, akan tu 
rut serta didalam pertandingan2 
kedjuaraan Wimbledon tahun ini. 
Dengan demikian ia akan men- 
djadi djuara puteri Malaya jang 
pertama kalinja mengambil bagi- 
an dalam pertandingan2 kedjuara 
an Wimbledon. 

Pada tahun jang lalu Ong 
Chew Bee tampil ke. Wimbledon 
sebagai wakil dari Malaya, akan 
tetapi ia tidak mentjapai tingkat- 
an jang landjut. 

ATLETIK: YAMADA ME- 
NANGKAN MARATHON. 

| Pelari Djepang, Keizo Yamada, te 
'lah memenangkan pertandingan lari 
Marathon di Boston dalam waktu 
12 djam 18 menit 51 detik, dengan 
(mana ia telah mentjapai rekor. Ke: 
dua ialah pelari Finlandia, 
'Carvonen, ketika Karl Gesta Lean- 
kderson “dari Swedia dan keempat se 
'orang pelari ' Djepang' lagi, jakai 
|Katsuo Nishida. ' 

OLYMPIADE 1956 PADA 
22 NOPEMBER — 9 DES. 
Komite Olympiade Australia te- 

lah memberitahukan kepada -Komi- 
Ite. Olympiade Internasional jg kini 

a sedang berkongres “di Mexico. City, 
“bahwa penjelenggaraan Permainan 
“Olympiade ig, ke-XVI pada tahun 
1956 di Melbourne, dirantjangkan 

Imutai tanggal 22 Nopember sampai 
19 Desember. 5 

Sebagaimana diketahui IOC te- 
lah: menetapkan Melbourne sebagai 
aa at “penjelenggaraan Permainan 
Ilympiade tahun 11956, dengan me 

njataka n kepertjajaannja sepenuh- 
'nja” dalam kebidjaksanaan Panitya 
Penjelenggaraan. 

KOMITE OLYMPIADE 
' INTERNASIONAL. 

Pela 
an I 
Timur. 

Komite Olympiade Internasional 
pada,hari Selasa telah peladjari so 
al2 keanggotaan R.R.T. dan Djer- 
man Timur. Ketua Komite Olympia 
de Internasional Otto Mayer (Swiss) 
menjatakan bahwa kemungkinan di 
rundingkannja . soal keanggotaan 
RRT dan Djerman Timur itu dalam 
tapat Olympiade pada — tihun 
jang akan datang. Tetapi disamping 
keterangan Otto Mayer itu, negara? 
jang pro komunis mengingini, agar 
R.R.T. dan Djerman Timur itu di 
perkenankan turut serta dalam per 

lawn- 

jari soal Keanggota- 
T. dan Djerman 

jang “akan diadakan di 

yer katakan djuga, . bahwa "Komite 
jang berada dibawah pimpinannja ti 
dak dapat melindungi negara2 tjalon 
anggota tsb, disebabkan kurangnja 
pengertian akan perkembangan 'orga 
nasasi2 keolahragaan dalam negeri? 
tersebut. Maka selandjutnja Otto 
akan menanjakan hal tsb kepada ke 
tua delegasi Rusia, Andrianov, me- 
ngenai organisasi olahraga dari ne- 
gara2 tjalon tsb. 
Demikian U.P, 

  
dari Mexico City, 

. 

Veikos 

tandingan2 Olytiipiade Internasional : 
i Melbourne 

pada tahun 1956. Achirnja Otto Ma- 
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Tabah Dan Tidak Ter- 
buru Dim Meng ' 

Politik RM 239 3 

KALANGAN2 R 
kota Inggris hari 
mau me 
tah berita bah 
ri Winston Ch 
lagi akan be 
untuk men 
tidak resmi 

teri Sovjet L 
Berita tsb. 

an London 5) 
dalamnja 
djungan 
akan bersi: 

mungkin 
temuan 

Para pe 
njatakan berita et 
mendjadi : tawar, disebab 
keterangan  dalamnja - b 
Churchill 
terbaik. sang 

Para pembesar tadi seland 
nja mengi kepada 'pern 
taan perdana men ch 
Senin malam “gibont , madje 

  

rendah, dalam mana ia Ona 

terburu. 
nafsu dalam ' perhubungan de- 

kan bahwa ',kita "harus kap tabah dan” tidak 
ngan Rusia”. 

Diduga bahwa dalam . perde- 
batan mengenai politik luar nege- 
ri jang diadakan dalam  madje- 
lis hari Rebo, Churchill membe- 
rikan pendapatnja tentang perhu- 
bungan setjara — perseorangan 
dengan perdana menteri  Malen- 
kov itu. Kabarnja Churchill da- 
lam hal ini berpendirian bahwa 
kontak setupa itu-hanja “akan 
ada faedahnja, bila perundi 
ngan? genfjatan sendjata di Ko- 
rea telah memperlihatkan hasil2 
jang lebih njata (AFP-Aneta) 

Andjuran 
Eichelberger 

Supaia Djepang Mem- 
punjai Angkatan 
“Perang . Kuat 

LETNAN-DJENDRAL Robert 
L. Eichelberger, “bekas komardan 
tentara ke-8 Amerika di Djepang 
jang kini sudah dipensiun, hari 

8 mengandjurkan supaja Dje 
pang mempunjai angkatan perang 
jang kuat, 'agar kaum Komunis 
tidak berani melakukan »20resi” 
di Timur Djauh. Dikatakan, bah 
wa untuk 'itu Amerika “dapat 
membantunja karena suatu  Dje 
pang jang 'kuaf berarti Amerika 
tak perlu mengeluarkan uang un 
tuk pasukan2-nja di Djepang. 

Menurut Eichelberger, suatu 
Djepang jang kuat tidak merupa 

oi negara2 lainnja 

  

kan bahaja bagi 
di Timur Djauh. 

Eichelberger - 

  

mengen 

U.P. (Antara) 

  

PENUMPANG PALEMBANG— 
DJAKARTA TIDAK PERLU 

TANDA TJATJAR. 
Kepala exploitasi djawa'an kereta- 

api di Sumatera Selatan “mengabar- 
kan pada hari Senin di Palembang, 
bahwa mulai hari itu para penium- 
pang kereta-api dari Kertapati Pa- 
lembang) ke Djakarta (Djawa) tidak 
perlu lagi memakai surat suntikan 

                                                                           

menganggap kini saat 

jut- 

pendapafnja itu atas pertanjaan2 | 

fidak Tahu 
ia Dengan 

        

jantik ? 
14 DARI 85 orang wa 

nita2 m remadja dite 
| sebagai tjalon dim 
aan untuk merebut 
»Miss Beautiful 
(Ratu ketjantikan 
Kach Siun 

“| 

  

       

aa   lari ke-14 tjalon" — Jainnja 

plomat? Barat 
. Menafsirkan 
»Offensif-Perdamaian” -nja| 

Pierre J. Huss : Chas ,,Suara Merdeka”) 

bahwa p' 
belum akan berachir. Para diplomat itu me- 

jang sebenarnja antara blok Barat dengan 
pala Malenkov : 
rdamaian mengenai Korea dan mungkin p Maan ge ea ungkin pu 

A eh Moskow sekarang telah menfjapai 
Oleh pihak Moskou. 

   

B3 - 

Mak 
Ng 

sad Bur 

ngalaman pada PBB mem- 
rang dingin antara Barat de- 

dari Rusia akan datang se- 

setjara damai dengan'siapa sa- 

ta negara2 sekutu 
gerakan2 perdamaian Sovjet itu de 
ngan kenang?an jang mengandung 
kegelisahan. Makin banjak merpa- 
ti2 perdamaian terbang dari djuru- 
san Moskow, maka makin banjak 
pula djuru2 bitjara Barat itu terke 
nang kepada filsafah Lenin dalam 
hal menguasai negara2 paling kuat 

sempatan untuk melepaskan lelah, 
perdamaian atau peperangan.” Para 
diplomat itu mengemukakan, bahwa 
masa tigapuluh tahun jang lampau 
telah membuktikan — kebenaran? 
strategi Moskow jang sudah tak 
asing lagi, jaitu setjara diam? ma 
dju dua langkah dan kemudian de-   Aa Gempa 1 

| 4 
n 

| Dulles: 
Rentjana Barat Mengenai 
Keamanan Negara Tak 

|. Mungkin Dirobah 

   

EN LK LUAR negeri Ame 
'rika Serikat John "Foster Dulles 
hari Selasa . menjatakan sebelum 
bertolak ke Paris, bahwa r€ntjana 
dewasa mengenai keamanan nega 
ra2 Barat tidak mungkin dirobah, 
oleh karena kampanje damai Ru- 
sia belakangan ini. Dulles bertolak 
ke Paris untuk menghadiri sidang 
Dewan NATO. Ia disertai oleh 
menteri keuangan George Hump- 
brev dan direktur MSA Harold 
Stassen. ! 

»sTudjuan kami jang pokok ia- 
Jah: untuk menemukan 'persesuai- 
an mengenai program pertahanan 
NATO tahun 1953.-Saja rasa ini 
mungkin tertjapai, sehingga daja 
pertahanan NATO dengan demi- 
kian akan lebih mendjadi kuat”, 
kata Dulles. 

Selandjutnja dikatakan bahwa 
para perantjang ,NATO ingin 
mempeladjari keadaan dunia, chu 
sus ditindjau dari sudut usul? 
presiden Eisenhower dalam pida- 
tonja tg. 16 April jang lalu, ,,Se- 
lain dari itu kami hendak mele- 
takkan dasar2 untuk perkemba- 
ngan rentjana ditahun2 berikut- 
nja, jakni rentjana djangka pan- 
djiang jang akan memberi ke- 
mungkinan bagi kami untuk me- 
nangkis sesuatu serangan militer 
dengan tiada' mengabaikan poten- 
si ekonomi dan politik”, demiki- 
an Dulles. (Reuter). 
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KETJELAKAAN KERETA API 
DI AMERIKA. 

Polisi di Dillon “dinegara bagian 
Carolina Selatan menerangkan, bah- 
wa 5 orang telah tewas dan kira? 
150 Juka2, ketika kereta api stream- 
line ,,Champion Express” dari masi 
kapai kereta api Atlantic Coast” 
hari Senin tengah malam mendapat 
ketjelakaan dalam perdjalanan dari 
Miami ke New York. 14 dari ke-18 
gerbong kereta api “keluar dari rel   tjatjar. dan terguling bertumpuk-tumpuk. : 

Harapan Perdamaian 
“Makin Bertambah Besar Dan Kuat p 
Kedua Pihak Besar Jg Bertengkar 

Supaia Diandjurkan Bertemu : 
Kata 

" ,SHARAPAN AKAN 
besar dan kuat akibat 

   

£ 
sediaan untuk berdamai,” demikian kata Waldl 
Perserikatan Banbs42, L.N. Palar 
dang umum PBB, pada waktu 

Palar 

perdamaian dewasa ini telah bertambah 
memberikan tanda2 tentang ke 

Indonesia pada 
didalam panitia politik dari si- 1 P Waktu diadakan perdebatan tentang tinda kan2 jang harus diambil untuk mentjegah berkobarnja perang unia ketiga. ,,Bangsa2 didunia telah membuktikan ' bahwa: mere Ka mengerti akan semangat baru 

Dan karena ini 
tiewakan, bahwa PBB sampai seka- 
rang belum pula berhasil untuk 
membuktikan semangat berdamai! 2 
ini sebagaimana halnja terdjadi di- 
luar dinding organisasi dunia ini”, 
demikian kata Palar lebih landjut. 

»Kita harus berdaja upaja seda- 
pat-dapatnja untuk mengadakan 'pe- 
robahan dalam keadaan ini. Kita ti- 
dak boleh meninggalkan sidang 
umum PBB ini dengan tangan ham- 
pa. | Organisasi ini berkewadjiban 
untuk bertindak sebagai wakil per- 
tama dan alat untuk perdamaian: 
Pada hakekatnja 
PBB”, kata Palar. ag 
Menurut pendapatnja, PBB dapat 

menunaikan kewadjibannja dengan 
menerima baik resofusi2, dalam 
mana dikemukakan tjara2 spenjele- 
saian jang dapat diterima oleh ke- 
dua fihak ,,jang dewasa ini mentjo- 
ba saling mendekati dalam usaha 
masing2 untuk mentjari djawaban 
atas pertanjaan: perang atau da- 
thai. 2 

Karena ini delegasi Indonesia, me- 
nurut Palar, dalam  tindakan2nja 
pertama-tama akan mentjoba untuk 
memberi kesempatan kepada kedua 
belah fihak untuk saling mengerti 

hadap jang Jain. , 

Masalah tawanan perang 
Mengenai usul2 jang terachir dari 

pihak Utara tentang soal tawanan 
perang, Palar berkata, bahwa usul2 
ini menurut pendapatnja menun- 
djukkan djalan kearah penjelesaian, 
jang sama bunjinja “dengan usul jg. 
dikemukakannja oleh India dalam 
resolusinja dalam, bulan Desember 
jang lalu. 

Djalan ini, menurut Palar, jalah: 
pembukaan kembali ' perundingan? 
tentang gentjatan sendjata dengan 
segera antara fihak2 jang bersang-| 
kutan, atas dasar djandji, bahwa 

inilah kewadjiban 

ini. 

sungguh menge-s mereka akan segera mnegembalikan 
tawanan2 perang jang menghendaki- 
nja, sesudah gentjatan sendjata. itu 
tertjapai, sedangkan tawanan2. pe- 
'rang lainnja diserahkan kepada suatu 
negara jang netral. jang kemudian 
(bertanggung djawab atas tawanan? 
itu. 

Selandjutnja Palar menguraikan, 
bahwa pemerintah RRT dan Korea 
Utara tidak merobah prinsip2 mere- 

(ka mengenai pengembalian tawan- 
an-tawanan perang ini dan bahwa 
PBB djuga harus mempertahankan 
prinsip2nja jang ditjantumkan dalam 
resolusr India itu. ,.Tetapi apabila 
satu dari fihak2 jang bersangkutan 
ini dalam amanatnja kepada PPB 
menjatakan kesediaannja untuk me- 
Ingatasi perbedaan pendapat menge- 
Inai sesuatu hal,” maka ini - tidak 
| membebaskan PBB dari kewadjiban- 
nja untuk mentjari dasar penjelesai- 

jan, agar - kesulitan2 terachir jatig 
menghalang-halangi tertjapainja gen- 
|tjatan sendjata di Korea dapat di- 
hilangkan”. 

Acintehya Palar menjerukan kepa- 
ida Perserikatan Bangsa2 supaja 
memberikan ,,sumbangan jang kon- 
'struktif, agar sidang ini dapat di- 
tinggalkan dengan kepertjajaan, bah- 
wa PBB telah melangkah madju ke- 
arah dunia jang lebih damai dan 
(lebih aman”. (Aneta). 

ngan protes serta memberikan kon- 
sesi sebagai tanda . persahabatan 
mundur kembali satu langkah. 

Sikap Moskow jang berobah de 
ngan tiba2 menudju kepada mentja 
pai gentjatan sendjata dimedan pe- 
rang Korea dan menghapuskan ve- 
tonja dalam Dewan Keamanan un- 
tuk memilih diplomat Swedia Dag 
Hammarskjoeld sebagai sekretaris 
djenderal PBB jang baru untuk 
menggantikan Lie meskipun sikap 
ini hanja buat sementara' waktu'sa 
dja — adalah dimaksudkan sebagai 
untuk menandakan, bahwa taktik? 
Sovjet telah mengalami perobahan 
untuk membuktikan - pernjataan? 
perdana menteri ' Malenkov, ' bahwa 
Rusia akan memberikan kerdja:su- 
ma kepada Barat. 

Tapi tak ada orang2 jang bodoh 
di PBB — baik dikalangan diplo- 
mat2 jang lebih muda sekalipun — 
jang mau pertjaja bahwa  Kremlin 
telah merobah tjita?nja untuk me 
nguasai seluruh dunia dan untuk me 
nimbulkan repolusi dunia. 
Menurut pendapat ahli2 

jang sudah lama mengenal 
dan pemimpin2nja, maka Kremlin 
telah sampai pada kesimpulan, bah 
wa peperangan di Korea adalah sa 
ngat merugikan bagi Rusia dan ba- 
gi. perhubungannja dengan - Repu- 
blik. Rakjat Tiongkok: selain daripa 
da itu penjebaran tjita2 komunisme 
di Asia serta langkah2 untuk ' me- 
nimbulkan permusuhan terhadap Ba 
rat dapat dilaksanakan dengan le- 
bih berhasil dengan tiada perlu me 
ngadakan "peperangan . sendjata di 
Korea, tjukup dengan offensif per- 
gamaran jang diatur rapi“ oleh Ru. 
sia. 

PBB 
Rusia 

Vishinsky tersenjum. 
Djadi dengan mengachiri masaa-: 

lah Korea dan. pemimpin sekretaris 
djienderal PBB jang baru, Kremlin 
tidak mengalami kerugian apa2 se-k 

keuntungan jang didapatnja sangat 
banjak. Pilihan atas diplomat Swe- 
dia itu untuk memangku  djabatan 
sekretaris djenderal PBB memba- 
jangkan betapa bertambah  besar- 
nja pengaruh Rusia atas organisasi 
dunia itu, berhubung dengan kenja 
taan, bahwa negara Swedia  lang- 
sung berbatasan dengan Sovjet Ru- 
sia. Wakil Rusia pada PBB, Andrei 
Vishinsky, menjatakan kemenangan 
nja ini dengan- memperlihatkan 'se- 
njuman manis, sesudah pentjalonan 
Hammarskjoeld diterima. Jang me- 
madjukan serta jang mentjalonkan 
diplomat Swedia ' itu ialah wakil 
Perantijis. Dalam " hati diplomat2 
jang terkemuka timbul  pertanjaan 
apakah pihak Perantjis mengambil 
langkah ini dengan maksud supaja 
kerdja-sama dari pihak Sovjet akan 
berkembang sampai sedemikian ru- 
pa, sehingga penggabungan tentara 
Djerman kedalam angkatan perang 
Eropah tidak akan mendjadi kenja- 
taan setidak2nja ditilik dari sudut 
tuntutan umum? F 

Hanja sedikit orang di PBB js. 
tidak menginsjafi, bahwa gerakan 
perdamaian 'Sovjet sedjak dari 
mula telah diatur supaja bersama 
an waktunja - dengan masa pem- 
bentukan Masjarakat Pertahanan 
Eropah dan dengan penglaksana- 
an rantjangan pemerintah Eisen- 
hower untuk  mengkoordinasikan 
Bantuan Luar negeri dan Politik 
Pertahanannja di Asia dan di Ero 
pah. Djadi dapatlah dibajangkan, 
bahwa langkah2 perdamaian So- 
vjet itu akan sangat menjulitkan 
rantjangan2 Amerika untuk Ti- 
mur Djauh, misalnja rantjangan 
memperkuat. Djepang, Tiongkok 
Nasionalis dan negara2 Pasifik 
lainnja jang chawatir akan ,,agre- 
si” Moskou. Pasang di Asia mung 
kin akan berbalik dengan tjepat 
untuk kerugian Amerika. 

Suatu offensif perdamaian be- | 
sar dari Rusia jang disokong pu- 
la dengan memberikan beberapa 
konsesi jang konkret dapat meru- 
sakkan perimbangan suara jang 
tak seberapa besarnja dalam par- 
lemen Perantjis: dan Bundestag 
Djerman Barat mengenai pemben 
tukan  Masjarakat Pertahanan 
Eropah. Ahli2 dalam soal2 Ero- 
pah pada PBB mengatakan, bah- 
wa tak ada jang”lebih menarik ba 
gi kabinet2 Eropah jang gontjang 
Kedudukannja daripada berusaha 
untuk mempertahankan kedudu- 
kannja dengan memberikan djan- 
dji2 untuk mengurangi anggaran 
belandja pertahanan-atas dasar, 
bahwa bahaja dari Rusia telah 

        

Para djurubitjara Tiga Besar ser-| 
memperhatikan | 

sekalipun, 'jang bunjinja: ”Djangan | 
biarkan negara2 besar mendapat ke 

lain kehilangan muka sedikit, tapi (Sing. 

umum. 

taraf dimana pemerintahan 

  

  

  

  

  

    

  

Pemandangan atas bahagian dalam suatu konstruksi besar dari beton 
iang didirikan dekat Schenectady didekat laboratorium atoom Knoll jang 
diselenggarakan “oleh General Electric Company. Dalam bangunan ini 
akan “didirikan instalasi atom... kapal2 selam. Gambar ini diambil 
melalui salah satu lobang didindiz jang kemudian akan ditutup rapat 
“setelah instalasi ini mulai 'beker Diseberang tampak instalasi jg serupa. 

2 Kawin- 1 Tjerai 
Alim Ulama Malaya Tjemas Atas He- 

batnja Krisis Perkawinan Diantara 
Golongan Islam Malaya 

ANGKA PERTJERAIAN dikalangan kaum Muslimin nega 
ra bagian Perak chususnja da eluruh Malaya pada umumnja 
kini mentjapai tingkat jang kian, hingga Perhimpunan Alim 
Ulama Seluruh Malaya (,,A 

    

1 Malaya Muslim Missionary Society”) 
imendjadi gelisah, Menurut keterangan djurubitjara perhimpunan 
tadi, Kasierakan di kesultanan Perak menurut perkiraan sekarang 
sangat meningkat djumlahnja, hingga dari 2 perkawinan jg satu 

: . & EN AG ierajan, 3 n 6 

geser an end ana Dalam konperensi perhimpu- 
: « Iman tadi, jang diselenggarakan di 

: ak Ipoh (Perak), 

Hari Kartimi 

Di London 
HARI KARTINI di Lc 

ipada hari Selasa diperingati 
Internasional Women Council 
gedung Overseas 
James Stareet sebagai Iker- 
dja-sama diantara kaum - wanita 
Indonesia dengan India, Pakistan 
dan Ceylon. Demikian diwarta- 
kan oleh ,,Antara” dari London. . 

Njonja Subandrio mengadakar 
tjeramah tentang ,,peranan 
ta di Indonesia” dan menutup 
ramah ita dengan mengataka 
bahwa kedudukan wanita di 
nesia boleh dkiata ada 

Diterangkan oleh Njonj 

  

rakkan kampanje korektif diselu 
ruh Malaya. Selandjutnja diambil 

ngan dengan dewan2 penasehat 
cagamaan Islam-di Singapura 
an Pinang, mengenai langkah2 

jang mereka pertimbangkan “da 
'|lam usaha mengurangi diumlah 

84 Bean hingga dapat didjalan 
ikan tindakan bersama 
men Malaya urusan Soal2 Keaga 
maan diseluruh negeri. 

Tindakan2 jang akan 

“ Konperensi tsb. tadi memutus 
| untuk mengandjurkan supaja 

ra kadi (pengutu atau panghulu 
'Djawa) djangan segera membe 

                                       

  

  

bandrio, bahwa kaum wanita di 
Indonesia tidak hidup ditutup da- js 

permintaan, melainkan minta 
da suami-isteri jang bersang 
Madi Maa kembali kepa 

j 2 minggu. 

  

lam harem. Hanja dalam istana 
radja2, kaum wanita hidup ter 

  

g # 
Kaum wanita di Indonesia, kata| 

Njonja Subandrio, tidak Pan 2 
memakai kain penutup muka. Mere|Ka. 

mendamaikan mere 
ja kKonperensi mengan 
paja dibentuk suatu 
gantara jang terdiri 

m tua2, untuk memberi 
kepada suami-isteri jang 

unjai maksud bertjerai. 
andjurkan supaja didalam 

djangka waktu 100 hari sebelum 
pertjeraian mulai berlaku, si-iste 
ri harus tinggal serumah dengan 
Si-suami, jang harus memelihara 
nja. Menurut pertimbangan kon 
perensi, pertemuan antara suami- 
isteri ini akan memberi kesempa 
tan kepada mereka untuk berda 
mai. 

ka ikut serta — dalam penghidupan d 

Dalam lapangan pendidikan dan 
politik kaum wanita Indonesia mem 
punjai hak sama seperti kaum laki 
dan hal ini ditetapkan dalam Un- 
dang2 Dasar Indonesia. 

Selandjummja dikabarkan dari Lon 
don, bahwa Selasa malam Persatu- 
an Indonesia, jaitu perhimpunan ma 
sjarakat Indonesia diibu-kota Inggris 
jang meliputi staf dan pegawai2 ke 
dutaan Indonesia serta orang2 par- 
tikelir Indonesia, mengadakan resep 
si di Chelsea Townhall. Diantara jg 
hadir tampak 29 orang Duta dan Tentang soal perkawinan. 
beratus-ratus diplomat dan politici. Tentang soal perkawinan, kon 

perensi berpendapat bahwa orang 
orang jang bermaksud akan ka 
win, 14 hari sebelumnja harus 
memberitahukannja kepada kadi: 
dalam tempo tsb. tadi, kadi akan 
mengumumkannja dimasdjid desa 
tempat kediaman tjalon mempe- 
lai Taki-laki. 

Menurut pendapat kaum alim 
ulama Malaya, hal ini akan men 
tjegah terdjadinja perkawinan2 jg 
tergesa2 dan' rahasia. 

'(Antara-UP) 

ura Ala- 

  

Kominis Amerika 
Tak Sedia Umumkan Daf- 

tar Nama? Anggautanja 

Partai komunis Amerika telah 
mengumumkan sebudh manifest “da- 
lam mana dikatakan, bahwa mereka 
tidak akan memenuhi tuntutan pa- 
nitya pemerintah untuk mengumum- 
kan nama2 anggauta partai. Mani- 
fest tadi jang ditandatangani oleh 
ketua partai menerangkan, bahwa 
partai komunis Amerika . menolak 
tuduhan bahwa mereka agen luar 
negeri. Dalam manifest dikata- 
kan, bahwa 15.000 kaum komunis 
di Amerika telah mengabdi kepada 
negara. dengan terdjun dalam keten- 
taraan jang bertempur melawan ne- 
gara-negara Asia. Ini adalah suatu 
bukti jang positif, perasaan patriot 
kaum komunis, demikian bunji ma- 
nifest itu. (AFP-Aneta). 

  

  

Sin a 

mi 

Karendi Imp 
nesia T mbeli 

Lagi 

PANITIA 
ri soal import barang? 

  

nunda keputusannja hingga bulan 
Djuni mengenai soal apa jg ha 
rus dilakukan dengan tekstil Ka 
pang jang mempunjai harga kira 13 AA Kala 'Amerika dan 
jang harus didjual di Singapur .. Guota import di Malaya 
til Djepang untuk tahun 1953 telah 
ditentukan sebanjak 26 djuta dollar 
Amerika, jang separohnja harus di- 
ambil dalam bulan Djuni. f 

Dikatakan oleh panitya tersebut, 
bahwa oleh karena Indonesia ham- 
pir tidak  mengimport tekstil dari 
Singapura, maka para pedagang tak 
sanggup mendjual tekstilnja. 

Kalangan dagang di Singapura da 
lam pada itu menduga, bahwa guoa 
ta import tekstil Djepang dalam per 

la pendapat bahwa bukan tidak 
mungkin pula bagi gerakan2 perda 
maian Sovjet ini untuk  mentjapai 

Eisen- 
hower sendiri Tambat laun akan 
menghadapi perdjuangan hebat utk. 
mempertahankan anggaran belan- 
dja pertahanannja jg tidak sedikit 
djumlahnja itu. Selandjutnja  ahli2 
pada PBB meramalkan, bahwa ss- 
telah tertjapainja perdjandjian gen- 
tjetan sendjata di Korea — maka 
Kremlin akan melangkah kedjuru- 
san menawarkan untuk , menjelesai- 
kan masaalah unifikasi Djerman, 
untuk mengikat perdjandjian perda 
maian dengan Austria dan achirnja 

uan anta- 

  

  berkurang.   Dalam soal ini, maka timbul pu- presiden Eisenhower. 

untuk mengadakan pertem 
ra perdana menteri Malenkov dengan | tengahan kedua tahun ini akan diku 

rangi dan mungkin djuga ditunda. 
  

S
m
a
 

La 

hari Selasa diben f 
'tangkan rentjana2 untuk mengge | 

keputusan pula untuk berhubu | 

Departe- | 

n surat tjerai apabila diadju | 

lita, maka saja mendapat 

0
 

3
 

JANG mempeladja 
di Singapura hari Selasa telah me | 

FA ek 

sekali saja kemukakan 
menerangkan setjara h: 
raf mabuk” di Rusia, dan ditam 
arti tuan su 
ting kedu 

  

    

Kemudian seorang nenek dgn 
senjuman dibibirnja mengundang 

seberapa banjak Pa RA K1 
sebuah desa. Bon ok ini dibikin 

lang. Didinding dalam 
itu tergantung sebelah  menjebe 
lah salib Geredja Orthodox Rus 
dan sebuah potret Stalin. j 

Lantas saja teringat kepada se 
orang perwira angkatan perang 

|sandar kebahu saja untuk mengin 
'tip apa jang, saja tjatat dalam 

Itundjukan “kesenian digedung ko 

di Moskou itu. : 
Rusia, dari apa jang dapat saja 

saksikan mengenai dirinja, 

lah suatu negara jang penuh dgn 

ma lain. : 
' Misalnja, kita menjaksikan ke 
luarga jang memakai pakaian sa 
ngat sederhana mundar-mandir 
diruangan jang berdinding 'ke- 
'emasan dan marmer pada djalan 
dibawah tanah di Moskow. 2. 
ibu menggendong seorang anak 
ketjil na, S-bapak suatu 
bungkusan dipunggungnja. 

Dan dinegeri jang penuh dgn 

  

TJATATAN REDAKSI: 
Berturut-turut akan kita 

| muat karangan exclusief me- 
ngenai Rusia “dari Nj. June 
Me Ilvaine, . seorang warta- 
wan Amerika jang baru-barii 
ini dengan 8 orang warta- 
wan-wartawan Amerika lain- 
nja, telah mengundjungi Ru- , 
sia selama Lk. 7 hari. Nj. Mc 
Ilvaine adalah ketua redaksi 
dari madjallah Weekly Ar- 

“chive”,. di  Downingtown, 
Pennsylvania, Perlu kita -pe- 
ringatkan kepada pembatja, 
agar keritis sekali dalam 
mengikuti uraian Nj. Mc Il- 
vaine tadi. Maklum, ia ada- 
lah seorang Amerika, jang 
tentunja banjak sedikit. sudah 
mempunjai purba-sangka me- 
ngenai keadaan2 di Rusia.   p 

'hal-hal "jang saling bertentangan 
itu, maka jang-akan sangat mena 
rik perhatian ialah bila bertemu 
pada suatu pertundjukan tari -bal 
let, jang dipandang di Rusia seba: 

ai ,,agama jang ketiga.” 
: Bolshoi jang megah. 
Gedung komidi Bolshoi itu, jang 

didirikan ditahun 1854, mempunjai 
kemegahan dari .keindahan bangu- 
nan2 dizaman "lampau “dan tegak 
berdiri dengan megahnja dengan di 
kelilingi oleh gedung2 Partai Komu 

    
'nis dari zaman modern. 

Dalam gedung komidi itu terdapat 
sebuah restoran, jang kalau di barat 
'sama dengan bar tempat minum ijs 
cream dan kuwe2 pada waktu pause. 
"Keadaan dalam ruangan itu sudah 
banjak jang diperbaharui, tapi pang 
gung serta susunan kursi balcon ma 
sih seperti waktu dizaman Czar. 
Keadaan dibelakang panggung, di 

mana para Czar dizaman lampau 
menghibur dirinja dengan minum 
cHampagne serta bersanda gurau de 
ngan penari2 ballet jang disukainja, 
masih tidak berobah. 

Kebagusan serta keindahan tari 
ballet Rus, baik pada zaman Komu 
nis sekarang sekalipun, masih tetap 
prima, tetap .,kelas satu”. 

Pertundjukan tari ballet jang saja 
saksikan bernama  ,Swan Lake” 
(Danau Angsa) dan ,,Red Poppy” 
(Kembang Poppy Merah) disadjikan 
dengan kehalusan dan keindahan jg 
tidak kalah mutunja dengan apa jg 
pernah saja saksikan diluar Rusia. 
Dan penari ballet Rus jang paling 

tersohor, Ulinova namanja, meski- 
pun sudah mentjapi usia 43 tahun, 
masih djarang akan kita djumpai pe 
nari2 Barat jg. dapat memadainja. 

Sebagai dalam ,,trance” 
Bangsa Rus memang sudah 

pada tempatnja merasa bangga 
akan tari balletnja, tapi apa jang 
lialami mereka pada waktu me 

nja pertundjukan tari bal 
let itu adalah lebih daripada se 
'kedar rasa kebanggaan belaka. 

Sambil melajangkan panda- 
ngan ae kepada muka manusia 
(disekeliling saja jang duduk terte 
kun -menjaksikan pertundjukan 
tari ballet bernama ,,Swan Lake” 

kesan 
seolah-olah saja sedang berada di 
(tengah-tengah manusia jg sedang 
dalam ,,trance”, 

Warna muka seperti ini saja 
saksikan pula pada wanita2 wak 
ibu mereka menghadiri upatjara 
sembahjang Paskah pada kathe- 
dral Yelokhvski di Moskow. 

Tari ballet itulah jang masih ting- 
gal sebagai salah satu dari beberapa 
kenang2an dari masa jang lampau 
dan pemimpin2 Komunis rupanja ti 
|dak sedikit djuga chawatir bahwa se 
mangat2 sebelum zaman repolusi jg 
terkandung dalam  tari2 ballet itu 
akan bisa melemahkan semangat 
Komunis” 0 aG3 Har 3 
Malah sebaliknja pemimpin2 Me- 

rah mempergunakan 'tari2 ballet itu 
untuk memadjukan tjita2 mereka. 

Penari Ulanova adalah salah se- 
orang dari beberapa penari Rus jg 
sampai empat kali mendapat hadiah 

   

Ii 

munis jang dapat didjadikan tjon-   toh teladan bagi mereka jang tjinta 

  

DJURUWARTA .UNITED Press 

di PBB, Bruce K. Munn, pada hari 

Rabu mengabarkan dari New York, 

|bahwa sesuai dengan seruan Ameri 

ka Serikat, Tiongkok Kuomintang 

telah berdjandji kepada PBB akan   KMT Djandji Bantu Tarik Mundur Pasukan Li 
memberikan bantuan sebesar2nja un 
tuk mengusahakan mundurnja pasu 
kan2 djenderal Li Mi dari Birma. 
Djaminan Tiongkok Kuomintang jg 
demikian ini diberikan kepada Pani 
tia Politik Sidang Umum PBB, sete 
lah utusan Amerika Serikat, Henry 
Cabot jr., mengutarakan suatu ren! 

z 

tjana penjelesaian 3 pasal jang se- 
suai dengan statement jang “diberi- 
kan oleh pemerintah Taipeh baru2 
ini. , 

taan, bahwa Panitia Politik mempu 
njai kepentingan besar dalam meng 
usahakan kemungkinan mundurnja 
pasukan2 djenderal Li Mi dari Bir- 
ma, pemerintahnja telah mengusaha 
kan kepadanja untuk menjatakan-ke 
pada Panitia, bahwa Tiongkok Na- 
sionalis akan memberikan bantuan- 

Utusan Tiongkok Kuomintang, Ting 
fu Tsiang, menurut berita itu telah 
menjatakan, bahwa mengingat kenja 

      

Mi Dari Birma 
nja jang sebesar-besarnja untuk men 
tjapai tudjuan tersebut, Diandji pe 
merintah Taipeh ini oleh kalangan 
penindjau jang mengikuti perkemba 
ngan masalah tersebut dianggap se 
bagai suatu djalan-penjelesaian bagi 
pertikaian jang sangat berbahaja an 
tara Birma dan Taipeh iut. (Antara). 

Taja Masuk Kellongoke ng (an | 
1LE 

|dari kaju balok dan beratap Ia- | 
pondok | 

jang derigan tiada disadarnja ber | 

'bloc-note waktu menjaksikan per | 

midi Bolshoi, gedung jang indah | 

ada | 

hal-hal jang bertentangan satu sa | 

'asa dapat menghilangkan 

ahwa 
erkenalkan 

  

— Jane Mc INvaine — 

kepada seni ballet tapi tidak kurang 
pula ketjintaannja kepada komunis- 
'me. 

Disamping seni ballet klassik se- 
perti ,,Swan Lake” gedung komidi 
Bolshoi itu mempertundjukan djuga 
ballet2 moderen dengan mengambil 
tjerita2 anti-Barat. 

Satu2nja tempat dimana saja me- 
lihat rakjat Rus betul2 merasa gem 
bira iafah dalam gedung komidi, me 
njaksikan pertundjukan tari2 ballei 
dan tari2 nasionalnja. 

Selama tudjuh hari saja tinggal di 
Moskow, dalam pengalaman2 saja 
waktu berhubungan dengan bangsa 
IRus, maka sering timbul perasaan 
'pada saja, bahwa pada hakekatnja 

'Fada terbajang dimuka mereka rasa 
ramah-tamah dan persahabatan jang 
/ingin mereka lahirkan terhadap 
bangsa asing. 

Pada saja timbul sangkaan, bahwa 

'memperlihatkan budi: halusnja terha 
'dap kami, malah saja menganggap 
iperasaan sedemikian ada “selamanja 
ipada mereka, dan mereka jang mem 
/perlihatkan sikap: 'sebaliknja hanja 
oleh karena. diserang rasa" takut -ataw 

'Fkarena tidak: tjukup pengetahwannja 
mengenai Barat. 

Dalam suatu pertjakapan resmi se 
orang pembesar tinggi “dari harian 
resmi Komunis ,,Pravda”, berkata 
kepada saja: 

»Kita selamanja bisa hidup-bersa- 
ma dalam suasana damai djika ada 
keinginan kita untuk ita.” 

Ini dapat diterima sebagai suatu 
utjapan jang djudjur tentang rasa 
'persahabatan. 

Wanita Muda 

bang sehingga merupa 
doliar Straits diperguna 
an”, 
maklumat 
perdagangan ftjandu dalam 
djuta straitsdollar. 

Singapura. 

Menurut laporan itu di Singa 
pura sadja hampir 20.000 orang 
jang menghisap tjandu. Mengenai 
hal ini dalam laporan itu dikata 
kan: ,,Bersama2 dengan kawan? 
senasib mereka di federasi: Mala 
ya, "maka orang2 ini menimbul- 
kan ibanjak permintaan akan tjan 
du”. Dalam laporan “itu “ ditam 
bahkan, bahwa salah suatu segi2 
jang mengchawatirkan dari per 
dagangan gelap tjandu ini ialah 
usaha memikat orang2 jg bukan 
penghisap untuk djadi pemadat. 
Ini dilakukan oleh - wanita-muda 
untuk memantjing pemuda2 ke 
lorong2 dan membudjuk mereka 
menghisap tjandu. 

Sampai dimana besarnja hasil2 
daripada wanita2 muda ini tidak 
akan dapat diketahui, demikian 
laporan pemerinfah: itu, jang se 
landjutnja menambahkan: ,,Kenja 
taan bahwa beberapa pemuda di 
bawah “umur 30 tahun telah di 
tangkap dalam razzia jang baru2 
ini dilakukin ' oleh fibak polisi 
menundjukkan, - bahwa pangsa 
pan tjandu' ini tidak terbatas pa 
da golongan orang2 tua sadja. 

Menelan tjandu. 
Suatu kenjataan lain jg meng 

chawatirkan jang diumumkan da 
lam laporan itu, ialah bahwa 
lama kelamaan maka orang2 jg 
sudah kerandjingan akan tjandu 
tidak lagi menghisap tjandu itu 
akan tetapi menelannja sadja, hal 
mana menurut ahli-ahli kedokte- 
ran adalah lebih “berbahaja pada 
tubuh manusia daripada menurut 
|tjara jang biasa. 

Stalin, pun dia adalah seorang Ko- | Sebagian besar orang2 jg me 
nelan tjandu ini, menurut penga 
kuan mereka, ialah untuk me 
hindarkan penangkapan dan hu 
kuman pendjara, demikian dalam 
laporan tsb. , 

Keadaan tubuh orang2 jang 
telah lama menghisap tjandu sa 
ngat menjedihkan, demikian lapo 
Iran itu selandjutnja. Oleh karena 
itu orang2 ini sudah lama putus 

kebia 
saan jang buruk itu. Hampir pa 
da umumnja orang2 jang telah 
lama menghisap tjandu ini ber   pendapat, bahwa adalah pada 

| mengizinkan 10.000 serdadu 

'banjak diantara bangsa Rus jg ingin 

Kembali Dari Russia: (L) 

Ballet Russia Kelas Satu —Rakjat Russia Umum- 
nja Ingin Bersahabat Dgn Siapa 

. Oleh Nj. Jane Mc Ilvaine) 
DIBAW (AINI ADALAH uraian mengenai rakjat Rus s 

Pirawai AN AKA tokoh bernama Mikolai Vavil 
He sai i 

Sadja 

ebagaimana saja melihatnja. Pertama 
. Ov, seorang pembesar Kremlin , jang 
ng penuh djenaka kepada saja, bahwa ,,semuanja ada 32 ta- 

ahnja, 
dah mendjadi maut”. Kemudian saja 
kanmja pada kementerian luar negeri 

makan ketimun Rus — ,,lipat sa dja” katanja. 

»Sesudah sampai kepada taraf. kd232 maka itu ber- 
Ikan Karfsev, seorang : "1 

usia, jang menerangkan kepada saja tjara me- 
egawai jang per- 

  

fak Kemal 
Mate... 

Komentar Djurubitjara 
Birma Atas Pernjataan 

Yaiwan 

DJURUBITJARA pemerintah 
Birma hari Selasa menamakan se- 
byah pernjataan jang disiarkan 
oleh kantor berita Taiwan, bahwa 
Birma telah menanda' tangani se- 
(buah perdjandjian militer rahasia 
dengan 'pemerintah Pekirig, jang 

T. memasuki wilajah Birnta guna 
'memerangi pasukan2 gerilja Na- 
'sionalis, sebagai dusta “jang tidak 
mengenal malu”. 

| Djurubitjara tadi berpendapat 
bahwa  kampanje , Kwomintang 
itu dilantjarkan pada waktu ber 
samaan  dibitjarakannja pengadu 
ah. Birma terhadap . pemerintah 
Taiwan dalam Panitya - Politik 
PBB, dengan maksud .mengeruh 
kan suasana dan membingungkan 
para utusan. 

Ia “ menambahkannja bahwa 
..Birma akan mendjadi negart ter 
'achir didunia jg menandatangani 
jperdjandjian2 militer setjara klan 
:destin dengan negara manapun 
idjuga. Bila memang dipandang 
perlu, maka Birma tidak akan 
ragu2 menanda tangani perdjan 
djian2 militer setjara terang2an.” 

(AFP-Aneta) 

    

. 

DARI PIHAK jang mengeta- 
hui kita mendapat kabar, bahwa 
|keluarga anggota2 Angkatan Pe- 
rang sedjak 1950 sampai &chir 
1952 diseluruh Indonesia telah 
bertambah dengan 120.900 orang. 
Untuk, tundjangan keluarga itu 
pemterifitah kini saban bulannja 
harus “menambah , pengeluaran 
'Rp. 9.900.000,—. Kepada kita 
selandjrtnja dinjatakan, bahwa 
'djika Keadaan tidak berubah se- 
tahun lagi diperlukan Rp. 18.000.   

dan ribuan Saka 1, 
demikian United Press mendapat kabar di Sir 

pemerintah Singapura diterangkan, b 
sefahun meliputi d 

& Maklumat pemerintah itu d 
uah laporan tentang penghisapan tja i diumumkan P3 

maan dengan laporan tahun-1952 an, bea 

000,— sebulannja. 

Utk Mengikat 
Tjalon Pengisap Tjandu 

Tjandu Kalau Perlu Ditelan Tidak Di- 
Isap: Supaia Mentjegah Penangkapan 

D 

Oleh Pihak Polisi 
Perdagangan Serta Pengisapan Tjandu Meluas 

Di Singapura 

PENJELUNDUPAN dan perdagangan fjandu telah berkeni- 

        

Fe 
Ga Tan 

Ea €men urasan sosial 

  

Tawanan Perang 
Pihak Utara 

Lemah Karena Perawatan 
Kurang Tjukup Serta Ke- 
kurangan Makanan: Tulis 

»baily Worker” 
DALAM SIARAN an daa Sa : iwan Inggris Allan Win wington dan harian Kom ian 

ly Worker” diamimkan, ' bahwa tawanan2 perah jang sakit dan 

bina ad pa xU ar 4 Ser 

Keti lan sebagai Korbanz. kamp 
kon “ra Nazi pada achir pe- 
Mg Cunis, jang danau: | Selandjutnja Winnington menja takan: »Tawanan2 perang Tiong 
hoa jang dipertukarkan boleh di 
kata : semua menderita “ sangat 
akibat kekurangan makanan, 

radio Pe- 
di “Tokio, 

  

      

      

  
| Tawanan2 Korea Utara semen 
tara itu tampak tidak - mendapat 
Keenan samasekali sedang pa 
da wadjah mereka kelihatan tan- 
da2 daripada penderitaan jang 
mereka alami. ea 

Dinjatakan seterusnja, bahwa 
sedjumlah besar diantara tawan- 
an2 Utara itu telah” kehilangan 
anggauta2 badan. Dalim hubung 
an ini Winnington menjalahkan 
para dokter tentara PBB jang ka 
tanja lebih suka bertindak de- 
ngan memotong sadja anggauta 
badan daripada memberikan pa- 
rawatan setjara seksama agar ta 
wanan2 bersangkutan tidak kehi 
langan kaki atau tangan mereka. 
(U.P.-Antara). 

    

kuman berat kepada pemuda? jg 
baru mulai menghisap, jakni su 
paja jang lain2-nja merasa takut, 
Tetapi mereka berpendapat, bah 
wa fihak jang berwadjib sebaik 
nja djangan mengganggu mereka, 
Supaja mereka dengan tenterarn 
dapat mengachiri hari tianja di   tempatnja untuk mendjatuhi hu 
bawah kenikmatan pipa tjandu. 

(UP-Aneta) 
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Kabar Kota 

  

Harga Kartjis Bioskoop 
| Naik Atau Tidak ? 
. " (Oleh: Wartawan Sendiri) - 

  

BELUM L: 

  

| BERSELANG di harian ini telah dibentang- 
kan dengan pandjang lebar keputusan sidang DPRDS Kota Besar 
menaikkan padjak tontonan 
dengan € bahwa tarip 
Soal te 

  

bioskoop dari 3070 mendjadi 406 
bioskoop tidak boleh dinaikkan: 

sbut telah mendjadi perbintjangan ramai dalam kalangan 
jang berkepentingan. Sementara ini dari kalangan para pengusaha 

    

bioskoop.di 

tarip masuk bioskoop 1 koc Png Tembil 
oleh Kantor Pengendalian Harga Pu 
sat di Djakarta, menurut surat per- 
edarannja pada tg. 26 Pebruari dan 

berikan kepada para 

  

baru2 ini diberi 
anggauta DPRDS 

g hanja mengambil sikap menunggu. 
Untuk djelasnja, baiklah dibawah 

ini kita turunkan tentang penetapan 

3 3 

  

USAHA2 CTN DI DJAWA 
TENGAH. : 

Tg. 21 April di Gringsing, 8 km. 

rang. "Penetapan tarip tadi didasar- kolam pemeliharaan ikan laut (tam 
kan atas kalkulasi perhitungan pa-| bak) seluas 20. ha. untuk diusahakan 
djak tontonan paling tinggi 3046, dan memiliki hasilnja. Pada waktu dengan Tain perkataan, bahwa tarip|tsb. telah disebarkan 2.000 ekor bibit masuk bioskoop exelusief — padjak 
tontonan sbb.: Kelas I Rp. 2,31 (di- 
tambah Rp. 0.69 atau 3076 padjak 
tontonan) Rp. 3,—j kelas H Rp. 1.54 
(ditambah Rp. 0.46) Rp. 2,— dan 
klas HT Rp. 0.76 ditambah Rp. 0.24 
padjak tontonan mendjadi Rp. 1,—. 
Djumlah2 tadi diberikan sebagai 

“hak mutlak untuk diterima oleh 
bioskoop-exploitanten (termasuk ba- 
gian film-importeurs/ distributeurs). 

Berkenaan dengan itu, maka kini 
timbul suatu pertanjaan jang dapat 
disimpulkan, dapatkah tarip bios- 
koop dinaikkan, kalau keputusan 

bandeng jang diharap dalam tempo 
S bulan lagi sudah .menghasi!kan 
Lk. 50 .kwintal pelbagai matjam 
ikan. 

Didaerah karesidenan Pekalongan, 
menurut tjatatan ada 2 kompi CTN. 
Semuanja ini selain” mengusahakan 
kolam tsb. djuga sudah 'mempunjai 
perusahaan tambak itu di Pemalang 
seluas 150 ha., Pesantren (Tjomal) 
30 ha. dan Brebes 100 ha. Ketjuali 
itu djuga perusahaan bengkel di Ke 
dungwuni, pembikinan sepeda dan 
pertenunan, dan djuga tanah perta- 
nian seluas 75 ha. di Kedungkedu dari sidang DPRDS KBS kemudian| dan Wates, 8 km. Selatan Pekalong- disahkan oleh Propinsi? 

Menurut pendapat kalangan2 jang 
menaroh perhatian mengenai soal 
tsb. dikatakan, bahwa soal tadi ha- 
rus ditindjau dari  kompetensinja 
Kantor Pengendalian Harga Pusat 
dan Pemerintah Daerah Otonoom. 
Kalau toh soal tsb. mengenai kom- 
petentnja. Pemerintah Daerah Oto- 
noom, nistjaja padjak dapat dinaik- 
kan mendjadi 4096. Tetapi apakah 
dengan kenaikkan ini tidak merupa- 
kan suatu kerugian bagi fihak- jang 
bersangkutan, kalau -taripnja tidak 
boleh dinaikkan, ini masih mendja- 
di suatu pertanjaan. Tetapi kalau 
soal ini nanti sidah mendjadi suatu 
kenjataan, sedikit banjak akan me- 
nimbulkan reaksi di kalangan jang 
bersangkutan. Reaksi apa belum di 
ketahui djelas. 

Selandjutnja dikemukakan, bahwa 
harga kartjis bioskoop di Semarang 

| ada lain dari pida di Solo. Di Solo 
kabarnja tidak ada sebutan, bahwa 
kartjis masuk bioskoop tidak boleh 
dinaikkan sedangkan di Semarang 
ada. 

Dari kalangan . DPD Kota Besar 
Semarang dinjatakan, bahwa  ke- 
naikkan padjak itu bisa terdjadi ber- 
dasarkan atas berlakunja “art. 121 
Indische Staafsregeling. 
Bagaimana nantinja, baiklah se- 

mentara ini kita menunggu penge- 
sahan soal keputusan tadi dari fi- 
hak -atas. 

E | GAS 

EKONOMI 
PASAR HASIL BUMI SMG. 
Pasar hasil bumi Smg jang tertja 

tat oleh Dunlop & Kolff Smg tgl 22 
April '53 sbb. Kapok C nominal 
1015. Bidji kapok nominal 80 zz. 
Kopi Rob. Kampong pendjual 625. 
Rob Ondrn. WIB pendjual 940. Ke 
dele pmi Malang pembeli 135 pen 
djual 142.50. Pim Djember pendjual 
148.50. Gendjah pendjual 190. Hi- 
tam pendjual 150. Gaplek pembeli 
59 m/z pendjual 57.50z/z. Djagung 
putih pembeli 84. Katjang glondong 
pendjual 215. Katjang merah pen- 
djual 150 n.o. Katjang merah pen 
djual 130/135.00. Beras tuton Wele 
ri pembeli 140. Kretek TC tjeree ke 
djadian 125. SW huller 185. Bidji 
diarak pembeli 165. Solo. Karung 
HC Green pembeli 4/4.10. 

HARGA KARET TAK MUNG- 
KIN LEBIH MEROSOT LAGI? 

Seorang produsen karet di Medan 
jang tidak mau disebut namanja me 
ramalkan bahwa harga karet dima 

   

sa jang akan datang, tidak akan, bi! 
sa turun kurang dari 60 sen Straits 
Dollar per pound. Malahan ia berke 
jakinan, bahwa dimasa jang akan 
datang ini, harga karet akan bisa 
meningkat mendekati harga $ 0.80 
Seperti diketahui tjatatan harga ka 
ret di Singapura ialah $ 0.6725 per 
pound pada hari Sabtu jang lalu. 

Oleh kalangan itu diterangkan se 
landjutnja, bahwa ramalannja itu di 
dasarkannja atas optimisme dunia, 
bahwa besar kemungkinan akan ter 
djadinja perdamaian di Korea. Dalam 
hubungan itu ia kemukakan, bahwa 
apabila terdjadi perdamaian di Ko 
rea, sudah pasti embargo terhadap 
RRT akan dihapuskan, sehingga 
orang dapat leltiasa berdagang dgn 
RRT, dengan begitu bisa meluaslah 
pasaran karet. Dapat dikatakan,. ber 
hubung dengan adanja embargo ini, 
pembeli2 dari karet Indonesia hanja 
lah Amerika dan negara2 Barat. 

i 

HARGA EMAS. 
Tgl. 22 April: (Ant.-UP-Comtel). 
Djakarta: Harga nominaal emas 

No. 1 Rp: 37,505 No. 2 Rp 375- 
Surabaja: Harga pendj. Rp. 37,75.| 

Emas lantakan per| Singapura: 
tacl Str. $ 158 pemb./Str. $ 163 
pendjual. - 

Hongkong: Emas  lantakan per 
" tael HK $ 265.75. 

Bangkok: Emas lantakan per baht 
weight 330 ticals. 

PASAR DJAKARTA. 
Tgl. 22 April (Ant). 
Koffie: Lampong Robusta 20/ 

2596 triage, ready pendjual dan te- 
lah kedjadian 725, id. Mei/Djuni 
endjual dan telah kedjadian 690, 

id. Djuli/ Agustus  kedjadian 705, 
WIB ready pendjual 1050, Arabica 
ready pendjual 1400. Pasarnja baik. 

. Tapioca: 3A Special 185, 3A tjap 
dikenal 165, '3A Bandung 160, 2A 
id. 145, 1A id. 125, . semua harga 
pendjual franco , kereta Djakarta/ 
Tg. Priok. te 3 

Kopra: 959. dried No. 1 
Rp. 320,— sampai Rp. 310,—, cake 
Rp: 92,50, schilfers Rp. 77,50. 

Lada: Lampong Hitam f/c 'Telok 
betong nom. 2375, Muntok Putih 
FOB Pangkalpinang pendjual 3050. 
Pasarnja baik.” 

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

an, jang menghasilkan djagung, ke- 
tela dan katjang. 

Belum diketahui hasil perusaha- 
an2 tsb., tetapi menurut kesan jang 
diperoleh ,,Antara” dari para pem- 
bantu2 inspektur? CTN seluruh Dia 
wa Tengah jang mengadakan penin- 
djauan ditempat? tsb.  sedjak 21 
April, menjatakan bahwa sangat 
baik harapan dimasa depan untuk 
mereka itu. Dan selandjutnja diren- 
tjanakan untuk mendatangkan 1 
kompi lagi didaerah Pekalongan tsb. 
dari lain daerah di Djawa Tengah. 

DJAWATAN PENDIDIKAN 
MASIARAKAT, 

Berhubung akan diadakannja Ap- 
plikasi Kursus oleh Djawatan Pendi 
dikan Masjarakat Pusat. di Djakarta 
untuk angkatan ke III besuk pada 
tgl. 27-4-1953 s/d 6-5-1953, Kepala2 
Insp. Pendidikan Masjarakat Kabu- 
paten/Kotabesar/Kotaketjil dalam 
Daerah Pendidikan Masjarakat Pro- 
pinsi Djawa Tengah jang ditundjuk 
mengikuti kursus tersebut adalah: 

Sdr. Danoesiswojo, Kepala Insp. 
Pend. Masjarakat Kab. Purboling- 
go: Sdr. Soeko Wirjosoesilo, Pati: S. 
Hardjosoetjipto Temanggung: S. Ha- 
disoebroto  Kotabesar Pekalongan, 
Moh. Padmosabroto Kab. Semarang 
di Salatiga, Soeparto Kab. Klaten: 
Poedjowirjatmo Kab. Sukohardjo 
(Ska) Nj. Wirjowratmoko - Penilik 
Wanita pada Insp. Pendidikan Masja 
rakat Kab. Purworedjo. £ 

Untuk menambah pengalaman da 
lam. usaha mengadjukan usaha? Pen 
didikan “ Masjarakat, oleh “Kepala 
Insp. Pend. Masjarakat Propinsi Dja 
wa Tengah, diberikan tugas kepada: 
Sdr2..Soeradi Siswodarmodjo ' dari 
Grobogan ke Pemalang, Soemarno 
dari Demak ke Pemalang, Dwidjo- 
martono dari Kendal ke Wonogiri, 
Dibjosoekarto dari Tjilatjap ke Te- 
gal, Tanoe Dwidjosoemono dari Pur 
woredjo ke Wonogiri, S. Padmowiro 
jo dari Kota Surakarta ke Tegal. 
Waktu penindjauan antara tg 2-5-53 
s/d 7-5-53. Demikian berita dari In 
speksi Pendidikan Masj. Prop. Dja- 
teng. 

BERITA PENANGGALAN. 
Langganan No. 133 di Solo. — 

Tgl. 12 Djuli 1930 harinja Saptu 
Legi tgl. 14 Sapar tahun Djimawal 
1861 wuku Djulungpudjut mangsa 
Koso. 

Langganan No. 2463 di Slawi. — 
Bulan Djuli 1933 bulan Djawa Mu- 
lud,. April 1916 ialah Djumadilakir. 

Langganan No. 28 di Purwodadi. 
— Hari Djumaat Pon bulan Mau- 
lud tahun 1921 djatuh tgl. 18 No- 
pember. 

Langganan No. 67 di Pekalongan. 
— Karena Sdr. tidak mengetahui 
betul tahunnja, kami tak dapat men 
djawab pertanjaan Sdr. 

  

HARGA TJENGKEH 
ZANZIBAR. 

Harga tjengkeh Zanzibar di Lon- 
don pada tgl. 22 b.i. per 100 pond 
Inggris £ 40.10. 

  

  

eksema kamar mandi 
dapat disembuhkan 
dan ditjegab dengan 

BEDAK DAN BALSEM 

Dirumah obat & Toko” 

    

   

- 1 2 :K CARSON -GLADYS CEORGE 

Ban san » Directed by VINCENT SHERMAN 

' Gerson Eing bw Daniel. Fushe and Patar. Marta. | 

  

  

Ini Malam 
Djagalan 7.—9.-— (131h.) 

Johnny Weissmuller dlm. 

»sTarzan Escapess 
AKAN DATANG .... : 

5 Film jang mendebarkan : 

  

Utara Brebes (Pekalorigan) oleh Bu- 
pati setempat telah diserahkan ke- 

Kota Besar Sema- | pada anggota2 CTN jang ada disitu 

"pendengar. 20.30 Lagu? 

  
| DALAM 1952 INDONESIA. KI | pe 5 
RIM 200.000 TON G 

KE DJEPANG. 

garam dan so | Kepala perusahaan 
dar Djawa Tengah menerangkan, (fl 
bahwa dalam tahun 1952  Indone-|$ 
sia telah mengirimkan  sediumlah 
lk. 200.000 ton garam hantjur ke 

' Djepang. 1 

Produksi garam  tiap2 tahunnja |$- 
rata2 berdjumlah Lk. 500.000 ton 
sedangkan pemakaian dalam negeri 
setiap tahunnja ada kl. 350.000 
ton. C 

 MENINDJAU KAMP2 
TAWANAN. 

Didapat kabar, bahwa-hari Selasa 4 
pagi 5 anggauta Panitya ah hoc Lir j 1 
korban pengatjauan jang dipimpin 13 : will 
oleh — Abubakar Imam Chourmain " 
telah menudju ke Pekalongan untuk | 
menindjau kamp2 tawanan dan me- 
lihat keadaan ditempat tsb. Di Pe-! 
kalongan akan -diadakan pertemuan 2S 
oleh 'Panitya tsb. dengan para Bu-|($ 
pati dan instansi. Pada tg. 22 April 
Panitya itu menudju ke Tegal de- 
ngan maksud itu djuga. : 

sin 1 8.500.000 SUBSIDI PEMERIN- 
TAH PADA SEKOLAH2 PAR- 
TIKELIR DJAWA TENGAH. 
Tanggal 24/4 di Semarang ata 

kan berlangsung -konperensi an-| era 
tara PPK Pusat bagian pembagi- 
an subsidi dengan inspektur PPK 26 
Djawa Tengah, DPD bagian pen- 
didikan dan lebih kurang 50 pe- 
ngusaha2 sekolah rakjat partike- 
lir di Djawa Tengah untuk mem- 
bitjarakan pembagian subsidi pe- 
merintah pada pengusaha2 tsb.     Untuk tahun 1953 ini besarnja 

tsb. Rp. subsidi 00.000,—. 

   
SIARAN RRI SEMARANG. 

Hari Djum'at 24 April '53. 

Djam 17.00 Pembukaan. 17.05 
Taman peladjar. 17.30 Pengumu- aa 
man.. 17.45 Doris Day meraju. 
18.00 Seriosa. 18:08 Adzan. 18.11 
Selingan. . 18.15  Tjahja kemala. 
18.30 Orkes radio Jogja. 19.00 Tan 

    
  

that, 

SAW. Mo Oolmil & Co. 

nesia, except Medan, 

s & Crosfield Ltd. Harrison 

La Indonesia/Japan/Indonesia " Be 

Hadden & Co. Ltd. 

Indonesia/U.S.A./Indonesia - Service 

Semarang Agents : 

(ARA RN 

SK LI! 
2 

“ANNOUNCES 

by  mutual agreement with 

Ltd., they 

  

  be represented in Indo- 

as from 

“Ist May 1953 by : 
a s 

# 

2 

i for the 

j 
1 

and by 

for the 

   

N. V. HET SEMARANG VEEM 
Purwodinatan Barat 1!1/2 
Phone Sm 1790, 651, 1938. 1443. 

  

  da waktu. 19.10 Selingan. 19.15 
    Tindjauan Tanah Air. 19.30 Tem- 

bang Tjiandjuran. 20.00 Sariwarta. 
20.05 Siaran pemerintah. 20.30 Ke- 
sehatan lahir & batin. 20.45 Four 
Peices. 21.00 Berita bahasa Djawa. 
21.15 Krontjong dan langgam. 22.00 
Warta berita olah raga. 22.15 Atja- 
ra esok hari. 22.20 . Sandiwara ra- 
dio. 23.00 Tutup. 

x 

SIARAN RRI SOLO. 

Obat Kuat Laki2 

Sexanol 
Tanggung sembuhkan segala ma- 
jam KELEMAHAN LAKI, 
mengisi center2 SJAWAT jang 
telah kosong dan menambah te- 
naga. 

SEBOTOL Rp. 20,— 
APHRODIN 

Hari Djum'at 24 April 53. 

Djam 17.00 Pembukaan. 17.05 . : 2 3 
Dunia kanak2. 17.45 Andre Koste- Obat Plesir Istimewa 
lanetz dan orkesnja. 18.00 -Mystik SEBOTOL Rp. 10,— 
dan Kebudajaan oleh Prof. Mr. Tir-| Ongkos kirim 1099. Dapat beli todiningrat. 18.15 Irama gembira disemua rumah obat. 
oleh Dendang Teruna. 18.45 Per- »DC PHARMA” Dj. Ternate 12 
piaimnan piano Solo oleh Sudarnoto. BANDUNG. 

kami: 
djauan Tanah ir. 19.30 Pilihan "4 Pan : Tionghoa |R- OBAT ,,KARUHUN” Djocja 

g Khiem. 2120| dan Pekalonganz Toko Obat 

Wireng. | Semarang Toko Obat ,,HOK 
AN” Dji. Raya 114 Magelang. 

mem amanaaa cetmn 

CITY CONCERN CINEMAS ————- 

Ini Malam d.m.b. (au. 17 th) 
John Garfield — Maureen O'Hara — Patricia 

Morison — Martha Driscoll 

iIHE FALLEN SPARROW" 
»Thrilling story of Nazi Spies in New York. Danger filled — Drama of 
1 secret — agents intrigues! Sinister Service! Terrific Suspense 
Extra film : Permainan BASKETBAL oleh orang2 Negro di U.S.A. 

GRAND Ini Malam premiere (u. 17 tah) 

9.—7.—9.— Film Indonesia baru dengan: 
berbareng Rd. Mochtar — N. Herawati — Darusalam 

ma - z 15 Titien Sumarni dlm. 

,,MAIN-MAIN DJADI SUNGGUHAN” 
Tjerita jang menarik! Mengikat! dan menggembirakan! 

INDRA 
STA. 

asli oleh orkes Yan 
Klenengan dan petilan 
rosumo. 22.15 - Petilan 
23.00 Tutup.   
  
  

    

| 

  

| 

LUX 
5-—I—9-— 

  

  

Ini Malam d. m. b. (u. 17 th) 
Brcderic Crawford — Donna Reed — 

John Derck dim : 
HALAMAN SCANDAL SHEET" Tama 

That man from , THE MOB” is making another killing! 

Sensation packet drama ! , 
engira bahwa gadis terglintjir di pemandian. , 

Djurnalistik sensatie tentang dosa di kota Besar! 

ROYAL Ini Malam d. m. b. (u. 17 th) 
5. — TI —09.— Anna Neagle — Richard Greene 

»The YELLOW CANARY” 
Mysteriously—Spy—Melodrama of Saboteurs! 

Column activities! . Spy and Counter—Spy ! 

Polisi m 

  

Maureen O'Hara — Paul Christian 
Vincent Price dim. 

b DA DD” kerantestor 
dlm. berwarna — Gilang-Gumilang ! 

Akan datang : 

»B 
Film terbesar 
  
  

Utjapan terima kasih 
Dengan djalan ini Panitya Malam Amal 

Palang Merah Indonesia Tjabang Semarang 
mengutjapkan terima kasih banjak kepada 
Bapak2/Ibu2/Saudara2 dan Djawatan2 serta 
Perusahaan2, atas segala bantuan jang telah 
diberikan, sehingga penjelenggaraan Malam 
Amal pada tanggal 30 dan 31 Maret 1953 
telah dapat berlangsung dengan sempurna 

4 dan memuaskan. 

| PANITYA MALAM AMAL 
| : PALANG MERAH INDONESIA 

: Tjabang Semarang. 
    
  

  

Kabar Penting! 
ada banjak matjamnja, untuk 

R A D I Oo memilih suatu jang BETUL- 
BETUL BAIK dan MEMUASKAN, datanglah pada: 

Radio ,,MASCOTTE? 
Dj. Seteran (Duwet) No. 26 - Dj. Slamet Rijadi No: 126 

SEMARANG SOLO 
Telp. No. 1948 Telp. No. 278 

O. PERSEDIAAN TJUKUP 
.O SERVICE MENJENANGKAN   

    

  

  
AN EN AN. 

  

ae Bg. PAGI 
S.M.P, »ARDJUNA” : Hans 

di SEMARANG 
Menerima murid2 baru utk. KI. I, KL. II, Kl. ITA —- KI. NB: 
| “ Peladjaran sama dengan S. M. P. Negeri. 
Untuk bag. Pagi disediakan enam klas, Bagian Siang enam klas. PENDAFTARAN tiap-tiap hari di SETERAN No. 148 Semarang. 
PAGI dari djam 8 2 siang) 
SORE: dari djam 4 — 6 sore”) di Gedung S.-R. 

- Uang pangkal Rp. 10— Karang Asem No. 7 
Uang pembajaran sekolah Rp. 15 

  

, 

    

    

  

  
Tg. 21 sampai dgn 23 April 1953 
Pertandingan Hebat BUAJA contra MANUSIA 

N (Tanpa Sendjata) 

Me aan im Barefoot Mailman” 
Kan 2 INGS THEATER dgn TERRY MOORE ROBERT CUMMING 
Phone: 245 Riwajat MIAMI semasa masih berudjud rawa 
SOLO dan hutan belukar jg penuh dgn bahaja maut. 
  ara 

        

  

  

          

LOOK... 
THERE'S 
HOLE UP 

AHEAP!/ 

GLAP TO SEE You! LOOP 
' THIS LARIAT AROLND 

| WORRIEP TRIGCER'5 SAPDLE HORN/ 

WHERE CAN 
His HORSE 
BE LEADING 

Us? 

    

  

    

2 Dak Si 
ES SYSDICATE, Ines WORLD RIGHTS RESERYED. 

1 

— Ajah, saja chawatirkan Roy — Doctor Haydeni....... saja 
Rogers! Apakah kudanja itu da- girang sekali dapat bertemu Tu- 
pat menundjukkan kita, dimana an. Ikatlah tali ini pada sadelnja 
Roy berada. Trigger. 

B — Lihatlah......... Dimuka sa- 
na ada lobang jang dapat men- 
djebloskan orang.       

                       

DOCTOR HAYPEN...IM SURE 

         
   

/ 1 WAS GOING AFTER WHO: 
EVER PUSHED THAT BIG 
BOULDPER ...WHEN THE 
GROUND GAVE WAY / 

HMM! IM GOING 
TO SHOW THIS TO 
TWO- 5SHADOW, THE 
ZUMAHO MEDICINE 

15 ALMOsST MAN! MAYBE THE 
PURE SILVER! BAD LUCK THE 

$ INDIANS5 ARE HAVING 
IEN'T ACC/PENTAL ! 

   

   

  

    

THIS ORE You 
FOUND DOWN 
IN THAT HOLE 

    

    

   
       

           

    
— Saja 

orang jang mendjatuhkan  gum- 
sedang ' mengedjar2 — Sungguh mengherankan!  Bi- 

djih jang kau dapatkan ' di lobang palan batu... lalu tanahnja bawah tanah ini adalah perak tulen. amblong. 5 — Hmm! Saja akan memperlihat 
j kan barang ini kepada Two Sha- 

dow, itu dukun dari marga Zuma- 
ho! Mungkin alamat jang djelek jg. 
menimpa pada orang2 Indian itu, 
bukanlah ketjelakaan jang biasa. 

       

  

  

Tolong berikan saja 
sekaleng PALMBOOM. 

  
. “Ah Nj. Kusno. sudah: “Sudah. kemarin ku-' 
kah Njonja melihat beli sekaleng dan 
kaleng PALMBOOM kwalitet PALMBOOM 
jang baru dan mena- tetap tinggi!” 

  

  

“Sebenarnja kuweh' 
jang kita makan di- 
rumah tadi pagi dibu. 
at dengan PALMBOOM 
dari kaleng baru ini!” 

“000 — 1 Sungguh? 
| sedap bau kuweh' itul" 

  

“Kaum Ibu. selalu 
dapat mempertjajai 
PALMBOOM. Kwalitet- 

nja selai unggul dan 

sekarang ini ia diper- 
dagangkan dalam ka- 
leng jang baru dan 

menarik!” 

  

  

53 PA : NC « 1yti       
  

  

  

ana ea aan eteamamaan 
Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu atas 
kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan  berdasar- kan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat memperbaiki 
kedudukan dan peribadimu. 

M.S. RAHAT. 
OCCULTIST 

Seteran 109 — Semarang, 

  

Belumkah Tuan berlangganan 
.SUARA MERDEKA” ?' 

Silahkan mentjatatkan Nama Tuan, dan mulai 
tgl. 23/4-53 Tuan dapat terima tjuma? hingga 
achir bulan. 

  

  

Dengan hormat, 

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

Nama Gn 1 6 i 

Alamat : : 1 5 | 

Mulai tgl : $ 6 , : , j : 
Tanda tangan 

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

  
cah   BNABOANGE 
  

      

   

Druk. VII No. 584/11/A/718. 

. 

    

  

      

           


