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“tang orang2 jang ditangkap itu ter- 

-kolonel. Pihak 

- Afshartoos akan sia2 belaka, karena 
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kati Djerman 
Untuk Soal Misi Militer 

SEORANG PEMBESAR da 
kalangan diplomatik di Washing 

€ 1 se bahwa pe 

  

       

  

Barat untuk kemungki- 

man Barat guna melatih angkatan 
perang Indonesia. ” 

| Diterangkan lebih landjut, bah | 
wa berkenaan dengan akan di- 

| achirinja pekerdjaan2 MMB pada 
achir tahun ini, maka pemerintah 
Indonesia berichtiar untuk men 
dapatkan i0isi militer dari negara 
lagu 

    4anda tsb. 

AL. “donesia  tidakyiye 
dengan sebuah misi militer “ Inerika 
Serikat berhubung dengan Sikap ne 
tral Indonesia dalam perang di- 
ngin seperti dewasa ini. 
Kalangan tadi selandjutnja menja 

takan menerima kabar, bahwa mes- 
kipun pemerintah Djerman Barat 
sangat menghargai permintaan In- 
donesia itu, akan tetapi Djerman 
Barat dewasa ini membutuhkan se- 
genap tenaganja jg ada untuk mela 
tih pasukan2nja jg akan disumbang 
kan kepada tentara Eropah Barat 
jg akan dibentuk itu. 

   

Berhubung dengan itu kalangan 
tsb. menduga, bahwa kini pemerin- 
tah Indonesia mungkin akan mende 
kati Australia atau India dengan 
maksud jg sama.. (U.P.—Aneta). 

  

Buku Stalin 
Dapat Perhatian 
Sebuah buku karangan  Stalin 

»Soal2 Ekonomi Sosialisme di Sov- 
jer Uni” jg diterbitkan oleh badan 
penerbit ,,Pegasus” di negeri Belan- 
da telah menarik perhatian besar 
dari kalangan2 tjerdik pandai Be- 
landa. . i 

Menurut sk. ,,De Waarheid”, bu- 
ku ini dalam waktu singkat telah 
mentjapai tjetakan jg ke-3 kalinja, 
dan dalam minggu2 ig terachir ini 
badan penerbit ,,Pegasus” telah ke 
bandjiran pesanan2 baru pada buku 
tersebut. 

            

iman misi militer Djer 

| mp menggantikan misi | 
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PAK GITO purwosani-soLo 

   

Le Su 

K ta 

»Kongsi Tiga”, ,,Inaco” dan 

sutji. Kapal pertama 

Mei jang akan datang 

    

 »Merdeka” 
Mendjadi Salam Perdjo- 
|. angan Kemerdekaan 

Malaya 
DALAM SALAH satu rapat 

UMNO (Organisasi Kebangsaan 
Persatuan Malaya) achir2 ini, 
partai politik jang terbesar di Ma 

|laya ini telah mengambil keputu 
san untuk mempergunakan pekik 
kemerdekaan Indonesia pula, ja- 
itu,Merdeka?”, disertai le- 
ngan kanan diulurkan dan tangan 
berkepal, sebagai salamnja. 

| Gerakan Pemuda UMNO kini 
makin lama makin kuat dan men 
djalankan peranan penting dalam 
tindakan2 dan beleid partai tsb. 
tadi. Makin lama bertambah ba 
njak tjabang2-nja diseluruh Mala 
Yan, 

  

   

  

tai lainnja jang besar pula 
di Malaya, ialah »Perhimpunan 
Tionghoa Malaya”, tidak mempu 
njai bagian Pemuda. 

Larangan pemakaian pa- 
kaian seragam. 

Komisaris Agung Inggris untuk 
Malaya, Djenderal Sir Gerald Tem- 
pler, hari Kemis jl. mengeluarkan 
dekrit jg melarang ' pemakaian pa- 
kaian2 seragam politik. 

Diperoleh keterangan bahwa tin- 
dakan pemerintah 'ini terutama di 
tudjukan terhadap adanja kemung- 
kinan bahwa seksi2 pemuda dari 
partai2 politik jg terbesar di Mala- 
ya akan memakai pakaian seragam. 
Dalam  pendjelasannja, pemerin- 

tah menerangkan bahwa  sedjarah 
dari tahun2 sebelum Perang Dunia 
U membuktikan, bahwa pemakaian 
pakaian2 seragam oleh partai2 poli 
tik merupakan. sumber bagi keka- 
tjauan2 dan antjaman terhadap pc- 
.merintahan demokrasi. Oleh sebab 
itu, maka pemerintah Malaya mela 
rang pemakaian pakaian seragam   

Ingat Batas? 
Dalam Mendjalanka 

oleh partai2 atau gerakan? politik. 
2 : (Antara). 

Kesopanan 
n Kampanj e2 Pemi- 

lihap Umum —Pesan Sartono 

DENGAN ADANJA gelagat2 kearah semakin hangatnja se 
rangan pihak partai politik jang satu terhadap pihak jang 
dalam menghadapi kampanje pemilihan umum, ketua 

pendapatnja kepada ,,Antara”, 
sebagai konsekwensi daripada sistim 

Mr. Sartono menerangkan 

Jain 
Parlemen 

bahwa 
demokrasi dinegeri ini, maka 

dalam menghadapi pemilihan umum adalah suatu keharusan bagi 
tiap-tiap partai politik mengadakan kampanje atau propaganda me 
ngenai azas dan tudjuan, dasar2, dan kesanggupan2 partainja ma 
sing2, sampai kepada pelosok2 daerah 
menurut Sartono memanglah sud 

tanah-air. Dan untuk itu 
ah seharusnja partai2 politik itu 

»mengerahkan” segenap  ,,orang2 -nja”, 

  

Krisis Iran 
Memuntjak 

Lagi 17 Orang Ditangkap 

TENTANG BERHENTINJA 
Hussein Ala selaku menteri urus- 
an istana Shah Iran, lebih landjut 
dikabarkan, bahwa peristiwa ini 
pada umumnja dianggap sebagai 
suatu kemenangan lagi bagi per- 
Gana menteri Mohammad Mos-- 
sadeg dalam perdjuangannja utk 
mengurangi kekuasaan dan penga 
ruh Shah. Ala adalah Sh se- 
orang jang mendjadi pusat perba 
tian dalam pertikaian antara Shah 
dan Mossadeg. Ia menjatakan, 
bahwa ia terpaksa mengundurkan 
diri karena kesehatannja tergang- 
gu. Seperti diketahui, Mossadeg 
baru2 ini menuduh, bahwa suatu 

    

komplotan Istana telah mentjoba | 
membunuh dia. Menteri urusan | 
istana kemudian menjangkal dgn 
sengit tuduhan Mossadeg ini di | 
dalam parlemen. 

Tudjuh belas orang di- 
tangkap. 

Sementara itu 17 orang telah di- 
tangkap dalam hubungan dengan 
hilangnja brigadir 'M. Afshartoos, 
jang diangkat mendjadi kepala po- 
lisi oleh Mossadeg — setelah penjio- 
kong-penjokong Shah “ menaklukkan 
pasukan2-pendjaga polisi dan me- 
njebut rumah  Mossadeg. Mobil 
4fshartoos' pada malam Senen j.l, 
diketemukan kosong dan pihak ten- 
tara sementara itu telah mendjandji- 
kan hadiah besar kepada mereka jg. | 
“dapat memberikan keterangan ten- 
tang hilangnja Afshartoos itu, Ten- 

dapat 2 orang brigadir dan seorang 
polisi telah menjata- 

bahwa  usahu- 
untuk mendapatkan — kembali 

ikan  kekuatirannja, 
nja 

“sudah. selama 3 hari kira2 1.000 

kerahkan untuk keperluan tersebut 
dan sampai saat ini belum memba- 
wa hasil. 1 

PERBUTI MASUK DSBI. 
Baru2 ini Persatuan Buruh Textil 

Indonesia (PERBUTI) jang berang- gota sedjumlah 11.000 orang dan 

    

berkedudukan di Bandung, telah ma- 
suk mendjadi anggota Dewan Seri- 
kat2 Buruh Indonesia (DSBD. 

DSBI adalah vaksentral jang baru2 
ini dibentuk dengan pusatnja di Dja- 

Tetapi disamping itu Sartono 
memperingatkan, bahwa dim. mem- 
propagandakan baiknja masing2 par 
tai, djanganlah para pemimpin atau 
propagandis melupakan batas2 ke- 
sopanan terhadap partai lainnja, ka 
rena djika batas2 ini dilupakan, me 
nurut Sartono, dapatlah menimbul- 
kan bahaja perpetjahan antara par- 
tai jg satu dan jg lainnja, sedemiki- 
an rupa, sehingga dalam menghada 

"pi soal2 besar jg mungkin datang 
dibelakang hari tidak dapatlah ter- 
galang lagi persatuan itu. Dan djika 
hal itu terdjadi maka menurut Sar- 
tono jg mendapat kerugian tidaklah 
hanja partai2 itu sadja, tetapi selu- 
ruh bangsa Indonesia. 
Memang diakui oleh Sartono, bah 

wa sukar menentukan batas2 keso- 
panan tadi setjara konkrit, namun 
menurut pendapatnja hal itu dapat 
lah diukur dengan perasaan masing2 
propagandis atau pemimpin. 

“ Dalam hal ini Sartono mengemu- 
Ikakan tjontoh sbb.: 

Misalnja dalam mempropaganda- 
Ikan politik luar negeri partai ,,A”, 

propagandis bisa mengatakan,  bah- 
wa politik luar negeri jang dilaku- 
kan oleh partai ,,B” tidak baik. Me- 
nurut rasa-kesopanan tidak seharus- 
nja dikatakan, bahwa politik luar 
negeri partai ,,B” itu mengchianati 
negara atau ,,mendjual negara.” 

Sartono menutup keterangannja 
dengan menerangkan, - bahwa soal 
»batas2 kesopanan” dalam kampa- 

nje pemilihan umum itu hendaknja 
mendjadi — tanggung-djawab para 
pimpinan partai masing2 jang diha- 
rapkan pula dapat. mengendalikan 
propagandis2nja supaja dapat meng- 
insjafi arti ,,kompetisi” — dalam pe- 
milihan umum. 

  

PADA HARI KEMIS PBB MU- 
LAI DENGAN RECESNJA. 
Pertemuan ' ke-7 dari Sidang 

Umum PBB pada hari Kemis mu- 
lai dengan recesnja.  Sidang2 akan 
diadakan lagi bila gentjatan sendja- 
ta telah tertjapai di Korea atau ka- 
lau perkembangan2 selandjutnja da- 
ri soal Korea memerlukannja. 

Sebagai diketahui, babak kedua 
dari pertemuan ke-7 ini- dimulai 
pada bulan Oktober tahun jang la 
lu, beristirahat pada bulan Desem: 
ber dan mulai dengan persidangan? 

lagi pada bulan Pebruari. 
Tindakan2nja jang terachir  sebe- 

lum reces akan merupakan pembe- 
rian persetudjuan “ terhadap resolusi 

jang dengan suara bulat disetudjui 
Panitia Politik, jang meminta supa- 
ja ' pemerintahan Taiwan menarik 
kembali pasukan2nja jang ada di-     ata. Kata wilajah Burma, 

enjelenggaraannja: 
. kat Kapal Pertama 
Screening Diharapkan Selekasnja Selesai 

23 TIGA MASKAPAI pelajaran, 
»Nusantara”, 

tugas menjelenggarakan pengan kutan di ata 

tni gang jemaah hadji 

    

2 

indonesia De-| Utk Pengangkutan Hadji 
in |I3 Maskapai Pelajaran Mendapat Tugas| 

Mei Berang- Achir 

tahun ini 
jaitu maskapai2 » pelajaran 

tialon 
dari pelabuhan Tg. Priok. 

. Demikian menurut keterangan 
jang diperoleh ,, Antara” dari Ba 
hagian Urusan Hadji Kementeri 

25 ra 
pai2 pelajaran nasional, jg telah 

lenggarakan pengangkutan 
maah hadji Indonesia ketanah su 

kan, menurut keterangan, ber 
djumlah Ik. 10 buah: diantaranja 
ada jang melakukan perdjalanan 
dua kali balik: djumlah trip selu 
ruhnja 14 kali. 

Sebagian besar selesai 
diundi. 

Diterangkan selandjutnja, bah 
Wa sampai dengan waktu ini, pa 
da umumnja sebagian besar dae 
rah2 telah selesai melakukan undi 
an2 dari para tjalon djemaah 
hadji jang akan berangkat, ketjua 
li hanja beberapa daerah sadja, 
antaranja Bogor dan Djakarta. . 

Undian tsb. sangat perlu dila 
kukan berhubung dengan terlam 
pau besarnja djumlah orang2 jg 
mendaftarkan diri untuk pergi 
ketanah sutji. 

Diterangkan, bahwa orang2 jg 
mendaftarkan diri untuk pergi 
ketanah sutji tahun ini, seluruh 
nja berdjumlah 38.000, sedang 
kan seperti diketahui, guotum 
hadji tahun ini oleh pemerintah 
telah ditetapkan, jakni 14.000 
orang. 

Sebagaimana telah dikabarkan, 
perongkosan naik-hadji tahun ini 
untuk kelas terendah telah dite 
tapkan Lk. Rp 7.500.—, dengan 
ketentuan akan dikembalikan lagi 
kepada pihak2 jang bersangkutan 
apabila terdapat kelebihan dari 
pada-ongkos jg telah disetorkan 
itu. 

Rombongan kesehatan 
seperti biasa berangkat 

Seperti tahun2 jang sudah, ke 
berangkatan rombongan djemaah 
hadji tahun inipun disertai oleh 
rombongan kesehatan jang terdiri 
dari para dokter dan djururawat2. 
Berapa djumlah dokter dan djuru 
rawat jang akan diserahi tugas 
mengawasi kesehatan para  dje 
maah hadji, belum diperoleh ke 
terangan. Djuga seperti biasa, di 
tiap kapal ditempatkan  Madjelis 
Pimpinan Hadji, jang akan me 
ngawasi dan mengatur segala se 
suatu keperluan bagi para dje- 
maah hadji. (Antara). f 

  

300 Lapangan 
Terbang 

Dimiliki Russia Di Ero- 
pah: Sekutu Barat Hanja 

Mempunjai 40 

DALAM LAPORAN Djendral 
Gruenther, Kepala Staf NATO, 
pada Panitia Hubungan Luar Ne 
geri Senat A.S. tanggal 1 April 
Jl, dan jang baru diumumkan pa 
da hari2 achir ini, dikatakan bah 
wa Rusia mempunjai djaring2 
lapangan terbang sedjumlah 300 
buah di Eropa. Selandjatnja dika 
takan oleh Gruenther bahwa pi 
hak Sekutu sekarang hanja mem 
punjai 40 lapangan2 terbang di 
Eropa, dan dibutahkan waktu 18 
bulan lamanja sebelum  djumlah 
lapangan2 terbang pihak Sekutu 
menjamai apa jang dipunjai oleh 
Rusia. Rentjana jang sekarang 
dalam pelaksanaan akan memberi 
kan pada kita kira-kira sedjumlah 
100 lJapangan2 terbang baru, dan 
besar2, demikian..  Gruenther. 
Djumlah inilah jang djuga dipu 
njai oleh Rusia selain 200 buah 
lainnja jang ketjil2. 

Mengenai dipisi2 Rusia jg ber- 
djumlah 175 buah dan dikatakan 
sebagai angkatan darat jg paling 
efektif didunia pada “masa seka- 
rang” Gruenther berpendapat bhw 
pihak Barat , mungkin” mempunjai 
tjukup kekuatan untuk mentjegah 
adanja suatu serangan mendadak, 
tetapi ,tjadangan2 kita pada saat 
ini tidak tjukup baik dan efektif”. 
Pihak Barat sekarang ' menumpah- 
kan kepertjajaan mereka kepada 
kekuatan Angkatan Udara dan 

        
akan diserahi | 

5 Indonesia | 
at 11 pel a Jang mengangkut rombongan ah hadji Indonesia, direntjanakan akan berangkat pada achir 

an Agama di Djakarta. si 
Maskapai pelajaran ,,Nusanta- 

dan ,,Inaco” adalah maska- 

dua kali dengan tahun ini menje | 
“dje- | 

tji. Kapal2 jang akan diperguna | 

: : 
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ai Naga 
2 

  

Dalam kundjungan-penindjauann 

L 

   

tempat. suku bangsa Naga, sebual 
kan memanggas-kepala (koppensn 
dengan mengenakan tanda-tanda 

sebuah pawai jang terdiri atas 

Pertahanan 
SN: 

MENJAMBUNG BERITA 

annja bahwa Dewan NATO 

taktik sadja, Dulles djuga n 
rintahan Eisenhower dalam 
untuk mengumumkan an an 
adakan pengurangan2 daripada 
siden Traman sebelum dia mc 
jumlah pengurangan itu, 
nja. , 

2. Pemerintahan partai Republik, 
telah mengerdjakan suatu rentj 

pertahanan Barat jg baru dima 
perentjanaan tertentu dan "organik 

si jg lebih baik akan didjalank 

supaja dapat memperoleh barang 
bih banjak dengan uang jg 

3 

             

man alat2 militer ALS. ke Eropah 

pah oleh A.S. akan mentjapai djum 
lah jg lebih tinggi - dari jg sudah? 
bila Kongres menerima usul2 Presi 
den Eisenhower mengenai soal2 ke 
uangan tahun 1954. Disamping itu, 
djumlah pemberian bantuan kepa- 
da Eropah akan dikurangi. 

3. Pertahanan Eropah jg sesung- 
guhnja tidak akan dapat tertjapai 
bila Djerman tidak ikut didalam- 
nja. Dulles. selandjutnja ' mengha- 
rap supaja ikut sertanja  Djerman 
dalam Tentara Eropah akan terlak 
sana ,,dalam beberapa bulan ini.” 

4. Rentjana pihak Barat haruslah 
didasarkan pada ..djangka2 waktu 
sedjarah” seperti jg dilakukan oleh 
pihak Rusia dan oleh karena itu 
haruslah bersedia guna untuk ber- 
tahun2” Tamanja memelihara kekua- 
tan angkatan perangnja, sampai ti- 
banja masa dimana rentjana pengu- 
rangan persendjataan jg sesungguh- 
nja dapat dimulai. 

5. Pembentukan dipisi2 baru jg 
boleh dikatakan sedikit” akan dilak 
sanakan dalam tahun2 jg akan da- 
tang oleh karena dengan memberi 
beban jg terlalu berat pada ekono- 
mi Eropah dan kebangkrutan A.S. 
jg terus bertambah itu untuk tu- 
djuan2 pertahanan, sama sadja ar- 
tinja dengan terdjerumus dalam dje 
bakan Rusia.. 

6. Seorangpun tidak ada jg tahu 
kapan perang baru akan petjah, dan 
oleh karena sendjata2 baru telah di 
kembangkan dan pihak Barat harus 
menghindari — kebangkrutan, maka 
perhatian haruslah ditudjukan kepa 
da perbaikan dari angkatar perang 
nja jg akan datang dan dengan se- 
dikit demi- sedikit menambah ke- 
kuatannja. (Antara). 

  

Permulaan Puasa 
Kem.. Agama Akan Ber- 
musjawarat Dgn Alim 

Ulama 

DJAWATAN Penerangan Agama 
Pusat mengumumkan bahwa dalam 
waktu jang singkat dalam bulan 
Sja'ban ini Kementerian Agama 
akan mengadakan musjawarah de- 
ngan para ulama jang antara lain 
djuga akan membitjarakan soal per-     bom2 atom guna menghadapi sera- 

ngan2 Rusia, demikian Gruenther. 
Para penindjau berpendapat bah- 

wa laporan Gruenther kepada Pani 
tia Senat itu kelihatannja  membe- 
narkan berita2 jg melaporkan ten- 
tang adanja pergeseran dari ,.ang- 
katan darat” ke ,.kekuatan udara, 
sendjata2 atom dan peluru? jg di 
kemudikan” pada rentjana pertaha- 
nan NATO. (Antara). 

100.000 
MENURUT laporan? 

jang diperoleh pemerintah Inggris 
sekurang-kurangnja 100.000 orang 
Djerman Timur — kini memanggul 
sendjata, demikian — diterangkan 
oleh wakil menteri luar negeri 
Anthony Nutting, jang memberi dja- 

terachir   waban atas sebuah  pertanjaan da- 
lam madjelis rendah Inggris, .Di- 

| mulaan ibadah puasa Ramadhan dan 
'Idat Fitri 1372 H. Sebagaimana te- 
lah dimaklumi — demikian pengumu- 
man itu selandjutnja tingginja 
hilal pada awwal Radjab berbetulan 
Cengan tanggal 16/17 Maret 1953 
ada 13,29 deradjah, sedangkan hilal 
awwal Sja'ban 1372 H pada malam 

3 ditapal 
ini, Nehru berserta P.M. U Nu dari Birma, 

               

pers di..Paris pada hari Kemis malam, 

pat bahwa kampanje perdamaian Sovjet Rusia itu hanja 

             

Tetapi meskipun” begitu  pengir 3 

1 dan pembelian? sendjata dari Ero-f 

  

         

  

  
batas India— Birma baru2 

telah mengundjungi pula 
ku bangsa jang masih mempraktek- 
U). Pada gambar: kedua P.M. tadi, 
saran dari suku Naga, memimpin 

gauta-anggauta suku bangsa tsb. 

kuat-Kuatnja 
Dgn Ongkos Seringan2-nja 
Pokok Rentjana Pemerentahan Fisenho- 

wer: Sementara Keterangan Dulles 
tentang keterangan Dulles pada 

maka selain pemberi tahu 
bulat menjetudjui penda 

suatu 
jukan pasal2 berikut: 1. Peme 

tu 10 hari ini akan sudah siap 
belandjanja jang baru dimana di 
angka2 jang diadjukan oleh Pre 
takkan  djabatannja. Mengenai 

i mau memberikan taksiran 

suara 

  

| Ingin Djadi 
Warga Negara 

“Kehendak Bekas Mili- 
ter Asing Jang Sudah 

-Disereen 

SAMPAI SEKARANG ini, be 
kas militer bangsa asing jang te 
lah selesai discreen (disaring) 
oleh itya Saringan Bekas Mi 
liter Bangsa Asing sudah ada 
kira-kira 400 orang, kebanjakan 
terdiri dari -bangsa Belanda dan 
lain2nja dari bangsa Amerika dan 

eris. Demikian Keng Po. Se 
perti diketahui, djumlah bekas 

iliter asing jang terdapat diselu 
ruh Indonesia ditaksir ada kira2 
2000 orang. Selandjutnja dikata- 
kan, bahwa dari djumlah 400 
orang jang sudah disaring tadi, 
sebagian besar diidjinkan terus 
tinggal di Indonesia. Dan banjak 
pula dari mereka ini menjatakan 
ingin mendjadi warga - negara 
Indonesia setelah kesempatan utk 
itu, nanti terbuka. 

Tetapi apakah mereka ini nantinja 
dapat diterima mendjadi warga-ne- 
gara, masih tergantung pada parle- 
men dalam membitjarakan rantja- 
ngan Undang? Kewarga-negaraan 
dan Naturalisasi nanti. Djuga dite- 
rangkan, bahwa orang2 bekas mili- 
ter asing jang sekarang sedang di- 
screen setjara militer, setelah di- 
idjinkan boleh terus tinggal di Ir- 
donesia, kelak tidak akan di-screen 
setjara militer lagi. Djika ada scree- 
ning lagi, mereka itu akan di-screen 
setjara biasa seperti penduduk asing 
lain2nja, jaitu dengan tjara jang di- 
lakukan oleh polisi. Demikian kete- 
rangan jang diperoleh Keng Po dari 
kalangan Panitya Saringan Bekas 
Militer Bangsa Asing. (Antara). 

sea 

    

  

464 KORBAN MAUMAU 

Pemerintah Kenya di Nairobi 
mengumumkan hari Kamis, bah 
wa sedjak permulaan keadaan da 
rurat di Kenya. berhubung de- 
ngan bergolaknja gerakan Mau 
Mau, jaitu 6 bulan jl. maka 464 
orang laki2, perempuan dan ka- 
nak2 dari segala bangsa telah di- 
bunuh oleh gerombolan2 Mau 
Mau. Diantara korban2 tadi ter- 
dapat 10 bangsa Eropa dan 4 
orang bangsa Asia. (Antara). : 

KEMENTERIAN2 LUAR NE- 
GERI & PERTAHANAN AME- 
RIKA AKAN DIREORGANISA 

BESAR2AN. 

Presiden  Eisenhower sedang 
menjusun rentjana untuk menga 
dakan reorganisasi setjara besar2 
an didalam kementerian2 luar ne 
geri dan pertahanan Amerika Se 
rikat, untuk  menjempurnakan 
effisiensinja. Demikianlah menu 
rut Senator Robert A. Taft, pe- 
mimpin suara terbanjak didalam   Rebo tepat pada tanggal 14/15 April 

1953 ada 7,59 deradjah (8 deradjah 
madburoh). 

Senat, sesudah mengadakan pem 
bitjaraan dengan presiden  dida- 
lam Gedung Putih. 
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Rahasia Botjornja Naskah 
7 .. F 

Udjian Terbongkar 
Seorang Pembantu Korektor Men. 

djual ,, Proefdruk”2-nja 
Botjornja Naskah Sudah Tersiar Sampai Di 

Solo, Bandung Dil. 
BERKAT PENJELIDIKAN seksama jang dilakukan oleh polisi Dja- karta Raya selama I.k. 15 hari, maka kini polisi tlh. berhasil mem- bongkar dan membikin terang rahasia pembotjoran naskah-udjian SMA/ SMP jang telah menggemparkan kalangan masjarakat seumumnja. Tiga orang jang oleh polisi dituduh dan dianggap mendjadi biangkeladi dari- pada pe 

adalah JLA., pembantu-korektor 

Pembantu-korektor J.A., 
dalam hal ini dituduh telah 

jang 
me- 

Injebabkan pembotjoran naskah- 
udjian dan dianggap  mendjadi 
biangkeladinja, dituduh msmbo- 
tjorkan rahasia jang sebagai pe- 
gawai ia harus rahasiakan, sub- 
sidair pentjurian, subsidair lagi 
penggelapan dan lebih subsidair 
lagi sumpah-palsu. Perlu dite- 
rangkan, bahwa menurut polisi, 
J.A. sebagai pegawai Pertjetakan 
Negara telah disumpah. 

Penangkapan di Bandung. 
Reserse Kepo 

Djakarta Kaya Goo Ujaut mene- 
rangkai, bek aa pintian 
polisi Djakartu, Oku puki »4an- 
dung djuga. telur Gani Hap. 3 
orang jang dituduh tersansirut 
dalam perisuwa peniojoran 
naskah-udjian itu. Ketiga orang 
tsb. hari Kemis dibawa dari 
Bandung ke Djakarta untux di- 
periksa lebih djauh. 

ta ala 

  

Pengakuan2. 
Diterangkan, bahwa 8 orang 

jang. ditangkap di Djakarta, se- 
mua telah memberi pengakuan 
kepada polisi tentang perbuatan? 
jang mereka lakukan. 
Menurut keterangan polisi, un- 

tuk perbuatan jang telah dilaku- 
kannja, JA. telah menerima 
uang dari AP.R. sedjumlah 
Rp. 83.900—, sedangkan A.P.R. 
sampai sekarang telah ,memper- 
oleh” hasil sebesar Rp.. 5.609.-—. 

Selandjutnja — pembantu-korek- 
tor J.A. menurut polisi djuga te- 
lah - menerangkan kepada polisi 
tjara2 melakukan perbuatannja. 
Dikatakan, bahwa dia sebagai 
pembantu-korektor, dalam hal ini 
tidak digeledah oleh pendjaga- 
pintu pertjetakan sewaktu masuk 
dan pulang kantor,  Naskah- 
udjian itu diantaranja ada jang 

dilain. kertas, ada jang ie 
ingati dalam. kepala sadja, dan 
ada djuga dia tjuri ,proefdruk”- 
nja. Pemeriksaan  selandjutnja 
terhadap peristiwa ini, kini se- 
dang giat dilakukan terus oleh 
polisi. 

$ Telah beritahukan P.P.K. 
Diterangkan, bahwa dalam hal 

ini polisi telah mengadakan hu- 
bungan dan telah pula memberi- 
tahukan kepada ' Kementarian 
Pep 6 

Sebagaimana diketahui, soal 
pengusutan  kebotioran naskah- 
udjian terachir SMA/SMP, oleh 
pihak Kementerian PPK telah 

diserahkan  sepenuhnja kepada 
polisi. 

Pihak polisi lebih djauh mene- 

rangkan, bahwa sampai kini jg. 

sudah diketahui sadja ialah bah- 

wa naskah-udjian jang botior 

tsb. telah tersiar dibeberapa dae- 

rah, jakni Djakarta Raya, Ban- 

dung, Solo dan Solok (Sumate- 

ra). (Antara). 
  

Sukiman - Kasman 

Akan Naik Hadji? 

Diperoleh kabar, bahwa anggota2 
madjelis pimpinan  Masjumi, jakni 
Mr. Kasmar Singodimedja dan Dr. 
Sukiman,  kabarnja tahun inipun 
akan berangkat ketanah sutji untuk 
menunaikan rukun Islam ke-5. 

Kepastian tentang keberangkatan 
kedua pemuka Masjumi itu, hingga 
kini belum didapat. (Antara). 

PUTERI INDONESIA DAPAT 
“GELAR DOCTOR DARI FA- 
KULTET KEDOKTERAN 

.DI BORDEAUX. 
PARWATI JODJANA sebagai 

puteri Indonesia jang pertama 
pada tanggal 15 April 1953 telah 
mendapat gelar doctor dalam 
ilmu kedokteran dengan sebutan 
»tres honorable” setelah memper- 
tahankan thesenja didepan juri 
di-fakultet kedokteran di Bor- 
deaux. 2 

Demikian ,,Antara”  Amster- 
dam kawatkan. 

MGR. DJAJASEPUTRA DI-: 
LANTIK MENDJADI BISKUP. 
Kemis pagi bertempat di Kathe 

draal Djakarta monscigneur ,A. 
Djajasepoetra biskup” tituler Tri- 
sipa dan apostolis vicaris Djakar 
fa telah dilantik mendjadi biskup. 
Pelantikan ini dilakukan oleh 
apostolis internius biskup  mon- 
seigneur G. de Jonghe d'Ardoye 
sebagai konekrator dan monscig- 
neur A. Soegijapranata  biskup 
tituler Danaba dan apostolis vi- 
caris Semarang serta mgr. Arntz 
O. S. Cr. apostolis vicaris dari 
Bandung sebagai co-consecrator2, 

  

  
Orang Tentara Djerman. Timur 

tambahkannja “ bahwa 6.000 dari 
djumlah tersebut mendjalankan tu- 
gas pada angkatan udara, 4.000 
dalam angkatan laut dan Ik. 90.000 
dalam angkatan darat. Di Djerman 
timur mereka setjara resmi 
but ,pasukan2 kepolisian” dan be- 
rada dibawah kontrole “apa jang 
disebut ,,kementerian dalam nege- 
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ri”. Meskipun demikian, 
mereka, organisasi, perlengkapan 
dan latihan2nja ..djelas menundjuk- 
kan bahwa mereka dibentuk un- 
tuk kepe Ai 

diumlah 

rluan2 militer”, 
Pasukan2 darat berupa korps 

bersendjata dan terdiri atas. dua 
divisi infanteri dan satudivisi ber- 
sendjata, Setiap divisi terdiri atas 

40.000 serdadu dan disamping itu 
ada 18 resimen lepas dari 50.000 
serdadu,  Nutting — menerangkan 
bahwa angkatan ini dipersendjatai 
dengan sendjata2 Rusia, antaranja 
lebih dari 600 tank, 250 meriam 
otomatis, 150 kendaran bersendja- 
ta dan 1700 meriam2 lainnja di- 
samping 4000 buah kendaraan. 

ditiru dan disalin dengan potlod.j 

otjoran naskah-udjian ituhari Rebo telah ditangkap. Mereka 
pada Pertjetakan Negara A.P.R., pegawai administrasi sekolahmenengah partikelir di Djl. Perwira dan En, peladjar jang mendjadi pembeli dan pentjatut daripada naskah- .adjian itu. Demikian menurut keterangan jang diperoleh Kemis dari Reserse Kriminil Kepolisian Djakarta Raya. 

di Djakarta, 

»Antara” hari 

  

P eranfjis 
) Bingung 

Tak Tahu Maksud2 
Gerakan Vietminh 

PASUKAN2 istimewa Uni Pe 
rantjis pada hari Kamis dengan 
bandingan 3 lawan 1, telah meng 
hadapi serangan2 dipisi Vietnam 
Ho terhadap Tanah Datar Jarres, 
sementara 2 iring2an pasukan Ho 
lainnja dengan tjepat melandjut- 
kan perdjalanannja kesebelah Ba 
rat guna merebut ibukota Laos 
Luang Prabang. Dalam meriam2 
berat Perantjis tembak menem- 
bak dengan mortir2 kaliber besar 
dari pihak Vietnam Ho, maka 
dipisi2 Ho nomer 304 dan 325 
membuat sebuah setengah ling- 
karan besar di sebelah Timur ta 
nah datar Jarres dimana katanja 
bataljon2 Perantjis akan adakan 
pertempuran mati2an. 

Paling sedikit satu resimen dari 
dipisi Ho 316 djuga telah menudju 
Luang Prabang. Kesatuan? lain da- 
ri tentara Vietnam Ho sementara 
itu menjerang Muong Khuoua - di- 
mana kira2 1.000 serdadu Perantjis 
dan Laos mempertahankan diri se- 
sudah mereka mengundurkan diri 
dari pos2 depan. Seorang djurubi- 
tjara dari Komando Perantjis kata- 
kan bahwa belumlah terang sama 
sekali apakah Djenderal Vo Noyen 

N. V. ,Suara Merdeka”. 
Hetami. 
Purwodinatan Utara No. 11 A. 
Redaksi 1228, Rumah 1798 Smg. 
Administrasi-Ekspedisi 2087 Smg. 

Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp. 10.— Yidalam kota. 
Rp. 11.— luar kota (ditambah Rp. 0,30 untuk meterai). 
Adv. Rp. 0.80 per m.m. kol. Harga etjeran 60 sen per lembar. 

  
  

Wilopo Lega 
Kesulitan2 Ternjata 

Bisa Diatasi 

MENTERI  PERTAHANAN 
a.. Mr. Wilopo jang disertai an 
tara lain oleh Sek.-djen. Kemen 
terian Pertahanan Kol.  Hidajat 
dan pedjabat KSAD Kolonel 
Bambang Sugeng, Djum'at pagi 
telah tiba kembali di Djakarta 
dari perdjalanan penindjauan ke 
Makassar, Surabaja, Malang dan 
Semarang. Didalam keterangan 
nja kepada pers Menteri Pertaha 
nan a.i. Wilopo menjatakan, bah 
wa ja telah mengadakan pembitja 
raan2 dengan pimpinan ketenta 
raan dan kepolisian ditempat2 ter 
sebut dan jang mendjadi pokok 
perhatian adalah usaha2  penjele 
saian keamanan disesuaikan dgn 
sifat2 chusus dari daerah. Daerah 
daerah itu perlu saja datangi me 
ngingat adanja keinginan dari 
tiap-tiap daerah itu jang meng 
hendaki supaja persoalan2 jang 
terdapat didaerah2 tsb. diselesai 
kan tersendiri. 

Demikian keterangan Menteri Per 
tahanan Wilopo jg selandjutnja me- 
njatakan, bahwa pada permulaan 
bulan Mei jg akan datang ia akan 
mengundjungi Sumatera dan akan 
bertemu dengan Panglima erna 
dan Terr. IL untuk membitjarakan 
djuga soal keamanan. 

Ditanjakan — bagaimana kesimpu- 
lan daripada penindjauannja baru2 
ini, Menteri Pertahanan Wilopo me 
nerangkan, bahwa meskipun keada- 
an didaerah2 masih tetap sulit, na- 
mun sudah ada perbaikan2 seperti 
umpamanja di Djawa Tengah dan 
Djawa Timur. Soal2 jg pada mula- 
nja dichawatirkan, ternjata dapat di 
atasi. Keadaan di Djawa Barat dan 
Sulawesi masih tetap stationair. De 
mikian Menteri pertahanan a.i. Wi- 
lopo. Menteri Pertahanan Wilopo 
mengakui djuga telah mengadakan 
pembitjaraan2 tentang penjelesaian 
peristiwa 17 Oktobe, akan tetapi 
tentang soal ini ia belum bersedia 
memberi keterangan lebih djauh. 

(A ntara). 

  

Giap akan mengadakan serangan 
dengan 'segera apakah tidak ditanah 
datar Jarres.  Dikatakannja bahwa 
pertahanan Jarres di duduki oleh 
pasukan2 jang terbaik dari Uni Pe- 
rantjis di Indo Tjina seperti Infantri 
dan Paratroop Kolonial, kesatuan2   Afrika Utara jang djuga disebut 
»Baret Merah” dan pasukan2 Le- 
giun Asing. (Antara-UP). 

Seruan Palar Di PBB 
Hendaknja Chiang Berusaha Men- 
tjapai Persetudjuan Den Birma 
DELEGASI INDONESIA pada Perserikatan Bangsa2 telah 

mendesak pada Chiang Kai Shek dari Tiongkok: Nasionalis untuk 
berusaha mentjapai persetudjuan dengan pemerintah Birma ten- 
tang perlutjutan sendjata dan penahanan pasukan2 Tiongkok Na- 
sionalis di Birma. 
pada Perserikatan 

Selandjutnja delegasi Indonesia menjerukan ke- 
Bangsa2 untuk membantu 

dalam melaksanakan usaha2. Ketika usul jni 
kedua belah fihak 
dimadjukan dalam panitia politik dari sidang umum PBB, utusan Indonesia, L. Nico 

Palar berkata, 
ini diadakan pemungutan suara, 
djuinja dengan suara bulat, kare 
dibitjarakan suatu resolusi tentan 
dan karena ,,tidaklah mungkin, 
ma itu hanja akan tertjantum di 
Palar menegaskan kepada delega- 

si Tiongkok Nasionalis, bahwa In- 
donesia tidak akan lupa, bahwa ,,pe 
merintah sekarang di Taipeh telah 
berdjoang untuk kemerdekaan  In- 
donesia didalam dewan keamanan”. 
Tetapi ditambahkannja, bahwa ..da- 
lam perselisihan2 jang mengenai 
perang atau damai, orang tidak bo- 
leh ragu2 untuk menundjuk fihak 
jang salah, siapa djuga fihak jang 
salah itu”. Dalam pidatonja itu, Pa- 
lar menegaskan kejakinannja, bahwa 
dalam masalah tentara Nasionalis 
di Birma ini, fihak jang salah ada- 
lah pemerintah di Taipeh. ,.Memang 
ada kemungkinan”, demikian Pa- 
lar, “ Jbahwa maksud untuk meng- 
adakan 'agresi itu tidak pernah tim- 
bul pada pemerintah di Taipeh, se- 
bagaimana “ditegaskan oleh dutabe- 
sar Ting Fu Tsiang, Tetapi sekarang 
ini adalah suatu kenjataan, bahwa 
terhadap Birma telah dilakukan 
agresi, dat bahwa agresi ini masih 
diteruskan dan dibantu oleh Tai- 
peh". 

Alat2 bantuan. 
tentara jang tidak di- 
berada disuatu daerah 

asing”, demikian kata Palar lebih 
landjut tidak akan dapat hidup 
apabila ia tidak menerima alat2 sen- 
djata dan keperluan2 lainnja bagi 
hidupnja itu”. ,,Peradjurit2 baru un- 
tuk tentara itu mungkin tidak lang- 
sung didatangkan dari Taiwan, te- 
tapi mereka diperlengkapi dan di- 
latih dengan alat2 sendjata seperti 
bazooka, senapan2 mesin atau me- 
riam2 dari 77 mm.  Alat2 sendjata 
ini harus didatangkan dari sumber 
tertentu, sebagaimana djuga halnja 
dengan tenaga2 manusia jang mem- 
pergunakan alat2 sendjata itu. Ke- 
mungkinan jang paling besar seba- 
gai sumber segala ini ialah Taiwan”. 

Selandjutnja Palar berkata, bahwa 
Ia agak ragu2 akan kebenaran ke- 
terangan pemerintah Tiongkok Na- 
sionalis dimuka PBB, dalam mana 
dikatakan, bahwa ia dalam tiga ta- 
hun jang lalu telah berusaha tudjuh 
kali untuk mengadakan hubungan 
dengan djenderal Li Mi untuk me- 
merintahkan kepadanja supaja me- 
ninggalkan wilajah Birma. 

,Suatu 
inginkan 

Agresi adalah agresi. 
Palar mendjelaskan utjapannja ini 

dengan menundjukkan, bahwa pe- 
merintah di Taipeh mengharapkan 
dari djenderal Li Mi, bahwa ia akan 
tinggal didaerah RRT. Hal ini me-   nurut pendapatnja tidak mungkin 
didjalankan oleh djenderal “Li Mi, 

bahwa ia pertjaja, bahwa apabila 

  

tentang seruan 
para anggota pasti akan menjetu- 
na dalam minggu jang lalu telah 
g genfjatan sendjata di Korea 
bahwa resolusi jang sudah diteri- 
atas kertas sadja.” 
sesudah pengalamannja. di Yunnan 
dalam tahun 1951. 
Berhubung dengan ini ia bertanja 

pada diri sendiri, apakah pemerin- 
tah Taipeh mungkin telah meng- 
andjurkan kepada djenderal Li Mi 
supaja memasuki  wilajah India, 
Muang Thai atau Indotjina daripada. 
daerah Birma. ,,Negara2 inipun ti- 
dak akan senang didatangi pasukan 
Tiongkok Nasionalis itu, sebagaima- 
na djuga “halnja dengan Birma”, dz- 
mikian kata Palar lebih landjut. Ke- 
mudian Palar bertanja, mengapa pe 
merintah Tiongkok Nasionalis sesu- 
dah dilakukan agresi terhadap Bir- 
ma tidak segera memerintahkan Li 
Mi untuk menghentikan gerakannja, 
melutjuti dan menahan pasukan2- 
nja, sebagaimana diatur oleh hukum 
internasional”. 

Palar menolak alasan? jang di- 
kemukakan oleh Tiongkok Nasiona- 
Iis, bahwa pengaruh Chiang Kai 
Shek telah hilang terhadap pasukan 
pasukan itu, karena pemerintah Bir- 
ma mempergunakan satuan2 komu- 
nis untuk — menghalaukan agresor2 
itu. Agresi adalah agresi”, kata 
Palar. ,,Bukanlah soal PBB untuk 
menentukan apakah -fihak jang me- 
ngadakan agresi itu dilawan oleh 
satuan2 jang mempunjai ideologi 
politik atau ideologi2 lain”, demi- 
kian katanja lebih landjut. 

Kewadjiban PBB. 
PBB hanja bertugas untuk meng- 

halang-halangi agresi dan bertindak 
sesuai dengan piagamnja, untuk 
mendjaga perdamaian dan stabilitet. 
»Sesuatu tentara jang tiga tahun Ia- 
manja telah melakukan tindakan? 
jang ' merugikan “ didaerah-daerah 
Birma memberikan gambaran jang 
lain, daripada apa jang dikemuka- 
kan oleh delegasi Tiongkok Nasio- 
nalis kepada PBB”, demikian Palar. 

sTindakan2 jang telah didjalan- 
kan oleh tentara ini dalam tiga ta- 
hun itu bukan ditudjukan terhadap 
komunisme, tetapi terhadap Birma”. 
Selandjutnja ia menundjukkan, bah- 
wa ia dapat mengerti, bahwa peme- 
rintah di Taipeh mungkin tidak ber- 
daja terhadap tentara itu, ' Karena 
inilah, demikian Palar, saja imema- 
djukan seruan itu kepada PB8. 

Selandjutnja — dapat dikabarkan, 
bahwa ada kemungkinan, b iya 
Palar akan membitjarakan sekali 
lagi masalah ini, setelah delegasi 
Tiongkok Nasionalis memberikan 
pendjelasannja lebih landjut menge- 
nai masalah tersebut dimuka PBB 
(Bia), 
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“Panap Malam Di Smg. 
Akan: Diseleng ggaraka an Di Aloon2 Besuk 

: 29 Mei — 29 Djuni 1953 

                    

tanah An men 
oleh DPD Kota bos 

La A tengah dan sebagian 
aloon2 Selatan. Izin untuk pemakaian 

La an 

kota Semarang sepi tak ada Pasar Malam: 
is apa gembira adanja inisiatip ja- 

at dia Pa Pe aans Pasar 
Semarang, untuk menga- 

a- 

     

  

tempat dbiib, aloon2 

tersebut sudah Gisetudjui 

Menurut rentjana, maka pemba- 
ngunan pertama untuk stand? pasar 
malam ini akan dimulai besuk tang- 

4 Heal 1 Mei j.a.d., sedang bentuk pin- 

     

“DRESS DAN DRESSING 
Semarang buat kedua kalinja akan 

ada ,International Dressing Show” 
(Lihat advertensinja di S.M: tgk-22 
April). Seorang pembatja jang ku-j 
rang tahu bahasanja Churchill, til-$ 
pon sama Sir-pong, nanjakan apa 
artinja International Dressing: Show. 

Sir-pOng terus: 
sebuah kamus-ketjik bahasa Inggris 
jang dibeli tweedehands di Pasar 
Djohar. Disitu bisa dibatia: 

International — Internasional 
Dressing —me-maki maki: 

memberi maki- 
5 makian... 

Show — Pertundjukan. 
Nah itu dia. International. Dres- 

sing Show  djadinja. Pertundjukan 
Maki-Makian tjara Internasional:..... 

Hloo, perotes sang pembatja jang 
tilpon tadi. Apa Dressing Show. itu 
bukannja sama dengan  DRESS- 
show, alias pameran pakaian?? 

Tidak, djawab Sir-pong. Kalau 
Dress Show: artinja memang Pamer- 
an pakaian. Tapi kalau DRESSING 
Show, sungguh “mati miturut baha- 

sanja Churchill jang tjiamiek,  me- 

mang artinja Pameran Maki-Maki- 
an!!! 

Sir-pong. 

  

MENTERI PEREKONOMIAN- 
MENINDJAU DAPUR SUARA 

MERDEKA. 
Kemaren pagi Menteri Perekono-| 

mian Mr. Sumanang. telah menin- 
djau dapur ,.Suara Merdeka” jang 
pada waktu belakangan ini telah 
mendapat perhatian dari pelbagai 
kalangan. 

  

SIARAN RRI SEMARANG. 
Saptu 25 April Ta 

Djam 17.00 Pembukaan. 17.05 
Taman Kusuma. 17-45 Njanjian 
duet. 18.06 Hidangan Tango Band. 
18.15 Obrolan pak Patrol. 18.30 
Hidangan Tango Band. 19.16 Seli- 
ngan. “19.15 Siaran Penerangan. 
19.30 Setengah djam. irama  krori- 
tjong. 20.30  Klenengan - patalon 
oleh Karawitan studio. 21.15 Wa- 
jang Kulit oleh Dalang Gitotjarito 
semalam suntuk. 

Minggu 26 April '53. 
Djam 6.55 Pembukaan. 7.10 Sun 

morning. 7,30  Anekawarna 
Minggu Pagi. 8.15 Kebaktian Umat 
Katolik. 9.15 Tunas Melati menghi 
dangkan irama pagi. 9.45 Suara Is- 
tana dbp George de Fretes. 10.15 
Mataraman “minggon. 11.15 Dari 
Film Malaya. 11.30 Orkes KXavier 
Cugat. 11.45 Hidangan pemuda? 
IPPI daerah. 12.15 Rajuan Perry 
Como. dan Dinah Shore. 12.30 Pe- 
kan datang. 12.50 Piano Improvita- 
tion. 13:15 Seruan Maluku. 13:40 
Krontjong asli hid. Tossema. 
Djam 17.00. Pembukaan. 17.05 
Taman Anak2. 17.15 Laporan ming 
guan. 17.45 The Modernaires dil. 
18.00 Kenalkan... Jajasan Credit 
Wasit Notojuwono. - 18.15 Rajuan 
sendja. 18.30 Peladjaran  njanji. 
19.10 Parlementaria. 19.15 Lemba- 
ran Budaja. 19.390 Orkes Hawaiian 
The Hula Swingers. 20.05 Podjok 
studio. 20.25 Sjair Symphony. 21.15 
Hiburan malam o:k. Irama Merde- 
ka. 22.15  Concerto in Jazz. 22.30 
Seru serodja seruan Mus dan ka- 
wan2nja. 23.00 Tutup. 

an RRI s0L0. 
25 April ?53. 

Djam edan embukaan. 17.05 
Dunia kanak2. 17.45 Yehudi Ka 
nuhin dengan biolanja. 18.00 Ruang 

ra Djawa. 19. 10 Ibukota hari ini. 
19.15 Kontak “ dengan “pendengar. | 
19.30 Pengasah otak. 20.30 Irama 

Seruni. 
2126 Gema malam oleh o.k. Bu- 
nga Mawar. 22.15 Gema. malam. 
23.00 Tutup. ' 

: Minggu 26 A korit 253. 
Djam 6.55 Pembukaan. 7.15 Im- 

bauan pagi. 7.45 Imbauan bersa- 
ma. 8.30 Taman Indrija. 9.00 Rem 
pah2 Akad: “pagi. 9.15  Klenengan 
nikmat oleh PAMAI. 11.30 Peter 
Yorke dengan orkesnja. 11.45 Ra- 
juan pemuda pemudi. 12.15 Njanji- 
Lan gembira. 12.30 Hiburan siang 
oleh ok. Irama Baru. 13.15 Kon- 
sert siang. 13:45 Dari wanita utk. 
wanita. 1445 “Tutup. 
Djam 17.00 Pembukaan. 17.05: 

Rajyan putri oleh SKP Negeri. 
17.35 Sepintas lintas keadaan dae- 
rah Surakarta. 17.45 Riang gembi- 
ra oleh Suara Astana. 18.15: Mim- 
bar Kesehatan. 18:30 Njanjian su- 
tji oleh kel. Geredja  Margojudan. 
19.10 Parlementaria. 19.15 Rua- 
ngan Angkatan Perang. 20.05 Tim 
bangan buku. 20.15 Indonesia Baru 
oleh ROS. 20.45 Santapan rochani. 
21.05 Keadaan luar negeri dalam 
bahasa Djawa. 21.20 Wajang Orang 
oleh keluarga. studio. 22.15 Wajang 
Orang. 24.00 Tutup. 

ambil kepek-nja,: 

pangan: 

tu gerbang direntjanakan akan be- 
rupa bangunan Puri Bali atau Ru-l 
mah Gedang Minangkabau. Tentang 
hal ini masih akan dirundingkan le- 
bih- djauh oleh "panitya Pasar Ma- 
lam. Mengenai tontonan?nja - dapat 
dikata agak lengkap djuga, antara 
lain: Bioskop terbuka, — Wajang 
Orang, Sandiwara, Krontjong Wa- 
nita, Djangger Bali, Doger Ban- 
dung, Lodruk. Surabaja, Rejok Po- 
norogo, Gambang Semaring dan 
lain2nja lagi. Sebagai - tontonan 
atraksi pada malam? tertentu akan 
iadakan djuga pertandingan tindju 

dengan djago2 dari Djakarta, Sura- 
baja, Malang serta lain? kota: Kron- 
tyong Istimewa, Concoursen, Carna- 
yal Show serta lain? pertundjukan 
jang menarik dan orisinil. 

Dalam pada itu di Pasar Malam 
tersebut pun tak akan dilupakan 
|adanja Stand Pembangunan, dimana 
akan dipamerkan hasil2 Keradjinan 
Tangan, Pertanian, - Perindustrian. 
Kehutanan, Pendidikan. dl. ' Untuk 
anak2 tak ketinggalan diadakan dju- 
ga Rad-molen, Draai-molen, Zweef- 
molen, Spitsfire jang pasti akan me- 
nambah gembiranja suasana. 

Bagi umum diberikan djuga ke- 
sempatan untuk membuat stand? 
sendiri, rumah2 makan, pemasangan 
papan2 reklame. Mereka jang perlu 
berhubungan dengan fihak panitya, 
dapat datang di Kantor Panitya Pa- 
sar Malam, Djl. Purwodinatan Uta- 
ra IH/7: telp. 714 Semarang. 

Panitya Penjelenggara Pasar Ma- 
lam Amal ini diketuai oleh sdr. B. 
Santosa dan nanti sore panitya pun 
akan mengadakan pertemuan lagi 
untuk menentukan langkah2  selan- 
djutnja. Hasil daripada Pasar Malam 
Amal ini akan digunakan untuk 
melaksanakan .rentjana2" pendidikan 
Jajasan ,,Garuda Putera”, sedang 
bila mungkin, pun dimaksud untuk 
membuat suatu tempat sekolah ba- 
ru. Sebagaimana diketahui, Jajasan 
Peladjar Garuda Putera” adalah 
sebuah Jajasan jang diselenggarakan 
oleh Peladjar2 Demobilisan “dan 
mempunjai djuga tjabang2 di Kebu- 
men, Surabaja, Djakarta, Blora dan 
Pekalongan serta sudah. mempunjai 
pelbagai usaha, antaranja pabrik: be- 
ras, biro elektro tehnik dan lain2nja 
Iagi. 
  

BASKETBAILL DI SEMARANG 
Sesudah mengadakan pertandingan 

pertandingan dengan SA HUA BAS 
KETBAIL TEAM, bertempat di 
kota Salatiga, Perkumpulan CHIN 
SHEN, DJOKJAKARTA telah me- 
lawat ke Semarang, dan melakukan 

pertandingan setjara — persaudaraan 
dengan Perkumpulan LUNG HUA 
pada tgl. 19- April jbl. dan berkesu 

dahan sebagai berikut : 
Pukul 7.00 pagi team jang bertan 

ding: LUNG HUA (wanita) — 
CHIN SHEN (Wanita), Djokja: 20 
— 18. Pukul 8.00 pagi LUNG HUA 
(laki) — CHIN SHEN (laki), Djokja 
42 — 26. Pertandingan2 ini tlh meng 

ambil tempat di lapangan  LUNG 
HUA, PLAMPITAN 35 Semarang. 

Atjara landjutan competi- 
tie Chung Hua Lan Chiu 
Tsung Hui Semarang. 

Untuk Minggu ini: 

23. April: 16.30 Lung Hwa A2 — 
P.Y.H. lapangan: SIN CHUNG Sta 
dion: 23 April 17.39 SIN YU A2 -— 

SIN CHUNG lapangan Sin Chung 
Stadio. 
“24 April 16.30 C.E.S. Al — (wa 

nita) — Lung Hua Al 
P.Y.H. Peloran: 

17,30 Sin Yu Al — Lung Hua Al 
lapangan: P.Y.H., Peloran. 

26 April 16.30 P.Y.H. (wanita — 
C.E.S A2 (wanita) lapangan C.E.S. 

C.ES. Al lapangan 

MENINGGAL KARENA 
— DJATANJA SENDIRI. 

Berita terlambat jang diterima 
oleh pihak jang berwadjib. di Se 
marang menjatakan, bahwa be- 
lum lama berselang. di Asrama 
Polisi Salatiga seorang anggauta 

Mob-brig compi 513 bernama S: 
waktu sedang berdjaga, “telah 
kena tembakan sendjatanja sendi- 
ri dibawah telinga kanan dan me 
nembus kekepalanja, hingga me- | 
ninggal seketika itu djuga. Sebab 
nja kedjadian tersebut karena ia 

bermain2 dengan sendjatanja jg 

berisi peluru dan djempol tangan 
nja menjentuh trekker. Korban 

lala dikirim ke Rumah Sakit Sa- 
latiga. ” 

MATA PLASTIK. 

C.E.S. Bodjong. 

SEN- 

.. Made in Indonesia. 
Setelah beberapa lamanja meng: 

adakan experimen, dokter gigi  R. 
Sumardi bersama-sama dengan achli 

pengobatan mata Dr. Yap di Jogja 

telah dapat membuat: sendiri mata 
plastik. Dengan demikian mata plas- 

tik tidak perlu didatangkan lagi da- 

ri luar negeri jang berarti: penghe-   matan devisen djuga. (KR). 
4 

(wanita) Ia | 
24 April 

Kepolisian Negara: 18.15 Seni 'sua| Bodjong: 26 April 17.30 Chun Li —| 

Barat dan 

El 
Oleh kelvan 

ladjar” telah diam! 
mengadakan Pan 

si Nasional. Pasar M 
diadakan 3 
langsung mu 
ni jad. Dalam P 
lainnja akan 
jang bersifat «sembah a dan mendidik 
djuga akan dipamerk 
djaan dari Para pen 

Yara Bk UN 
nisiatip p untuk 

“alam Eksposi | 

aloon2 : 
ai. 3Djonl 

  

sar: Mana 

  

ditaka nasional. 

MENTJARI 'SUMBER2 “TE- 
NAGA an P2 

Kini oleh pemerin h daerah 
dang didalam pers iap n dan p 
lidikan kem - inan2 aan 
ngunkannja sumber2. tenaga list an 
ditiap2 kabupaten seluruh daerah 
Jogjakarta. : . 
Maksud dari pada. pembangunan 

sumber2 tenaga lis aa itu ialah utk 
dapat membangun industri2 jg 
agak besar 1g perlu memakai tena- 
ga listrik « 
an penduduk” an 
memberi aliran listr: 
hari. 

diketahui 

Ha 

smie- | 

i, jakni untuk 
pada asal 

Seperti . didaerah Gu- 
nung Kidul dan ditempat-tempat 
lainnja banjak terdapat sumber2 air 
ig mungkin sekali dapat dipakai 
untuk membangunkan aliran listrik. 

Beaja .untuk itu belum dapat di 
tentukan, menunggu  selesainja pe- 
njelidikan dan rentjana jg akan di 
buatnja. 

MAGELANG 
KADER REKONSTRUKSI 
NASIONAL B. engine 

Di Magela 213 baru2 ini telah di 
dirikan“ Pers Senapi Rekon- 
struksi dae La "Kede dengan mem 
punjai tjabang2nja-di Kebumen, 
Wonosobo, Magelang . dan Pur- 
woredjo, meliputi 270 orang ang- 
gauta. Maksud i pada persa- 
tuan tsb. ialah menjalurkan b maa 
pedjuang kemasjarakat jang sem 
burna, - mempertinggi ketjakapan 
jang selaras dengan kemadjuan 
djaman, berkopanai “ah mentja- 
harikan djalan bagi bekas pe- 
djuarg 'dalam usaha  penghidup- 
annja. Susunan pengurus terdiri: 
ketua Sukendar, wakil ketua Tu- 
lus, penulis Mitrohardjo, benda- 
hari Ngadimin, Pendidikan Moh 
Janto dan bagian penerangan Ka- 
har Sujono. 

TEGAL 
SOKONGAN UTK. 

BANDJIR. 
Dengan  terbentuknja Panitia 

Korban Bandjir Ta diketuai oleh 
sdr. Nji Sarwono, Da atas na 
hanja, sokongan jang telah mi 
suk, berupa uang sebanjak Rp. 
113. 134,82, jang diantaranja 
kongan' dari IPI 2 sebanjak 
Rp. 985,50, dari Brunger ag 
njak Rp. 1 100,—, dari Berat Rp. 
600,—, dari. Aniem m Rp: 1150,—, 
dari Guru2 sekolah Rakjat n 
Inspektur S.R. ebanjak Rp. 
1006,08. Adapun sokongan jang 
berupa barang, ialah: 5 peti sabun 
tjutji dan setengah kwintal kopi 
dari Bn. 404 dan berupa 1 keme- 
dja laki2 dari sdr. Oedjar Kp. 
Panggung. 

BLORA 
PERKENALAN 

BUPATI B 
Dengan diantar NN Bata Pe- 

ngantar Bupati sebanjak IL.k. 40 
orang jang diketuai oleh sdr. Su- 
harto dan dengan berkendaraan 7 
buah auto pada 2 Minggu tgl. 
19 April djam 11.15 siang, sdr. R. 
Sudjono (Bu upati Ea ru) beserta sege- 
nap keluarganja telah tiba di Blora 
dengan selamat. atangan beliau 
di Blora disambut oleh Patih selaku 
ketua panitya pener 
diantar ketempat bean 
baru sadja an 
Pirukunan. Disini t 
menunggu kedatan kam 
dari wakil2 instans si. 
ganisasi untuk me 
penjerahan/pei Tan 
kan oleh panitya tel 
berkenalan. # 
Dalam pertemuan 

Bupati menera an n, 
katan beliau seb 
sangat diluar Ta nja. Sebab me- 
nurut keterangan beliau akan di 
angkat mendjadi Bupati di aten 
dan kemudian di Sukohardjo tetapi 
ditolaknja. Sebelum mendjadi sekre- 
taris kantor Kares. Surakarta jang 
telah enam tahun lamanja, beliau 
pernah mendjadi wakil Kepala 
umum kantor Karesidenan Bodjone- 
goro dan kemudian mendjadi  Ke- 
pala urusan Kares. Sura- 
karta. 

  

  

KORBAN 

Na GAN 

annja jang 
Pn didjalan 

h banjak orang 
ja dan te 
Ni dan or- 
sikan upatjara 

n jang dilaku- 
serta untuk 

ramah tamah 
an keang- 

i Bupati Blora 

pegawai 

TJOPET. 
wa hari 

rang Tionghoa 

RP. 1000,— 
Didapat kabar, bah 

sore jbl ketika 
mengendarai sepedanja di Gg. Wa- 
rung dan di MN Hn 
roh-buntelan terisi uang Ik. Rp. 1 
mendadak dari bela aka 2.5 bunt aa 
tadi telah diserobot oleh tjopet. De 
ngan hatsil tsb tjope Yak lalu melari 
kan diri. 

Mg ea MENGA- " 
4 RANG. - 

Hatsil berlomba'an 
gi para bekas an 
tingkat Tandjutan 
rang jang dalan 

'speksi. Pendidikan Masjarakat pada 
peringatan Hari Kartini tg. 21 April 
1953 jang di'ikuti oleh 44 orang Ia 
ki2 dan perempuan sbb: Djuara 1, 
sdr Karikah, umur 16 th dari Kp. 
Bedagang, 2. sdr Sujadi, umur 16 
tahun dari Kp. Bugangan dan 3 sdr 
Usin umur 17 tahun dari Kp. Ka- 
rangbranti. Kepada djuara2 tsb di- 
harapkan datang dikantor. Inspeksi 
Pendidikan Masjarakat KBS Purwo 
dinatan 23, Semarang untuk meng- 
ambil hadiahnja. 

PERBEPBSI MENANG. 
Pertandingan sepakbola jang ber- 

langsung di lapangan — Tjangkiran 
Bodja pada tg. 22 April jl antara 
Kes. PERBEPSI ranting Semarang 

PS. Kris Bodja berkesu- 
dahan 1 — 0 untuk kemenangannja 
PERBEPSI. 

mengarang ba 
kursus PBH 
kota Sema   

  

Asta. Pel 

alam tadi 4 akan | 

Bukan Benang: masih dal 

n hasil2 peker/ 

untuk keperlu- 

| MENUDIU 

Hati dan terus 

terdiri 

Rebo 

| Semarang dengan 

akan oleh In-| dil. 

terdjadi pada tahu 

  

              

rian ,,Suara 
8-3- 1953,, tentang 
Na Suka- 

Rp. ap 000 Ka- 

1 diusut oleh pihak 
| ena, wang tsb. 
Ne 

. Borta 
Merdeka" 

  

gan Perahu di Be- 

ton (Solo), t N dapat menghasilkan 
3 dana La aa ang dikatakan su- 

arat2nja. STP tsb. 
1 mengindiak 'tahun jang 
n dipim n Mangunsaputro. 

Ta “STP. itu djuga 
a Semarang sedjak 

   

kedua 
Bagian p 

agan an 
tuk tahun2 jang aa datang akan 
dibuka di “jaka ana, Batang, Tegal 

dil. KE 2 
Pada Sekolah Tehnik Pertama 

Bagian Perahu itu murid2. diberi 
didikan chusus m embuat  kapal/pe- 
'rahu sa dja. 

KONP 

   

Ep PARTAI BURUH 
DJAWA TENGAH. 

Berhu! bung dengan akan dilang 
sungkannja onperensi Partai 
Buruh seluruh Djawa Tengah di 
Semarang pa 
28 April ji ad, pada hari Selasa 
malam Ti Ma Pantun us Partai 
Buruh Tjabang Kota Besar Sura 
jg aa telah diad akan rapat, ber- 

t dika Hissbi muka Sri 
ha ari, “ok merundingkan be 
berapa masa alah disekitar konpe- 
renst ter 

Rapat a 

    

Bae memutuskan 
untuk. me 21 utusannja 
Konperensi Si Ba itu 
akan te Be " Sa 
tjabang, 2 
tor, 1 Saka “dar 
dan 1 orang 
han. 

Konperensi 
lain akan 

jang 
2 orang wakil 
dari Koordina- 
Biro Pemuda, 

i Biro Perburu- 

tersebut — antara 
undingkan. soal : 

1. sekitar Pemilihan Umum, 2. 
Masaalah al asing,. 3. Un- 
dang2 pokok. Perburuhan, dan 4. 

Daerah Partai Buruh Djawa Te- 
ngah. : 

KS KESEMPUR- 
PENDIDIKAN 

Peringatan i Ibu Kartini di 
Salatiga 'j.b.I. “ini dititik beratkan ke 
pada kesempurnaan pendidikan ka- 
um wanita. am rapat jang diada- 
kan digedung Rex oleh Federasi 
Wanita antara lain telah diambil re- 
solusi untuk 
LengadAb, ar selekas mungkin di- 
buka sel kolak "ana melulu untuk 
anak2 perempuan sebagai ,.meisjes- 
Kopschaot” Heh 

NA'AN 

Selandjutnja oleh ag pulan 
wanita Bajang Kari d 
muan dipendopo 
lam pidato' 
Bajang Kari 
pas betapa 
sus-kursus rumah | 
pula kursus untuk memberantas bu- 
ta huruf,” oleh: karerra dalam ka- 
langan isteri polisi . “masih terdapat 

banjak orang jang buta huruf. Kur- 
sus ini akan dimulai dalam bulan 
Mei j.a.d. 3 

PEKALONGAN 
KONPEREN: ENSI I KOORDINASI 

BULANAN 
Pada tg: an '53: mulai djam 

10 pagi di: Balai Kota  Pekalo- 
ngan telah aa konperensi 
koordinasi bulan nan oleh Walikota 
dengan Djawa tan2 dalam wilajah 
kota Besar Pe eka Tenaga: 

Selain wakil2: Djawatan hadlir 
dalam konper 
rah dan beberapa anggauta DP 
DS. Kota Besar Pekalongan. Ada 
pun jang dibitjarakan sekitar pe 
nerbitan madja Han Bakti (madja- | t 
lah Djapen Kota Pekalongan), 
perikanan laut, pelabuhan, garam 
dan lain-lain. 

— Dalam shah ata pembukaannja Wa 
likota m Sa n beberapa ma 
tjam pengiara uman daerah dan 
oleh2 Kn AAN dinas Pa 
mong Pra 2g: di Semarang baru2 
ini a.l. sekita FP Du nindjauan Bupati 
Soema aa ec Amerika Serikat. 

Selandjut - apat diberitakan, 
bahwa Maba ai penerbitan ma 
djalah Bakti jg sementara waktu 
terhenti, aka: ta diadakan perundi 
ngan chusus 3 -. tara Djapen Kota 
dengan DPD Nan Besar Peka 
longan. 

    

  

TJALON WN. 
NAN ASING. 

Dari: fihak 

TURU- 

Penerangan Agama 
Prop. Djateng didapat keterangan, 
bahwa tiap2 tjalon Hadji. Warga. Ne- 
gara turunan Ta jang telah men- 
dapat undian berangkat - ke 
Tanah Sutji, La lum. mendapatkan 
paspor hadji (S.P.P.H.) harus datang 
terlebih da ak ulu - kekantor Imigrasi 

membawa surat 
keterangan kewarga-negaraan- 
nja  (selainnja kartu kuning - dari 
UPBA, surat kelahiran, paspor lama 

surat jang sjah), guna menda- 
patkan visum jang diperlukan. Ada- 
pun keperluannja, satu dan lain un- 
tuk menghindarkan kesulitan2 jang 
mungkin dihadapi pada waktu akan 
berangkat pelabuhan, seperti 

n2 jang lalu. 

IK “DITJULIK DENGAN MOBIL. 

Menurut laporan 
anak perempuan be 
ditiulik dan dibawa 
jang belum dikena 
daraan mobil B. 24208 pada tgl. 22 
April jbl. antara djam 11 siang. De 
ngan maksud apa penjulikan itu di : 
lakukan belum dapat diketahui, Per 
istiwa tadi terdjadi dirumahnja  In' 
spektur Mobbrig di Djl. Argopuro 

Polisi. seorang 
rnama B.B. 
lari oleh 3 orang 

1 dengan berken   Semarang. Hingga berita ini ditulis 
anak tsb. belum diketemukan. 

jang lalu dan un-| 

ke | 

Penjempurnaan Susunan  Dewan.| tj 

Bea kepada jang| 

ensi tsb., para Lu- 

telah , 

      

Hari Ka 
djalan jang diikuti 

4 

rtini di Bandung telah 
oleh para 

'S.M.A. Demikian pula Mahasis 

  

  
diramaikan dengan mengadakan gerak 

peladjar da. 
iswa puteri seper 

ri mulai Sekolah Ra'jat sampai 
ti tertera digambar. 

  

Pemer 

" Oleh : 

tu2 sesudahnja petani 
wekta? sebelum a 
nja disebut dengan is 

ja aa La teta uga 
kie “han hampir. Na dikata tid 

   

miskin. 

Dalam daerah Jogjakarta, 

   

ahun jang lalu, 

waktu2 demikian, 
a bahan makana 

muntja kk: tetapi djuga cri 

Tetap: 
herankan, 
di, dalam tahun ini, 
ka ta, aan 
ada. Patjeklik sudah 
gan tidak 

lahan ig 
1 waktu2. jg 

eklik 
hun. jg berdjalan 
djagung,. dan. gaplek lebih 
daripada 

Wakti 
beras desa 
dgn. ka 
arga bu 

je lalu, 
dang pada panenan jg 
1,90 1 - Kg. 
Nan dh sebabnja keanehan 

hak resmi sendiri masih 
"sangsi untuk — menga. atakannja 
pi bebe erapa  fihak 

oal beras, 

suatu hal jg 

1 dipasar hanja 
lau kita “memeriksa. 

   

? “Sebagai diketahui, sedjak . 

. daer 

      

  

rah telal 
tjeklik « 
Ta Be rlu. 
telah 
kp & 500. 000. 
Hn jg terutama dar 

petjeklik,. adalah 
La pn 

Untuk keperlua 

hasil bumi jg m 
i ia bahan makanan, ter 

padi, djagung dan gaplek, 
dari desa2 jg “bersangkutan, 
kalau hasil bumi  djatuh 

ulak2, maka sendirinja 
dikuasai oleh mereka. 
Bisa d Ta bahwa me 

semua hasil bumi dikuasa 
lumbu Upe2 petjeklik, 
2 

Sep ana bahan m 
NE Jai Tea daerah, Ki 

import, 
stock bahan makanan jang 
Pada awak tengkulak2 
bisa 
tang m 
nja 
disim 
Seklik 

milik nja, sebab dengan 
- adi, 
an didalam lumbung 
Ia mempunjai aa 

Buku kuat untuk membua 
tikan har aga, - 

Demikianlah rentjana lu 
petjeklik itu. Tetapi jang 
menana ankan, dalam 

indja 2  petjeklik ini, 
sekali m pernah dari 

han 
itu, 
mendj jd i 

Tah 2 
pada 12 lumb 
sudah aktif be 
ngan Haa 
ga pasar jang sekarang, t 
ngalami kerugian. Rp 
atau kira-kira 4099. 

a beras terus 
Ng 

Tn Pe 

DERMA. 

apa 
14 dan 
marang 

kabar, bahwa pad 

Hadisubeno Sosrow 

ling didalam kota untuk 
derma guna beajanja ,/Tugu 
jang hampir selesai d 
nurut ket 
Kota Hati a tiap harinja 2 dja 
selama itu beliau mendapat : 

dari Ba ngan Tionghoa 
Rp. 95, Na Suatu rekor 
djarah pun belum. pernah 
kalau Wali Kota 
ma. 

Baru2 ini didesa Bantjak 
ngin t Ta diketemukan m 
dalam 2 eti jang sudah 
Menurut penjelidikan, 
adalah 
mendjad 
operasi didesa Boto 
dan Polisi jang bertugas 
ngin. Dibagian perutnja 
tersebut masih diperban 
luka2 tembakan, 
lah rusak 

Handjutnja 
waktu 

?       
“disita alat2 diantaranja beber 
butir peluru stengun 
grombolan. 

kali, te terutama setelah Aan 
ga bisa memberikan sumbangan 

jang sangat dichawatirkan 
mulai permulaan bulan 

" Maret! jang ajarg lalu 

pe Ertuan hidup sangat 

sangat 
dan belum pernah 

apa jg biasa 
patjeklik” sama sekali 

bisa diatas 
terasa sama sekali. 

sangat mengherankan, 
biasanja. babak 

sangat memuntjak, pada 
ini, harga 

musim panen jg bar 
kabaran ini ditulis, 

jg mengetah 
mengatakan 

5 rp “merasakan kegirangan 
rang harus berlaku hati-hati. 

dan Agustus 1952, un ntuk 

sediakan modal bapak 

khas 

saban 
nus, Jogjakarta Naa dju 

tetapi dengan mempun 

mpermainka n harga 

ung dan gaplek 

lumbung melakukan suntikan 
Dn anan dipasar, sementa 

ustru karena itu, 

arga Penantian “an h 

ua hari dapat Rp. 95.00 

6 April jbl. Wali Kot 

dan sdr. Tan Hong Hie telah 

dikerdjakan 
terangan, perdjalanan " 

telah Tea 

DIKETEML IKAN 

majat 
dari grombolan liar 

i korban waktu diadaka 
oleh Tentar 

dan mukanja 
hingga tak dikena 
dapat diterangka 
diadakan operasi da 

kepunjaa 

ntjegah Kekuran gan Makanan 
intah Daerah Jogja Mendirikan Lumbung 

3 

Pel k 

KALAU ada sesuatu musim 
kjat, maupun oleh fi hak Pem 

Sendiri) 

musim jang san t Dikpa, 
erint. 

baik oleh fi- 
adalah wak 

menjaatkan n penana Han Sa Dad sampai pada 
masanja p 

»petje 
an Ha sapa mahal 

  

wak 
itu, 

ampai 
ini. 

n dan 
me 

nali- 
teit biasanja mendjadi mate 

zeng- 
rdja 

di 
tidak 

de- 
Ma- 
da- 

pa- 
ta- 

ras, 
endah 

u lalu. 
arga 
1,60, 

tar 
lan sebagai 'ini pada tahun 
St beras Rp 3,15, 

baru lalu 
se- 

Rp 

ini, fi 
angat 

I- 

1ui 
da- 
ini, 

ulan 
me 

Jog- 
ba- 

PF 
“desa ig San 

it u, 
nja 

lum- 
dja 

Ona 
ama 

Sara 
rena 

angan 
pasar2 

pan 

dae 

anan 
beras 

Diah 

tjukup 
tidak 

ba 
ada 

yg 
.pe 

ni 
un 

PA ung 
ng 

aktu2' 

hak Ir: 
. ba 

ra 
enerus 

jang 

andi- 

ar 
me 

000, 

WALI KOTA MENTJARI 

Sa 
a Se 

2 ojo 
keli 

ntjari 
Muda” 

: Me 
Wali 

m dan 
Tia 
La 

se 
Hadi, 

der 

Wae 
t di 
tu. 

b 
ang 

n 

a 
i Bri- 
majat 
ekas 

te 
Il: Se 

n, bah 
pat 
apa 

n 

2 demikian para buruh 
ak mempunjai mata penfjarian sama se- 

Ondern 

De| 

tidak | X 

dari la 

tang,” harus 

enan. Musim demikian biasa- 
”, artinja segala jang merupa- 

Kaban Bukan I banja mahal 
tani jang mis- 

rneming2, jang bagaimana dju- 
perburuhan kepada buruh2 tani jg. 

  

Status Asri 
edudukan Akademi Se- 

. 

ni Rupa Di Jogja 

DENGAN. SURAT keputusan 
enteri P.P:K. telah diadakan 

Panitia Kedudukan Akademi Seni 
pa Indonesia di Jogjakarta dan 

kademi Pendidikan Guru. Gam 
bar pada Fakultet Tehnik. Tugas 
panitia ialah menjampaikan kepa 
da Menteri P.P.K. pertimbangan 
entang penetapan kedudukan 
dan apabila dianggap, perlu ten 
(3 reorganisasi: Akademi Seni 
ana a di Jogjakarta dan 

ab kademi. P n. Guru Gam 
bar pada Fak akuitet Tehnik di Ban 

g dalam. keadaan sekarang, 
dan sekedar dianggap perlu untuk 
dikemudian hari. Selandjutnja 
usul2 maupun saran2 tentang ke 
dudukan kedua perguruan2 tsb. 
jang sebaik2-nja mengingat per 
kembangan kesenian di Indonesia, 
pendidikan guru seni rupa pada 
sekolah2 Ian bajlan dan pendidi- 
kan seniman 
Pertimbangan dsb. tsb. harus di 

dasarkan pada penjelidikan  terha- 
dap kedua perguruan tsb. mengenai 
sjarat2 tentang penerimaan siswa2- 
nja, susunan lamanja dan nilai pe- 
ladjarannja, kitab2 “dan alat2 pela- 
djaran lain jg dipakai, perlengka- 
pannja, peraturan2nja, susunan pe- 
ngadjar?nja dan sjarat2. tentang 
ngangkatan pengadjar2 itu. Seba- 

i anggota panitia diangkat: Prof. 
Mr. Dr. Soepomo, Ketua Panitia, 
Prof.. Dr. Poerbotjaroko, Prof. Dr. 
Tjan Tjoe Siem, Prof. Mr. Djojo- 
digoeno, Prof. Ir. Poerbodiningrat, 
Mr. Koentjoro Poerbopranoto, Soe- 
darsono,. Moerdowo, Katamsi, Soe- 

1 » S. Soemardjo dan P: Pijpers. 
Sebagai sekretaris ditetapkan Soe- 
pangkat, pegawai Kementerian PP 

Panitia berkedudukan di Djakar 
Demikian-pengumuman dari 
terian PPK. 

ta. 

  

Meskipun demikian, dari fihak 
resmi Wartawan kita mendapat 
ag st, bahwa sekalipun keru 

n itu sangat besar nampaknja, 
fetapi i pada hakekatnja tidaklah 
de emikian, karena tudjuan dan 
prinsipnja Iu umbung petjeklik se- 
kali2 bukannja mentjari keuntu- 
ngan, tetapi melulu djangan sam 
pai Ang mendapat tekanan hi 
Tn dari bahaja petjeklik, dan 

jang terutama itu, seka 
tarig "8 telah tertjapai. 

Disamping itu, masih ada dja 
lan jang sangat bermanfaat bagi 
rakjat untuk mendapatkan 
ke ling bahan daripada padi dan 

makanan jang seka 
ang tersimpan didalam lumbung 

petiaklik ita : , dalah dipindjamkan 
Kanada ra kja at desa, pada waktu 

ereka mulai mengusahakan sa- 
wah atau ladangnja, dan kemudi 

setelah mereka panen, me- 
ngembalikan berupa natura, hasil 
Bean sawah atau ladangnja, 
dengan 2 ungut rente jg sangat 
ringan, sekedar untuk biaja admi 
babat 

  

Dengan djalan demikian, Naah 
orang tidak merasakan k 

ng an jang s sebenarnja hanja ang 
negatief i itu, tetapi djuga lum 

bujng petjekl klik akan bisa menghin 
" rkan bahaja ngidjo didalam ma 
arakat desa 

"Ak chirnja f ibak itu menegaskan, 
bahwa paga imana djuga lumbung 
petjeklik harus berdjalan terus, 
sebaliknja tidak usah diurungkan, 
karena merosotnja harga beras di 
pasar, karena harga2 jang seka 

diakui bukannja har 
jang sewadjarnja. 
  

ENGKEH - ZANZIBAR. 
Dari kalangan jang berdekatan 
Semarang didapat kabar, bah- 

wa panen tjengkeh di Zanzibar 
pada bulan Se - ember/Oktober 
un 3 ditaksir 15.009 ton. 
suga de ana" maka orang 

berkepentingan tidak — usah 
ka atir akan keadaan tjengkeh ka 

8 Perri ntah kini sudah men 
at djalan untuk mendapatkan 

He ente 

PERAJAAN HARI KARTINI 
KR. TEMPEL SUBUH 

R.T. Kr, Tempel  Subuh/ Djekso 
tidak mau ketinggalan turut serta 

rajakan — peringatan Ibu Kartini 
pada tgl 22-4-53 dengan diadakan 
perlombaan masak?2an dan ditamai 
kan pula oleh anak2 dari Taman Ka   nak2 Gg. Subuh. 

Dunia Tjatur : 

Suka 

NAMA SAJA tidak 
ting saja hendak mentpartak aj 

kok dan belum. pernah sebatang 
Sungguh mati, berani Numpan 
penting. Tapi 

hadap P keatian, Begini. Pernah 

lagi dengan jang baru. Tengah 
agaknja katana rokok. 

Saja sedar dan merasa malu 
djuga sebagai tuan rumah tidak 
mendjamu rokok. Untuk penutup 
malu saja suruh saudara saja men 
stjari rokok, tapi hasilnja nihil ka 
rena warung2 sudah tutup. Ter- 
paksa saja berterus terang dan 
minta dimaafkan. Sedjak penga- 
laman itu saja selandjutnja me- 
njediakan rokok djuga, walaupun 
saja tidak dojan. Ja kadang2 sam 
pai bulukan (djamuren). 

Waktu sore. Biasanja 
”Suara Merdeka” datang, saja 
batja ruang Kabar Kota - dulu, 
baru mata melajang ke adperten- 
si bioskoop. Sekali ada film baik, 
kegemaran saja film karakter dan 
detektip, saja berdjandji - untuk 
melihat le voorstelling dengan 
njonja rumah. Mendadak tamu 
datang terus main hingga men- 
djelang djam 7 malam. Saja ber 
paling keruang dalam dan sambil 
mengusap kepala dengan tangan, 
3 buah djari saja  ku-atjungkan 
kebelakang. Tanda isjarat untuk 
3e voorstelling. Njonja rumah 
mengerti dan semua puas. Dia, 
saja dan kawan” Memang seorang 
penggemar tjatjur sebaiknja jang 
sabar, walaupun saja bukan 
orang jang sabaran. Tapi' berkat 
tjatur, alhamdulilah watak saja 
jang tidak sabaran itu dapat di- 
rem djuga. 

Dalam. perkumpulan saja ditun 
djuk sebagai pengurus ketjil. Se- 
betulnja saja tidak sanggup, kare 
na masih banjak jang lebih tja- 
kap dan ada waktunja untuk men 
djabat itu. Tapi memang nasib, 
pada tiap2 pemilihan selalu saja 
dipilih kembali. Saja sungguh to- 
bat. Baniak getah daripada nang 
kanja. Undangan2 telaat mengi- 
rimnja, ada suara, tjomelan. Ada 
pertemuan, harus datang lebih 
dulu dan pulang paling lambat. 

kalau 

Duka Tega r 'Tjatur 

penting. Saja oran 

penggemar fjatur, disamping Un kewadj 
manusia biasa. Hakekatnja — heridak memk bitjarakan 
Pa masjarakat. Kebetulan saja Nu 

perlu dipaparkan disini, karen 

tur 1 ang merokok tidak habis2-nja. Sebatang h 

(Melalu Utk: Golon 

Probleein No. 

ketjil sadja. Ja 
3 sa aja sebagai 

ban hidup 

ang pen 
seorang 
sebagai 

Haa an mit dari 
ng ta” suka mero 

rokok men dimufut saja. 
saja. Tapi ta an erlu karena tidak 

saja, pernah. meng 
1 amu, pe emain tja 

abis, disambung 

malam ia Mera akunja, 

  

saja BR 

Semua harus “Hi atur dulu. Wah 
sudah, Rona s tjilik Ra erangkap 
sekretaress rewakili looper jg 
sakit, dan k adang2 pelajan teh. 
Walaupun semua d n itu sa 
ja terima tanpa : tapi sa- 
ja lakukan: dengan hati, 
0 mereka semua i de- 
ngan satu tudjuan: “hiduplah tja- 
'tur. Achirnja pernah seorang te- 
man La kan aa ka. 
dapat saja te - ang tjatur. 
nja si tidak s 
diri terang baik dan se 
dua, ada djuga pemain j 
melampaui batas sampai  liwat 
waktu. Jah, mereka djuga manu- 
sia, kadang2 lupa. Makan kalau 
kekenjangan 2 perut 
djuga, mual. Hapeh saja, 
ja pandang seperti "kek 
ja: Saja sebagai bagan 
bajangannja. “Sa aja bawa 
pai mati, ta” dapat: dipisa 
ti. kami sudah saling: 
Biarlah. saja dikatakan g 
mereka tidak mengerti, 
ngerti hanja saja dan 
saja, jaitu tjat sar . Dan semua ada 
sebabnja, hingga saja tjinta tjar 
tur, tjinta Lg tidak Mn Per 
nah saja sakit, obat2 jang.diberi- 
kan pada saja. tidak mempan. Ha 
ti rasanja "kosong” dan "nelong- 

s0”. Datang teman, 'mengadjak 

main tjatur. Seperti mendapat ke 

kuatan baru, saja dapat bermain 

dara sembuh dari sakit. 
Suwe ora djamu..... Boleh 

pertjaja atau tidak, tapi . sedjak 

itu saja mentjintai »kekas ih” sa- 
ja dan malam “hari diwa ktu hu- 
djan turun dengan derasnja, di- 

waktu orang? segan ke Tutie ru- 

mah, saja pun berdua sadja de- 
ngan "kekasih” saja untuk menen 

teramkan pikiran dan hati, jaitu 
”menganaliseer” partai. Sekian 
dulu pengalaman saja. 

         
   

hat. Satu 
jang main 

tjatur sa- 
asih” sa- 

a dan dia 
dia sam- 
hkan, ha 

mengikat. 
ila, tapi 

Ta ang me 
”kekasih”   

gan ,Gevorderden') 

  

  

Gambar. sebe- 
lah adalah partai- 
telling dari Da- 

.nielson (putih) 
melawan  Lange 

£ (hitam) dim. per- 
tandingan Olym- 
piade di Helsinki 
1952 

utih: 
Pd5, Bh4, 

he KA 

93, h6 

Rg2, 
bidak 

f2, 
(10 

Hitam: Rh3, 
Pf6, Bg8, bidak 
An Ra Ia   

      
  

  

  

PASAR HASIL BUMI SMG. 
Pasar hasil: bumi Semarang pada 

tg. 23. April 1953 jang tertjatat oleh 
Dunlop Kolff sbb.: Kapok C 
nom. 1015: Kopi Rob. Kampong. 
kedjadian 650 pemasukan tg. 15. Mei 
1953: Rob. Ond. WIB pendjual 930: 
Kedele pmi Malang pendjual 140 
n.o. ready ex wagon Malang, p»mi 
Djember Mendua 148,50 n.o. ready 
ex wagon Djember: gendjah pun- 
djual 190 pemasukan tg. IS Mei ex 
desa: item pendjual 150:  Gaplek 
pendjual 57,50 z.z.: ' Djagung putih 
pendjual 84 Semarang, Katjang 
glondong terpilih pendjual 215 oo. 
Oveip:  Osee terpilih setjara- kasar 
kedjadian 275 n.o., Katjang merah 
pendjual 145/150, katjang hidjau 
joelik pendjual 170 Rembang: Be- 
ras tuton Weleri pembeli. 140: Kre- 
tek TC Tjeree pembeli 125: beras 
SW Huller pendjual 1854 Karung 
HC Green kedjadian 4,15. 

PASAR DJAKARTA. 
Tgl. 23 April (Ant.). 
Koffie: Lampong Robusta 20/ 

2596 triage, ready pendjual & ke- 
djadian 720, id. Mei/Djuni kedja- 
dian 685, id. Djuli/Agustus kedja- 
dian 700, WIB ready pendjual 1050, 
Arabica ready pendjual 1400. 

Tapioca: 3A Special 185, 3A tjap 
dikenal 165, 3A mn duka 160, ZA 
id. 145, 1A id. 125, semua harga 
pendjual franco kereta Djakarta/ 
Tg. Priok. ' 
Kopra 9596  dried,. Nov "it. 

Rp. 300— sampai Rp. 310,—, cake 
Rp. 92,50, schilfers Rp. 77,50. 

Lada: 'Lampong Hitam f/c. Te- 
lokbetong nom. 2325, Muntok Pu- 
th. FOB Pangka alpinang Spin 
3025. Pas 5 sepi... 

Gula:  Nivas SHS 252, sb, HS 
225, semua harga pendjual dari pe- 
labuhan Tjirebon. 

HARGA KARET, 
Tgl. 23 April (Ant). 
Djakarta: Sheets No. 1 FOB Bas 

sis Ports, Mei 5.10, No. 2'id, 4.90, 
No. 3 id. 4.65, Crepe No. 1 f/c rea- 
dy Priok 5.15, Sheet No, 1 id.'4.75, 
semua harga pembeli. Pasarnja sepi. 

Surabaja: RSS No. 1“Iev. April 
kedj. 4.75, No. Did. kedj. 4.55, 
No. 3 id. nom. 4.35, Crepe No. 1 
id. nom. 5.10. 

Amsterdam: RSS No. 1 lev. Aprit 
nom. 1.85, 2 2 id. “kedj. 1.81, 
No. 3 id, nom. 1.73, Crepe No. 1 
id. nom. 2.09, semua dalam" rupiah 
Belanda. Pasarnja' lembek. 
Yaa UANG HONGKONG. 
Tgl. 23 April UP.” 
Dollar La (Tuna). HK $ 

59258, id. (TT) NN 5.94Y4, Pound 
Sterling HK $1 

HARGA Ts 
Tgl. 23 April (Ant.-UP:Comtel). 
Djakarta: Harga pembeli emas 

No. 1 37,25, No. 2 Rp. 36.75. 
Surabaja: Harga pendj. Rp. 37,50.   Singapura: Emas lantakan per 

tael 'pemb. Str, $ 159,50/pendjual 
Str. $ 164.50. 

Injak jg betul, 

  

buah). 

Sekarang: Hitam djala 
dan bagaimana nm 

Tjobalah AN 
hingga 6 zet sadja, djang 
djang2.  Udjilah Ta. ahlia 
sekali ini dalam Pan danasi si. 
tolong Sdr. sedikit, daa 
ini putih djangan mengharapkan 
dapat menang dari hitam 

Djawaban jang tepat diberi 
nilai: 4 dan ditunggu paling lam 
bat tgl. 2 Mei jad:. 

BERITA REDAKSI: 
Sdr. Sunarso, Lempongsari Semg: 

Atas perhatian Sdr. kami utjapkan 
terima kasih emang sudah masuk 
rentjana kami, agar sekali2 dimuat 
peladjaran tjatur sebagai afwisse- 
ling. Lihat S.M. tgl. 4-4-53 
Kepada seluruh penebak 

/peminat): 
Dalam mengirim  djawab 

bleem 2 zet mat, rjukup 
kuntjinja sadja. 
Dalam probleem 3 zet 

lebih, tjukup dite nata 
riant (satu tjara djalan) sa 

Pengiriman djawaban tid 
memakai gambar atau 
jang waktu dan tenaga.. 
2 zet kami beri nilai 2, 
3 dst. Gi t2 dja egg 
nja, tjukup ditulis dengan 
dan dibubuhi tanda tangani 

1 Probleem 
(ta. “H0 14-53). 

Dalam gambar probleerm 1 terda 
pat sedikit kekeliruan. “Bidak putih 
di b6 mustinja bidak hitam. Djadi 
jg betul, keterangan disebelah gam 
bar itu. Kami ' ulangi terangan- 
nja: Putih djalan dan mat 2 zet. 
Putih Rb5, Pa7, BS, Mc8 (4 

buah): Hitam: Rd6, Md8, Kf8, bi- 
dak b6, f6 (5 buah), 

Surat2 ' djawaban jg masuk ba- 
tapi banjak pula jg 

salah karena ada jg menganggap 
bahwa bidak “di b6 itu putih: Utk. 
mereka jg mengira masih salah me 
nebaknja, kami beri sempatan 
hingga tgl. 2 Mei jad. Nama2 mere 
ka jg betul - mendjawabnja, akan 
kami umtimkan berbareng dgn. pro 
bieem 2. 

n dulu 

djalannja 
gan pan 

Sdr. 
Kami 
partai 

(abonne 

an pro- 
disebut zet 

mat. atau 

satu va- 
dja. 
ak perlu 

lainnja: sa- 
Probleem 

3 zet nilai 
atau lain- 
kertupos 

  

Hongkong: Emas 
HK $ 268.375. 
Bangkok: ban 

weight 332 t sii 

PASAR SINGAPURA 
Tgl. 23 Apr S Comtel). 
Lada: Lampong Hitam pendjual 

Uari pelabuhan Str. $ 495 p/p, Mun 
tok Putih pendjual id. Str. $ 586 
p/p. 

Kopra:  Mixe 
FOB pemb. Str 
$ 41 p/p. 

Tepung Tapioca 
ri pelabuhan nom. Str. $ 25 p/p. 

Koffie: Bali Tua dari pelabuhan 
nom. Str. 213 p/p. 

Karet: RSS No. 1 FOB Mei Str. 
$ 0.68625, No. 2 id. Str. $ 0.655, 
No. 3 id Str! $0.625, No. 4 id. 
Str. $ 0.6075, C crepe Str. $ 0.59, 
RSS: No, 1' Djuni Str. $ 0.68625, 
id. Djuli/Sept. Str. $ 0.685. 

Pasarnja djumlah 2000 ton 
djadi, 

lantakan per tael 

as lantakan per baht 

fair merchantable 
$ 40/pendjual. Str. 

Fair guality da- 

sepi, 

sah, Tjatu nja. sen-. 

    

rasanja 
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» 1 

pala Kantor-pos Djakarta, Tuan 
dengan lima pembesar 
uatu kursus 
bar 

Londen. 
mggeri 

$ 

                    

  
Disampingnja 

  

- 

  

tara Komunisme 

Hubungan Ri 

    

ia Dengan Mao Harus Di 

  
Ramli, pada waktu ini bersama-sama 

djawatan pos dari lain2 negara ikut serta dalam 
jang diselenggarakan oleh djawatan pos di Inggeris. Digam- 

pak tyan Ramli jang sedang berada digedung British Council di 
berdiri W. McNee bekas “direktur djawatan pos di 

5 
z 

urat WasiatStalin 
Tak Ada Kemungkinan Kerdjasama An- 

Dan Kapitalisme 
pererat— Kata ..Der Stern” 

MINGGUAN  DJERMAN 
umumkan jang dikatakannia 
Menurut mingguan tersebut, 
kan, bahwa djika ia meningg: 
usaha untuk merobah politik 
politik perlawanan setjara 
ita menerangkan, bahwa ja mem 
dari pada anggota2 ,,politik perla 
rang tidak diumumkannja. 

per 

- 

Dikatakan, bahwa testamen itu te 
lah dibatjakan oleh  marsekal Vo- 

-roshilov dihadapan " 200. anggota 
sentral Komite Partai - Komunis 
Sovjet tgl. & Maret jg lalu. Dalam 
testamen itu, Stalin menjatakan 
djuga, kata mingguan tad2 bahwa 
tidak ada kemungkinan bagi ker- 
Gjasama jg erat antara Sovjet Uni 
dan negara2 kapitalis. Akan tetapi 
Stalin- berpendapat, bahwa peroba- 
han politik itu oleh Sovjet dapat 
meredakan. ketegangan di dunia. 
Selandjutnja menurut mingguan 
Djerman . tadi, Stalin  menjatakan 
djuga, bahwa Sovjet Uni tak dapat 
membuka  perbatasannja sebelum 
taraf hidup rakjat Sovjet lebih 
tinggi atau sekurang?nja sama dgn 
taraf hidup rakjat negara2 modal... 

Pandangan Mao Tse Tung 
tenjang Asia harus disetu 

ijui. 
Selain itu Stalin mefijatakan dju- 

ga, demikian. ,,Der Stern”, bahwa 
dengan Mao Tse Tung harus diada 
kan perhubungan jg se-erat2nja. Sta 
lin menganggap Mao seorang Mar- 
xist- paling tjakap dalam zaman ini. 
Stalin tidak pertjaja “bisa “timbul 

, 

pertentangan antara RRT dan Sov- 
jet Uni setelah ia meninggal. Teta- 
pi djika pertentangan itu timbul dju 
ga, maka pandangan Mao Tse Tung 
dalam semua soa2 tentang Asia, 
harus diterima baik. Mao lebih ba- 
njak pengalaman dalam soal2 per- 
kembangan - sosialisme di Asia, de- 
mikian dikatakan oleh Stalin, dim 
surat wasiatnja itu, menurut “,,Der 
Stern”. Achirnja Stalin menjatakan, 
bahwa perhubungan dengan RRT 
adalah sangat penting dalam poli- 
tik luar negeri Sovjet. Sedikit kesa- 
lahan dalam perhubungan tsb. da- 
pat membahajakan kemenangan so- 

“sialisme di seluruh dunia, demikian 
Stalin menurut mingguan ' Djerman 
tsb. tadi, jg selain . memuat  kara- 
ngan2, djuga banjak gambar2. 

: 

(Antara—AFP).I 

  

MUTASI2 DIKALANGAN 
IPLOMASI THAI. 

Pemerintah Muang Thai ketika 
hari Rabu jl. mengumumkan pero- 
bahan2 didalam dinas perwakilannja 
diluar negeri. Luang Vichit Vatha- 
karn, bekas dutabesar di India, te- 
lah diangkat djadi duta di Swis. Nai 
Chitti. Sucharitul diangkat djadi du 
ta di Filipina, Nai Chit Sethaputr 
diangkat djadi duta di Sovjet Uni. 
Luang Ratanathir diangkat djadi du' 
tabesar di Indonesia : 

Pisang Adjaib 
Bisa Pindah Tempat 

.. Sendiri 
(Oleh Kor. Sendiri) 

Baru2 ini di Ketj. Djati- 
negara Tegal" telah terdjadi 

szatu keanehan, ialah pohon 
pisang jg “dapat berpindah: | 
pindah... Pohon pisang tsb. 
jg tadinja di Pesarean (Pun- 
den) sekonjong-konjong .hi- 
lang ' dan pindah di pekara- 

| ngannja P. Satibi desa Ke- 
| tanggungan Ketj. Djatinegara 
1 dengan tidak ada. bekasnja 

ikitpun.  Selandjutnja “di 
kabarkan, pohon pisang tsb. 

pindah lagi ke  tegalannja 
“sdr ea uu desa  Djatinegara ' 

1 ke AA dan hing- 

  

  

     

     

ini ditulis - masih 

      

   
  

adalah tin dai pa 
pisang biasa, " 
Pe MAT Dan 
nja besar sep: 

“dan tinggi po : 
Adapun daunnja lebih 
dari pada” daun pisa 

iasa. TI : 

tsb., bentuk   

  

    

yaas bunga 
kl: 120 a g 

      

   

    2 

ja adalah surat wasiat (testamen) 

passif terhadap kaum modal. 

"Ih tahui, Vaccine tersebut 

Hum lagi bisa diperoleh untuk 

: Pari djenis2. kalau tidak sem 
|nis virus jang menjebabkan 
(kit influenza. 

»Der Stern” hari Rebo meng- 
Stalin. 

dalam surat wasiat ita Stalin menjata 
dunia maka penggantinja harus ber- 

endjadi 
Mingguan 

peroleh teks testamen Stalin itu 
wanan”, tetapi sumber jang te- 

Andjuran 
J. Cooper: 

Supaja Amerika Berikan 
K 2 Ker Blok 

SENATOR John Cooper, se 
orang anggota Partai Republik jg 
duduk dalam senat Amerika Seri 
kat, hari Rebo mengatakan kepa 
da pers, bahwa pemerintah Ame 
rika Serikat harus sanggup mem 
berikan konsesi2 kepada ,,pihak 
Komunis”, apabila Amerika me 
ngingini adanja perdamaian jang 
kekal di Asia. Ceoper mengata 

kan bahwa ia jakin RRT kan 
minta berbagai2 hal dari pihak 
Barat, jang tidak mungkin dapat 
disetudjui. Tetapi sebaliknja, ka 
tau Barat terlalu berkeras kepala, 
maka tidak akan dapat tertjapai 
sesuatu, kata Cooper. 
Seorang senator Demokrat, Mike 

Mansfield,,  menjokong pendapat 
Cooper dan kedua2nja mereka me- 
njatakan kechawatiran, bahwa ma- 
tjam perdamaian di Timur  Djauh 
ig diidam-idamkan oleh 
Eisenhower itu, tidak akan 
tertjapai. Cooper seterusnja menga- 
takan, bahwa menurut  dugaannja 
RRT sekurang2?nja akan mengusul- 
kan sebagai sjarat minimum untuk 
perdamaian di Timur Djauh, supa- 
ja Taiwan diserahkan (kpd. RRT) 
dan supaja RRT diterima djadi ang 
gota PBB. (Antara—AFP). 

iawanan setjara aktif m 

  

   

dapat 

  

PENANGKAPAN 
AUSTRIA. 

mumkan, bahwa pembesar2 
rika di Wina telah menan 
orang jang dituduh 
'spionase untuk Rusia 
'Towakia. 

Diantara tangkapan2- tad 
dapat 4 orang wanita. 

Ame 
gkap 12 

melakukan 
dan Tjekos 

En 

Ilmu Kesehatan: 
    

Obat Suntik Baru 
“Tahun Kebal 

(Oleh : Pembantu 

akan 

nja. Vacc 
memberi hasil 
siswa2 kedoktoran dan 
djarab terhadap segala 

. Jones E. Salk, seorang sardjana 

. Pittsburgh, jang tidak Jama 

Pa 

   

- Seperti djuga dengan vaccine lum- 
puh kanak2, maka obat. baru untuk 
mentjegah 'influenza itu dibikin dari 
virus jang ditjampur dengan minjak 
mineral jang telah “disaring. Dan se- 
'perti vaccine lumpuh kanak2 pula, 
vaccine influenza jang baru ini be- 

umum 
(karena penjelidikan atas kebaikannje 

| masih belum selesai. Tapi laporan 
Dr. Salk jang disiarkan 
nerbitan terachir dari madjallah Per 
satuan Doktor Amerika,  memberi- 
kan harapan2 jang ' menggembira- 
kan, seperti dibawah ini: ,,Vaccine 

Jinfluenza itu dapat melindungi orang 
jang memakainja dari penjakit in-     
fluenza selama dua tahun, sementa- 
ra vaccine2 jang dipakai sebelumnja 
hanja bisa menahan penjakit itu sc- 
lama2nja enam minggu sadja”. 

Vaccine baru itu memberikan per- 
lindungan terhadap sebagian besar 

ua dje- 
enja- 

| Vaccine itu tjukup di-injeksi satu 
kali sadja, ditangan, dan dalam per- 
'fjobaan jang telah dilakukan atas 

ss Tibuan serdadu belum ada kedapa- 

   

ta), 

2. Tiga Besar Barat harus mentja 
dahulu 
apabila 

pai kata sepakat ' 
|djawaban mereka, 

pa 

#ngadakan. pemi 
Iruh Djerman. 3. . 

  

Delega Inggris 

rat, seperti telah 
kritikan pers Inggris terhadap si- 
kap Perantjis dalam hal ini. 4. Su- 
paja  sekretaris-djenderal NATO 
Lord Ismay dan Dewan tetap NA- 
to memperhatikan 
ada pada organisasi NATO — ter- 
utama dalam hubungannja dengan 
chalajak umum dan dalam mutu 
personilnja serta “akan andjurkan 
langkah2 untuksmemperbaikinja.   

| 

3 
: 

| 

Presiden 

Radio Wina hari Selasa mengu | 

Vaccine Anti Influenza 

SATU KALI INJEKSI sadja bisa mendjadikan tuan kebal 
penjakit influenza jang berbahaja ita untuk dua tahun lama 
acc influenza jang di-injeksi ini 

jang memuaskan atas ribuan orang serdadu, maha- 
djuru2 rawat — dan ternjata sangat mu- 
matjam penjakit influenza jang telah dike 
adalah pendapat jang paling achir dari Dr 

erselang telah memberikan pula ha- 
nia dengan laporannja 

n Vaccine lumpuh kanak2 jang baru jang 
memberikan immunitet kepada 90 orang djiwa manusia. 

dalam pe- 

tjis — A.S. berachir. 
Dalam pada ju pembitjaraan an- 

tara utusan2 A.S. dan Perantjis ke 
sidang Dewan NATO' di Paris telah 
berachir pada hari Rebo sore de- 
ngan tidak dikeluarkan suatu state- 
ment resmi kepada pers. Kalangan 
jang dapat mengetahui di Paris ha- 
nja menerangkan bahwa telah dila 
kukan pertukaran pendapat menge 
nai soal2 dewasa ini. Tetapi mengi 
ngat hadlirnja tidak sadja menteri 
luar negeri Perantjis Georges Bi- 
dault tetapi djuga menteri pertaha 
nan Perantjis Rene Pleven dan men 
teri keuangan  Perantjis  Maurice 
Pourges-Manoury kini terdapat du- 
gaan bahwa telah diperbintjangkan 
soal persendjataan kembali dan ke- 
uangan bertalian dengan usaha ini. 
Soal2 tersebut djuga termaktub da 
lam atjara sidang Dewan NATO, jg 
akan diadakan di Paris pada hari 
Kemis. 

Keterangan Lord Ismay. 
Sekretaris. djenderal NATO Lord 

Ismay dalam konperensi pers di Pa 
ris pada hari Rebo mengatakan ba- 
hwa sidang Dewan Nato jg akan di 
mulai pada hari Kemis akan mem- 
bitjarakan tanda2 suka damai, jg 
di perlihatkan oleh Sovjet Uni, dan 
sikap jg akan diambil oleh NATO 
terhadap hal tsb. Menurut Lord 
Ismay. Sidang Dewan NATO akan 
membitjarakan  djuga laporan sek- 
retaris djenderal dan laporan pani- 
tia NATO urusan kemiliteran. Lak 
samana Ouistgaard dari Denmark, 
jg mengetuai panitia militer itu. 
mendjelaskan dalam konperensi pers 
tsb. bahwa kebutuhan militer dari 
NATO telah di tindjau kembali se- 
telah Junani dan Turki ' mendiadi 
anggota NATO dan bertalian den. 
pemakaian sendjata atom. Ouist- 
gaard mengatakan bahwa usaha per 
tahanan NATO - tidak boleh diku- 
rangi. Lord Ismay kemudian mem 
beri.komentar bahwa ahli2 ekano- 
mi tidak dapat memenuhi semua 
keinginan ahli2 kemiliteran NATO. 

Selandjutnja — dikemukakan. bhw 
Jean Letourneau, jg pada hari Rebo 
telah diangkat mendjadi komisaris 
djenderal negara2: anggota Uni Pe- 
rantjis di Indo China, telah. hadlir 
djuga dalam babak terachir dari 
pembitjaraan antara wakil2- A.S. 
dan Perantjis pada hari Rebo itu. 

Ini menundjukan bahwa telah 
djuga dipeladjari keadaan di Indo 
China terutama djika nanti tertja- 
pai perletakan  sendjata di Korea. 
Hal ini telah “dibitjarakan djuga da 
lam sidang kabinet  Perantjis pada 
hari Rebo pagi. Pada malam Ke- 

an. antara wakil2 Perantjis dan Ing- 
|gris setelah djuga diadakan perte- 
| muan antara wakil2 A.S. dan Ing: 
Igris. (Antara—AFP). 
t 

    

  

|. Komisaris polisi di Teheran bri 
|gadir Ashfartoos sedjak hari Se- 
|(nin malam telah hilang dan orang 
|chawatir, kalau ia telah -ditjulik. 
| Sedjak hari Selasa orang mulai si- 
'buk mentjarinja, ketika ia. tidak 
datang kekantor. 

— Sekali Suntik 2 
Penjakit Pilek 
Kedokteran Kita) 

telah ditjoba dengan 

pada Balai Perguruan Tinggi 

mengenai . pertjobaannja 
telah 

tan vaccine'itu menimbulkan penja- 
kit-penjakit lain. 

Vaccine influenza itu  bekerdja 
atas dasar jang sama seperti vaccine 
pentjegah  penjakit- lumpuh kanak? 
jang diperoleh Jebih dahulu oleh 
Dri Salk. “ 
“Vaccine tersebut mengandung vi- 

rus — organisme jang menimbul- 
kan influenza — tapi djumlahnja di 
perketjil begitu rupa sehingga tidak 
bisa merusakkan kesehatan badan. 
Bila virus ini di-injeksi kedalam da- 
rah tuan, maka. darah 'itu akan 
menghasilkan benda2 jang dapat 
membunuh segala kuman2 penjakit 
influenza. 

Minjak mineral jang ditjampurkan 
kedalam vaecine itu mempertjepat 
pekerdjaannja untuk membunuh ku- 
man-kuman tersebut. 

Dr. Salk, seorang ahli “daiam 
ilImu2 jang bersangkutan dengan vi- 
rus pada Balai Perguruan Finggi 
Pittsburg, mengatakan bahwa vac- 
Cine jang didapatnja mungkin akan 
dapat memberikan sumbangan  un- 
tuk memetjahkan masalah. memban- 

a Perdjandjian Atlangi 

tentang 
eka, — dimasa |iS 

La.d. Sovjet. Tana untuk mela 
ihan umum diselu- | DUP2 

diduga akan mentjela lambatnja usa | 
ha pembentukan tentara Eropa Bal 

ternjata  dalamj : 

kekurangan2 jg 

Pembitjaraan antara Peran | 

|rus soal kepergiannja ke Inggris » 

mis ini akan diadakan pembitjara- | 

  

Is 

                           
            

   

Pekerdja Seduni: 
1 Aksi Bersama 

Perdamaian Korea 
| FEDERASI Serikat2 Sekerdja Sedunia (W.F-T.U.) jang kini se 
dang bersidang di Wina, te: 
mengeluarkan seruan kepada r 
jat pekerdja seluruh dunia. 
lam seruan ini di-ingatkan, 

  

   

    

  

    

               

nia 

, 

  

Djuga 
T 

» 

Wanita 

Pakaian2 

ko sudah 
Tiongkok 

dari tjita 

dengan 
ja men 

han” 

“Sedjak 
'Mieko, 
Tientsin 
djumlah 

                  

orang2 

“dalam 

   

  
ini 

wa inisiatif per tah2 RI 
Gan Korea Utara telah melet 
ikan dasar untuk penghentian per 
musuhan di Korea dan penjelesai 
an setjara damai. 
| Selandjutnja dikata 
tiada soal internasional 
Gapat diselesaikan deng 
perundingan, Gan achirnja. W.F,. 

T.U. menjerukan kepada rakjat 
pekerdja seluruh dunia supaja 
mengadakan aksi bersama . jang. 
menuntut segera diadakan perle 
takan sendjata di Korea. Sebagai 

  ka 

  

       

1 

nja: ,,Hidup perdamaian di Ko- 
rea! Hidup perdamaian di du- 
nia ?” (Antara—Tass) 

  

            

PEGAWAI2 INDONESIA DI 
AMERIKA SERIKAT, | 

Ampat orang pegawai pemerin 
tah Indonesia baru2 ini . telah 
mengachiri peladjaran mereka se- 
lama tiga minggu mengenai pe- 
merintahan Amerika Serikat. Ke 
ampat pegawai itu ialah nona 
Aisah dan tuan Irawan Sujito da 
ri kementerian dalam negeri, Is- 
kandar Gondowardojo dari Djawa! 
Timur dan Hermanus Pattiradja- 
-wane dari djawatan urusan oto: 
non dan desentralisasi di. Malu- 
ai 

  

Paku Alam Dan 
H.A. Salim 

Mewakili Indonesia Dira 
Upatjara Penobatan 

Ratu Elizabeth 
WAKIL KEPALA Daerah Istix 

mewa Jogjakarta, Paku Alam, ses 
djak-hari Sabtu jg lalu telah-tiba di 
Djakarta, dan menurut keterangan, | 
kedatangannja adalah untuk . meng 

F 

  

- bagai utusan resmi dari peme 
Indonesia untuk menghadiri upat 
ra penobatan Ratu Inggris Eliza- 
beth ke-II- pada 1g. 2 Djuni ig akan 
datang. Paku Alam ak ngk 
ke Lordon pada 1g. 2& Mei ja.d. 
ini.dan akan berdiam di Inggris un 
tuk Lk. dua minggu Tamanja. Seper 
Ti diketahui, untuk mewakili peme- | 

tjara. penobatan “ Ratu 
selain Paku. Alam telah “ ditundjuk 
pula penasehat Kementerian: Luar 
Negeri H.A, Salim jg pada saat ini 

H.A. Salim akan berangkat ke Lon 
don langsung dari Amerika Serikat. 

  

Antjaman Mau2 
Akan Memusnahkan 
Penghukum2 Jomo 

Kenyata 
“ORGANISASI Mau-Mau telah 
memerintahkan pemusnahan” 
dari semua jang telah menjeleng 
garakan perkara terhadap  Jomo: 
Kenyatta jang telah didjatuhi hu 
kuman kerdja paksa selama tu 
djuh tahun, karena dipersalahkan 
memegang pimpinan gerakan ter- 
ror, Keterangan ini diperoleh dari 

kutip dari sebuah dokumen jang 

lam mana kaum Mau-Mau me 
ngantjam: ,,Kami akan mengikat 
tangan mereka dengan otot2 me 
reka sendiri,” demikian dokumen. 

Selandjutnja, dikatakan bahwa 
»kita harus membikin bersih da 
hulu sedjumlah musuh2 Kita, se 
belum kita mulai dengan perang 

ngirim pesan” kepada ' kami, 
bahwa lebih baik kita mati dari 
pada hidup sebagai budak dan 
kini saatnja sudah tiba? 
  

'MUNSAN, KOREA Konvoi jg meng 
angkut delegasi PBB ketenda konpe 
rensi di Pan Mun Jom, meninggal 
kan kamp PBB. Foto ini jang diki 
rimkan dengan. perantaraan radio di 

  

slogan antara lain  diandjurkan- | 

  

       

2g an minta nasehat dari seorang 
Fpenjak 

2 

rintah Republik Indonesia pada upah: 
Inggris itu, f 

pemerintah djadjahan Kenya, dil: 

djatuh ditangan pemerintah, dal 

umum. Pemimpin2 kita telah mel 

  

| mendapat 
hun Baru 

pi 

. Mata 

   

'ke 

tengah2 

(kelima 
, 

       

lalam 

  

Djuru 
minta   

seorang     

      

awat 

            

ani berangkat | 4 

sedang berada di. Amerika Serikat: |' laga 

dapat me 

dikatakan 
Kalangan 

terhadap 
rima 

ke RRT. 

ngan dag 

Dikat 

sam 

sarnja 

gang2 di 
Menurut 

mes” tadi 1, 
umumnja 
rang telah 

eksportnja. 

ketahui,   ambil beberapa waktu sebelum ter 
tjapai “persesuaian faham mengenai 
penukaran. tawanan2 perang jang sa 

kit dan luka-luka. 

      tras penjakit, influenza 

lang dari 

, 

Seragam 
berwarna 
tidak 

kehendak pemerintah su 
ntuknja 

ovjet Un 

IT DERRT Tak 
Ada Mideshow 

ida 
TIONGKOK BA 

Iga b 
Iberpameran 

| Nona 

agi kaum wanita jang 

Mieko Fuji 
Djepang jan 

sepe 
matjam2d w 

t 
toko2 

memp 
besar 

1, 

'Wanita2 Tiongho $ | 
tjara membuat  pakaian- 

ja, “kalau tidak, bisa ditjap ye- 

ukan zamannja lagi ,,mo- 
w” dan ”costumigre pakai- 

an mewah”. 1 LA 
- Cosmetics hanja tampak seka 

|li setahun dengan tidak takut 
kritik, “jaitu pada “Ta 

ve mendjadi sasaran kritikan. Ke 
|banjakan dari kaum wanita 
onghoa sekarang, rambutnja  di- 
|potong pendek, jang ditutupi “to 

buruh 
rut Mieko Fujishiro. 

2 

  

IBerkat Pertolo- 
ngan Radio... 

Dapat Tertolong 

« KETIKA kapal ,,Ternate” 
lik maskapai pelajar: 

Rotterdamse Lloyd sedang 
berada dalam perdjalamannja - di 

teluk Benggala menudju 
'ke Indonesia, ja j 

x sekonjong-konjong. kema- 
an sekeping besi jang berkarat 

matanja sebelah kiri jg. 
mendalam sampai kepada dja- 
Iringan selaput bening. 
menimbulkan radang jang tam- 
paknja agak membahajakan. 

mesin tersebut - kemudian 
pertolongan kepada 

“kapal untuk berhubungan 
: ahli penjakit mata. Melalui 
radio nakoda kapal tersebut kemudi 

ahli Um 
it mata dan setengah 

kemudian ia diberi petundjuk2 ba- 
ana tjaranja si-sakit tadi harus 

matanja sampai kapal itu 

a se.elah kapal tersebut tiba 
” 

ahli penjak 

1 - 

LG 2 

I dengan 
lenjapkan krisis ekonomi 

di Malaya dewasa ini, demiki 
oleh kalangan dagang. 
dagang 

kini makin 
RRT itu setelah mene 

berita2 dari 
ngatakan bah 

dalam waktu 2. bulan 
“pertama tahun 
lipat lebih besar dari 
jang lalu. Malaya sendiri tahun 

(para pedagang di Singapura 
dah menderita dengan turunnja har 
ga karet dan tin 
'dapi ,,bandjir” tekstil dan sepeda di 

mping barang2 konsumen lainnja. 
Sebab jg terutama dari makin be- 

persediaan barang2 tsb. ada- 
lah dihentikannja import oleh peda 

Indonesia. 

berpendapat, 
tiba waktunja untuk ber 

|dagang lagi dengan RRT. Pedagang 
Inggris semendjak 
pat, bahwa berdagang. 
jadalah suatu pemetjahan bagi soal 

|gang di Malaya telah mendesak su 
paja larangan eksport bahan2 stra: 
tegis ke RRT 

larangan 'ini diadakan dim 
tahun 1951 

diganti dengan 

dj 

Kriting Rambut 
k Laku Lagi 

2 pakaian indah, 
Fujishiro, 

g baru pu- 
Tiongkok di 

rti dahulu jang ber 
yarnanja, menurut Mie 
tidak tampak lagi di 

"pakai 
jang. dibuat 
biru "jang 

keruan”, sesuai 

buruh”. 

"kemewa 

kata 
dan 

. 

  

auhi segala 

ahun jang lalu, 
di Peking 
ertontonkan ' se- 
textil2. buatan 
ini hanja buat 

Uni sadja” 
harus berhati2 

» 

  

ta 

ighoa 

       

t 

bDjuga permanent 

Ti- 

, 
. Demikianlah  menu- 

Antara — Reuter) 

Diobati 
mi- 

an Koninklij- 

djuru mesinnja jg 

Hal ini 

nakoda 
dengan 

djam 

Belawan. 

djuru mesin tadi dira- 
tt mata itu dan 

matanja dapat di 

             

danja Embargo 
idap RRT 
"OLEH 3 

Bra 

ian ditulis oleh war 
rian ,,Straits 

mis. Diadakannja 
RRT 

Singapura 
menentang embargo 

London jg me 
wa eksport Inggris 

ini adalah 17 kali 

pada tahun 

jual apa apa ke RRT, 
1 oleh kala- 

tekstil dan speda. 
selandjutnja, — bahwa 

12. sU- 

timah, kini mengha- 

wartawan 
para 

.Straits Ti- 
pedagang pada 

bahwa seka 

lama berpenda- 
dengan RRT 

arena itu, para peda- 

ditiadakan. Seperti di 

RU bukan sor 
ingin 
(kata 

“seorang. 

Djepang. | 

  

Wanita Bekerdja 

| RUSIA ADALAH DUNIA 
'adeni kraan atau mengawasi al 
djumpa, hanja ada kebaikan gua 
Moskow saja lihat kaum wanita 
an Jaki2. Misalnja mereka itu me 
man dan mendirikan peang, Ka 
abnja setiap wanita harus beker 
jarian, dan kedua oleh karena 
makai pakaian seragam hal 1 
ruh. 2 

Pada Pabrik: Mobil Stalin, direk- 
tornja menjatakan kepada saja dgn 
bangga, bahwa  seperdua “dari bu- 
ruhnja adalah. kaum wanita. Waktu 
berkeliling dalam pabrik itu saja ba 
njak melikat buruh wanita sibuk 
membanting tulang disamping bu- 
ruh, laki2. Mereka tidak memakai 
katja mata untuk melindungi mata 
nja dari pantjaran besi jg sedang 

  

TJATATAN REDAKSI: 
Berturut-turut akan kita 

muat karangan exclusief me: 
ngenai Rusia dari Nj. Jane 
Me Ilvaine, “seorang  warta- 
wan Amerika jang baru-haru 
ini. dengan orang warta 
wan-wartawan Amerika lain- 

telah mengundjungi Ru- 
sia selama Lk. 7 hari. Ni. Mc 
Ilvaine adalah ketua redaksi 
dari madjallah Weekly Ar- 
chive”, di . Downingtown, 
Pennsylvania. Perlu kita pe- 
ringatkan kepada pembatija, 
agar ' keritis sekali dalam 
mengikuti uraian Nj. Mc 
yaine tadi. Maklum, ia ada- 
lah seorang Amerika, jang 
tentunja banjak sedikit sudah 
mempunjai purba-sangka. me- 
ngenai-keadaan2 “di Rusia. 

nja, 

    
  

mendidih jg mereka tuangkan keda 
lam atjuhannja. 

| Rusia tugas kaum wanita bu- 
kanlah dalam. rumah tangganja. Ka 
um Ibu Rus menjerahkan anak2nja 
dalam. pemeliharaan rumah2. pemeli 
haraan anak2. jg didirikan oleh 
brik2. tempat mereka bekerdja. 
njak dari kaum ibu itu tidak per- 
nah melihat anaknja mulai dari Se 
nen pagi hingga sampai Sabtu ma- 
la 

d- 

t- 

mM. 

Dalam pembajaran padjak 
tidak diadakan perbedaan antara 

laki2 dengan kaum wanita. 
ur untuk bisa kawin dan dikena 

kan padjak ialah 18 tahun. Akan 
tetapi saja pernah melihat gadis jg 
umurnja tidak lebih dari 14 tahun 
mengepel lantai didjalan kereta-api 
dibawah tanah, membersihkan 

2 

djuga 

3 a- 
lan 
Disamping itu ada pula gadis2 jg 

bekerdja mengangkat batu-bata utk 
membuat gedung sepuluh tingkat 
tingginja. : 

Sudah tentu bukan 
sadja jg diuntukkan bagi kaum wa 
nita Rus. Seperti jg telah diterang- 
kan oleh kaum laki2 Rus kaum wa 
nitanja pun mendapat ' kesempatan 
jig sama untuk mendjadi doktor, in- 
sinjur, profesor, seniman dan archi- 
tek 

('g pertama membuat - rentjana 
stasion dibawah tanah di Moskow 
adalah seorang insinjur wanita). 

Sedikit pakai solek. 
Baik kerdjanja sebagai tukang 

batu sebagai maha-guru hanja sedi- 
kit kaum wanita ' Rus jg memakai 
solek. Salah satu sebab “ mungkin 
lantaran mahalnja harga bahan so- 
lek itu. Alasan lain ialah persama- 
an paras mereka. Mereka memakai 
lipstick dari satu warna sadja — 
jaitu oranje 

kerdja kasar 

Minjak wangi tampaknja adalah 
ig paling disukai oleh wanita Rus. 
Merk ig paling terkenal datang da- 
ri botol ig bentuknja seperti sebuah 
menara Kremlin. Nama "minjak wa 
ngi ini hampir tak disebutkan, dan 
bangsa asing hanja - dapat. menge- 
nalnja dengan nama nafas Stalin?”. 

Genit tidak dikenal di Moskow. 
Menurut keterangan seorang penun 
djuk djalan jg diperbantukan kepa- 
da saja, seorang wanita genit a 
ollywood "akan diedjek-edjek 

teman2nja: 
Wanita2 Rus ,,terlampau sibuk” 

membangun. republik barunja utk 
menghiraukan soal ketjantikan diri- 
nja. 

Setjara mengedjek, — ditambahnja, 
bahwa di Rusia, jg berbeda dengan 
Hollywood, ,,kaum wanita dapat 
menambah ketjerdasan otaknja dan 
tidak ketjantikan parasnja.” 

Tapi tidak lama kemudian 
nundjuk djalan itu mentjeritakan 
kepada saja tentang Lep Ashin 
kya, seorang penari balet jang 
ternama, jang telah 
sebuah laboratorium untuk  me- 
metjahkan ' ”"masaalah supaja 

Perkenalan saja tentang soal 
kewanitaan di Rusia dimulai se- 
djak dalam perdjalanan saja de 
ngan kapal terbeng dari Helsinki   Antara—UP). 

  

orang tidak bisa mendjadi. tua”. 

e ke Moskow. 

ja Dim Segala Lapa 
Sampai Insinjur Dan Professor2—Tid 

Bersolek—Tetapi Ada Laboratorium Untuk 
Mentjari Tjara ,,Awet-Muda” 

— Oleh: Nj. Jane Mc Ivaine— 

setiap kaum laki2 ja: 
ni. berarti tidak banjak kaum laki2 jang bis 

mendirikan | 

ttan2 di Darussalam 

| Kembali Dari Russia: (IL) 

Russia: Sorga Wanita-B 

bagi wanita djika 
at, untuk mentjari randjau 
litet. Kemana sadja saja pergi sela 
mengerdjakan pekerdjaan2 jan 

ladeni mesin bor, menjetir 
um wanita adalah 
dja ialah, bahwa dia 

darat. 

Setelah melakukan sebagian be 
sar dari perlawanan kami dengan 
djalan udara di Eropa dan Timur 
Tengah dengan memakai pesawat 
Trans World Airlines, maka sung 
guh sangat mengherankan saja 
melihat diatas kapal terbang Rus 
seorang stewardess-nja  mendje- 
murkan pakaian seragamnja dia- 
tas tempat dia menjediakan maka 
nan bagi penumpang2. 

Selama dalam perdjalanan ste 
wardess. ini memakan sekeran- 
djang djeruk dengan tidak per- 
nah menawarkannja barang sebi 
dji pun kepada kami, - menjisir 
rambutnja, membersihkan: kuku 
nja dan mengutjapkan perkataan 
»Nepuhyeyyou” (saja tidak me- 
hgerti) setiap kali saja lambaikan 
kamus Rus-Inggris saja kepada- 
nja. 

Tapi saja pernah djuga menjak 
sikan beberapa wanita Rus jang 
tjantik - dan menarik, menurut 
ukuran Barat. Keindahan saja ha 
rapkan dan keindahan saja djum 
pai pada pertundjukan tari ballet. 

Ulanova, penari balet wanita 
Rus jang paling ternama, dengan 
segala kehalusan gerak geriknja, 
waktu saja menjaksikannja mena 
ri di panggung Bolshoi. 

Diluar panggung saja tak bisa 
mengenalnja lagi. Badju jang di- 
pakainja sudah tidak up to date 
potongannja.' Pun dia tidak lagi 
memakai perhiasan apa2. Satu2- 
uja tanda kebesaran padanja ia- 
lah pita jang disisikan didadanja 
jang menandakan bahwa dia ada 
lah salah seorang dari beberapa 
penari jang telah empat kali men 
dapat hadiah Stalin. 

Karena kekurangan madjallah2 
luar negeri dan pengetahuan ten 

  

ar pemandangan dikota 

jang diambil oleh nj... Me 

Tampak kesibukan semen- 
ke kan- 

Sebuah gamb 
Moskow, 
Ilvaine. 
tara pegawai jang menudju 

g-masing. tor masin 

ngan 

  

    

ekerdja : 
— Dari Buruh 
ak Banjak Ora 

ar 

ng 

» 

sekiranja dia ingin mendjadi tukang besi, me- 
Kehalusan djelas tidak akan ber 
ma tudjuh hari mengundjungi 

g sama beratnja dengan pekerdja- 
mobil dan lokomotip, menanam tana- 

tulang punggung bagi Rusia. Satu alasan apa se- 
harus, terutama sekali mendapat naf 

ng kita lihat didjalan-djalan di 
| pen- 

MoskoMne. 
a dikerahkan sebagai bu- 

tang luar negeri, maka mode pa 
kaian wanita Rus adalah sangat - 
terbelakang. Ketika saja mengun 
djungi toko2 sehari sebelum Hari 
Paskah, beberapa pakaian model 
baru sudah disediakan untuk di- 
dfual. Tapi meskipun badju2 itu 
terbikin dari Kain2 dari  kwalitet 
kurang halus namun  harganja 
menurut perasaan saja ' sangat 
tinggi, Harganja jang paling mu 
rah sama dengan $ 125. 

Nylon hampir tak ,pernah ter- 
dengar dan kaum wanita biasa- 
nja memakai -tjelana dari katun. 
Sekalipun mereka pernah mema- 
kai kaus, maka kaus itu terbikin 
dari benang bukan sutera. Harga 
nja kira2 $ 3 sampai satu 
pasang. 

a 
c 

Housecoat, seperti jang ' ingin 
Gipakai oleh seorang' pengantin 
waktu suaminja sudah tidak ada 
didekatnja, berharga sampai $55. 
Housecoat ini dipakai pula ,un- 
tuk berpergian sebagai badju un 
tuk malam hari. 5 

Waktu saja suatu kali pulang 
ke "Hotel National” pada pukul 
1 pagi, saja melihat enam orang 
wanita. menjapu djalan di Gorki 
Avenue, salah satu djalan paling 
lebar dan paling moderen  didu . 
nia. Tapi wanita2 tersebut tidak 
mempergunakan sapu untuk pe- 
kerdjaan tersebut. Mereka hanja 
mempergunakan tjabang2 “ kaju 
jang diikat dan jang mereka buat 
sendiri. 

Waktu saja telah sampai disu- 
dut djalan saja lihat salah se- 
Orang wanita itu sedang mengang 
kat seorang Rus jang dalam kea 
daan mabuk. 

Waktu melihat saja Jelaki ma 
buk itu berdjalan menudju saja 
sambil mengatjungkan  tindjurja. 

Wanita2 itu segera mengedjar- 
nja dan terus memegangnja sam 
pai saja sudah djauh dari situ.   
  

  
    

Akibat terdjadinja insiden 
pat diwartakan 
di sangat tegang. 
Arab Jordania jang 

Ketika 

Jahudi kota tadi, jaitu 
belum dapat dipastikan 
pat Jluka2, diantaranja 
mengendarai jeep 
insiden ini belum 

kebe 

diketahui. 

Ketika serdadu2 Legiun Arab 
tsb. tadi mulai melepaskan tem 
bakan2, maka serdadu2 Israet jg 
ditempatkan didekatnja segera 
membalas. Kedua pihak menghen 
tikan tembak-menembak sesudah 
Penindjau2 PBB memerintahkan 
nja.. Dikota baru, jaitu bagian 

|Israel " dari Darussalam, polisi 
Israel jang bersendjata' Jengkap 
mengadakan patroli disegala dja 
lan jang menudju kearah Kota 
Lama. 

Bajang-bajangan suasa . 
na tegang. 

Sementara itu pers Israel sebe 
lum terdjadi insiden tsb. diatas 
tadi menuduh bahwa Perdana 
Menteri Israel David Ben Gurion. 
lemah dan ragu2 sikapnja, dalam 
menghadapi. terdjadinja Tn 

Baru. Masja 
rakat. Darussalam Baru gempar, 
sesudah pada malam Selasa" j.l. 
terdjadi pembunuhan terhadap se 
Orang pendeta Jahudi serta keme 
nakannja perempuan. Kedjahatan 
ini serta tindakan2 lainnja, oleh 
kalangan Jahudi dinamakan per 

atang 
tkab 

buatan fihak Arab jang 
dari wilajah Jordania. Sura 

  

AMERIKA MUNGK 
UNTUT PEMIM 

UTARA? 
Kementerian2 pertahanan dan 

luar negeri Amerika pada hari 
Kemis menjatakan kepada Kong- 
res bahwa mereka sekarang se- 
dang mengumpulkan setiap buk. 
ti tentang tindakan2 kekedjaman 
jang dilakukan oleh pihak Utara 
di Korea, untuk nanti djika perlu 
diginakan dalam pengaduan ten- 
tang kedjahatan2 perang“ terha 
dap pemimpin2 Utara. Keteran 
an ini diberikan oleh acting men 
teri Juar i Amerika Bedeli 

IN AKAN 
PIN2 

Ds     
    

Darussalam HH: 
Menuduh Fihak Arab Lakukan Terror 

bahwa suasana dikota tadi 1 
hari Rabu petang sedjuml 

ditempatkan 1 1ROK, HD: 
russalam melepaskan tembakan2 sendjata ofimatis kearah bagian 

Darussalam 
narannja, beberapa 

seorang Opsir tentara Israel jang sedang 

dikampung Musrara, kota baru. 

singgasana 

har 
Pahang 
lakukan 
Sultan dan 
Amat. 

Hangat 

penembakan di Darussalam, - 
malam Kemis mendja- 

jumlah serdadu 
diatas tembok Kota Lama Da 

Menurut berita2 jang 
orang 2 

u. 1 
menda- 

Sebah2nja 

buruh ,,Davar” menjatakan bah 
wa pihak Arab. memantjing2 tim “ 
bulnja insiden2, untuk membuk 
tikan kepada menteri luar-negeri 
Amerika Dulles jang akan kun 
djungi negara2. Timur Tengah, 
bahwa negara2 tidak me 
nganggap kekalahan jang 5 tahun 
ji. mereka derita dalam perang 
Palestina itu, sebagai achir pe 
rang. (Antara-AFP) 

    

ADA SEORANG 
sa Melayu bernama Ha 
Lebai Mat, tjantik 
berumur 22 tahun, 

mendjadi penari 

  

nja 
Hiburan 
Malaya, Maka suatu 
tahun 1951 
gai .,,Ratu 

di 
Kuala Lumpur, 

atu hari ketika 
» Habsah dipilih seba 

A1 93 Penari? Maiaya, ber 
singgasana diatas pa FA 
man Penghibur. : 

  

Terkenal nanianja, sampai ter 
dengar pula oleh sultan jang ber 

diatas tachta" kesulta 
nan Pahang, daerah kesultanan 
jang terluas diseluruh Malaya: 
Ia amat tertarik kepada” Habsah, 
hingga belum lama “berselang ini 
ia mentjeraikan salah seorang di antara 4 isterinja, supaja “dapat 

gah Ratu Penari Mas 1 

Ketika 
Sultan 
itu, di 

tara 
Lebai 

eritera 

1 

kawin den 
laya. 

| Achirn 
i Min 

ja terdjadi djuga 
ggu jl, di-istana 

jang serba mewah 
esta pernikahan 

Habsah binti 
Demikian sebuah t:   negeri 

Smith, dan seorang djurubitjara 
militer Amerika dalam sidang ter 
tutup panitya istimewa Senat . 

  

da 
sungguh2 

t 
Tanah Semenandjung., , 

telah terdjadi, 
(Antara—-vp) 

ri jang 

  

     



  
  

Djawa dan Madura 

bangkan lagi. 
2 ne 

Ga ANN 

RK 

Dengan'ini diumumkan, bahwa kare 

untuk menjelenggarakan trajek2 tersebu 

- 

     

  
telah tjukup dilajani, 

Djakarta, 18 April 1953 , 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 
a.n. Kepala Bagian Lalu-lintas Djalan dan Sungai 

Kepala Urusan Lalu-lintas Djalan, 

ttd. 

(Mr. P. W. B 

  
   na trajek2 otobis dipulau 

maka permohonan? izin 
t tidak dapat  dipertim- 

LOGG) 

            

Ai PANAS cu - aa .   
  

BARU TERIMA 
JANG TERBARU ' 

| LYSTAV-LUXORA 
Do AKEMBANG-POLOS) : 

»A TOOTAL PRODUCT” 
Dengan merk ',, TEBILIZED" jang berarti menghilangkan   

  

kisut, dan sesuatu bahan pakaian jang sesuai dan di- 
sukai di Indonesia. 

' (Datanglah Ini Hari Djuga 
Djangan Kehabisan. 

  
|. Toko , ECUROPA” 
    

. Bodjong 17 — Tilp. 1080 — Semarang 

  
Sa en an ng 

  

  TELAH LAHIR 

Pada hari Selasa 
' Kepada bidan Nj. Sado 
mengutjapkan banjak 
ngannja. 

Keluarga 

san 

Anak Kami laki2 jang Ke II 
AVIANTO DWITO HAPSORO 

tel. 21 April 1953 
dono dengan pembantunja, kami 

terima kasih atas pertolo- 

LTD. SOENARDJO HAPSORO 
Djangli No. 43 Semarang 

  

  

budi saudara2 sekalian. 

” 

»  R. Suparto 

5 

»” 

” 

” 
Lts. 

R. Suwandi   
Menghaturkan Teri 

Kami, Ibu, Saudara dan anak dari 
| almarhum R. A. HADIKUSUMO 
| 'mengutjap diperbanjak terima kasih atas segala 
| saudara2 / handai taulan jang telah diudjudkan dengan ichlas 

hati pada wafatnja almarhum pada hari Selasa-petang dan 
| dimakamkan hari Rabu-sor€ tgl. 21/22 
| Semoga Tuhan Jang Maha Esa membalas segala baik- 

Amien. 
| Ni. R. A. Prawirohadisaputro, 

| R. A. Hardjohamidjojo, Purwakarta 
Kel. R. Hadiwinoto (Suleman), Semarang 

| »  R. Danuhadigondo (Sumarjo) 

R. Gondokusumo (Prajitno) 

R. Sutomo, Dja karta 
R. Sutrisno, Kebumen ) 

| R. Sugiarto, Tretes 
| Ltd. R. Sudarto, Makasar ) 

ma Kasih 

bantuan 

April 1953. 

Semarang 

”2 
” 

”         
) anak   

  

  

» 14 

Kepada jth. World Famous 
g Prof : Tabib Fachrudin 

SURAT PUDJIAN 
Jang bertanda tangan dibawah ini, saja Effendy b Alie, 

Sawah Besar Djakarta. 

alamat Kp: Duku Atas Djakarta: Bahwasanja saja ada berpe 
njakit Wasir (Aambeien) selama Lk. tiga tahun lamanja. 
Bahwa telah berobat kemana2 tapi hasilnja tidak memuas- 
kan. Berkat atas kemandjuran obat wasir keluaran Tabib 

  
Facbrudin maka selama saja berobat padanja dalam waktu 
jang sangat singkat sekali penjakit saja telah sembuh, dan 
celuar sama akar2nja sama sekali. 

Demikianlah .supaja jang - 
adanja. Kemudian saja utjapkan diperbanjak terima: kasih. 

Djakarta, 8 April -1953 

berkepentingan Mengetahui 

Tanda tangan, 

(EFFENDY)     

Assuransi Nasional 
Dengan Modal 5 Djuta 

Rupiah 

SUATU Perseroan dengan na- 
ma Maatschappij Assuransi Na- 
sional Indonesia telah didirikan 
di Indonesia pada tg. 20 April 
1953 dengan berpusat di Djakar- 

“ta, demikian al. diterangkan 
oleh M. S. Notoseputro dalam 
perskonperensi pada hari Rebu jl. 
'Lebih djauh dikatakan, bahwa 

maskapai tadi ada 1009 milik 
“bangsa Indonesia jang didukung 
oleh segenap kalangan perdagang- 
an. Sesudah dikemukakan tentang 
inti sarinja maskapai itu, kemudian 
didjelaskan, bahwa maskapai itu 
bermodal pertama Rp. 5.000.000,— 
dan kini gestort kapitaalnja Rp. 1. 
000.000,—.  Setjara singkat maska- 
pai ini diberi nama -,,Insonaia” di- 
bawah direksi M.. S. Notoseputro, 
sedang sebagai Presiden Komisaris- 
nja Mr. Kasman  Singodimedjo, 
Marjunan, Mr. Dr. Suripto,  Kus- 
nuljachin, Ramelan, F. Suharto dan 
Bambang Sajekti. 

Selandjutnja dikatakan, bahwa 
bangsa Indonesia belum assuransi- 
minded, hingga belum menginsjafi 
artinja suatu pertangunggan. Sebab 
ini maka sangat dibutuhkan tenaga2 
keachlian dan berkenaan . dengan 
itu kini sudah diadakan hubungan 
dengan Pemerintah untuk menda- 
tangkan tenaga2 tsb. dari luar ne- 
geri. Menurut rentjana tenaga2 ahli 
itu mungkin didatangkan dari Ing- 
geris dan India, sedangkan tenaga 
mereka hanja dianggap sebagai pe- 
gawai. Selain dari pada itu didjelas- 
kan pula tentang lain2 usaha, jalah 
mengirimkan sdr. Harry Purnomo 

KALAU ORANG MAU ME- 
NERIMA UANG 

Sudah agak lama dikota Semarang 
tidak terdengar suara? tentang ada 
nja antjaman dengan repolper. Ma- 
lah dapat dikata belakangan ini ko 
ta Semarang sudah aman. Sedikit 
mengedjutkan adalah kabar jang te 
lah disampaikan kepada kita dan 
mengatakan, bahwa Rebo malam, 
ketika seorang pemuda pada siang 
harinja hendak minta uang sebesar 
Rp. 5000.— untuk harga pembelian 
sesuatu barang pesanan disalah sa 
tu tempat dalam kota dan malam 
harinja pemuda itu berada ditempat 
pekerdjaan jang letaknja dekat R.S. 
Tiong Hwa I Wan, djl. Stadion, ti 
ba2 ditempat tsb. pemuda itu telah 
disamperi oleh 4 orang jang tak di 
kenal dan “membawa sendjata 1 
stengun dan 3 repolper. Dengan me 
ngantjam mereka menijoba meram 
pas uang. Karena didalam kantong 
nja hanja ada uang Rp. 10.— maka 

  

dam Verzekering My untuk mem- 
peladjari soal2 sekitar assuransi, se- 
dangkan beaja siswa didapat bantu- 
an dari Blom v. der Aa. Sdr. Sus- 
mono djuga memperdalam pengeta- 
huannja di N.V. Standaardverzekce- 
ring My. 

Usaha selandjutnja dikatakan me- 
ngadakan hubungan dengan maska- 
pai-maskapai assuransi diluar nege- 
ri, sepertinja Royal Exhange di. Can 
berra, New India di Bombay dll. 

tempat lagi. Achirnja dikatakan, 
bahwa dalam bulan ini djuga akan 
didirikan pula tjabang2nja di Se- 
marang, Surabaja, Bandung, Medan, 

Makasar, Tokio, Singapura dan Lon 
den. Untuk. maksud tsb. tidak luma 

KANE MANA ra 

. Teweeonoran 
  

     
.rokan, Hbetkan- 

lah kain panas. 
'Chasiatnja serupa de- 
ngan tapal-panas, dan 
hawanja - jang terhisap 

Atu, meringankan pende- 
ritaan' Leletkanlah dju- 
ga barang sedikit dilidah. 

IC:tS 
VapoRua 

tmportt 3 HOPPENSTEDT 

  

LOUD— 

  

sampai 156” gan 
“RADIO ARIE” 

Karangtempel 183 Semarang.   
  

SPEAKERS 

Pari berbagai matjam dangukuran, dari 10” 

Maan NET MMA DAN RESA KN 

Ta 

  

  

  

        
| Batjalah 

| »SUARA 
MERDEKA” 

   
  

1 AN 

M. S. RAHAT 
Tabib. 

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

Dj. bitjara 9—12 Pagi 
: 5—7 Sore 

  

  

Bona Malam 

»ksposisi Nasional 
JOGJARMETA tem 

DISELENGGARAKAN OLEH KELUARGA BEKAS 

“TENTARA PELADJAR"' 
Pada tg. 3 Djuni s/d 20 Djuni 1953 
Di Aloon Aloon Utara Jogja 
Kesempatan Jg. Baik Sekali Bagi Pengusaha Dan Produsen 
Nasional Utk. Memamerkan Hasil Pekerdjaannja. 
Jg. Berkepentingan Utk. Mengadakan Stand Atau Ikut Me- 
ngisi Pasar Malam Diharap Segera Berhubungan Dgn. Pani- 
tya Eksposisi 5 2 
Alamat: Gedung Perkapalan: Aloon2 Utara, Jogja. 

PANITYA 

  

  

  

: “Tuan menulis. 

  
3 AA AN Li PL TN laa 
menulis dan mendjadi-hitam djika..kering: 
Pental- membersihkan pulpen. Tuan: waktu" 

Tinta Penta! dapat tahan tama: 

    
  

  

S.52-6- 140.8 

                       

                                        

Tjontohlah saja! 
Sebab.menghematibahan, » 

pakaiandan uang! 
  

    
  

      

  — tebab ditjutji dengan sabun biasa. | 
  

Hemat jang bidjaksana, kalau Njonja 
mentjutji dengan sabun Tjap Tangan, 
jang dapat dipertjaja! Njonja akan mes 

rasa, betapa halus busahnja itu untuk 
segala rjurjian jang kasar sampai kepada 

“jang halus 

Dengan sabun biasa pakaian lekas 
kojak! Maksud hemat dengan 

pengeluaran uang itu sebaliknja 
Njonja menderita lebih rugi, 
sebab pakaian lekas kojak 

karenanja. Ini berarti bukan 
menghemat ! 

  

       
     

| 

   

Tetap keras 
sampai sisanja 
jang teracbir! 

sabun jang paling hemat untuk segala tjutjian! 
ea ee 

( 
(       L) 

P3 

  

TALENS & Z00NP KAN TT 
: SN Hak So oa san 

F 

    

  

— PENGUMUMAN — 
Kepada siapa sadja jang dapat menemukan anak lelaki 

saja, bernama: AS-AD bin UMAR HARHAROH 
(sebagai terlukis gambarnja | tidak, akan kami beri ongkos 
dalam siaran 2 kerugian /ha- 
ini) berumur 10 diah: 
tahun, jang se- (5 Biker tar: 

jak hari Djum. ana hidup? at tanggal 27 Na onlen 
Maret 1953 hi- Nak aa 4 jak kp 5.C00. lang diwaktu 
mandi atau ber- b. djika men 
main2 diboom dapatnja be- 
Pekalongan, jg kas2 majatnja 
hingga seka- (kemungkinan 
rang, sangat di tenggelam) 
sangsikan apa- SE KS akan diberi ha- 
kah anak itu tenggelam atau | diah Rp. 500.— Terima kasih. 

Wassalam 

UMAR bin HUSEN HARHAROH 
PONTJOL Gg-Il No. 26 PEKALONGAN     

  

    
      

  

  

djumblah .ini telah diserahkan. De 
ngan hatsil ini kawanan tsb. lalu 
menghilang. Peristiwa ini menimbul 
kan dugaan, bahwa ketika pemuda 
fu -minta uang sedjumblah tsb., 
mungkin telah didengar oleh orang 
jang ingin berbuat djahat. 

DINAS RUMAH OBAT. 
Dinas Rumah? Obat sepandjang 

tg. 26 April sampai pada tg. 2 Mei 
1953 sbb.: 

Dibuka pada tg. 26 April dari 

diam 8—12 siang Apotheek Numa, 
Bodjong. Hari Djumahat tg. 1sMci 
jang dibuka dari djam 8—12 siang 
Apotheek2 Van Gorkom, Bodjong 
dan - Rathkamp, Pekodjan. Selama 
tg. 27 April sampai pada tg. 2 Mei 
jang dibuka pada, dajm 8 pagi sam- 
pai 8. malam Apotheek2 Van Gor- 

kom, Bodjong, Koo Hwie, Pekodian 

dan dari djam 8 pagi sampai Sari 

5 sore Apotheek2 Numa, Bodjong, 
Rathkamp, Pekodjan dan Sik Iang, 
Wotgandul. 

Dinas Wijkdokter pada hari. Ming 
gu, tg. 26 April, ialah Dr. Be Tiang 
Hien, djl.' Mataram 645, telp. 1306. 

BANTENG SURABAJA. 
Didapat kabar bahwa pada tgl. 

27-28 Djuni 1953,- Perkumpulan Se- 
nam & Olahraga Tionghoa Surabaja 
akan mengadakan tonil di Sema- 
rang dibawah pimpinannja Chung 
Hua Ta Chung Sze. Tjeritera jang 
akan disuguhkan ,,Banteng Suraba- 

ja”, gubahan sdr. The Tjhoen Swie. 
Jang menarik dalam sandiwara 

  

  

R 
“Ini Malam d. m. b. 
Pake en ng elang 
Ida Lupino—Dennis Morgon 

(THE HARD WAY" 

SE tegal El! 
“kurang baik? 
DEA AT EN Tt ya 

  

  

ORION 5.—7.—9.— 
—sargea 

  

METRO 
Pp 

5.15-7.15 
9.15 

(pengha- 
bisan) 

CARBOVIT 
5 BETA tahlat dan (el 

“3 ih) 
Ban 3 
AN SN a SR 1 

Lena 

    
   

    

JANG PALING BARU OLE     

   

MIL 
TECH, (313 

  

METROPOLE 
Buster Crabbe—Barton Mac Lane 

. 
2 

Gorilla 
thd. complotan pendjahat jang akan 
mentjuri rahasianja seorang gadis jg. 
sedjak ketjil dilindungin. 

DJAGALAN 

»A FISHERMEN'S HONOUR" 
( 

Besok Malam Premiere 
5.-7.-0.- (13 th») 

NABONGA” 
raksasa membela mati?an 

       

Ini Malam Premiere 
1-9.- (17 th.) 

Li Li Hua—Toa Chin   

PREMI Rp. 500.— 
HAT SZR) Film. Tiongkok paru Tjap 

ga 5 gram Rp.25.—       lagi M. S. Notoseputro direksi ,,In- 
sonaia” akan pergi ke Londen dan 
Amsterdam untuk lamanja L.k.   jang sekarang bekerdja pada Amster 

- 
  

Nana 

bulan. 

war 

3 dang 
Tionghoa. 

Banteng Surabaja” ini ialah, bah- 

wa tjeriteranja roman Indonesia, se-   
jang memainkan golongan     Roy Rogers 10 
  

  

  

ROY, MY FRIEN,N 
I HOPE THE EVIL 
IN THIS VALLEY 
HAS NOT OVER- 

| TAKEN YOU? — 

SHOW YOU 

THAT WILL 

   
   

anna, TWO-SHADOW, 
L WANT TO 4 
INTEKEST YOU!I- 

  

THIS 15 WHAT J L FOLND IT N 
MY FEOPLE IN AN OLp 
USED TO CARVE CANE UP 
CRNAMENTS IN LOST 
FROM IN ANCIENT/ HORSE ' 

CANYON   

        

        

ke/” POCTOR HAYDEN, 

    

THE ARCHAEOLOGIST, #$ 
SAYS IT!6 ALMOST 

2 PURE SINVER/ 

PTFI 

TWO- SHADOW, THE IMAGE 
OF THE STORM-BIROP | 
APPEARS ON THE CLIFF 

  

         

     

WALL / 

boleh berdamai. 

Amiro Sol. Obat kuat lelaki 
Amiro 

Aroiro 
Amiro 
Amiro 

Oli. 
,Salep, Sakit Aambeien   

      

— Roy, temanku... 

ngan sampai 
engkau. 

membalik 

pat- membikin engkau tertarik.   
f saja ha- 

rap, kedjahatan2 dilembah ini dja- duk saja 
menimpa hiasan dari zaman dulu. 

— Two Shadow, saja akan mem- goa tua 
perlihatkan sesuatu barang jang. da- Canyon. 

— Inilah jang dipakai pendu- 

untuk mengukir per- 

ini didalam, 
Lost - Horse 

menemu 
didaerah 

— Saja 

— Doctor Hayden, ahli purbakala mengatakan, bahwa benda ini ham- 
pir seluruhnja dari perak murni. 

Sementara itu Red Knife, seorang Indian berlari2 sambil bertereak2. 

— Two Shadow, patung burung elang menampakkan diri ditembok 
batu padas. 

  
Agen: 

Toko Obat Eng Tay       
  

      

   

DJUGA ADA OBAT-OBAT: 
jg lemah Rp. 100.- Rp. 50.- Rp.25.- 

Dol. Wanita jg tidak tjotjok bulan 

  

     

BINTANG AMPAT 
DITANGGUNG 100Y, TIDAK LUNTUR 

TERBIKIN OLEH TAbib AMIRODIN 

TUA MENDJADI MUDA RAMBUT PUTIH MENDJADI ITAM 
untuk, siapa sadja jang bisa bikin lebih baik dari 

POTRET BINTANG AMPAT, 
- TIDAK LUNTUR, Ma t NTUR BOLEH DITUKAR. Har 

gi ram Rp 
Tempat: Agen2 Harga sama Ongk. kirim vrij. Masih tjari Agen2. 

PENDAPATAN BARU ,,AMIRO POMADE" 
Ini Pomada bisa bikin hitamkan rambut. Kalau pake selamanja ini Pomada tanggung tidak bisa 
tam dengan pelahan2. Mulai di 

HARGA 1 POT Rp. 50.— 

ZONDER OPERATIE 
Tanggung bisa bikin baik. Sakit Aambeien 
pelu (impotensi), kurang shah i wat dan lain-lain. Kalau minta bai dengan Garansi, boleh datang di kami Aa aa 

Nol Wanita jg sakit keputihan 
Obat lelaki buat plesir 

Tjatjap rambut, bikin rambut gemuk dan pandjang 
Paling sedikit pesan Rp. 25.— Ongkos kirim Vrij. 

Kurang dari itu tambah Rp 2,50. 
Ngupasan 12 JOGJAK ARTA. 

Kasim Dada Kp. Melaju 30 
Ho Pekodjan 101 Semarang. 

Toko Obat Hok An, Petjinan MAGELANG. Y Tabib Amirodin,' Depan Kusumojudan 95A SOLO. 

Taman BEEANKNAN 

  

      

LUX 
5-9, 

CITY CONCERN CINEMAS —— 

Pendj ualan Bebas: 
Skoda Sedan 1951 
Hiliman Sedan 1950 

Fiat 500 Cabr. 1951 

Morris Ten Sedan 1948 

Douglas Twin 1951. 
Scooter Terrot baru 1952 

COLUMBIA MOTORS Coy Ltd. 
PURWODINATAN TIMUR 28 
TELF. 921 — SEMARANG. 

  

Ini Malam d.m.b. (0.17 th) 
John Garfield — Maureen O'Hara — Patricia 

Morison — Martha Driscoll! 

JIHE FALLEN SPARROW" 
»Thrilling story of Nazi Spies in New York. Danger filled — Drama of 

secret — agenis intrigues! Sinister Service! Terrific Suspense 
Extra film : Permainan BASKETBAL oleh orang2 Negro di U.S.A, : | 

  

GRAND 
4.45-6-45-8,45 
berbareng 

Ini Malam d. m. b. (u:17 tah) 

Film Indonesia baru dengan : 
  

putih. 
djual Bulan Dianuari 1953, 

ROYAL Rd. Ne Ba Darusalam 

5.15-7.15-9.15 itien Sumarni dlm. 

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

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

John Derck dim: 
HALAMAN SCANDAL SHEET" “aan 

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

Sensation packet drama! 
Polisi mengira bahwa gadis terglintjir di pemandian. 

Djurnalistik sensatie tentang dosa di kota Besar! 

.IINDRA 
5.1.9. “9 

Mi 

  

TANGGUNG 

  

Melingkan utk: 
INI MALAM 
Besok malam 
dan Minggu 

malam 

ROXY 
Opa 

(u. 17 th.) 

Film terbesar dim. berwarna 

Maureen O'Hara — Paul Christian 

Vincent Price dim. 

sBBAG DAD” 
Color by Technicolor 

Tjerita 1001 Malam. 

Penuh sensatie! Gilang-gumilang! 

Kalau putih, kembali hi- 

dan Rp. 25,— 

(wasir) orang laki 

punja rumah, ongkos2 

Rp. 100.- Rp. 50.- Rp. 25.- 
Rp. 50.- Rp. 25.- Ba aan 

Rp. 20.- 
Rp. 50.- 
Rp. 10.- 

  

Tanggal: 24-29 April 1953 
FILM BERWARNA 

»ELANG MAS” Tg jam 
dng. STERLING HAYDEN -RHONDA FLEMING 
»Elang Mas” adalah nama seorang badjak taut jg. di- 
takuti oleh setiap orang kapten kapal perang maupun 
kapal dagang dari Negara manapun djuga, karena se- 

  

Bose 
THEATER 
Phone: 245 pak terdjangnja jg. trengginas, dan tjepat memperguna- 

Ss 0 L 0 kan pistol pula tangkas mengajunkan pedangnja. 

SEMARANG     Type Pertjetakans ,SEMARANG”. 
“uu 

 


