
   
        

  

      

  

   

Simati 

2... Jang Akan Didenyar 
|. DALAM RANGKA 

zatupang Diperiksa 
Keterangan2 Mengenai Peristiwa 17 

. Oktober Sudah:Lengkap 
Djuga Lain2 Pembesar Mil 

2. DAI RA) pemeri ksaan peristiwa 17 Oktober 
. hari Rabu pagi djaksa agung telah memeriksa kepala staf angka 

     

Keterangannja 

pada 

|tan perang, djendral-major Simatupang. Menurut Gjurubitjara ke djaksaan agung A. Moethalib Moro, sesudah djendral-major Sima |. tupang 'ini masih akan diperiksa lagi seoran | dukannja tidak lebih rendah dari pada djendral-major Simatupang. jaksa agung Suprapto atas perta njaan menerangkan, bahwa peme yang dilakukan oleh kedjaksaan agung ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai peristiwa 

2 
riksaan 

Dengan demikian maka belum 
lah dapat dikatakan siapa jg diang- 
gap melanggar hukum dan akan di 

karena 
Se- 

mua orang baik dari kalangan mi- 
liter, sipil maupun partikelir, jg di 
anggap tahu akan peristiwa 17 Ok- 

baik jg pro 
Djurubitjara ke- 

djiaksaan agung A. Moethalib Moro 
menerangkan, bahwa berkas menge 

tebalnja. 
sekitar 

soal tsb. sudah boleh dianggap leng 
kap dan sangat penting. Tetapi sam 
pai dimana pentingnja itu ia tidak 

tuntut dimuka pengadilan, 
pemeriksaan ini belum selesai. 

tober akan diperiksa, 
maupun kontra. 

nai peristiwa 
Keterangan2 

ini sangat 
ig diperoleh 

mau memberikan keterangan. 

djaksa 1 
jg diperiksanja 

Menurut 
orang 

atas permintaan 
itu sendiri2, 
orang. Sampai 
Timur jg sudah diperiksa 
let. kol. Sudirman 
Brawidjaja), 
overste Abimanju. 
Warouw dari Indonesia Timur dan 
kol. Kawilarang dari. Djawa Ba- 
rat telah diperiksa dalam rangka 
pemeriksaan peristiwa2 17 Oktober 
ini. - 

Selandjutnja djaksa- agung mene- 
rangkan, bahwa bekas menteri per- 
tahanan Sultan Hamengku Buwono 
pun akan diperiksa pula, demikian 
djuga kolonel Gatot Subroto (be- 
kas panglima TT VII), kolonel Sim- 
bolon (panglima TT 1 — Sumatera 
Utara), overste Kretarto dari Suma 
tera Selatan, dan lain2. Setelah pe 
meriksaan pertama ini selesai, ma- 
ka masih mungkin mereka jg sudah 
didengar keterangannja itu akan di 
periksa lagi. (Pia). 

ey Ditunda 
Perundingan Dagang An- 
tara Indonesia-Djepang 

  

Delegasi Indonesia: jang akan be 
runding” dengan Djepang “ untuk 

penting, jang kedu 

iter Dan Sipil Banjak 

  

  

  

  

  Pemerintah Sed 
Bila Untuk Kepentingan Negara— 

Kata Mononutu 
Dewasa Ini Negara Hadapi Banjak Kesulitan2 

  RDEKA 
1. — ANGGAUTA S. P. $. TAHUN KE VIII No. 64. 

MENTERI PENERANGAN Arnold Mononutu atas perta- 
njaan pers kemaren pagi tentang akan diadakannja sidang istime 
wa oleh Kabinet pada hari Kemis pagi ini, mendjawab, bahwa si- 
Gang istimewa Kabinet itu akan merabitjarakan soal 
yotum kepertjajaan pada Parlemen, berhubung dengan kebidjaksa 

permintaan 

  

Penjelenggara: Hetami. 
Alamat : Purwodinatan Utara No. 11 A. 
Tilpon : Redaksi 1228, Rumah 1798 Smg. 

Administrasi-Ekspedisi 2087 Smg. 
Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp. 10-— didalam kota. 
Rp. 11.— luar kota (ditambah Rp. 0,30 untuk meterai). 

Penerbit: N. V. ,Suara Merdeka”, 2 

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

    

  

  

Demonstrasi 

Di Teheran 
  

laMundur 

17 Oktober, 

Protokol 
Negara ' 

Panitia Jang Chusus Me- 

  

  

naan Pemerintah mengenai peristiwa 17 Oktober tahun 1952 jang 
Jalu. Ditanjakan apakah sebab Pemerintah hendak meminta votum 
kepertjajaan itu, Menteri Mononutu mendjawab seterusnja, bahwa 
menurat pahamnja sendiri, negara kita pada saat sekarang meng 
hadapi banjak kesulitan dilapangan perekonomian, dilapangan per 
buruhan, dan dilapangan keamanan, akan tetapi menurut paham 
Menteri, jang paling sulit jang dihadapi Pemerintah sekarang ia- 
lah keadaan -disekitar Angkatan Perang kita pada umumnja, chu- 
susnja Angkatan Darat, sedangkan apparaat kekuasaan ini, demiki 
an Menteri Mononutu, merupakan inti daripada seluruh kekuatan 
negara. 
  Angkatan Perang dan Angkatan 

Darat jang utuh, demikian Menteri 
Mononutu melandjutkan keterangan- 

  
Kegaduhan di Teheran. Gambar ini menundjukkan beratus-ratus -demon 
stran pro-Mosaddegh dan Anti-Sjah jg. mengadakan pawai didepan ge- 

agung semua 
itu adalah 

atas panggilan ia sendiri dan bukan 
ig bersangkutan 

seperti jg dikabarkan 
sekarang di -Djawa 

adaiah 
(pd. panglima 

overste Suwondo dan 
Djuga overste 

ngurusnja Dibentuk 

DARI Nizson resmi ,,Anta- 
|. Sahwa pada 

K3 ditetapkan 
(gegara Urusan 

Statist .:. Negara Uru 
san Prov... —a panitia tsb. 
akan diketuai oten Mr. A. K. 
Pringgodigdo, sekretaris dari Ka 
binet Presiden. Maksud didirikan 
nja Panitia Negara Urusan Statis 
tik itu ialah untuk menindjau se 
dalam2-nja pekerdjaan statistik 
dinegeri ini, terutama Kantor Sta 
tistik di Djakarta dan untuk me 
ngadakan perimbangan antara ke 
periuan dan penjediaan statistik 
dilihat dari sudut kebutuhan na 
sional. 
Anggota? panitia ini terdiri dari: 

Mr. Sjafruddin Prawiranegara (pre- 
siden-direktur J.B), Mr, Sumarno 
(Sekdjen Kementerian Perburuhan), 
Mr. Hadi (Sekdjen PPK), Dr. Su- 
rono (Sekdjen Kementerian Keseha 
tan), Ir. Gunung Iskandar (Sekdjen 
Kementerian Pertanian), Mr. Sau- 
bari (Sekdjen Kementerian Keua- 
ngan), M. Sediono (Sekdjen Kemen 
terian Perekonomian). 

Panitia Negara Urusan Protocol 
akan mengusulkan kepada pemerin- 
tah, suatu peraturan tentang Pro- 
tocol Negara, Lagu Kebangsaan, 
Bendera Nasional dan pakaian res- 
mi. 

  

Selesai menjusun usul2 
dan pendapat2. ". 

Seterusnja Ketua Panitia Negara 
Utk. Menjelidiki Organisasi Kemen 
terian2 Mr. A.K. Pringgodigdo atas 
pertanjaan ,,Antara” menerangkan, 
bhw usul2 dan pendapat2 panitia 

“sbg. -hasil penjelidikanata, kini telah 
selesai tersusun-. oleh “panitia. Pada   memperbaharui. -perdjandjian  da- 

gang antara kedua negara tsb., ti 
dak mungkin ddpat “berangkat ke 
Tokio pada achir bulan Mei. Demi 
kian keterangan kalangan Kemen 
terian Perekonomian terhadap” beri 
ta2 dari Tokio jang menjatakan, 

8 hahwa delegasi Indonesia ditunggu 
kedatangannja. di Djepang pada 
achir bulan Mei j.a.d. 

Dinjatakan, bahwa keinginan un 
tuk menunda perundingan dagang 
itu disebabkan pada waktu ini peme 
rintah Indonesia berhubung" dengan 
banjaknja urusan jang perlu disele 
saikan lebih dulu belum ' mungkin 
mengirim delegasi ke Djepang. Se- 
perti diketahui, perdjandjian  da- 
gang jang lama antara Indonesia 
dan Djepang akan berachir pada 
bulan Djuni 1953. 

Mr. Ali Budiardjo 
Ke Inggris 

REBO PAGI dengan pesawat 
KLM ,Amsterdam” berangkat dari 
Kemajoran ke Inggris .Mr. Alibu- 
diardjo, bekas sekretaris djenderal 
Kementerian Pertahanan jg kini 
mendjabat pegawai tinggi jg diper- 
bantukan kepada Perdana Menteri. 
Maksud kepergiannja itu adalah 
untuk mendjalankan tugas mempe- 
ladjari soal2 administrasi pemerinta 
han di Inggris dan Nederland sela- 
ma lebih kurang dua atau tiga bu- 
lan. Dengan pesawat diatas itu be- 
rangkat pula ke Nederland enam 
orang peladjar dari Fakultet Hu- 
kum dan Ekonomi dari Perguruan 
Tinggi Indonesia jg dikirim oleh Ke 
menterian Keuangan sebagai pega- 
wai kementerian tsb. untuk bela- 
djar dalam lapangan padjak pada 
Rijksbelastingacademie di Rotter- 
dam. Lama beladjar mereka di Ne- 
derland adalah tiga tahun. Tidak 
lama lagi akan  menjusul 9 orang 
lagi jg dikirim oleh ' kementerian 
tsb. untuk maksud jg sama. Pagi 
itu berangkat pula ke Nederland be 
berapa opsir Angkatan Darat jg 
akan menuntut - peladjara pada 
School voor Reserve Officieren di 
sana. 

    

Hokaido Ditem- 
baki Russia ? 
DEWAN keamanan maritim 

Diepang hari Selasa menerangkan 
bahwa Senin malam jang lalu 66 

fa gets Mang Argo akkan da: lau Kunashiri j 
diduduki oleh Rusia kearah sae 
Diepang jang letaknja paling ke- 
utara, Hokaido. Menurut kete- 
rangan dewan tersebut, tembak- 
an2 datang dari dua djurusan, di 
atas pulau Kunashiri itu jang le- 
taknja kurang dari 15 mil dari 

Hokaido, : 
Di Nemuro terdengar dentuman2 

keras jang menundjukkan bahwa 
untuk pertama kalinja dalam tahun 
ini meriam2 Sovjet dipulau tersebut 
sedang beraksi, atau sedang dilaku- 
kan latihan2 militer, 
Beberapa waktu jang lalu sorotan 

lampu2 senter Rusia berkali-kali 
menerangi pantai pulau  Hokaido. 
Pulau Kurashiri itu sedianja kepu- 
njaan Djepang dan kini diduduki 
oleh Rusia, 

  

seruan ini dan menjetudjui 

waktu ini panitia telah mulai me- 
ngadakan perundingan dengan pi- 
hak -kementerian2 jg bersangkutan | 
untuk mengetahui bagaimana pen-' 
dapat kementerian2 tsb. terhadap 
usul2 dari panitia. Diharapkan, bah 
wa didalam tempo jg tidak lama la 
gi pembitjaraan dengan semua ke- 
menterian akan sudah dapat sele- 
sai. 

Mr. Pringgodigdo belum bersedia 
menerangkan, bagaimana hasil pe- 
njelidikan panitianja: ia hanja - me- 
ngatakan, bahwa untuk memperting 
gi produktiviteit dan pemakaian te 
naga setjara officient beberapa ke- 
menterian akan diperketjil susunan- 
nja, akan tetapi sebaliknja ada dju- 
ga jg perlu diperluas. Panitia telah 

  
Untuk Menudju Ke 

WAKIL PERDANA menteri 

pemerintahnja 

perdjandjian demikian itu. 

Siaran Radio Moskow jang 
ditangkap di London mewartakan 
bahwa pemerintah Sovjet telah 
menerima seruan dari komisi jg. 
mengusulkan supaja suatu per- 
djandjian perdamaian  ditanda- 
tangani oleh Sovjet- Uni, Ameri- 
ka Serikat, RRT, Inggeris dan 
Perantjis. Sesuai dengan politik- 
nja untuk memperkokoh  perda- 

maian dan kerdjasama antara 
bangsa2, pemerintah Sovjet me- 
njatakan solidariteit-nja dengan 

usul 

jang termaktub didalamnja, de- 
mikian Radio Moskow. 

Menteri luar negeri Molotov, 
jang djuga mendjabat wakil per- 
dana menteri, selandjutnja me- 

njatakan bahwa pemerintah Sov- 
jet sependapat dengan seruan 
Kongres Partisan Perdamaian 
dan menjokong usul jang diadju- 

K3 Motif Sovjet Uni untuk me- 
jokong usul ini menurut Molo- 

tov ialah politik Sovjet jang ber- 

  
Sebelum dipulangkan kembali, paratawanan perang Korea-Utara rambut 
nja perlu ditjukur dulu, agar bisa tampak lebih. ,,netjis”.. Pada gambkr, 
salah seorang tawanan sedang ditjukur rambutnja oleh sersan Ray - 
co, seorang peradjurit PBB. 5 a Sa 

Awas Provokasi! 
Ada Golongan2 Tertentu Hendak 

Kuasai Tentara - | 
KSAD Keluarkan Perintah Harian » 

BIRO PENERANGAN SUAD umumkan : Mengingat diluar 
tentara ada golongan2 jang selalu berusaha dengan bermatjam?2 
tjara untuk menguasai tentara atau golongan2 dari tentara, gura 
kepuasan golongan2 tertentu, dengan provokasi, surat2 kaleng, 
antjaman2 gelap dan bisikan2 jang dihambur2kan supaja keadaan 
tentara itu dapat terpetjah belah, oleh pd. Kepala Staf Angkatan 
Darat Kolonel Bambang Sugeng dirasakan perlu  mengeluarka 
pengumuman jang bersifat perintah harian pada seluruh anggota 
Angkatan Darat, diantarania : 

Ditambah 30 pCt. 
Tiap2 manusia tidak akan me- 

Kekuatan Militer Blok Ba- 

njangkal betapa pentingnja suatu: 
tentara jang bulat bundar, utuh pu- 
guh. 
Belum lama bana Nag rat Utk Tahun Depan 

tentara kita adalah suatu kenjata- : ti 
an. Tetapi apa jang terdjadi pada Be A, 
saat ini, terus menerus dipakai oleh Ka pers bari Selaca h 
beberapa golongan untuk kepenting Kepa Pa » Bi 

pa-Barat - dalam | un depan 
mungkin akan diperbesar denga: 
3076, setelah hal ini diputus 

2 

  

              

an masing2. 17 Oktober 1952 di- 
djadikan tjantelan. 

Inilah satu bahaja jang mengan- 
tjam, karena diluar tentara tetap di 
usahakan dengan bermatjam2- tjara 
untuk m asai tentara. Dihasut2- 
kan, seolah2 satu territorium telah 
siap-sedia untuk menjerbu lain ter- 
ritorium.- Satu sama lain diodjok2 
untuk patjak barisan. 

Sadarlah, Perwira, Bintara, Pera- 
djurit. 
Keamanan belum sempurna. Ang- 

katan Darat belum terbangun baik. 
Inilah jang kita wadjib perhatikan. 

  

oleh Dewan NATO dalam s 
di Paris baru2 ini. D mem 
berikan aa sesudah d 
lam sidang tertutup memberika 
laporan tentang pembitjaraan2 di 
Paris itu kepada panitia madjelis 
rendah A.S. urusan perhubungan 
luar negeri. 

Dulles selandjutnja — mengatakan 
bahwa program bantuan militer ke 
pada luar negeri akan diadjukan 
kepada Kongres A.S. dalam waktu 
2 atau 3 hari lagi, bagaimana pun 
djuga sebelum hari Selasa jad. Ia 
menerangkan bahwa pemerintah 
A.S. bermaksud menambah kekua- 
tan militer, mengadakan lebih ba- 
njak penghematan dan lebih bidjak 
sana mengadakan pengeluaran. 

  

mengadakan djuga penindjauan 
da djawatan2 diberbagai daerah 
tara lain di Djawa Barat, Djawa 
Timur, Djawa Tengah, Sumatera, 
Kalimantan dan Sunda Ketfjil. 
hubung dengan pekerdjaan jg meli- 
puti lapangan jg sangat luas, maka   

Rusia Bersedia 
Ikut Pakt 5-Besar 

Dibelakang Molotov 

Vyacheslay Molotov pada hari Selasa menjatakan 
bersedia mengambil bagian dalam perundingan2 
pembentukan Pakt Perdamaian 5-Besar. Molotov menjatakan pendirian 

ini dalam kawatnja kepada Komisi Kongres 
Perdamaian di Paris. Dalam surat-kawat tersebut 
bahwa pemerintah Sovjet menjokong usul Komisi Kongres 
damaian supaja USSR, RRT, Inggeris, Perantjis dan Amerika Serikat 
mulai mengadakan pembitjaraan2 jang menudju kearah pembentukan 

sekarang ini belum dapat diketahui, (Antara—AFP). 
bilamana panitia akan selesai dgn. - 

an Tn BBC SIARKAN LAPORAN 
PANDANGAN MATA PE- 
NOBATAN RATU ING- 
GRIS DALAM 41 BA- 
HASA OLEH 290 
.KOMENTATOR. 

British Broadcasting Corporation” 
(BBC, Siaran Radio Inggeris) hari 
Selasa mengumumkan bahwa upatja 
ra penobatan Ratu Elizabeth II da 
ri Inggeris jang akan dilangsungkan 
pada tanggal 2 Djuni j.a.d., akan di 
siarkan dalam 41 bahasa oleh 200 
orang komentator, melalui tjorong 
radio BBC. 

86 Truck 
24. Tractor 

Dari Australia Untuk 
Indonesia 

  

Perdamaian—Chou 

  

merangkap menteri Inar negeri Sovjet 
bahwa Sovjet-Uni 

jang menudju kearah 

Partisan 
Molotov menjatakan 

Partisan 
” 

PEMERINTAH Australia akan 
mengirimkan ke Indonesia 86 
truck dan 24 traktor untuk. per 
tanian dengan harga £ 200.000. 
Pengiriman ini jalah jang perta 
ma dalam lingkungan bantuan 
teknik rentjana Colombo. Demiki 
an hari Rebo dinjatakan oleh 
menteri Juar negeri Australia 
R. G. Casey. Diterangkan, bahwa 
ketika Indonesia belum Jama ber 
selang memberitahukan akan ikut 
serta dalam rentjana  Colombo, 
ia berkeinginan sekali untuk sele 
kas-lekasnja memenuhi kehendak 
Indonesia ini. 

Setelah dilakukan pembitjaraan2 
dengan pembesar2 Indonesia di pu 
tuskan untuk “melakukan pengiri- 
man seperti disebut “diatas. Pesa- 
nan2 telah ditempatkan dan ba- 
rang2 dalam waktu jg singkat akan 
dimuat - dikapal. Menurut  ketera- 
ngan Casey antara Indonesia dan 
Australia masih akan dilakukan pe 
rundingan2 mengenai bantuan se- 

bangsa2. (Amerika Serikat tidak 
mengakui pemerintah RRT dan 
belum pernah duduk dalam kon- 
perensi internasional dengan "wa- 
kil2 RRT). 

Molotov kemudian menekankan 
bahwa menurut kejakinan Sovjet 
Uni segala masalah pertentangan 
dapatlah dipetjahkan setjara 
mai oleh negara2 jang bersang- 
kutan. Dikatakannja bahwa 
merintah Sovjet bersedia beker- 
dja bersama dengan pemerintah2 
negara2 lainnja guna lebih mem- 
perkokoh perdamaian dan 

amanan internasional. (Antara) 

Chou En Lai dibelakang 
Molotov. 

Sementara itu menteri luar negeri 
Republik Rakjat Tiongkok Chou En 
Lai menjatakan bahwa ia berdiri di 
belakang pernjataan menteri luar 
negeri Rusia V. Molotov mengenai 
kemungkinan  diadakannja - sidang 
Lima Besar untuk  membitjarakan 
pakt perdamaian, demikian - siaran 

    tudjuan memperkokoh  perda- 

maian dan kerdjasama antara 
New China News Agency jang di- 
tangkap hari Selasa di London. 

landjutnja dalam lingkungan rentja- 
na Colombo. (Pia). 

Sebar Modal 
Utk Meluaskan Pengaruh 

Dagangnja Di Asia 
Tenggara 

HARIAN ,,Sangyo  Keizai 
Shimbun”, jang banjak memuat 
berita2 mengenai soal2 keuang- 
an, mewartakan bahwa menteri 
perdagangan dan industri Djepang 
Ogasahara dalam pertemuan dgn 
duta besar A. S. untuk Djepang 
Robert D. Murphy baru2 ini te- 
lah menjatakan bahwa untuk 
memperbesar dagang dengan ne- 
gara2 Asia Tenggara Djepang 
menghendaki dengan sangat pe- 
nanaman modal dinegara2 terse- 
but agar membantu pembangun- 
an industri di negara2 tadi. 
Ogasahara memberikan pernjataan 

ini sebagai djawaban atas pertanja- 
an Murphy bagaimana sikap Dje- 
pang tentang politik ekonomi Dje- 
pang terhadap negara2 Asia Teng- 
gara. Ia menerangkan selandjutnja 
bahwa Djepang ingin sekali mem- 
perluas perdagangan dengan negara 
negara Asia Tenggara 'akan tetapi 
pelaksanaannja tidak diharapkan 
dengan begitu sadja. Untuk maksud 
meluaskan perdagangan  Djepang 
menghendaki membantu pembangu- 
nan industri di Asia Tenggara de- 
ngan penanaman modal. Dengan 
djalan mempererat tali industri se- 
tjara demikian perdagangan pun 
akan diperluas dengan sendirinja. 
Maka dari itu Djepang hendak men 
desak kerdja sama ekonomi dengan 
negara2 Asia Pama dengan 
mengambil prinsip akan menguta- 
makan keuntungan negara2 dimana 
Djepang akan menanam modalnja. 
Ogasahara mengatakan bahwa un- 
tuk itu haruslah menghilangkan si- 
kap Djepang, jang dulu, jaitu men- 
tjari keuntungan sendiri sadja. Per- 
bandingan modal sebaiknja 49445 
dari Djepang dan 514 dari negara 
dimana Djepang menanam modal- 
nja. Demikian wartawan Antara me 
pgabarkan dari Tokio. 

  

Indonesia 
Sorga Dunia 
Bagi Pers Asing —Kata 

Ruslan Abdulgani 

ATAS pertanjaan beberapa warta- 
wan, berhubung dengan soal2 seki- 
tar pengusiran Fiihrie, peristiwa di- 
harian de Vrije Pers dan bagaimana 
pers asing dinegeri2 lain, Ruslan 
Abdulgani menjatakan, bahwa  pe- 
kerdjaan Panitya Pers sampai kini 
belum selesai. Lagi pula hukum2 
pidana jang bersangkutan dengan 
persurat-kabaran dan djurnalistik ti- 
dak dapat lepas dipersoalkan  de- 
ngan penindjauan hukum2 pidana 
seluruhnja. ' Dibandingkan dengan 
di negara2 lain maka Indonesia ini 
adalah sorga-di-dunia bagi pers? 
asing. Sampai sekarang! mereka 
mempunjai kebebasan mengutarakan 
pendiriannja jang tidak terbatas se- 
suai dengan angan2 ,,de Vrije Pers”, 
tetapi harus di-ingat, bahwa de 
Vrije Pers” itu tidak pula mempu- 
njai hak melukai perasaan2 jang ada 
diantara bangsa kita. 
Tentang pertanjaan apakah sese- 

orang djurnalis jang diusir itu ma- 
sih diberi hak untuk menulis di su- 
rat-kabarnja, didjawab bahwa soal 
itu kini sedang diperhatikan oleh 
pihak2 jang berwadjib. 

  

AYATOLLAH KASHANI MEM 
BELA ANAKNJA JANG DI- 
TUDUH IKUT BUNUH 

— AFSHARTOUssS. 
Pemimpin - keagamaan dan ketua 

parlemen Iran, Ayatollah Kashani, 
hari Selasa telah membantah tuduh 
an2 bahwa anaknja jang bernama 
Sayid Mostafa Kashani telah ikut 
serta dalam perkara pembunuhan 
a'as diri kepala polisi Teheran Afs 
hartouss. 

4 Tuduhan tsb tadi dimuat 
beberapa sura'kabar 
Sayid Mostafa sendiri sudah ditang 
kap. Suratkabar2 tadi mewartakan, 
bahwa salah satu dari mobil2 jang 
dipakai oleh orang2 jang mentjulik 
Afshartouss itu ternjata memakai no 
mor mobil priv€ anak Ayatollah. 

dalam 
Teheran dan   

Djepang Mau nja, berarti kekuatan negara kedalam 
dan - keluar. Kekurangan2 — pokok 
dalam Angkatan Perang, chususnja 
Angkatan Darat, dapat membahaia- 
kan dasar negara sendiri dan dalam 
hubungan ini sangat penting bagai- 
mana peristiwa 17 Oktober tahun 
1952 jang lalu dapat diselesaikan 
selandjutnja, djusteru untuk memba- 
ngun Agkatan Perang dan  Angka- 
tan Darat kita jang kuat dan sem- 
purna. 

Demi kepentingan negara 
sedia undurkan diri. 

Pemerintah menurut Mononutu 
bersedia untuk memberikan tenaga- 
nja guna kebaikan Angkatan D 
kita, tetapi dalam hal 
Pemerintah hanja akan berhasil 
ka dapat diikuti oleh Dewan Perwa- 
kilan Rakjat. Djika menurut Dewan 
Perwakilan Rakja", lebih baik di- 
tempuh djalan jang lain daripada 
kebidjaksanaan Kabinet Wilopo se- 
karang dalam soal ini, demi kepen- 
tingan negara, maka Pemerintah 
bersedia mengundurkan diri untuk 
kepentingan negara tersebut. Sebalik- 
nja, demikian Menteri Penerangan 
melandjutkan keterangannja,  djika 
kebidjaksanaannja disetudjui, maka 
bersama2 dengan Dewan Perwaki- 
lan Rakjat, Pemerintah akan ber- 
sedia untuk memberikan segala tc- 
naganja guna menjelamatkan gezags- 
apparaat jang pokok dari negara 
kita, ialah Angkatan Perang Repu- 
blik Indonesia, chusus Angkatan Da- 
rat. 

Demikian pendapat Menteri Pene- 
rangan Arnold  Mononutu, berhu- 
bung dengan kehendak Pemerintah 
untuk meminta votum kepertjajaan 
nanti kepada Parlemen, tentang ke- 
bidjaksanaannja terhadap penjelesai- 
an peristiwa 17. Oktober tahun 
1952 jang lalu. (Antara). 

   

  

Yu a 

   

  

dung Madjlis (Parlemen). Dibagian depan dari gambar, tampak seorang 
peradjurit jang mendjaga demonstran2 tadi dengan sebuah mitraljur. 

. 
    
Masjumi Tak Adakan 

»Offensif Balasan 
0 

PNL Mentjatut Nama Kepala Negara — 
Kata Isa Anshary 

PADA HARI MINGGU, aloon2 Indramaju penuh sesak dgn 
orang2 jang menghadiri rapat propaganda Masjumi berkenaan de- 
ngan pemilihan umum jang akan datang. Sebagian besar diantara. 
para hadirin merasa menjesal, ketika diumumkan bahwa bekas 
perdana menteri Natsir dan KijatAnshary tidak dapat menghadiri 
rapat ini, lebih2 karena sebelumnja itu telah diumumkan, 
Anshary akan melantjarkan ,,ofensif pembalasan” 

bahwa 
terhadap PNI, 

jang baru2 ini dalam rapatnja di Bandung telah ,,menjerang para 
pemimpin organisasi2 ,,tertentu” 
Anshary chususnja. 

Dalam rapat umum itu tuan Nur- 

din, sekertaris Masjumi Djawa Ba- 

rat membentangkan pendirian  par- 

terhadap pemilihan umum 

Tuan Nurdin memulai pidatonia de- 

ngan mengatakan tidak ada guna- 

nja untuk melantjarkan ,,ofensif ba- 
lasan” terhadap PNI, karena ia ti. 
dak dapat menietudjui tjara untuk 
menjerang pemimpin2 partai lainnje 

tainja   dihadapan umum untuk kepentingan 
propaganda belaka. Pembitjara me- 
nganggap lebih penting untuk meng- 
uraikan pendirian partainja  setiara 
terang-terangan dan djelas daripade 
mentjatji-maki — pemimpin — partai2 
lainnja, supaja- dengan demikian-rak-. 
jat dapat menentukan sendiri apa- 

  

Bantuan USA Di Indo 

China Diperluas 
Baik Berupa Militer Maupun Politis 

PEMERINTAH AMERIKA Serikat sekarang sedang merentjanakan 
tambahan bantuan militer dan sokongan diplomatik 
njerbuan pasukan2 Ho Chi Minh terhadap Indo 

untuk melawan pe- 
China jang dianggap 

sebagai antjaman terhadap seluruh Asia Tenggara, demikian didapat ka- 
bar dari sumber2 pemerintah di Washington pada hari Selasa. Dikatakan 
bahwa djika tadi terdapat kesangsian tentang maksud2 ,,kaum komunis” 
di Indo China, kesangsian ini telah dilenjapkan sama sekali oleh adanja 
penjerbuan pasukan2 Ho Chi Minh terhadap keradjaan Laos, serta oleh 
djawaban dari Moskow terhadap rentjana-perdamaian Eisenhower pada 
achir minggu jang lalu, dalam mana dinjatakan bahwa pemerintah Sovjct 
menaruh simpati sebesar2nja terhadapsemua gerakan kemerdekaan di 
Asia, termasuk ,,gerakan2 komunis” d Indo China dan Malaya. 

Sifat bantuan. 
Menurut sumber? tadi rentjana 

'Amerika jang disusun bersama2 
dengan pemerintah Perantjis di 
Paris baru2 ini tidak menjerukan 
pengiriman  serdadu2 Amerika 
untuk bertempur difront Indo 
China, tetapi bantuan militer 

baru kepada negeri itu sekarang 
sedang dipertimbangkan, disam- 
ping penambahan  fonds2 untuk 

pasukan2 Vietnam-Perantjis jang 

akan dimasukkan dalam program 

bantuan luar negeri Amerika jg. 

berdjumlah 5.600 djuta dollar itu, 

program mana menurut rentjana 

akan diadjukan kepada Kongres 

minggu depan. Pada waktu ini 

Indo China sudah menerima ba- 
gian terbanjak dari djumlah 549 

djuta dollar jang disediakan oleh 
Amerika untuk program bantuan 

kepada negara2 sekutunja di Ti- 

mur Djauh. 

Seruan kepada PBB! 
Pembesar2 Amerika dalam pa- 

da itu menegaskan pula bahwa 
pemerintah Amerika Serikat 

akan menjokong tiap seruan oleh 

Laos atau Perantjis jang mung- 

kin ditudjukan kepada PBB de- 
ngan maksud supaja mempersa- 
lahkan pasukan2 Ho Chi Minn 
sebagai ,,agressor”. Tiap bentuk 

sokongan diplomatik sematjam 
itu dengan tjepat dapat diberikan 

oleh Amerika kepada Laos, Viet 

nam Bao Dai. atau Kambodja, 

ja'ni ketiga negara bagian Inde 

China, djika keadaan2 nanti me- 

merlukannja dan telah tiba saat 

nja, demikian dikemukakan oleh 
pembesar2 itu. Perasaan dikala- 

ngan pemerintah Amerika ialah 

bahwa pertempuran2 di Indo 
China lambat laun telah mengam- 

bil.ukuran2 jang dianggap ,,ber- 

bahaja bagi keamanan dunia   
  

Operasi 
DALAM KETERANGANNJA 

chusus kepada wartawan kita, 

kapten Harsono djurubitjara TT 
IV jang baru sadja kembali dari 
penindjauannja kedaerah operasi 
Tritunggal menerangkan, bahwa 
memang sedjak diadakannja ope- 
rasi Tritunggal selama 2 bulan 
ini, keamanan di Djawa Tengah     boleh dibilang sudah agak normat 
kembali. Dalam hal ini perlu di: 

      

Tritunggal 
tjatat, bahwa menurut bahan2 

keterangan jang telah masuk dita- 

ngan fihak tentara, kini fihak 
grombolan memang . mendapat 
perintah dari pimpinannja supaja 
mengadakan ,,istirahat” dulu dari 
gerakan2nja. Apakah ini dimak- 
sud untuk menghindari gempuran 
dari Tentara - kita tidak djelas, 
tapi jang njata, sedjak diadakan- 
nja operasi Tritunggal hingga 

(Oleh: Wartawan Kita) 

kini belum pernah terdjadi vuur- 
contact. 

Meskipun belum pernah terdjadi 
vuurcontact ini, tapi berkat keinsja- 
fan rakjat jang kini sudah me 
terdjamin keamanannja, telah dapat 
pula di,,bereskan” oleh rakjat bebe- 

  

Bukan Untuk Sementara 
rapa benggolan grajak, pun puluh- 
an orang lain telah dapat ditang- 
kap. Selain itu baru2 ini ada seba- 
njak 800 orang didaerah Magelang, 
jang tadinja entah karena terpaksa 
atau Jain2 maksud telah membantu 
grombolan, sudah insjaf dan menje- 
rahkan diri kepada militer. Sedang 
dari fihak tentara sendiri selama ini 
belum ada kerugian apa2. 

  

Selandjutnja kapten Harsono me- 
    

Kon. Bai. 
van Kunecte, 'anscha   

Lembaga Kebudsiaan Indonesia 
saw? Genootschap 

open     

    

Sadja 
negaskan, bahwa anggapan orang, 

bahwa gerakan Tritunggal itu hanja 
diadakan untuk sementara waktu itu 
sadja, adalah tidak betul. Tugas 
operasi Tritunggal akan diteruskan, 
sampai daerah Djawa Tengah aman 
benar2 dalam artian sampai grom- 
bolan2 bersendjata itu bisa tertum- 
pas sama sekali. Djadi tugas gera- 
kan Tritunggal sekarang ini bukan- 
lah berarti sebagai ,,invaller” bela- 
ka, demikian kapten Harsono. 

merdeka”. Offensif terhadap ke- 
radjaan Laos jang mengandung 
siasat djarak-djauh itu oleh pe- 
merintah Amerika dipandang se- 
bagai salah satu bagian terpen- 
ting dari siasat komunis untuk 
menguasai Indo China, Birma, 

Malaya dan Muang Thai berikut 
semua kekajaan bahan2 strate- 
ginja, demikian sumber2 di Was- 

hington menurut U.P, (Antara). 

PBB Antjam 
Dgn Reses 

Kalau Pihak Utara Ti- 
dak Adjukan Usul2 

Konstruktip 

  

DALAM perundingan antara 
pihak Serikat dan pihak Utara di 
Panmunjom pada hari Selasa, pi 
hak Serikat mengantjam untuk 
menunda kelandjutan  perundi- 
ngan perletakan sendjata jg baru 
sadja dimulai lagi ini, apabila 
pihak Utara tidak 'mengadjukan 
sesuatu hal jang konstruktif, ke 
arah pemetjahan soal2 repatriasi 
orang2 tawanan perang, ,,Kami 
tidak ingin terlibat dalam perteng 
karan2 kata jang diulur-ulur dan 
tidak berguna”, kata ketua dele 
gasi Serikat, Letnan-djendral Wil 
lam K. Harrison. 

Ketika hari Senen jl., Harrison 
mengatakan bahwa usul G-pasal pi- 
hak Utara jg dimaksudkan untuk 
menjelesaikan soal tawanan perang 
itu ,,tidak acceptabel”, ,,Dari penga 
laman2 Tuan ketika perundingan2 
jg lampau, Tuan tentunja tahu bhw 
apa jg kami katakan itu memang 
sungguh2 pendirian kami”, kata 
Harrison kepada delegasi Utara, 
Djenderal Nam II. Seperti “diketa- 
hui, ketika bulan Oktober j.l. Har- 
rison menjatakan reses pula, sesu- 
dah ia menuduh bahwa pihak Uta- 
ra merintangi kelantjaran djalannja 
perundingan. (Antara—UP). 

KEMBAR TIGA DI LOMBOK. 
Dari Lombok Timur dikabar- 

kan, bahwa baru2 ini didesa Pe- 
nede Gandor kewadanaan Sakra, 
seorang ibu bernama Lo Djasih 
telah melahirkan anak kembar tis 

  

  ga laki2 dalam keadaan stfamat, 

pada umumnja dan terhadap kijai 

kah jang baik, dan jang salah se- 
hingga dapat menentukan sendiri, 
siapakah jang akan dipilih — dalam 
pemilihan jang akan datang ini. 
Achirnja dinjatakan, terang peneta- 
an Masjumi, bahwa dalam meng- 

adakan propaganda berkenaan de- 
ngan pemilihan jang akan datang 
ini para anggautanja hendaknja se- 
nantiasa memegang teguh batas2 
keadaan. 

PNI tidak mempunjai pe- 
gangan. 

Dalam pertjakapan dengan kijai 
M. Isa Anshary, diterangkan kepa- 
da P.LAneta bahwa dari tjara jang 
dipergunakan oleh PNI dalam, .ra- 
pat-amuimnja di-Bandung baru2 ini 
dalam mana “pemimpin2 partai? 
lainnja diserang, “ternjata “ dengan 
djelas,. bahwa partai tersebut tidak 
mempunjai pegangan baginja sendi- 
ri sehingga dengan demikian tidak 
dapat memberikan pula pegangan 
ideologi kepada masjarakat dalam 
pemilihan umum jang akan datang. 
Kijai Anshary terutama tidak dapat 
mepgerti mengapa Gatot Mangku- 
pradja menganggap perlu untuk me- 
nanjakan kepada umum, siapakah 
jang akan mereka pilih: ,,Bung 
Karno atau Isa Anshary?” Apakah 
dipergunakan nama kepala negara 
itu tidak sama dengan mentjatut ke- 
pala negara?”, demikian Anshary. 

    

Menurut Anshary sebenarnja ia 
kini sedang menunggu reaksi dari 
presiden dan pemerintah, karena 
kedudukan kepala negara telah 
dipergunakan oleh PNI sebagai 
suatu alat untuk kampanje pemi- 
lihan. "Jang sangat menertawa- 
kan ialah bahwa menurut para 
pemimpin PNI, golongan? lainnja 
telah melakukan pentjatutan da- 
lam pelbagai lapangan, sedang- 
kan kenjataannja ialah, bahwa 
PNI sendiri bertindak sedemiki- 
an. Dalam propaganda PNI dika ' 
takan, bahwa PNI dewasa ini ada 
lah sama dengan PNI jang telah 
(didirikan oleh presiden Soekarno 
dalam tahun 1927 di Bandung. 
Apakah keterangan ini bukan me 
rupakan memutar balikkan sedja 
rah? Seluruh dunia mengetahui, 
bahwa PNI dari tahun 1927 telah 
dibubarkan ketika presiden Soe- 
karno dipendjarakan oleh peme- 
rintah Hindia Belanda. 

Setelah PNI ini dibubarkan ke 
mudian didirikan Parkindo dan 
Pendidikan Nasional Indonesia 
oleh bung Hatta. Djadi djelaslah, 
bahwa PNI dewasa ini tidak lain 
daripada berbuat untuk mejakin- 
kan umum bahwa presiden Soe- 
karno dewasa ini ialah anggauta 
PNI. Saja jakin bahwa presiden 
sendiri mengetahui akan ini se- 
muanja.. Jang tak dapat saja me 
ngertikan ialah, mengapa kini pre 
siden diam sadja, sedangkan na- 
manja dipergunakan oleh PNI se 
bagai alat-propaganda”, demikian 
isa Anhary. 

Apa jang dihendaki 
Masjmmi. 

oleh 

Dalam kampanje pemilihan umum 
ini Masjumi tidak akan mengikuti 
tjara2 jang dipergunakan oleh PNI. 
Kita akan berusaha untuk mejakin- 
kan kepada masjarakat tentang ke- 
benaran ideologi Islam. Selain dari 
itu 'kita akan berusaha pula supaja 
ummat Islam jang telah mendjadi 
anggauta partai2 jang bukan Islam 
dapat menginsjafi, bahwa mereka 
lebih baik kembali lagi kepada par- 
tainja jang semula, dimana mereka 
dapat ' memperdjoangkan tudjuan2 
agamanja dan -dapat men po- 
litik jang disesuaikan dengan adja- 
ran-adjaran. Islam, demikian Isa 
Anshary. | 

   

, Achirnja ia  menjatakan: 
ingin menanjakan kepada para 
gauta PNI jang mengatakan diri 
orang2 Islam, apakah tepat bagi 
ummat Islam untuk mendjadi 

..Saja 
ang- 

    

1g me-   ang- 
gauta suatu partai politik 
langgar adjaran2 agama Islam?” 
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URUS ,,PERSIS” BARU. 

Senen malam jl. di Balai Muham 
madijah, Surakarta alah dangan 
kan sidang pleno Pengurus PER- 
SIS dengan wakil2 club2 'Aanggauta- 

mendengarkan laporan 
hatsil rentjana ' penjempurnaan pe- 
(ngurus jg diuraikan oleh Ketua Su- | 
'mokartiko, sidang memutuskan | 
sbb: Pa $ F 

    

         
   

Sak 

       

   

              Dr. Sahir, anggota Seksi Kesehat- | $ 
: , menerangkan kepada ,,An-| 8 

ya daerah Jogjakarta sa- 
ngan dokter pemerintah. 

ktei ( erintah” hanja ada 5 
orang sadja, sedang mereka harus 
mendjalankan berbagai tjabang pe- 
kerdjaan pul: Tan Na , 

Djumlah dokter partikulir di Jogja 

   

2 

    

KEMIS 30 APRIL 1953. Fa 
an KE DJAKARTA 

| Kemaren pagi dengan plane, Resi- 
iden Milono telah bertolak ke Dja- 
karta untuk memenuhi panggilan 
dari Menteri Dalam Negeri. Apa 
|jang diartikan dalam panggilan tsb. 

      

     

    

0 as. (boteh dikatakan tjuk 
belum diketahui djelas. 1. Pengurus Persis. tetap terdiri| tetapi menurut Dr, Sahir, ada dian- | 

2 Ng Ha atas 7 orang seperti sekarang ini, (tara mereka itu jang bersikap sangat 
.| PERDJALANAN PRESIDEN |sedang kekurangannja  disempurna-| mengetjewakan, karena pada saat2 | 

:| KE SEMARANG, MALANG |kan sambil berdjalan. |” (diminta pertolongannja oleh peme- 
LS AN BALI. 2. Komisi kesebelasan ditetapkan |rin'ah daerah, mereka tidak bersedia | 

          

     |hanja 3 orang, terdiri: 1. Kasmidi, | mem ja, - sedang pertolongan 
n (MARS), 2. Siek Djing jang dimintanja itu sangat penting | (TNH), dan 3. Suwandito (THOR). (bagi rakjat dan masjarakat pada! “3. Komisi Wasit, buat sementara lumumnja. "2 

Waktu diserahkan kepada. MAWAS. | Atas 'pertanjaan apakah pemerin-| | 4 | 4. Susunan Komisi lain-lainnja di Ftah daerah tidak ambil sikap atau | ( 
serahkan “kepada Pengurus, dengan | tindakan? terhadap para dokter jang |' 
pedoman daftar nama2 jg telah di-| menolak permintaan pemerintah 
kirimkan kepada PERSIS. daerah “untuk membantu bagi se- 

5. Sebelum. sidang pleno  dapat/ suatu kepentingan rakjat, Dr. Sahir 
memutuskan Anggaran Dasar ba-| menjatakan, bahwa hal demikian 
yu, maka diputuskan memakai Ang| oleh pemerintah daerah belum  di- 
garan Dasar lama, dengan tjatatan | pikirkan, Dr. Sahir katakan, bahwa 
bahwa bilamana ada kesulitan, di sebagai dokter merekapun harus se- 
putuskan oleh. Pengurus (atau pleno. | Jalu siap memberikan bantuan ke- 

6... Peraturan Pertandingan 'ig di 'pada pemerintah apabila diperlukan. 
adjukan oleh “Pengurus disjahkan 'Tetapi meskipun demikian sudah 
oleh Pleno, sambil. menunggu per- ipada tempatnja apabila pemerintah 
ke angan djalannja dalam prak-| gaerah ambil sikap terhadap mereka 

7. Kompetisi tahun 1953. dimulai (aa ana Me erna. permintaan 
kan pada tgl. 2 Mei 1953: Bagi| PENGGEDORAN DALAM Klas I diadakan Kompetisi Penuh | P KOTA 
(Vale “Compatitie), Sedang” basil" . paha malam jan IAlu rumah Klas II dan Klas HI diadakan Kom : , Png : . Imeorang penduduk dikota Jogja 
AU tidak. penuh. (Halve: Competi- bernama Zuchron” telah didatangi 

" tiga'-orang,.penggedor jg dengan 
setjara berani memasuki rumah 

TEGAL tsb. Kebetulan jang ada. dirumah 
hanja ia Banana 5 

Setelah “njonja rum: itutup 

Ta (aya Met Doha asa mulutnjas, maka pendjahat2 large 
pegawai D.P.U. Kp. Kalibuntu buron membuka almari barang2 
(Tegal), ada terdapat suatu gra Nan Bagan 2n0tn p Pa 
nat jg menggelundung diruangan an ai an Rea. -te 
rumahnja. Granat tsb. meletus MA apa an 3 PETA C0 3 
hingga menjebabkan Nj. Soegar |SOUU SENATgA IK. MP. S0.UUO,—, 
bo mendapat luka2 berat dan pu 
tranja bernama Wurjaso umur 12 

| Penggedoran ini adalah jang 
-paling besar dalam beberapa bu- 

tahun meninggal dunia. " 1 
'Kini oleh jang berwadjib 

lan ini. 

dang dilakukan pengusutan read 8 JLATJAP tang meletusnja granat tsb. 
BUS BINTANG DITJEGAT 

OLEH GEROMBOLAN 
Baru-baru ini bus Bintang jang 

menudju ke Purwokerto setelah |: 
isampai di Dukuh Barupring De- 

PERBEPBSI RANTING sa Linggapura Ketj. Tondjong jg 
TIMUR imemang tidak ada pos Tentara, 

Pada tel. 26 April jl. bertempat telah ditjegat oleh pihak gerombo 
dirumahnja Ki Dhono di Tegalwa-|lan bersendjata sebanjak kl. 60 
reng telah dibentuk Perbepbsi (Per- Orang. Achirnja bus Bintang terse 
sautan Bekas Pedjoang Bersendjata but ditembaki hingga menjebab 
Seluruh Indonesia) ranting Semarang Kan meninggalnja si sopir dan me 
Timur. Susunan pengurusnja ada- Ngakibatkan brentinja bus tsb. 
lah sbb.: ketua Ki Dhono, penulis Selandjutnja gerombolan mendja- 
Moh. Sulaiman, bendahara Nurlan lankan rolnja merampas hak mi- 
dan. pembantu2nja Sjakban, Suradi, |liK Kepunjaan para penumpang. , 
Hartono, Sugiarto, Subari, Djuma- Selain kerugian barang2 jang 
di dan Said. Alamat sekretariat di|'Elah digondol dan meninggalnja 
Djl. Tegalwareng 20 Semarahg. Se-'Sdr. sopir bus Bintang pun terda 
landjutnja dikabarkan, bahwa Per- pat pula 4 orang tentara ang pa 
bepbsi ranting ini akan ikut serta'da waktu itu menumpang, 1 orang 
merajakan dan mengikuti pawai 1 pegawai D.P.U. Bumiaju dan. 2 
Mei j.a.d. orang penumpang lainnja jang di 

antaranja 1 orang Tionghoa me- 
ninggal dunia, dan 10 orang pe- 
numpang lainnja 'luka2 ringan 
dan berat. 

  

      

  ebut tgl. 20 Mei 
ng dan bermalam 

“Besokuja Presiden 
tar dan “beristirahat 

Beberapa tawanan 

, gu gilirannja unt 
P. : £ ) Ap , “kan ke daerahnja la adakan. n : t Oi naat bin temuan dari para undangan wak 

. dari Pemerintah, Kepala2 Djawatan 
dil-nja. Kn 

KA “1 Mei djam 8—1I pagi rapat | 
umum di Aloon2 Semarang:  djam 

“17.00 Pawai jang akan berangkat 
| dari Aloon2 -menudju djl. Djurna- 

“tan, Mataram, Be Biauw Tjoan, Se- 
|" teran, Duwet, Bodjong sampai dja- 

lan simpang lima (muka Divisi ke- 
. mudian bubaran 
“ Gerakan sosial dimulai pada tg. 

27 April sampai pada tg. 7 Mer de- 
ngan mengadakan pengumpulan, se- 

erti beras dan pakaian. Ha- 
il dari pada gerakan ini akan di- 

berikan kepada fakir miskin, anak 
jatim-piatu dan korban  bentjana 
alam jang akan diadakan pada tg. 
9 Mei, djam 19.00 digedung” Sin 
Yoe She, dil. Stadion... 
Gerakan Perdamaian Dunia 

ngan djalan wmengumpulan tanda 
itangan dan ditudjukan untuk: 1. 

| terwudjudnja Pact 5 Besar YA. Sare- 
“kat, Sovjet Uni, RRT, - Perantjis) 
|. dan terwudjudnja perundingan an- 
"tara Amerika dan Sovjet- Unie un- 

tuk meredakan ketegangan Interna- 
sional pada saat ini. Selandjutnja jg. 

“ tertjantum didalam atjara ialah Ke- 
" budajaan dan Olahraga. 

PENTJURI DIKASIH PERSEN. 
Hari Selasa pagi jl, seorang pen- 

tjuri “ketika memakai ' tjelana — asal 
dari pentjurian, barang 'ini telah di- 
ketahui oleh sopir jang merasa ke- 
hilangan — di Purwodinatan “ Barat. 
Achirnja dengan bantuannja: Polisi, 

“ barang? laimnja jang difjuri dari 
tempat tinggalnja di Seteran telah 

. diketemukan kembali. Ketika pen- 
—. fjuri tsb. dihadapkan kepada madji- 

“ 'kannja sopir tadi jang merasa ke- 

     

bangan ke 
Den Pasar dan terus ke Tampak 
siring, tempatnja beristirahat sam 
pai tel. 30 Mei 1953. 

Minggu tgl. 31 Mei 
(pulang ke Djakarta. 

PENDJELASAN TENTANG 
UNDANG2 PEMILIHAN 

UMUM. 
Mengingat telah disjahkannja un- 

dang2 Pemilihan umum, dan meng 
ingat pula pentingnja arti Pemili- 
han-umum, maka DJAPEN” PROP 
DJAWA TENGAH (Bodjong 1361 
Semarang) dalam rapatnja tgl. 
|29-4”53 telah “memutuskan, bhw: 
Kepada segenap Djawatan Niveau- 
Propinsi, diberi kesempatan menga 
djukan permintaan (setjara tertulis), 
kepada alamat tsb. diatas, untuk di 
adakannja rapat penerangan  chu- 
sus mengenai disekitar Pemilihan- 
umum dikantornja masing-masing. 

Adapun permintaan rapat-penera- 
ngan jg diperlukan bagi Djawatan2 
Niveau  Kota-pradja, - organisasi2, 
Partai2 dil. hendaknja diadjukan 
'kepada Djawatan Penerangan Kota 
pradja Semarang, beralamat: Dj. 
Purwodinatan no. 23 Semarang. 

Maksudnja supaja dalam mengha 
dapi Pemilihan-umum dapat di me 
ngerti dan berdjalan ' sebagaimana 
mestinja. 

   
   

Besar Ketjil 
Presiden 
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BERKENA   

tidak mau 

menja 2 Roem 3 
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dami telah " terbit 
Federasi - 2 
dari Tndonesia 
haren 

se 

ten 
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- 

ditarggak.— Demi 

  

PGRI tib. Tjilatjap akan 
dirikan S.G./B. 

.. Tjatatan . jang. didapat - oleh 
pemb: S.M. Tan Hentai udji 
an masuk sekolah menengah dan 
udjian penghabisan - dari murid2 
S.M.-P: seluruh kab: -adalah- sbb: 
Jang-menempuh udjian untuk 

'S.M.P. sebanjak 2022 anak dan 
untuk menempuh udjian pengha- 
bisan SMP' 383 anak. Dari djum- 
lah 2022 anak S.R. jang berhas- 
rat untuk masuk S.G.B. sebanjak 
1358 anak. Berdasar 'atas angka 
itu, pula mengingat sangat keku- 
rangannja .guru2' untuk sekolah 
rendah, maka P.G.RI. tjb: Tjila- 
tiap merentjanakan akan mendiri 
kan gedung S.G./B. dikota Tjila- 
tjap dengan biaja dari pungutan,| 
sokongan .murid2 sekolah. Usaha | 
ini mendapat sympatie dari PGRI 
lain2 tjabang dan masjarakat pa- 
da umumnja. Ja 3 5: 

SMG 

perang itu, belum 
gian/ perusahaan, 
djuta gulden. 

PR 
Ps 

si tsb. dalam satu hilangan djuga, ia tidak dituntut le- 
— bih djauh, 

Rp. 5—. 
malah dikasih persen 

perundingan 
Belanda, jg nanti 
buat pengganti 

ngungsi, jg kini , 

     

   

| GUNTINGLAH INI : & 5 
: AFDRUK VERGROOT 

3X4 Rp. 0.35 6XO Rp: 2— 
X6 TAS AS NKIO uh 
6X6 0.60 13X18 6.50 
OX9 5 065  18X24 HS 
GRI 1 KENA yg 

Mereka jg. meng-afdruk dan vergroot- 
kan pd. kami dapat hadiah? vergroot 
gratis. " 8 “ 

“Semua pekerdjaan sekarang selessi 
| dim. 3 hari 'afdruk pasfotos 2 hari 

. Marygold — Photo Service 
— Dj. Mataram 345 Semarang 

Fe Buka 
“Pagi 9—2.30 ) Minggu, Hari Besar .i 
"2 Sore 4307) Buka 

Me 

      

   

» ” 

» s 

PENDAPATAN PASAR? DI 
SEMARANG. 

Terus meningkat. 
Pendapatan Pasar2 di Semarang 

jang berdjumlah 16 buah ternjata 
terus meningkat. Menurut tjatatan 
dalam bulan Djanuari pendapatan 
tsb. mengenai persewaan harian te- 
tap, liar, siang, malam dan bulanan 
ada Rp. - 200.644,35: Pebruari 
Rp. 189.246,15 dan Maret Rp. 204. 
402,57 atau djumlah seluruhnja pa- 
da triwulan pertama th. 1953 ada 
Rp. 594.293,57. . Menurut peperin- 
tfjian pendapatan tsb. pada siang ha- 
ri jang menjewa tempat tetap sela- 
ma 3 bulan Rp. 293.221,95. ' jang 
liar Rp. 131.563,95. Harian malam 
jang tetap Rp. 8.283,—,  jang'liar 
malam Rp. 45.111,05. Jang menjc- 
wa tempat bulanan Rp. 116a113.62, 
Djika dibandingkan dengan angka 

triwulan pertama th. 1952 bulan 
Djanuari Rp. 145.388,65, Pebruari 
'Rp. 162.559,15 dan Maret Rp. 170. 
446,85 atau seluruhnja Rp. 478.394, 
65,.maka pendapatan pasar2 dalamj-ke 

” 

- 

” 

KEBASEN 

— DITAHAN. 
  

MENUSUK KERBAU j 
Hari Selasa pagi jl- penduduk dil Telah ditangkap dan-ditahan oleh 

Kalibanteng barat gempar membi-ffihak jang berwadjib seorang berna- 
tjarakan perbuatannja S. jang telahma Th.S:Dj. tinggal di Gg. Be- 
menusuk. dan. melukai kerbaunja|lakang. Ia dituduh dalam th. 1947 
Ng., kedua?nja tinggal dikampung |telah mengantjam pada T.H.N., ting 
tsb. Tusukan dilakukan dengan tu-|gal di Gandosan Beteng Semarang, 
lagg jang berduri dan ditudjukan|hingga  barang2 perhiasan seharga 
pada ' anggauta rahasianja kerbau. | Rp. 12.000,—  digondol.. Menurut 
Menurut keterangan, .sebabnja ter-|fihak resmi, terdakwa adalah sau- 
djadi demikian karena kerbau tsb |daranja si korban sendiri. 
sering mengindjak2 tanamannja S. PERKELAHIAN. 
Hal ini kemudian oleh Ng. dilapor-| - Didapat kabar, bahwa pada hari 
kan pada fihak berwadjib untuk di|Senen "pagi jbl.“di Karangkembang 
usut lebih djauh. , telah terdjadi perkelahian “di antara' 
De PNG PAI Di- kalangan pendjudi Pay-kioe. ' Menu- |. 

DATANGKAN. rut keterangan, kedjadian tsb.” ada- 
Dalam  pertemuannja PWI tjb. | lah akibat dari pada pertarohan, di 

Semarang pada hari Selasa malam | mana, seorang jang sudah kalah da- 

tangkan DPP PNI Mangunsarkoro | perdjandjian, jaitu “kalau  tombok: 

an jang lalu polisi 

basen Partai Murb 
kapannja belum 

bang Partai Murba 5 

saikan dan 

gu ini djuga. 

KESOPANAN 

kan: 

bermotor jang 

dak menurut 

Semarang untuk memberi pene- dan kini masih ' 

  
                                                                                          

   

uk diangkut ke Panmunjom 
masing masing. TAN 

Ii 
nja Disesuaikan Ke 6 

Daerah Itu Sendiri, Keterangan Mr. Roem 

AN DENGAN kritik dari daerah2 
merintah, seolah-olah pemerintah tidak mau memberi! 
menteri dalam negeri mr, Roem: menerangkan bahwa pemerintah 

memberikan -otonomi 'kepada daerah2. Besarnja' isi oto- 
nomi itu harus s 

takan 
keinginan daripad 

asaben- 

dudukan Djepang 
Dituntut Oleh Bekas Pe- 
gawai Hindia-Belanda 

GadjiSem 

HARI SENEN: 

     

(Federatie Ambte- 
. ies 

UDJIAN $.R. DAN. S.M.P. | tentang Pa 

dari Amsterdam. Dalam laporan 
tsb. dikatakan, bah 
gawai2 selama masa pendudukan 
Djepang jang belum 
djumlah seratus djuta gulden. 

Besarfija kerusakan benda selama 

berdjumlah 277 

Lichtveld, dari pimpinan federa- 

memberi pendjelasan bahwa laporan 
itu dimaksud sebagai 

dengan 
akan dibajarkan 

kerugian mereka ig| 

KETUA PART 
DITANGKAP. 

Dari sumber jang 
dapat kabar, bahwa . 

Banjumas telah "me: 
nangkap Marjawi, ketua ranting Ke 

a. Alasan-penang. 
dapat 'dipastikan- 

Menurut keterang 

san Marjawi terseb 
diharapka 

pat dibebaskan kemb: 

LALU LINTAS. 
Public Relation Polisi mengabar- 

Mengingat bahwa 
masih banjak terdapat 

memakainja “nomor: 
plaat, lampu, knalpot 

peratu 
berlaku, maka ke- 

                  
     

                      

perang pihak U tara jang ditiatat termasuk golongan 
»bukan-kominis” sedang melepaskan lelah “dibalik kawat “berduri dihala 
man sebuah rumah - sakit dekat Pusan, Korea-Selatan. Mereka menung 

untuk - seterusnja dipulang 

5 

pada Kemampuan 

  

    

an 

terhadap pe- 
r otonomi, 

  

esuai dengan kemampuan daerah2 itu sendiri. Mr 
, bahwa orang sekarang lebih melihat kepada 
a kepada kemampuan. : 

Bahwa dalam “beberapa lapangan 
Otonomi itu masih belum  diserah- 
kan, itu adalah karena ' belum ada 
kemampuan dari pada daerah utk. 
mengurusnja dengan beres. 

Sebagai tjontoh menteri dalam ne 
geri mengemukakan, bahwa dalam 
bulan Oktober tahun jl. pemerintah 

menjediakan kredit tani sebesar 160 
djuta untuk daerah2. Djumlah uang 

lini harus dapat dihabiskan sampai 
'achir 1953. Tetapi ternjata, bahwa 
sampai sekarang 'jg sudah ,,ver- 
-werkt” baru: 50 djuta, dan" sampai 
achir tahun ini hanja dapat — diker- 
djakan kira2-100 - djuta, sehingga 
dengan demikian kredit sebesar 160 
djuta. ini bersisa-60 djuta- lagi. Dgn. 
demikian .ternjatalah bahwa untuk 
melaksanakan kredit itu tidak ada 
kemampuan. Menurut “ menteri 
Roem, sisa 60 djuta itu nanti akan 
dipergunakan untuk kredit2 lainnja, 
seperti perindustrian ketjil. (Pia). 

3. di Amster- 
laporan dari 
Si2 Pegawai 

“Uit Indonesia) 
jaran jg masih 

Antara” 

wa gadji pe- 
dibajar ber 

termasuk - keru- 

  

WONOGIRI 
PERTJOBAAN. MELARIKAN 

DIRI. 

Pada tgl. 26 Maret 1953.waktu 
orang2 hukuman pendjara Kabu- 
paten Wonogiri akan mandi telah 
terdjadi pertjobaan melarikan “di- 
ri. 4 Orang jg dipimpin oleh se- 
orang bernama Kasdio (waktu da 
hulu tlh ditembak oleh angg. Poli 
si.Kab. Wonogiri dan dibawa ke 
rumah: sakit -dan setelah: sembuh 
lagi) menjikap salah satu pegawai 
pendjara jang pada waktu itu se- 
dang mendjaga pintu untuk kelu 
arnja orang2 tsb. Penjikapan ber 
maksud akan merampas sendjata 
pendjaga tsb, lalu terdjadi semen 
tara pergulatan diantara 4 orang 
hukuman dengan 1 orang pegawai 
pendjara. Kemudian datang ban- 
tuan dari pegawai lainnja, sehing 
ga sendjata masih tetap ditangan 
pegawai tersebut dan orang2 hu- 
kuman masih dalam urusan. 

konperensi pers,     

dasar untuk 
Pemerintah 

sangat banjak hi 
raan. 

   

AI MURBA 

bersangkutan di 
pada hari Rebo 

an pengurus tja 
Purwokerto uru 

ut sedang disele 
n ja segera da 
ali dalam ming   

Una 

« 

pada waktu ini 
kendaraan? | 

  

  

PASAR: HASIL BUMI SMG. 
Pasar hasil bumi Semarang pada 

tgi. 28 April '53 tertjatat oleh Dun- 
Top & Kolff sbb: Kapok. C nominal 
1010. Kopi Rob Kampong pen- 

dan lain? ti 
ran2 jang 'ada 

28 

PN L 
Modal Warganegara 
dah Nasional “Tulen 

Ju RN Modal Asing Je : 

DALAM PERTJAKAPAN 
ngunpranoto, anggauta Dewan P 
Ekonomi Parlemen, diterangkan, 
makaian modal asing, asal 
pasional. Tapi dalam pada tu 

but dapat dibagi dalam 2 golong 
runan asing dan modal asing jang 
Indonesia. Mengenai pemakaian 
asing sudah bisa dianggap sebagai 
sjarat2 jang ditentukan dalam un 1 

kannja kapital2 jang sudah ada : 

era 

ng 

Bisa Dianggap Mo- 
—— Lebih Utamakan 

Sudah “Tarun "Tem u- 
run Dari Mod 

h (Oleh: Korr 

al Asing Baru 

Sendiri) 

singkat dengan sdr. Sarino Ma- 
artai PNI jg duduk dalam Seksi 
bahwa PNI bisa m a pe 

enggunaannja tak mendesak potensi 
PNI lebih mengutamakan diguna 
disini. Dalam hal ini modal terse 
an, ialah modal- warga-negara tu 
'turun temurun Sudah berada di 
modal  warga-negara — turunan 

| modal nasional 10076 dengan 
dang2. » 

  

  

| Mengenai modal. warga: negara 
asing jang sudah turun temurun 
sudah ada disini mendapat” ke- 
sempatan lebih “dulu - (#oor-rang) 
'dari pada “modal asing jang. di- 
import. « Tetapi" “dalam: hal: “ini 
keuntungan dan afschrijvingen 
daripada modal asing jg sudah tu- 
run temurun disini tadi tak boleh 
“ditransfer keluar pun  hendaknja 

staf-employe sebagian besar terdiri 
dari bangsa « Indonesia. Mengenai 

|penggunaan transfer bagi pegawai2 
'asing jg di-import, harus. melalui 
(transfer biasa jg sudah “lazim. 

Terhadap modal “asing supaja di 
sediakan lapangan chusus sadja da- 
lam groot-industri (Industri2 berat), 
msialnja ,,hoog-ovens bedrijf” dsb. 
ini dimaksud, agar penggunakan mo 
dal asing tadi tak sampai mendesak 
'pada penggunakan modal nasional 
dalam: lapangan  midd@nstand .dan 
'klein industrie. 

Tapi untuk ' melaksanakannja, 
perlu segera adanja undang2 jang 
membedakan kedudukan  groot- 
industrie, — middenstand-industrie 
dan klein-industrie. Dalam peng- 
gunakan modal asing ini keun- 
tungan bersih dapat ditransfer 
sepenuhnja: djuga  afschrijvingen 
sebanjak 59o dapat ditransfer pe- 
nuh. Dengan adanja afschrijving 
540 tiap tahunnja ini, maka da- 
lam tempo 20 tahun sadja kapital 
tadi sudah djadi kapital nasional, 
dimana keuntungan dan afschrij- 
vingen tak boleh ditransfer ke- 
luar. Djuga dalam lapangan mo 
dal asing ini, hendaknya dididik 
tenaga2 Indonesia untuk - duduk 
distaf-employe,. demikian  kete- 
rangan dari sdr. Sarino mengenai 
pendirian PNI terhadap: penggu- 
naan modal asing. 

  

2. 

Hakim: 
Pemindahan Penduduk 
Berdjalan Seperti Biasa 
Setelah Selesainja--,,Tan- 

djung Morawa” 

GUBERNUR Sumatra Utara 
Abdul Hakim jang hari Senen ji. 
tiba di. Djakarta, telah mengada 
kan pembitjaraan2 dengan. Men 
feri Dalam Negeri. Dalam ketera 
ngannja kepada pers, - gubernur   

   

  ad 
War SAB 'Djangan Putus Pengharapan 

Mengundjungilah 
ke ea ka 

Ai Wahid 

  

   

   

. ASTROLOOG y 
Njang sudah sepuluh tahun ber- 
praktek di Indonesia. Hal bisa 
MENERANGKAN soal Penghi- 
dupan, Pertjintaan, Perkawinan, 
Kena Nan medek an 
CONSULT . NN Sa 

GRAND HOTEL Horan 39 
 Berpraktijk di” pakai .: 

         
  

          

     

Kind 4 

    
    

Jogja, Djawa Tengah, Djawa Barat 
dan Pengurus Pusat akan mengada- 

Ikan konperensi di Kaliurang. Untuk 

Jia 
ambil putusan untuk mengirim wa- 
kilnja ke Jogja 

triwulan pertama ini 
Rp. 115.898,92. 

an Mintardjo (bendahara). 

UTJARAN- TER 
Kami utjapkan terima kasih atas 

diberikan pa 
maupun saudara2. 5 

Semoga kebaikan2 tersebut mendapat balasan dari jang maha Esa ,- 

: Kami berdua: 

dan Rr. Siti Marjati Badwadi 

telah naik 

KONPERENSI PWI. 
Pada.tg. 2 Mei 1953, PWI kring 

aksud ini, PWI tjb. Semarang pa- 
hari Selasa malam - telah meng- 

selama diadakan 
onperensi tsb. . Jang ditundjuk ia- 
ah sdr.2 Walocjosedjati (sekretaris)   di Semarang udjian serupa ini 

barnja djuga akan diadakan dipel- 
bagai tempat dimana tjabang PSM 

pada para pemilik dan/atau pe- 
ngendara kendaraan bermotor ' di- 
minta perhatiannja tentang hal2 ter- 
sebut dibawah 'ini: 

djual 575. Rob Ondern. WIB: pen- 
djual 930. Kedele pmi Malang pen- 
djual 146. Kedele gendjah pendjual 
185: Kedele- hitam . pendjual 150. 
Gaplek -pendjual 52,50. Djagung pu 
tih pendjual 83. Katjang glondong 

terpilih pendjual 210. Katjang' me- 
rah pendjual 145/150. Katjang hi- 
'djau pendjual 165. Beras tuton We- 
leri pendjual 155. Beras kretek TC 
tjeree kedjadian 135. Karung HC 
Greem pendjual 4,25. 

PASAR DJAKARTA 
Tgl. 28 April (Ant). 
Koffie: Lampong Robusta 20/ 

rangan tentang Konstituante. Djuga 
dipikirkan untuk memanggil orang 
dari partai politiek lainnya. 

Dua kali betarohan ini telah dita- 
rik, tetapi ketika si pemasangnja 

lainnja. - mendesak 'terus tentang bertarohan 
UDJIAN MENDJADI GURU - $ Span itu, an pal Neon | pa na 

MODEVAK. 'akibatkan “perkelahian. edjadian | Ya ae Ng bal 
137 Orang wanita pelbagai golo-| tadi tidak sampai djatuh pada ta- 3 Ba na an Opi ngan di Semarang kini sedang me-|ngan Polisis sekalipun Ada seorang | cagar Kay bani sangan Sum” 

nempuh udjian untuk mendjadi gu-|jang mendapat luka2. A itu (pasal 47 (1) dari Peraturan Pe- 
ru, coupeuse dan costumitre- jang| BERMAKSUD APA? Simeriatak, CaheLimasinaaa) 
diselenggarakan oleh Persatuan Se-|  Pada' tangal 27 April jbl. diru-| SEN " 
kolah Mode di Semarang. . Setelah| mahnja. seorang mandor kopi” di 

ka- | Kalisidi, Gunungpati pada djam 3 
siang telah didatangi oleh sedjumlah 
orang ' berpakaian anekawarna " de- 
ngan membawa 'sendjata api “dan 
sendjata tadjam. Tetapi kemudian 

2. nomor dan huruf dalam no- 
morplaat dibubuh. dengan ' warna 
putih diatas dasar hitam pasal 47 
(2) dari Peraturan Pemerintah Lalu- berada, ta Lintas Djalan): 

  

'moreel jang” telah 
April 1953, oleh bapak2, ibu2 

IR. Pratomo Yoga Rahardjo:   — “PASAR MALAM 

  

2596" triage, Mei kedjadian” 710/ 
'pendjual 730, id. Mei/Djuni pemb. 
690, WIB ready pendj. 1050, Ara- 
'bica pendj. 
tap. : 

Tapioca: 3A Special 185, 3A tjap 
dikenal 165, 3A Bandung - 160, 2A 
id. 145, YA id. 125,” semua harga 
pendjual franco kereta  Djakarta/ 
Tg. Priok. 
Kopra: 959 “dried No. 1 

mereka meningalkan rumah tsb. 
Maksud apa mereka datang kesitu 
belum dapat diketahut s0. Laki 

3. pada nomorplaat tidak boleh 
'dibubuh selain dari nomor dan hu- 
ruf, “dengan pinggiran “putih “ atau! 
tanda2 assuranSi dan lain2 tak dis 

“Iperbolehkan djuga (pasal 30 (3) da- 
ri Penetapan Lalu-Lintas Djalan- 
Perhubungan): ae 

IMA KASIH 
bantuan materieel, tenaga dan 

hari perkawinan kami tg. 12 

    

da 

  28 April 1953 
    Semarang, 

Rp. 280,— sampai Rp. 250,—, cake 
  

  

  

Rp. 80,—, schilfers Rp. 70,—. 
Lada: - Lampong Hitam f/c Te- 

lokbetong pendj. 2200, Mustok Pu- 
tih FOB Pangkalpinang pendj. 2902. 

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

PASAR UANG 
HONGKONG 

Tgl. 28 April (UP). 
Dollar Amerika - (Tunai) HK $ 

594, id. ATT) HK $ 5.9515, Pound 
Sterling HK $ 15.71. 

HARGA EMAS 
Tlg. 28 April (Ant.-UP-Comtel). 
Djakarta: Harga pembeli emas 

No. 1 Rp: 38,50, No. 2 Rp. 38,—. 
Surabaja: Harga pendj. Rp. 385. 
Singapura: Emas lantakan per tacl 

pemb. Str. 162.50/pendj. Str. $ 
167.50. , $ 
Hongkong: Emas lantakan per taet 

HK $ 270.375. 
Bangkok: Emas lantakan per baht 

weight 335 ticals. 

s 

sat 

      

   

3   Rubber Go. (Indonesia) Ltd. HARGA KARET 
Tgl: 28 April (Ant) 
Djakarta: Sheets No. 

sis Ports, Mei 5.30 
  : 2 - Ipeda-motor. paling sedikit 45 mm. 

SIARAN pt SEMARANG Itingginja dan untuk kendaraan bers 
Kemis, 30 April 1953. ». Imotor lainnja paling sedikit 90 mm. 
Djam 17.10. Dongengan kanak2: (pasal 47.3) Peraturan Pemerintah 

(Ork Peter York: 19.15 Tindjaon | 5 
|ekonomi, 19.30 Tepatkah............?:|. 9. pada malam “hdri lampu “bela-: f kang harus terarig, hingga huruf 
oleh Tossema, 23.00 “Tutup. 2 . 
: . djelas pada djarak 20" meter (pasal 

SIARAN R.R.I. SOLO 1. (7) dari Penetapan Lalu-Lintas 

| Djam 17.05 Dunia kanak2:18.00| 6. knalpot tidak boteri dibuka 
'Pengadjian Al Our'an: 18.15 Mim-|dan harus mempunjai demper jang 

ris 19.15 Tindjauan mingguan eko-|aturan Pemerintah Lalu-Lintas Dja- 
nomij: . 19.30 Riang gembira dengan j Ian): g 

Islanders: 21.20 Wajang orang tjr.: , 5 ! Lokopolo VII: 24.00 Tutup” | mengangkut paling banjak 2 orang ternitung, pengemudinja. Ini hanja 

Pen eh Na Ia tor itu terdapat u duo-sit. Per- 
Ka 3 aturan ini tetap berlaku djika meng- 

oleh Siswo Budojo: 17.45 Penga- h 1 
djian Al-Our'an, 18.15 Menjongsong Ba Lali Lintas: Djulat-Per: 

Tindjauan mingguan ekonomi: 19.49 
Rumba samba oleh ORJ: 20.30 Sia-| Pada tg. 3 Mei jad., di Geredja 

"21.15. Mithbar :| Djomblang,. dimulai djam 17.00 
121.30 Lagu2 Arab langgam melaju: 
22.15 Hiburan malam oleh O.K.Imuda dan pemudi dibawah pimpi- 

23.00 Tutup nannja Dr. Y. v.d. Linden, 

4, huruf2 dan. angka2. untuk se-. 

117.38 Adzan dan pengadjian: 18.30 |Y aju-Lintas Djalan): 

20.30 Mimbar Hawaii, 22.20 Lagu2 : 
: dan nomor: dapat dibatja ' dengan 

Kemis, 30 April 1953 | Djalan-Perhubungan) 

Ibar Islam: 18.30 Ruang SPK nege-|sempurna (pasal 24 (1) c dari Per- 

Puspa Remadja: 20.30 The Moon 7. pada 'sepeda-motor-solo dapat 

R.I : dilakukan apabila pada sepeda-mo- 

Diam LI0O, Semi, Soara Lawa etotat anak ketjil. (Pasal 22 (5b) 

1 Mei: 18.30 Lagu2 Tionghoa, 19.15 
KEBAKTIAN. 

pa tahu?, | Isiam: 
! akan diadakan kebaktian untuk pe- 

Mustika warna, Li 
  1 FOB Ba- 

No. 2 id, .     . . 8 
, 

4 

1400. Pasarnja tidak te-|: 

Hakim menjatakan, bahwa usaha 
pemindahan penduduk -di- Suma- 

'tra Utara setelah terdjadinja “per 
istiwa” Tandjung Morawa) kini 
berdjalan terus seperti biasa dan 
tidak mendapat halangan. Disana 
sini memang terdapaf “kesulitan2,:. 
akan tetapi kesulitan2 itu tidak 
begitu “ berarfi, “sehingga dapat 
mempengaruhi pelaksanaan ren 
tjana pemindahan penduduk. Gu 
bernur Hakim mengatakan, kalau 
tidak terdjadi peristiwa di Tan: 
djung Morawa tempo hari, maka 
pemindahan penduduk itu dapat 

| diselesaikan pada saat ini. 
(Antara) 

No. 3 id, 4.75, €repes No. 1 f/c 
ready Priok 5.20, Sheet No. 1 id. 
S, semua harga pembeli.  Pasarnja 
tetap. 

Surabaja: RSS No. 1 lev. April 
4.85, No. 2 id. 4.65, No. 3 id. 4.50, 
semua telah kedjadian, Crepe No. 1 
id. pembeli 5.05. 

PASAR SINGAPURA 
Tgl. 28 April (Comtel-Ant.). 
Lada:  Lampong Hitam pendjual 

dari pelabuhan 470 p/p,' - Muntok 
Putih id. 560 p/p. 

1 atau 2 ton lada Hitam telah ke- 
djadian dengan: harga FOB 470. 

Kopra: Mixed fair merchantable 
pemb. 39/pendj. 39.75 p/p. 

Tepung Tapioca: Fair guality da- 
ri pelabuhan nom. 25 p/p. 

Koffie: Bali Tua dari pelabuhan 
nom. 273 p/p. 

Karet: RSS No. 1 FOB Mei 0.72, 
No. 2 id. 0.6825, No. 3 id. 0.6525, 
No. 4 id. 0.635, C. Crepe 0.61, Flat- 
bark crepe 0.54, RSS No. 1 lev. 
Djuni  0.71875, “id. Djuli/Sept. 
0.71625. 

Pasarnja tetap, djumlah 3000 ton 
djadi. 
Semua dalam Dollar Singapura. 

  

HATSILNJA PERLOMBA'AN 
KARANG MENGARANG. 
Panitya Hari Kartini di Semarang 

mengabarkan, bahwa hatsilnja per- 
lombaan karang mengarang untuk 
anak2 perempuan sbb.: - 1. Oemi 
Noeraeni, dari SGA,. Tjandi, 2 
Louise Wagijn, SGA,. Tjandi, 3x Oe- 
mi Lely, SGTK, Pontjol, 4. Sri 
Harti, SGA, Tjandi. Hadiah hibur- 
an djatuh pada Suhunun, SR Pen- 
drikan. 

Untuk kaum bapak: 1. S.M. Mari! 
todiwirjo, Djomblang Barat TII/513: 
2. Sukrisno, Pungkuran 145, 3. 21 
Kansil, Kalisari 49, 4. F.G.M. Na- 
sir, SMEA. Hadiah hiburan djatuh 
pada IL. Roestopo, Sompok lama 15. 
Hadiah2 dapat diambil dikantor Pa 
nitya, Bodjong 116, GRIS pada pa- 
gi hari atau dirumahnja ketua Pa- 
nitya. nj. Surya-hadi, belakang GRIS 
pada sore hari. 

PEGANG PIMPINAN LAGI. 
Mulai tg. 1 Mei jad., sdr. Soetar- 

io, Kepala Diwt. Penerangan Pro- 
pinsi Djawa Tengah telah pegang 
pimpinan lagi. Selama beliau ber- 
kundjung ke. Amerika, Eropa untuk 
mengikuti Tari Bali, sebagai Acting 
Kepala telah ditundjuk sdr, Sadono 
Dibjowirojo jang mulai hari tsb. di 
      

5, bebaskan dari tugasnja. 

: 

  

— SI GRUNDEL — 
tjatut-Rakjat?: 

“tut Agama? 
Negara?: 
nja "nanti 

—  tja- 
» — Yjatut Kepala 

— asal achir-achir- 
djangan NEGA -       

  

ALL HONGKONG  —' KOREA 
SELATAN 53, 

Denagn disaksikan oleh I.k. 4000 
penonton, pala hari Senen jl. di 
Hongkong telah dilangsungkan per- 
tandingan sepakbola antara Kes. 
All Hongkong dan Korea Selatan.' 
Kesudahannja pertandingan tadi ia- 
lah 5—3- untuk “All Hongkong, se- 
dang pada waktu beristirahat 'ang- 
ka mengundjukkan 2—1 “untuk Ko 
rea Selatan. NAN 
Dengan kemenangan ini, maka 

orang dapat menafsirkan “kekuatan 
Korea Selatan keiau nanti berhada- 
pan dengan PSSI. Seperti diketahui 
PSSI dapat mendjatuhkan AH Hon 
kong dengan angka 41: : 

BULUTANGKIS. : 
Kesudahannja pertandingan Bulu- 

tangkis jang diadakan pada tg. 25 
dan 26 April 1953 dilapangan Union 
Seteran antara regu Union dan 
B.T.S. Tegal 4—0 dan Pandowo 
Semg. dan B.T.S. Tegal 3—4 untuk 
kemenangannja Tegal. Perlu ditjatat, 
bahwa satu pertandingan double an- 
tara ,Union dan BTS .- dibatalkan, 
karena temponja sudah malam. 

ATJARA KOMPETISI -P.S.L.S. 
Atjara kompetisi,P.S.L.S: “dalam 

minggu ini sbb.: saptu tgl. 2 Mei '53 
Union 1 — Garnizoen I, dilapangan 
Stadion: Poris H' —-CHTCS II di 
Pandanaran, Polisi TH: — Tjahaja 
Smg. Il, di Kalisari/ SSS IV — 
Union IV di Seteran. 5 

Mingu tgl. 3 Mei: 53: Poris T — 
Polisi I di Stadion: SSS Ir -— Ro- 
meo II di Panganaran:  Garnizoen 
NI — CHTCS NI di Kalisari: Po- 
lisi IV — Poris IV di Seteran. 

    

Sahara agi- 
Djemaah Hadji 
Berhubung “dengan adanja per- 

mintaan jg diadjukan kepada kemen 
terian agama,  supaja “para 'tjalon 
Djemaah  Hadji di-izinkan “ memba- 
wa sahara “menurut kehendaknja 
sendiri maka" kementerian agama te 
lah “menerangkan “bahwa perminta- 
an tsb. tak dapat “idipenuhi' berhu- 
bung: djika jg demikian“ itu. dipers 
kenankan, kemungkinan “besar keru 
wetan. seperti tahun? jg lampan 
akan terulang lagi, seperti "sahara? 
mendjadi hilang/rusak “ terdjadi pe- 
njelundupan dsb. “dan! Bank Rakjat 
Indonesia sudah "tentu tidak “akan 
mau. menerima: penjetoran' ongkos? 
berhadji' berbedarbedas 0» 

    

  

DimHadapi.Pe- 
milihan Umam: 
Seruan Supaia Semua Par: 
tai Islam Bekerdja-Sama 

Berhubung “ pemilihan umum tes 
lah. selesai dibitjarakan oleh parles 
men dan pemerintah sedang melak 
sandkan “persiapan2 “untuk mendjas. 
lankan 'pemilihan2 umum “tersebut, 
maka Badan Kontak Organisasi 1s- 
lam: menjerukan supaja dalam meng 
hadapi" pernilihan umum sini diadas 
kan kerdja sama-ig se-erat2nja anta 
ra seluruh partai2 Politik Islam dan 
organisasi2 Islam serta" mentjurah- 
kan segala tenaga dan pengorbanan 
harta benda jg ada, guna melaksa- 
makan hukum2 Islam dalam masja- 
rakat dan negara kita. 

Mobil. Dinas Di- 
pakai Merampok? 

Perampokan jang 
kerugian . terbesar selama - tanggal 
27/4 di Djakarta dialamai Senen si. 
ang kira2 djam 11 Djakarta Kota, 
Y.Y. Tjoen. Pada siang hari itu, pes 
duduk tersebut didatangi oleh b 
rapa orang tak dikenal berkendara 
an sebuah. mobil-sedan jang nomor- 
nja ditutupi dengan kain2: mobil itu 
memakai, tanda segi tiga didalam 
bundaran dikatja muka jang berarti 
mobil dinas. 
1 Dari rumah pendiduk ' Tionghoa 
ini, kawanan pehdjahat menggondol 
barang2 perhiasan mas-intan dari da 
lam lemari seharga Rp. 11800, 
dan uang kontan Rp. 3000,—, sotes 
lah mana seperti biasa kemudian ka 
wanan tersebut menghilang dengan 
mobilnja. (Antara) 

kh 
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menimbulkan 

   

  

            

 



    

   
          Pakt 

" 
nani-Turki Dan Yu- 
Dalam Praktek 

| Kerdjasama Militer Belum Tam- 
(jipas — Kerdjasama , Dlm: Soal Sport- 
| Ir €senian-Perdagangan Tampak Madju 

£ PA Sada tel. 28 Pekan ig ta, lebih antaa? Iwaimba goslavia 
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Makanam Terbaik. Bagi 
Belum: Ada Makanan Baji Apap 

dingi Susu Ibu 
(Oleh: Dokter Nj. Sullanti, Arts) 

: (1 — HABIS) Ba da TEA DIDASARKAN: ATAS PERTIMBANGAN? tsb., maka Bagi an Kesedjahteraan Ibu dan Anak selalu menerangkan. kepada Ibu2 - dengan djalan pameran2 dan pe tundjak2 “lain bahwa susu' kental manis 'adalah tidak “baik untuk baji dan selalu menekankan bah wa susu. Ibulah «jang merupakan makanan jang terbaik untuk baji, le bih2 djika Ibu menda pat makanan tjukup, selan djutnja h'susu bu buk, djika baji terpaksa harus diberi makanan buatan, 

sih kurang dikenal oleh umum, 
Karena dradjat zat. putih. ..telur 
jang tinggi itu, bubuk - skimmilk 
ini baik untuk dipergunakan 'se- 
bagai tjampuran “pudding”, bu- 
bur dsb. untuk anak2.-Djika' ke- 
dai2 kopi 'mau 'memakainja, rak 
jat akan bisa 
jang lebih murah daripada. seka 
rang ini dan sekaligus pemakaian 
zat putih telur di “Indonesia.akan 
bertambah. : 

Tentang rasa tentu orang ha- 
rus mendjadi biasa dahulu untuk 
minum larutan susu bubuk ini. 

jang telah “ditjapainja dalam unt: 
pertahanan-bersama adalah sangat sulit untuk menerang ontak serta perunding an2 dalam lapangan ini dilakukan wakil2 dari staf umum masing2 ketiga negara itu. 

Bayi 
un Je Bisa Menan 

ap 

5 

5 
. “Sebagaimana telah diduga, masa- 
jalah2 jang mereka bitjarakan itu 
adalah sangat “dirahasiakan benar. 
|Akan tetapi tak seorang djuga jang 
tak mengetahui tentang” kundjung- 
'an-kundjungan jang dilakukan “oleh 

Ipembesar2 militer serta anggota2 
staf militer ke-ibu kota negara? te- 
tangganja. i 
“Dan tak ada pula jang akan me- 
njangkal, bahwa ,,masaalah2 teknik” 
jang timbul sebagai akibat penanda 
tanganan 'Pakt antara Junani—Yu- 

akan mendjadi besar. 
| Selama ' beberapa- “hari pertama | 
dalam bulan April, kira2 3000 war- 
ga Junani jang berkundjung ke Is- 
tambul sebagai “pelantjong. 
. Dalam musim semi jang akan da- 
tang ini Yugoslayia akan membuka 
perhubungan tetap dengan kapal an- 
tara pantai Dalmatia, 'Junani dan 
Turki, hal mana djuga diduga akan 
menambah erat perhubungan antara 
ketiga negara Pakt itu. 

Tidak lama. sesudah penanda-ta- 
nganan perdjandjian itu maka telah 
dibuka pula perhubungan baru de- 
ngan kereta-api antara Junani  de- 
ngan Yugoslavia. Trajek antara Bi- 
tolje—Kastoria jang dibuka bebera- 
ba waktu jang lampau tidak sedikit 
memberi sumbangan dalam ' mem- 
perbesar perhubungan dagang -anta- 
ra, Junani dengan Yugoslavia, 
Junani—Turki dan Yugoslavia 

djuga “ telah mendapat persetudjuan 
untuk menurunkan. tarif kereta-api 
untuk pengangkutan barang2  mela- 

Ii 

supaja memilki 

  

2 Seperti telah pernah kami urai: 
kan, di Indonesia hanja' terdapat: te 
naga kesehatan sedikit, djika diban 
dingkan dengan banjaknja djumlah 
penduduk, maka mereka: belum bi- 
sa melajani dan' meliputi seluruh 
rakjat Indonesia ' untuk » diberikan 
penerangan mengenai hal2 “tsb. di- 

'hatas. Berhubung ' dengan itu dimo- 
hon supaja  tiap2 orang, jg dapat 

| memfahamkan uraian: kami diatas 
Tini, ikut serta menjebarkannja utk. 
kepentingan kesehatan baji& kita," .. 

Maka dari itu kami merasa si- 
rang bahwa susu: kental: manis 

  

     
                       

Import an?  Djantari h 
dan Pebruari tahun 'ini 'sadja sudah 0slavia—Turki telah diselidiki dan hampir 2 djuta, Str, “dollar- lebih be- dibitjarakan oleh pemimpin? militer sar dari pada umlah exportnja, se dari ketiga negara tersebut. 
dangkan harga baik import maupun| ' Tapi hasil jang sudah banjak tam- exportnja telah turun dengan lebih Pak dari Pakt itu adalah dilapangan lari 20 djuta Ser, dollar. Demi! ian |kebudajaan dan perekonomian. 
berita itu. Nut Dea “ Hanja' beberapa waktu jang: lalu Selandjutnja dikat Iwakil2 dari Ikatan maha-siswa Athe- jadaan jang demikian in ne telah turut menghad!irt Kongres kan pula meningkatnja 'pe- Pemuda Nasional" Yugoslavia dan ngangguran, ...Menurut penjelidikan, | turut merundingkan rantjangan? : pada waktu jang #chir2 ini setiap bu | untuk mengadakan: pertukaran bea. 

Gara? Tjemburu 
Suami Menjembelih Iste- 

rinja, ebi 

" MINGGU. malam jl. sekira 
djam 12.30 telah terdjadi "pertjo- 
baan pembunuhan dengan setjara 
menjembelih ataS'diri Tukijem 
penduduk: “Kampung Kebonan 
Solo, jang' dilakukan oleh suami- 
nja bernama Sastrohartono alias 

  

    

   

  

lan rata? ada 1.300" orarig 
jang 

jang perguruan ting- 

      

njatakan diri pada kantor 
an Inggeris untuk 

Lg 
lah terpaksa melepas 
pekerdja wanita. (Antara) N 

# SA, 

Barter .S lama 
2 

  

5-Tahan” 
| Adjakan India Kepada 

7 Russia 
MENTERI » PERBEKALAN: 

Ahmad Kidwai, -hari India, 
Senin z : 
dia telah mengadjukan usul ke 

  

    

in barter antara kedua 

“dia tiap2 tahun akam beli gan 
'sebanjak 1.090.090 ton dari ' So- 
laku dipasar 

  

   

La - 

Sebaliknja, India 'sanggap: "men: 
Ojual barang2 jang di-ingini “oleh 
Sovjet Uni. Kidwai menerangkan 
ieterusnja kepada madjlis rendah, 
sahwa India sudah sebulan jang 
alu mengadjukan “usul tadi, akan 
tapi hingga kini belum diterima 
Ajawaban dari Sovjet Uni. Dite- 

.waran India ini telah disebut oleh 
suratkabar2 Sovjet/ 

f Kesukaran2 berkisar se 
kitar harga. 

: Sebelum itu anggota? Komunis 
jalam madjelis rendah mentjela 
pemerintah India, karena India 
Selah tandatangani “ persetudjuan 
Internasional tentang gandum, 
“walaupun harga2-nja meningkat 

an karena india tidak -menjeli 
iki pasar2 lain seperti - Sovjet, 
RT atau Argentina. - 
Kidwai mengemukakan, bahwa 
dia ketika 1951 mengadakan 

'persetudjuan barter dengan Sov 
:yet Uni, akam tetapi ternjata-bah 

“wa Sovjet Uni mendjual gandum 
nja dengan harga jang lebih ma 
hai daripada harga jang ditetap 
kan oleh pasar internasional. Se 
Saliknja, kata Kidwai, Sovjet 
mau beli barang? India dalam 
Parter dengan harga? internasio 
inal 

- 
. 
. 

  

23 
ui n 

& Selandjutnja Kidwai - menjata 
'kan bahwa persetudjuan interna 
#sionial tentang gandum' menghen 
“daki harga" $ 2,05 per bushel: 
harganja jang lama ialah $ 1.80. 
Hal-ini- sudah -sepatutnja. — Dike 
mukakannja “bahwa harga gan 
dum dipasar dalam negeri: Ame 
frika Serikat adalah $ 2,50. (Ant) 

e 

ae-fSiswa antara balai? 

minta pekerdjaan: — Sua 
sedangkan pada 'achir, bulan Maretfni lainn 

I. .paberik2 karet di Singapura te- 
25000 orang | ka “diundang! bersa 

.F- Suatu delegasi Maha-siswa 

# 

  

      

     

Uni untuk mei in 

2 "Ini, In-' dalam Tapangan inip 

jan 'dan 'kebudajaar' antara 

gi Junani dan Yugostavia. 

tolak "pula ke “Turki! Kemana mere- 

              

celegasi bah 
tuk menghadiiri Kongres maha-siswa 
Turki. Sekembalinja dari Turki de- 
legasi,.maha-siswa. ' Yugoslavia" itu 
akan tinggal di Junani untuk bebe- 
rapa waktu lamanja “sebagai “tamu 
dari Ikatan Maha-siswa Atheno. 

Hubungan kesenian, 
Dalam lapangan kesenian perhu- 

bungan baru antara ketiga negara 
itu djuga sudah “mulai kelihatan 
memberikari hasil. Dalam bulan Ma 
ret, sebulan sesudah penanda-tanga- 
nan Pakt “itu, telah diadakan per- 
Siapan2 untuk mengadakan tukar 
menukar seniman diantara ketiga 
hegara tersebut. Diharapkan, bahwa 

un 'djumlah per- 
kundjungan--diantara -seniman2” dari 
masing2 pihak akan lebih merapat- 
kan hubungan dalam' dunia Keseni- 

ketiga 
H - dapat 

saling pengerti- 
dikalangan rakjat 

  

negara “itu, jang mana-aka 
pula menimbulkan 
yan serta aspirasi 
masing2. 

Sport dan tourisme, 
Hasil jang paling banjak” keliha- 

tan tertjapai dalam hubungan antara 
Junani—Turki 'dan Yugeslavia - itu 
adalah dalam lapangari keolah:raga- 
an.-Perkandjungan diantara negara? 
itu telah mentjapai- taraf. “dimara 
persatuan2 olah-raga atau club olah- 
raga jang agak terkemuka telah me- 
ngadakan perdjandjian untuk meng- 
adakan pertandingan antara satu sa- 
ma lain selama beberapa bulan jang 
akan datang ini. 
Pelantjongan diantara ketiga -ne- 

gara itu, jang sampai sekarang ha- 
nja dibolehkan setjara terbatas, su- 
dah mulai menundjukkan tanda? 

PRESIDEN .DJERMAN BARAT 
TOLAK PERDJANDJIAN DE- 

NGAN BARAT. 
PRESIDEN REPUBLIK fede- 

ral Djerman Barat, Theodor 
Heuss, pada hari Senin setelah 
mengadakan perundingan dengan 
kanselir Korrad Adenauer mene- 
rangkan, bahwa ia tidak akan 
menandatangani perdjandjian-2 
pertahanan Eropa sebelum per- 
djandjian bersangkutan telah di 
njatakan konsfitusionil oleh mah- 
kamah agung di Karlsruhe. 

Presidemr Heuss. telah berbitjara 
selama satu djam dengan kanse-   Hr Adenauer, sesudah. .mana.. ia 
mengadakan pembitjaraan2 - pula 
dengan ' pemimpin: oposisi — Erich 
Oillenhauer. 

  

Hanja Bertudjuan 

selama 24 tahun telah 

  

interviu dengan United Press di 

ja2 berdamai dari Sovjet 

    

| Di Swiss? 
Berita bahwa polisi federal 

Swiss telah berhasil mengusut 
suatu gerombolan mata-mata jg 
disangka sedang bergiat untuk 
memperoleh keterangan2 menge 
nai eksport Swiss -ke-negara2 
Arab, pada hari Selasa masih dili 
puti tabir kerahasiaan. Harian 
Swiss ,/Tribune de Geneve” mem 
beritakan, bahwa dua' anggota or 
ganisasi mata-mata itu telah da 
pat meloloskan diri keluar negeri 
dengan menumpang kereta-api de 
ngan tudjuan Palestina. 

Mengenai ini sementara 'itu be- 
lum, didapat keterangan2 lebih Ian- 
djut. Satu2nja pengumuman resmi 
mengatakan, bahwa anggota? ge- 
ombolan tsb. untuk sementara te- 
ah dilepas lagi menunggu pemerik- 
aan seterusnja oleh djaksa agung 
ederal mengenai tudjuan, bahwa 
nereka telah mentjoba mendapat 
eterangari2 tentang - barang2 stra- 
egis jg dikirim oleh Swiss ke nege- 
i2 Are» GU-P-—Ancta). 

. 

  

Spionase Jahudi 

Adjakan Damai ' Sovjet 
Melemahkan Perla- 

wanan Barat?: Pendapat Laksamana 
| | Horthy 

LAKSAMANA NICHOLAS HORTHY 
lah memegang: djabatan: 

Hongaria dan meletakkan “djabat an tersebut 
. menduduki Hongaria, pada hari Senin mene 

jang dimasa lampau 
selaku , : mengkubumi 
ketika Sovjet -Uni 
rangkan dalam: suatu 

Lisabon, bahwa Sovist Uni :hing- 
: ga kini masih terus mempersiapkan revolusi dunia, dan bahwa ga- 

Uni diwaktu belakangan ini hanjalah ber- 
tudjuan untuk melemahkan perlawanan negara2 Barat. 

Laksamana Horthy kini berusia 84 
tahun. 

Selandjutnja Horthy. mengandjur- 
kan “supaja pihak Barat bertindak 
Sangat hati2 berhubung dengan offen 
sif perdamaian Sovjet “Uni itu kare 
na jang... terachir ini mengandung 
maksud "utk menimbulkan kekatjau- 
an dan krisis perekonomian dinega- 
ga2 Barat. 
"Menurut Horthy kedudukan, So- 

'vjet Uni setelah Stalin meninggal du 
nia pas'i sudah mendjadi lemah dan 

rangi antjaman2 baik' dari” dalam 
maupun dari luar negeri. Achirnja 
mengenai peperangan urat saraf jang 
dilantjarkan oleh Amerika 
diterangkan oleh laksamana Horthy, 

njai pengaruh besar atas pengokoh- 
"an semangat perlawanan di 

' Rusia. (UP) 

Kebangkitan 
BINAY R. SEN, dutabesar India 

di Italia, pada hari Senen mene- 
Tangkan di Roma, bahwa salah 
satu diantara ' perkembangan2 
penting dalam zaman ini ialah ke- 
bangkitan “Asia setelah . berabad 

33 abad Jamanja”.   »Kenjataan ini 
robahan dalam perb 

. dek Jana- 
ja “tidak lama tas? Akan ber- 

nia-sanya “dengan 
-siswa' YugosfaVia hn- 

'ui daerah masing2 untuk didjual 
kepasar luarnegeri. Persetudjuan ini 
istimewa Sangat penting 'artinja bagi 
Turki dan Junani, jang akan dapat 
menarik keuntungan dari tarif jang 
rendah itu untuk barang2nja jang 
diekspor kepasar Eropah Barat dan 
Eropah Tengah dengan melalui Ju- 
nani dan Jugoslavia: 

Harapan perbaikan hubung 
an dagang, 

Salah satu. hasil2 jang sangat mc- 
nguntungkan dari penanda-tanganan 
Pakt itu adalah harapan2 akan se- 
makin  besarnja perhubungan ' da- 
rang serta penukaran barang2 jang 
akan timbul dari perdjandjian per- 
Cagangan jang akan di-ikat pula di 
antara ketiga negara itu. 

Perdjandjian dagang jang pertama 
antara Junani dan Yugoslavia jang 
ditanda-tangani dalam tahun 1951 
untuk penukaran2 barang? seharga 
lebih kurang lima djuta dollar. te- 
lah diperbaharui pula" sesudah pe- 
nanda-tanganan Pakt itu dengan me 
naikan nilainja 10024 lebih besar, 
sehingga sekarang harga dari 'ba- 
rang2 jang ditukarkan itu sudah de- 
kat mentjapai djumlah sepuluh dju- 
ta dollar. Perdjandjian2 jang serupa 
antara Yugoslavia dan Turki meli- 
puti sjarat2 tentang penukaran ba- 
rang? jang lebih besar pula djum- 
lahnja, jang mempunjai "nilai lebih 
kurang tudjuh djuta dollar. 

Ahli2 dalam soal perdagangan me 
ramaikan, bahwa dalam keadaan 
normaal ketiga negara itu akan 
sanggup pula memperbesar djumlah 
impor-ekspor barang? antara pasar2 
dinegara masing2. 

Dafam 'banjak shal, 'penghasilan 
barang2 dari satu negara meme 
nuhi kekurangan negara jg lain 
nja, meskipiin dalang beberapa 
hal mungkin barang2 dari ma: 
sing2 negara itu bersaingan anta 
ra satu sama lain, misalnja anta 
ra Junani dan Turki. dalam pe 
lemparan penghasilan tembakau 
nja dipasar Juar-negeri. Tapi di 
samping ini masih banjak barang 
barang jang dapat ditukarkan an 
tara masing2 pihak dengan mem 
beri keuntungan kepada semua- 
nja. 

Baru beberapa waktu sadja' te 
lah berlalu semendjak - penanda 
tanganan perdjandjian Pakt Bal 
kan itu, djadi pada . waktu ini 
belumlah lagi dapat: “diramalkan 
akan akibatnja “pada. umumnja 
terhadap ketiga-negara itu. Tapi 
tanda2 jang menggembirakan su 
dah banjak tampak. 

Persahabatan jang semakin ra 
pat serta perhubungan dagang js 
semakin bertambah luas diantara 
negara2 itu memberikan kesan jg 
optimistis dan memuaskan.  Isti-   mewa oleh mereka jang pertjaja 
— dan djumlahnja tidak sedikit 
i— bahwa penjelesaian atas masa 
itah2 ekonomi “dan lain2 dari ne 
gara2. Eropa, Tenggara dan Bal 
.kan, terletak atas pengertian ten 
tang keuntungan2 jang dapat di 
tariknja dari beberapa djenis fe- 
derasi Balkan. 

Bagi mereka jang pertjaja, bah 
wa pembentukan suatu uni pem 
belian antara ketiga negara itu, 
jadalah langkah jang pertama ke 
djurusan mentjapai bentuk fede. 
rasi, jang awal penglaksanaannja 
telah dimulai dengan penanda 

  

itu telah musnah pula beberapa 

Masuknj 

Pertahanan Eropa (E.D.C). : 

Dikatakan, bahwa menurut pen- 
dapat Amerika Serikat, persatuan 
kembali Djerman sebagai penggan- 
ti retaknja"persatuan Sekutu adalah 
hanja akan mengakibatkan suatu 
»kekosongan politik” .di Eropa, jg 
sewaktu-waktu dapat dibandjiri oleh 
pasukan2 ,,Merah”. Oleh karena 'i 
E.D.C... (Pertahanan “Eropa) adala! 
merupakan tiang jg terpenti 
politik. Juar negeri" Ameril 
di Barat: Menurut djur 
Dulles' dan menteri pertahanar 
Charles Wilson didalam sidang? De 
wan Atlantik baru2 ini telah: m 
peringatkan kepada 6 neg: 

Arab Eratkan: 
Kerdjasamas 

Utk Menghadapi Israerf 
KONPERENSI. komisi2 perle 

takan sendjata wax metine Jang 
berlangsung seminggu lamanja i 
Cairo, telah berachir pada hari 
Senem dengan mengeluarkan sua 
tu kominike jang mengumumkan, 
bahwa. negara2 Arab akan beker 
dja bersama dengan sepenuhnja 
dalam . menghadapi ,,antjaman 
Israei?. Dikatakan, bahwa .. 
jang. demikian ini telah diambi 
berkenaan dengan terdjadinja pe 
langgaran2 terhadap sektor Arab 
di Jerusalem baru2 ini. Dalam 
konperensi tsb. "telah diambil be 
berapa resolusi, jang akan diraha 
siakan sampai diadakan konperen 
si sematjam itu lagi dalam bulan 
Agustus j.a.d. di Beirut, Libanon. 

  

  

Rombongan PSSI jang baru ini me 
ngundjungi Manila mendjadi tamu 
kehormatan dalam djamuan jang di 
adakan oleh ,, Philipppine Amateur 
Athletic Federation” (PAAF) di ho 
tel Manilla. Dimedja pertama tam 
pak dari kiri kekanan: J. M. Cleland, 
PAAF seksi sepak bola: Sultan Ha- 
mengkubuwono, Pimpinan rombo- 
ngan PSSI, Antonio De Las Alas, 
Wakil Presiden PAAF, konsul Inde 
nesia di Manilla Marzoeki dan Ma     tanganan Pakt Balkan itu 

   

  

  karenanja negara ini hendak mengu | 

Serikat | 

bahwa hal itu tentu sadja mempu 

Honga- | 
ria dan negara2 tetangganja terhadap | 

  

ter-| ketika b 
|.sepsi jig diselenggarakan untuk  ke- 
| 

mengakibatkan pej lam sebelum ' keberan 
andingan kekuaj New Delhi. 

   

ladi Ketua PSSI. : 

  

Anggota2 “barisan pemadam api mengarahkan pipa2 airnja ke Jockey 

Club di Buenos Aires jang sedang kebakaran. Gedung tersebut habis di- 

babak api, setelah. segerombolan. orang2 melakukan pertjobaan untuk 

membunuh presiden Peron pada“ tanggal 27 April. Pada kebakaran 

dan beberapa permadani jang berharga: Perpustakaan 

dung tersebut dirampok. 

Politik L. N. Amerika Di Ba- 
rat Didasarkan :Ke 

Persatuan: Djerman' Dianggap L 
aBonn-Dalam E. D. £. 

RENTJANA2 PERDAMAIAN Sovjet dani reaksi2 dari nega- 
ra2 Barat adalah soal2 hangat'jang mendja 
dalam konperensi Tiga Besar. Batat jang dilangsungkan pada ma- 
lany Selasa di Paris antara menteri luar negeri Amerika Serikat, 
Johar Foster Dulies, menteri luar. negeri Perantjis,: Georges Bidault, 
dan.menteri negara urusan luar Inggris, Selwyn Lioyd. Menurut 
djuruwarta United Press di Paris, dalam. konperensi Me 
teri Juar negeri John Foster Dulles mengemukakan, bahwa Ameri 
ka Serikat, bagaimanapun djuga Keadaannja, akan menentang tiap 
-tiap.usaha jang dimaksudkan untuk mengorbankan Masjarakat                   

lukisan “dari Goya dan Reynolds 

dari “ ge- 

pada E. D.C. 
ebih Berbahaja Dari 

karena: peraturan baru tentang 
import amendjadi lebih mahal da 
ripada susu bubuk. 

Hal ini tentu menolong banjak 
untuk membatasi pemakaian susu 
kental.manis untuk makanan ba- 
ji2, lebih djika tidak ada ' pene- 
rangan jang salah, jang  meng- 
gambarkan bahwa dengan naik- 
nja harga susu kental manis, ba- 
ji2 Kehilangan makanan, seperti 
seolah2lah tidak ada susu lagi un 
tuk baji. Karena susu bubuk un 
tuk baji masih tetap berada digo 
longan A dari daftar import ba- 
rang2, jang berarti bahwa harga 
dari.susu itu masih tetap. seperti   

di pokok: pembitjaraan 

da-tangan -perdjandjian E.D.C., ja- 
itu Perantjis, Djerman Barat, Ita- 
lia, Belgia, Nederland dan Luxum- 
burg, bahwa bantuan Amerika di 
hari-hari jg akan datang akan. ter- 
gantung sekali kepada ketjepatan 1 
ratifikasikannja perdjandjian tsb. 
serta  terselenggaranja  Masjarakat 

ahanan Eropa. 

                    

. a pertimba- 
penghadapi segala 
anan di Eropa, na- 
n fikiran 

'Dulles rupanja tidak 
diharapkan oleh 
itu. Menurut be- 

n politik jang ms- 
: ault tidak dapat di- 

pandang sebagai pnjokong projek 
E.D.C. jang penuh semangat dan 
oleh karena itu iapun tidak mau 
didesak oleh Dulles untuk lekas2 
menentukan, bilamana ia akan 
memintakan pengesahan perdjan- 
djian E.D.C. itu kepada parlemen, 
jang selama ini sesungguhnja ie- 
lah terlalu lama ditunda-tunda. 

»Baiklah kita tjoba lagi”, 
Disamping itu, sebagai penanda- 

tangan perdjandjian persahabatan 
Sovjet/Perantjis dalam “tahun 1944, 
'Bidault dalam menghadapi Kremlin 
adalah termasuk 'golonga jg bersi- 
'kap: ,baiklah' kita tjoba “lagi.” Da- Jam pada itu ia kabarnja sepaham 
dengan Dulles, bahwa Djerman ig 
'bersatu kembali tetapi tidak bersen 
djata adalah lebih berbahaja bagi 
perdamaian Eropa dari pada masuk 
Inja Djerman Barat didalam E.D.C. 
ee dasar2. jg sama dengan Peran- 
tjis. - A 

Teori Dulles dalam pada itu ja- 
ja bahwa hanja djika BE.D.C. di 
(hubungkan | dengati - persekutuan pakt Atlantik, maka organisasi per- 
'tahanan itu akan mampu menjusun 
"kekuatan “politik, ekonomi dan mili 
ter jg dapat' mengimbangi: Sovjet 
Uni dan negara2. 

Inja. Demikian djuruwarta 
4 

itu.   ah 
(Antara): 

  

2   

  

  

  

jg termasuk blok- 

sebelum ada peraturar' baru, ma 
ka.Ibu jang memang tidak bisa 
menjusui “bajinja, tidak perlu bi- 
ngung. 
Bagaimana - effect dari pengura- 

ngan susu kental manis ini terhadap 
anak2 dan orang tua? 
Berhubung dengan rasa jg sangat 

manis, itu orang tidak-suka,  djika 
susu “itu “ditjampur 'sampai dradjat 
larutan sama" dengan ' susu sampi 
basah, maka biasanja susu kental 
ini dipakai terlampau entjer sehing 
ga hanja mengandung sedikit zat2 
makanan jg berharga: Pada umum 
nja orang minum susu ini tidak se 
bagai bahan makanan jg baik utk. 
kesehatannja, akan tetapi hanja se- 
bagai ,,genot middel” belaka. Baha 
janja ialah bahwa“ orang “ mengira 
minum Susu, sedangkan sebetulnja 
ia hanja minum 'air berupa putih 
dan manis. 

Alangkah baiknja djika umum 
dapat mengerti bahwa ,,Wholemilk- 
powder” adalah -bahan- makanan jg 
djauh lebih baik dan djauh lebih 
economis dilihat dari sudut  keua- 
ngan Negara, daripada susu kental 
manis. 

Isi 1 Kg. blik | wholemilkpowder 
dapat didjadikan Lk. 8 L susu, se- 
dangkan isi 1 blik susu kental. ma- 
nis (397 gram) dapat didjadikan Ik. 
1,2 I, maka 1 kg. susu kental ma- 
nis hanja dapat didjadikan 3 L su- 
su basah dengan Ik. 450 gram gula. 

Melihat perhitungan ini, bah- 
wa dilihat dari sudut keuangan 
Negara terutama mengenai devi- 
zen adalah lebih economis untuk 
tidak mengimport gula dan air 
bersama2 dengan susu itu. 

Karena ,,wholemilkpowder” ini 
termasuk golongan A dari daftar 
import barang2 maka djuga dipa 
sar harga susu ini lebih murah 
daripada susu kentel: manis. 

" »Skimmilkpowder”. 
Jang lebih Aan Tan adalah 

"skimmilkpowder”  jaitu susu 
sapi jang telah diambil zat gemuk 
lalu diisatkan mendjadi bubuk. 
Bubuk ini mengandung zat putih 
telur jaitu 3576 dan djuga mem 
punjai rasa susu, djika  dilarut- 
kan. .Maka -dari itu pabrik « tjo- 
klat memakainja untuk membuat 
umpama  "melkchocolade  ree- 
pen”. Skimmilkpowder” ini ma- 
  

Pemerentah 

Laos Vong 
Satu Satunja Pemerentah 
Laos Je. Sjah: Kata Pi- 

hak. Vietmiah 
. RADIO VIETMINH dalam 
siarannja katakan, bahwa presi 
den pemerintah Laos, Souphanu 
Yong, telah selesai dengan perdja 
lanannja memeriksa Tentara Pem 

Ibebas Laos dan pasukan2 sukare   
    

Asia: 
saan antara Asia uam Eropa seperti 
belum pernah dialami dalam abad? 
terachir”, demikian: dutabesar: Sem 

erbitjara dalam suatu re- 

hormatan dutabesar 
Indi 

baru Italia “utk 
a, dr. Alberto Berio, pada ma- 

gkatannja ke 

ru antara Asia dan Eropa 

ketatanegaraan 

Seterusnja Sen menjat 
untuk melaksanakan hubung 

akan, . bhw 
an2 ba 
setjara 

tertib dan dargai. diperlukan beleid 
dan pengertian ke- 

manusiaan jg banjak 

Dan dalam peristiwa besar ini 
Italia jg sekarang dapat memberikan 

   

bantuan. penting dengan warisan 
kerohaniannja jg saja serta kwali- 
tet2 Jainnja jg dimiliki oleh negara 
ini, demikian Sen. 

Dikemukakan selandjutnja oleh 
dutabesar India, bahwa orang2 Ita 
lia adalah bangsa Eropa jg perta- 
ma-tama tiba di India'dan - Timur 

membentuk 

la Vietminh di Laos. Radio tadi 
ip pengumuman jang dike 
oleh Vong, setelah kem 
front Laos Utara, jang 

proklamirkan, bahwa peme 
dipilih oleh De 

luarkan 
bali dari 

mem 

  

| satu2-nja pemerintah — Laos 
# 

| wa “Perwakilan Rakjat Laos ada 

nja 
akilan Rakjat Laos itu, demiki 

'h menurut kalangan jang menge 
tahui. 'Sedjak tahun 1950 .Vongi 
mendjadi presiden pemerintah 
3 di Vietnam Utara jang pro- 
tetminh dan ia boleh djadi telah 

Dewan - Perwakilan 
tsb. dengan beberapa orang pe 
njokong. (Antara) 

. 

   

mbangan Penting Dalam Zaman. Ini 
Djauh berabad-abad: ig lampau dim 
usaha mereka mentjari kemungki- 
nan2 perluasan perdagangan, avon- 
tur dan pengetahuan. Dan dimasa 
ini Italia, setelah lahir kembali se- sudah perang, dapat kembali Men- 
djalankan perannja ig tradisionil se 

Mudah2an orang mau mentjoba- 
nja sesudah mengerti faedah2- 
nja.. 

“Soybean milk”... 
Sekiranja pemandangan  terha- 

dap soal susu ini tidak tjukup, 
djika tidak disebut pula -sari 
(susu) kedel€ (soybean milk). 

Mengingat kebutuhan akan ba 
han makanan jang mengandung 
zat putih telur dan jang djusa mu 
dah ditjernakan “oleh -kanak2 
dan orang jang baru menderita 
sakit, maka perlu diusahakan 
susu. 

Didalam berpuluh-puluh tahun 
di Indonesia tidak akan ditjapai 
peternakan, jang dapat mengha- 
silkan susu chewan tjukup untuk 
kebutuhan rakjat kita. 
Berhubung dengan 'itu maka 

harus ditjari bahan makanan jang 
lain jang mengandung zat2 ma- 
kanan jang sama dengan susu 
sampi dan sama mudahnja untuk 
ditjernakan. 

Ini telah diketemui didalam 
sari jang diambil dari katjang 
kedele. 

Masalah susu ini sebetulnja di 
hadapi oleh negara banjak jang 
tidak - mmempunjai peternakan 
sampi tjukup. 

Pemetjahan masalah tersebut 
dinegara2 itu seperti di Indonesia 
ditjari dengan mengambil “sari 
dari kedele. 

Untuk memudahkan distribusi, 
sari kedel€ ini diisatkan mendjadi 
bubuk didalam pabrik. Pabrik se 
matjam ini mungkin tahun j.a.d. 
akan didirikan oleh pemerintah. 

Mudah-2an karangan ini dapat 
menambah pengertian  chalajak 
ramai tentang soal susu untuk 
meninggikan  dradjat kesehatan 
rakjat pada umumnja dan kese- 
hatan baji pada chususnja. 

(Dilarang kutip) 

Tjan Boen Liang, seorang warga 
negara Indonesia keturunan Tiong 
hwa, Pada waktu dilakukan per- 
tjobaan pembunuhan itu, Tuki- 
jem sedang tidur  dirumahnja. 
Atas djeritan Tukijem, saudaranja 
bernama Iman Karjo jang berdi- 
am dalam satu rumah terus da- 
tang menolong. Tetapi sementara 
itu “Tjan Boen Liang “Jari keluar 
dari rumah, 'katanja, untuk mela- 
porkan diri kepada polisi. Dite- 
ngah djalan “ia ditangkap ' oleh 
Polisi dan kini ia ditahan di Sek- 
si EL 

Tjan 
buruh pada Perusahaan Batik 
A Net di Timuran, dan dalam per- 
kawinan dengan Tukijem . jang su- 
dah setahun lamanja itu, telah mem 
punjai seorang anak berumur 3 bu- 
lan. 

Sebab2 
kini belum. diketahui, 
menduga bahwa . sebabnja 
karena tjemburu. 

Dapat ditambahkan keterangan, 
bahwa 'Tjan Boen Liang pernah di 
rawat dalam Rumah Sakit Ingatan 

i Mangundjajan Solo. 
Tukijem kini dirawat di Rumah 

Sakit Kadipolo, dan menurut kete- 
rangan dokter, kemungkinan besar 
ia akan tertolong djiwanja. (Korr.). 

Boen Liang adalah seorang 
Joe 

pembunuhan itu hingga 
hanja, orang 

adalah 

  

MENENTANG PAKSAAN ME 
LAKUKAN DINAS MILITER 

DI VIETNAM BAO DAI. 
Ketika tgl. 3 April jL, di Nha- 

trang,  dipropinsi Vietnam Tengah 
Khanh Hoa, jang diduduki oleh Pe- 
ranfjis, telah dilakukan demonstrasi- 
“oleh 6000. orang bangsa Vietnam, 
sebagai protes terhadap paksaan 'un- 
tuk melakukan dinas militer. Kira? 
1600 pemuda Vietnam telah dikum- 
pulkan. oleh pembesar? Vietnam 
Bao Dai dikota tadi, “lalu dipaksa 
memakai pakaian seragam tentara 
Vietnam Bao Dai, kata kantorberi- 
ta Vietnam Ho Chi Minh VNA. 
  

  

emimpin2 PNI 

PADA. DJAM 14.40 Senen 

kil Presiden Hatta 

kegiatan membangun didaerah2 

hidupnja keinginan untuk mend 
lan Rakjat Daerah. 

demi 
di 

»Suatu keanehan pula,” 
kian Hatta, ,,ialah keadaan 
Siak Sri Indrapura, dimana pe 
mimpin2 PNI daerah adalah pe 
ngandjur2 “dari  dihidupkannja 
kembali swapradja, sedangkan pe 
mimpin2 PNI dipusatnja sini ter 
masuk kepada aliran jang menen 
tang.” 

Berkata selandjutnja tentang 
kesan2 penindjauannja itu, wakil 
Presiden. menerangkan bahwa de 
ngan dapat diperbaikinja  keada 
an djalan2 didaerah Tarempa 
dan Anambas itu akan dapatlah 
pula diperbaiki usaha2 perikanan 
nja. Ikut sertanja dalam rombo 
ngan Hatta ini Sekretaris Djen 
dral Kementerian Perekonomian 
dan Kepala Djawatan Perikanan 
memudahkan usaha untuk men 
tjapai keputusan - dengan - tjara 
bagaimana perikanan didaerah itu 
dapat  dipergiatkan seterusnja. | 
Djuga ternjata banjak adanja per 
hatian terhadap sekolah ' perika- 
nan dan untuk Alri-pun ternjata 
banjak keinginan dari anak2 se 
kolah rakjat didaerah2 tsb. Demi 
kian Wakil-Presiden. 

| Peternakan “di Padang: 
tas oleh Hatta “dikatakan. telah 
bertambah madjunja 

adakan 'oleh pemerintah. banjak 
sekali . mendapat: penghargaan | 
dari pihak pemuda2 disana, 

Jg menggembirakan  bagi-saja, 
katanja lagi, ialah beberapa ' pe 
muda dari. Mentawai 
djumpai tahun jang lalu, seka 
rang telah dilatih/di Sumatera Ba 
rat untuk memelihara hewan. Se: 
orang anak muda diantara mere 
ka ini, jang semasa  kundjungan 
saja ke Mentawai dulu masih 
buta huruf, sekarang selain telah 
pandai membatja dan 
djuga sudah terhitung sebagai 
terpandai dalam latihan di 
dang Mangatas ini. 

jg 
Pa- 

Ringkasnja saja mendapatkan 
kesan bahwa ada kegiatan memi 
bangun terlihat didaerah2 Riouw 
dan Sumatera Tengah itu. Hanja 
kekurangan alat2 jang besar' dan     bagai djembatan antara Timur dan 

(Antara). Barat, 
ketjil serta kekurangan beaja te 

dari kundjungannja kedaerah2 Riouw dan Sumatera f 
beserta rombongamnja. Dalam pertjakapan 

»,Antara”, Wakil Presiden menjatak 

nan. Gubernur Ruslan Muljohardjo. Dilapangan politik 

'Manga |, 

dan sekolah 
Isekolah pertjobaan jang telah di 

jang sajaln 

menulis | 

KeanehanSiakSri Indrapura 
Pro. Pengembalian 

Swapradja ...... 
4. telah tiba kembali di Djakarta 

Tengah, Wa- 
dgn 

melihat adanja 
h pimpi 
tampak 

wan Perwaki- 

an bahwa ia 
Sumatra Tengah dibawa 

apatkan kembali De 

Tetapi apa jang sekarang ini telah: 
dapat. dikerdjakan oleh ' mereka 
itu, bolehlah dipudji, demikian 
Hatta. 

I- Hatta selandjutnja menjatakan 
pula kegembiraannja, oleh karena 
pegawai2 dari Kementerian Per, 
tanian, Perekonomian dan. 
dan K. jg ikut dalam rombongan 
nja itu dapat dari dekat melihat 
sendiri keadaan dan kemungki- 
nan2 dilapangan perikanan, trans 
migrasi dan pengadjaran serta 
pendidikan rakjat didaerah2 jang 
djauh i pusat pemerintahan 
itu. (Antara) 

  

MENURUT orang jg berdekat 'an dan mengetahui, katanja saban 
kali,Koperasi Batik ',,BATARI” Solo akan mengadakan rapat jg agak. penting, misalnja rapat pe ngurus pleno, rapat anggauta atau 
rapat pergantian. pengurus. (jang 

pada tanggal 

          

nak "dan, dimuka te 
tida" akar: diadakan ra 
Bea dengan... 

        

  

n maksud2 lain 
lagi, “diterangkan. Tju 

ma bisa ditambahkan, bahwa pa 
da djaman mahal beras begini ini 
kan sajang, beras  disebar-sehar 
pertjuma...... 

  

ah 

AN pendjahat terdiri dari 3 orang bersendjata pistol jang Senen malam mendjalankan rolnja Gitiga ramah ' penduduk Kp. Tjipinang, Djatinegara, ter njata ketjuali merampok  harta- benda tiga penduduk itu djuga telah menjapu a apa 
trumah2 j jang ter 

didatangi itu, termasuk....., sma 
surat2 nikah  dsh.- 

Surat gadai,   taplah merupakan kesulitan2-nja. 

    

  

nja 111 

    

  



  

    

  

  
    (KARENA 
  

“but bagus dan se 

  

rapi 
»sehat 

  
- » f 
  

Kursus Bahasa Inggeris 
Peladjaran dengan surat, kete- 
rangan bahasa Indonesia, tjukup 

Fs dengan arti, tjara membunjikan, 
, — tata bahasa, latihan dsb. 

Memakai sistim jang mudah di- 
peladjari dengan tidak memakai 
guru, Putra/Putri Indonesia jang 

Hn ingin menjumbangkan tenaga da- 
$ 5 lam pembangunan INDONESIA 
TER £ RAYA, segeralah berlangganan. 

  

sket 
Donna 

  

Peladjaran dikirim 4 X sebulan, 
wang langganan Rp. 3.— sebulan, 
wang langganan dikirim lebih 
dulu pada: 

PENDIDIKAN UMUM 
LAWANG (MALANG) 

  

Ini Malam Premiere 
METROPOLE 5-7-0- (13 th) 
Steve Cochran (Warner Color) 

»The LION and the HORSE” 
Kudah adjaib bertemu dgn. Singa 
har! Bagaimanakah nasibnja ! 

Besok Malam Premiere 
ORION 5.—7—9— 47th) 
Jean Crawford-—Dennis Morgan 
»' his Woman is Dangerous" 
Wanita itu berbahaja! Lebih berba- 

| haja dari dinamit ! 3 
  

Ini malam pengh. 5.-7.-9.- 
sLure of the Wilderness" 

Ini Malam d. m.b. 
KENA AT ah) 
Barbara Stanwyck—John Lund 

sNO MAN OF HER OWN" 

DJAGALAN 7.-9.- (43 th.) 
Errol Fiynn (Technicolor) 

M-G-Ms ,K 1 M" 

  

  

  
      

“ 

   — untuk Ram 

Sy memberi 
indah1 padat rambut 

: gah keringnja kulit kepala. : 

mengandung minjak? 
jang murni dan alam dan bahan? 
ang menguatkan, perlu untuk ram- 

at. 

memberi rambut Tu- 
kesenangan berganda, oleh ka- 

: renai rambut selalu 

manja”: falah obat 
rambut jang sam- 
purna Ta 

BRYLCREEM 
tjahaja jang 
an mentje- 

  

BRYLCREEM 

BRYLCREEM 

dan rambut £ 
untuk sela- 2 

LCREEM 
but Bagus dan Baik 

                      

            

  

          

  

    

Aap 

1 . 

oleh Djawatan 
pemak 

   

  

& 

1 

1 san aliran listrik. 
£ 

maupun penerangan biasa.           UNIA 

  

  
  
  

      
  

  

  Sedia: 
  

      

KAJU DJATI 
GLONDONG 
Meneuma 

FESANAN KAJU 
  

  

  BEZAAGD, PARTY 
Bara pal dan, KET   

  

Gada 

   

MENERIMA PESANAN MEUBILER 

MENGGERGADII KAJU , 

  

  

  

  

Telah terima lagi : 

| Kompor? masak , TURM” 
(Vergassers, made in Germany) 

| Jang tidak asing lagi bagi Njonjah 

1. PIT, besar dan ketjil:. , 
2. PIT, pakai dan zonder kaki 

DJUGA SEDIA: 
Lampu T.L. 

Toko .,Tan Tik Hino” 
Semarang Pekodjan 53 

Philips dari 20, 25 dan 40 Watt       

  
| "Pembatas

an Alirar 

Pemberian air untuk keperluan Sentral Listrik di 
mulai tg. 1 Mei j.a.d. ini, sangat boleh djadi akan di' 

1953 perlu dihemat sebanjak-banjaknja. 

Tetapi dengan adanja bantuan dari sentral2 kalori 
matan didalam pemakaian aliran listrik, seperti jang 
kan diatas, dapat diturunkan sampai 54. 

Kami “harap didalam soal ini ada kerd 
kan seperti apa jang telah terdjadi pada tahun j.l. 

Haraplah diperhatikan dengan sungguh2 
. sampai ada lampu2, perkakas2 listrik 

dipakai dengan tidak ada perlunja, penerangan2 buat rekla- 
me (sesudahnja toko ditutup) supaja dimatikan, dll.-nja. 

“Hal ini berlaku untuk semua pemakai aliran listrik, 
mereka jang menggunakan untuk keperluan 

ran 

Oleh sebab itu, maka kepada semua pemakai aliran listrik 
di Djawa Tengah, kami minta, mulai tg. 1 Mei 'j.a.d. suka 

' melakukan pembatasan sendiri didalam pemakaian aliran lis- 

jaitu untuk mendjaga agar supaja 
djangan sampai diadakan pemutu- 

ja sama jarig memuas 

, agar supaja djangan 
dll. sebagainja jang 

PANITYA PEMBAT ASAN/PEMBAGIAN ALIRAN 
LISTRIK DJAWA-TENGAH. 

Djelok 
kurangi 

Pengairan. Dan berhubung dengan itu maka 
alan aliran listrik buat sementara selama bulan Mei 

, penghe- 
iterang 

baik 
perusahaan, 

   
      

  

  

1 . “ Siap Sedia 
Bikinlah Tuan punja sekudjur 
badan sehat gembira dan selalu 
dalam keadaan siap sedia — siap 
sedia menghuni datangnja se- 
|gala gangguan kesehatan — de- 
ngan tiap kali minum: 

Djamu Kuat 
(Seri No. 19) 

'Djamu ini benar2 dipudji oleh 
Sa Langganan, kerna Djamu 

Semarang selalu dapat memberi. 
kan kegembiraan hidup. 

Pn 1 bungkus Rp. 0,50 

   

MAU TA 

LN 
AMAN Tara 

SEMARANG 

Toko Pedamaran 90. Telp. 900, Smg 
Agen: Depok 36b, Dj. Mataram 414 
697, 942, 210, 682. Lemahgempal 52 
Petekan 35, Darat 33, Pontjol 88, 
Dj Demak 12. Labuan 14, Gg. Tjilik 
19, Kranggan Tm 23, Pasar Dargo. 

M. S. RAHAT 
Tabib 

Seteran 199 — SEMARANG 
Tabib jang paling terkenal di 
Indonesia dan dapat banjak pu- 
djian. Specialist untuk Wasir 
(Aambceien), Asthma, Keputian, 
Impotentie dan lain2 Penjakit. 
ZONDER OPERATIE. 

Dj. bitjara (Pagi 9—12   (Sore 5— 

  
  

  

  
  

  

1 

»De Spaarbank Te Semarang« 
  

MEMANGGIL 

| Indonesia 

Tidak lebih 1 Usia "Ab 

Pa | Kotakpos 38 

pelamar2 berbangsa 

untuk dididik sebagai pegawai staf. 
Pendidikan : Paling rendah S.M.A.-tamat 

25 tahun 
Surat2 lamaran dialamatkan kepada: 

Direktur 
»De Spaarbank te Semarang” 

— Semarang | 

  

| 
| HERMAN (TARZAN) 

   

THEATER 
5 1 S9L0 Utk. 13 

HUMPHREY BOGART 
BRIX — DAN DURYEA 

! dim. film Columbia 

SAHARA" 
Kissah Perdjoangan sebuah Tank dng. 8 serdadu dari 
sisa Tentara Sarekat jg. bertempur melawan satu Ba- || 
taljon Tentara NAZI Djerman ditengah padang pasir 

Phone : 245 Africa, jg. terkenal sargat panas dan ta? ber-aer. 
th. keatas 

LELANG KAJU 
Pada hari SAPTU tgl. 9 MEI 1953 akan diadakan lelang 
besar untuk umum, berupa kaju djati pertukangan dari : 

Daerah Hutan : 

GUNDIH 

Tempat penimbunan : 

SULUR, KRADENAN, PA- 
NUNGGALAN dan TOROH. 

| Lelang Dimulai djam 10 pagi. 

Tempat : 
5 5 : 3 

Gedung Chung Hwa Tsung Hui 
Jogjakarta 

Daftar kapling : dapat diminta di kantor2 Daerah Hutan, 
Gundih, Surakarta Timur/ Barat, Jogjakarta, Magelang, Pur- 
woredjo, Banjumas Timur/ Barat, Inspeksi Djawatan, Kehu- 
tanan Bagian ke-I di Bandung, Bagian ke II di Semarang 

“dan Kantor Djuru Lelang Negara di Jogjakarta. 

  

| Mulai tgl. 29 April sampai tgl. 3 MEI 1953 
Tidak terima tamu di Semarang, 
tetapi terima di Hotel Pati.   
  
              

      

A. WAHID 
ASTROLOOG |       

Roy: Rogers 14 
  

SILVER ORE 
“4s EF I FOUND IN 
3 1 3 A3 YOUR POCKET? 

  

Setelah Roy dan Two Shadow da- 
.-pat ditangkap kembali, maka Two 

2 Shadow lalu diikat tangannja dan 
didjaga oleh Digger, sementara Ka- 
bitein menggeledak Roy, kemudian 
di-ikatnja djuga. 

— Apakah maksudnja ini semua 
Tuan? Siapakah Tuan?, tanja Roy. 
— Saja akan menanjakan sesuatu! 

Dari mana engkau mendapat bidji 
perak ini jang saja ketemukan disa- 
kumu? 

  

      

  

  

           

  
— Bagaimana engkau 

ngerti bahwa ini perak? 
— Saja 

bahwa  bidji ini 
tambang jang telah lama 
tjari. 

IT CAN PRove H 
(THIS ORE IS FROM 

THE MINE WERE 
LOOKING FOR! 

mes 

dapat membuktikan, 
berasal dari 

saja 

  

  

      
                

THIS INDIAN FIGURE IS 
CARVED FROM THE SAME 
ORE...I mapan Abang 
PECK HAND £ 
IT COMES FROM THIS 

THAT'S WHY VWHERES142-23 
YOU'RE TRVING'I THAT 7 Pa 
TO DRIVE THE 
INDIANS OUT COwWBOY 
OF THIS VALLEY |,..MUICK! 
... TO GET 
Tue SLVER/ 

      

             

              
    

  
  

    

— Patung orang Indian ini 
telah dipahat seluruhnja dari 
bid. perek An Ini telah 
saja ketemukan dibagian dek 
kapal saja. Ini berasal dari — Dimana tambang itu 
lembah suku bangsa Zuma- cowboy, lekas! 
ho. — Kapitein, 

» berseru Digger. 

— Itulah sebabnja, engkau men- 
tjioba mengusir orang-orang Indian 
dari lembah into... untuk men- 
dapatkan perak. 

berada, 

ada orang datang,       D : 'banjak orang berkendaraan des 
'agan memakai, ban GOODYEAR 

selandjutnja 

  

bafk dalam hat tahan ISmaeraapan Retepaa| 
jkan dengan ban sepeda-motor GOODYEAR 
»De Luxe All-Weather"” Telapak-ban jang 
liat dan dibuatnja dengan sjarat jang berat 
serta diudji, demikianpun' badan jang hams 
Na Pata rusak Ini, telah dibukti: ' 

seluruh dunia “olehnfa akan ' kesunggus 
dani dapat: dipertjajainjas K 

hannja 

    

Untuk SEMARANG: 
TOKO EXCELSIOR, 
TOKO SELECTA, TOKO KAUW dan 
semua IMPORTIR2 AUTOMOBIEL. 

Agen2 diseluruh Indonesia, 

  

uat Tjap Portret Njonja Meneer | 

     
  

      

5.—1.—9.-— 

» COMIN'ROUND THE MOUNTAIN” 
Bud and LOU are Feudin! Hillbillies now! And Co-starring that Park” Avenue Hillbillie DOROTHY SHAY swinging out with 5 Songhits ! Kotjak!— Lutju ! Penuh sensatie — menggembirakan ! 

Ini Malam dmb. FRANKIE LANE — TERRY 

5449. (u.13 th) »Sunny sideof the Streets 
That Great big all-in-Color Musical. (9 Hot Songhits) dengan Bintan 

njanjian2 jang merdu. (Da lam Bewarna). 

GRAND 
2—7.—9,— 

»MAIN-MAIN DJADI SUNGGUHAN” 
Tjerita jang menarik! Mengikat! dan menggembirakan! 
Besok malam 
GRAND 5.-7.-9.- 

(The Last Paradise) terbikin seluruhnja di Bali. Dengan. 
menjaksikan film ,,Sorga Terachir” para penonton me lihat Pulau Bali dengan keindahannja ! Menggemparkan! 

       

  aa aan 

PEP, 53-3-105-B, 

  

    

ANTA 
»— H6 

STPI 

  

         
     

| Pe Pa ON 
TEA ZUN 

Bagaimanakah rjaranja? Iru tidak sukar, 
kalau mulai sekarang djuga memakai Pepsodeng 

untuk menggosok gigi. Karena hanjalah Pepsodent 
jang mengandung Irium, jaitu suatu bahan mudjarab jang 
dapat mentjegah rusaknja gigi. Akan terbukti bahwa se- 
mua selaput jang melekat pada gigi akan hilang lenjap 

seperti embun kena sinar matahari. Sesung-' » 
guhnja, gigi akan tampak lebih pu- HN 

tih dalam waktu 7 bari! : 

        

- 

» 

    

Ap 

   

  

  

                                                                     

  

  

sa 

| Pepsodenerdengan'Trium' mendjadikan gigi istimewa putih: 
7 

BN HPA RUN   

International Dressing Show 
Diadakan tjuma 2 malam, jaitu Sa ptu dan Minggu tanggal 
2 dan 3 Mei 1953, mulai djam 7 malam, bertempat diruangan 
AULA (dekat Geredja Katolik), Djalan Randusari Semarang. 

Bukan Pameran pakaian! 
DJANGAN TUNGGU LAGI! LEKAS BELI KARTIJIS 
SEKARANG! PERSEDIAAN HAMPIR HABIS ! 

NETTO SERATUS PERSEN UNTUK AMAL. 
Harga kartjis Rp. 10— dan Rp. 15.— Bisa dibeli pada: 
CHUNG HUA SHANG HUI Nj. Dr. GO GIEN HOO 
Gang Tengah 73, Semarang. Dj: Argopuro 22, Tjandi 
Juwdier ,, TIO? Semarang. 
Bodjong 58, Semarang. Toko ,,E UROPA? 
Juwelier ,,LIEM BO SWIE- Bodjong 17, Semarang. 
Bodjong 15, Semarang. 

& Dr. ONG JONG SOEN 
Juwelier ,,HOK SING? Karangtempel Selatan 8, Semg. Bodjong 64, Semarang. 
Rumah Makan ,,LIDO” Dr. LIEM KHOEN KIE 

Dji. Seteran 95, Semarang. Bodjong 23 - 23 A, Semarang. j 
Supaja tidak mengganggu djalannja permainan, para penon- 
ton jang lambat datangnja dari djam 7, tidak akan diperke- ' 
nankan masuk ruangan pertundjukan, tetapi diminta menung 

dimainkan. 
mb Sak ai Lte 

Alamat jang dapat di Pertjaja 

2 Tah by 

    

      

   

DEPOK 38-cC SEMARANG 
DJUGA: Ada sedia ,,RAMBUT NETHIS” minjak bikin 
Hitam Rambut 100 pCt. tida luntur harga “per doos 
Rp. 15.— luar kota tambah'ongkos kirim Rp. 2.50 

CITY CONCERN CINEMAS “ 
He 

Ini Malam d.m.b. (u. 13 th) 39 
BUD ABBOT And LOU COSTELLO in 

  

      

Tanggung ketawa terus ketawa ! 1 

MOORE — BILLY DANIELS TONIARDEN — JEROME COURTLAND: INDRA 

Ini Malam penghabisan (a. 17 tah.) 
Film Indonesia baru dengan : 

Rd. Mochtar — N. Herawati — Darusalam Titien. Sumarni dim. 

premiere Bintang Surabaia film Coy 
Mempersembahkan sebuah film Bali 

dgn. DAHLIA ISMAIL SALEH—A. N. ALCAFF — RIBUT RAWIT: 
MOH. JUSUF-- SADJONO 

SORGA TERACHIR” 

  

“3 

TOKO AMERICAN 

Akan datang : 
INDRA/ROYAL 

ROXY 1.-9.— 

              

ROYAL Ini Malam d.m.b. (a. M'th) 
5-1 —0.— LOUIS HAYWARD — PATRICIA MEDINA 

»IHE LADY “43 BANDIT” de ee 
King of the Highwayman and the Oueen of his heart, High 

adventure in love and thrills ! 
penuh sensatie! Heibat dan Gempar! 

(Keris film — Singapore) 
dgn. RUSINI — S. ALATON — M. AMIN 

13 E T I A” Satu drama jg. mengikat “hati! Lihatlah “ 
kesetiaan Istri terhadap. 

Suaminja! Dengerlah RUSINI menjanjikan lagu? jg. merdu | 

Ini malam premiere fu. 13 th. 

ATOMMAN VERSUS 
SUPERMAN" 
Serem — Gempar! penuh Sensatie ls Heibat — 
      

  

    

  

  

Type Pertjetakan »SEMARANG”. 
9 

  


