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Walikota Tjire: 
bon ..Di-Mosi” 

DPRDS Tjirebon Tak Pertjaja 
Atas Beleidnja eh 

Walikota Malas Datangi Sidang2 DPRDS 
MENURUT B. 

tabesar Tjirebon telah mx 
pinsi dan pemerintah pusat, 

BERITA jang diterima di Bandung, DPRDS Ko 
me mosi kepada pemerintah pro- 

tah pusat, menjatakan tidak pertjaja terhadap 
beleid dan sikap Walikota Tjirebo n dan mendesak supaja pemerin- 
tah menggantinja dengan orang lain. Selandjutnja dalam mosi itu- 
pun diminta kepada 

sar Tjirebon sesuai dengan U.U. 

  

Polisi Jang 
Menganiaja 
Achirnja Digandjar Huku- 
man Pendjara 4 Bulan 
DENGAN perhatian besar sekali 

terutama dari golongan Tionghoa, 
Pengadilan Negeri Surabaja. dike- 
twai Mr. Oei Pek Hong hari Selasa 
telah mendjatuhkan hukuman pen- 
djara atas diri Pembantu Inspektur 
Soetikno selama 4 bulan, Komandan 
Polisi Ong Sien Joe, agen Soedirdjo 
dan pgen H. RF. Heyman, masing2 
3 bulan. 4 Orang polisi tsb. dalam 
bulan April tahun jang lalu pesan 
makanan disebuah rumah-makan mi- 
Ik Tjoa Kiem Swan Pada saat itu 
jang ada dirumah-makan tsb. Tjoa 
Ting Tjoe anak pemilik rumahma- 
kan itu jang memanjakan apakah 
tuan2 jang pesan akan bbjar atau 
tidak. 

Pertanjaan ini dianggap peng 

hinaan. Achirnja Tjoa Kiem 
Swan jang kemudian datang dan 

minta maaf akan perbuatan 
anaknja itu diangkut keseksi 
polisi. Disalah satu kamar seksi 
itu TKS telah dipukuk disuruh 
minum bensin, kemudian dipaksa 

memanggil anaknja. Anaknja jg. 
datang djuga telah mengalami 
pukulan2. Tengah malam mereka 
disuruh pulang. $ 

Kedua orang jang dianiaja itu 

perlu dirawat selama 14 hari atas 
permintaan. penderita. Alasan 

- 

bahwa orang2 polisi itu baru ha- 
bis minum bier sebanjak 9 botol 
tidak dapat mejakinkan Ketua 
Pengadilan, bahwa orang itu te- 
lah berlaku diluar kesadarannja. 

  

Tawanan Serda-| 
Kedu Djerman 
Masih Banjak Jg Dipeker: 

djakan Di Russia 
DUA ORANG bekas serdadu 

Djerman jang ketika tahun 1943 
ditawan di Stalingrad, baru2 jui 
sudah tiba kembali ditanah air 
mereka sesudah 10 tahun lama 
nja mengembara di Sovjet Uni. 
Salah seorang diantara mereka 
tulis hal-ihwalnja dalam madjal 
lah Djerman ,,Die Welt”, dalam 
mana ia a.l. mentjeriterakan bah 
wa ia, bernama opsir ,,N”, ketika 
tahun 1947 bersama2 500 orang 
Djerman lainnja dikirim ke Ka- 
zakhstan, Selama 15 bulan ia be 
kerdja dalam tambang batubara 
Karaganda, membuat  terowo- 
ngan2 jang dalamnja 150 sampai 
180 meter dibawah permukaan 
bumi. $ 

Pekerdjaan ini terlalu berat, hing 
ga orang2 jang paling kuat hanja bi 
sa tahan bekerdja dalam tambang2 
tadi, satu minggu Tamanja- bekerdja 
dalam pembuatan terowongan2 tadi 
jang satu minggu berikutnja ia be 
bas dari pekerdjaan. Menurut ,,N”, 
kota Karaganda tih. dibangun kem 
-bali sama sekali” oleh kira2 40.000 
Crang tawanan perang Djerman dan 
Djepang. Dari 120.000 warganegara 
Sovjet jang bekerdja disana ketika 
1947, hanja kira2 1096 sadja adalah 
serdadu? atau pegawai2 dan sisanja 
— Kata ,N” — orang2 buangan” 
dari Kaukasus dan Ukraina. 

BUPATI SIMELUNGUN 
KE AMERIKA, 

'li2 dagang gelap” dengan 

| nulis bahwa putusan untuk mem- 

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa 
Barat supaja melaksanakan kedudukan DPRDS dan. DPD Kotabe- 

No. 22 tahun 1948. 

Dalam mosi itu diterangkan. bah- 
wa Walikota Tjirebon selama - DPR 
DS itu berdiri sedjak tahun 1950 
sampai achir 1952 hanja 5- kali 
menghadiri  sidang2. DPRDS jang 
sudah berlangsung 19 kali, -Dikata- 
kan, Walikota didalam tahun 
hadir 4 kali, didalam tahun 195) 
Sama sekali tidak pernah hadir dan 
ditahun 1952 hanja 1 kali, sedang 
didalam rapat2 DPD Kotabesar pun 
Walikota hania hadir 4 kali, pada 
hal rapat2 sudah dilangsungkan !3 
kali dan sampai achir 1952. masih 
ada 7 buah risalah rapat Dewan Pe 
merintah jang oleh - Walikota -belam: 
disahkan. 

" Selandjutnia Walikota itu dipersi- 
tahkan menjusun formasi pegawai 
pamongpradja meliwati formasi se- 
mestinja, belum membentuk Jajasan 
Kredit, mengeluarkan uang sebanjak 
Rp. 59.000— 
pengesahan dari DPRD di. 
kemudian disebutkan djuga,- bahwa 

lia seringkali menundjukkan sikap 
jang tidak zakelijk dalam “dinas. 5 

Achirnja dalam mosi itu dikata- 

jang 

  
Sebagaimana pernah dikabarkan. da- 
lam ,,Suara Merdeka”, baru2 ini di 
ibu-kota: Junani, “Athena, telah di- 
tanda-tangani perdjandjian persaha- 
batan dan saling membantu antara 3 

| negara Junani, Turki dan Jugosla- 
via, perdjandjian mana berlaku un 
tuk 5 tahun. Tampak pada gambar 
saat  penanda-tanganan perdjandjian 
tersebut. Duduk dari kiri-ke-kanan: 
menteri luar negeri Jugoslavia Koca 
Popovic, menteri luar- negeri Junami 
Stefanos Stephanopoulos, duta Tur. 
ki di Athena, Kemal Taray dan wa- 

kil menteri luar negeri Turki, 
M. Birghi. 

|- ratan 
   

Antara Mao 

KANTOR BERITA SETENGAH-RESMI Tiongkok Nasiona- 
”- pada hari Selasa : 

tidak lama lagi pasukan2 tentara resmi dari Taiwan akan melaku- kan penjerbuan2 terhadap pantai daratan Tiongkok jang berhadap- 
»World News” 1 

ber2 dinas rahasia di Taipeh, sesudah dilakukan rangkaian serang- 

lis ,,World Nev 

an dengan Taiwan. Menurut 

an-serangan pendahuluan oleh 

kan dalam kekuatan2 jang lebih 

ApaMaksud| 

Dulles ? 
Rentjana Kundjungannja 

Ke Asia Tenggara 

MENJAMBUNG berita ten- 
tang pengumuman menteri Juar 

rap Menjerbu 

| Tiongkok? 
(World News Ramolkan Ten- 
| tang Adanja Penjerangan2 

Dgn Segera Oleh Taiwan 
Tak Ada Tanda2 Perpetjahan 

Tiongkok, pasukan2 Tiongkok Nasionalis kemudian akan diguna- 

Usul Mosi Su- 
tardjo Ditolak 

negeri Amerika Serikat John Fos 
ter Dulles, bahwa ia dalam bulan 
Mei j.a.d. bermaksud mengundju 
ngi negeri2 Asia Tenggara dan 
Timur Tengah, seterusnja dapat 
diwartakan disini bahwa menurut 

1950: 

dengan tidak dapat: 

DENGAN perbandingan suara 
20 pro dan 87 kontra, sidang pleno 
terbuka parlemen pada hari Selasa 
siang kemaren telah menolak usul 
mosi Sutardjo Kartohadikusumo dkk. 
jang menghendaki. supaja RUU pe- 
milihan umum jang sedang dibitja- 
rakan itu hanja diperuntukkan bagi 
pemilihan anggota2 konstituante. Si- 
dang dipimpin oleh ketua mr. Sar- 
tono dan dihadiri oleh 128 anggota. 
Dari fihak pemerintah shadir men- 
teri kehakiman mr. Lukman Wiria- 
dinata- dan menteri dalam negeri 
mr. Mohamad: Rum.   

Pa RS 

»RADJA” RUMBA KE- TOKIO. 

Pada hari Senin, radja” rumba 
Xavier Cugat telah berangkat dari 
Manila .menudju ke Tokyo, sesu- 
dah 3 minggu lamanja mengada- 
kan pertundjukan2 di Eksposisi 
Internasional di Manila. 

Di Tokyo Cugat akan mengada 
kan pertundjukan selama seming- 
gu dan akan meneruskan perdja- 
lannja ke Hongkong. 

t 

  

kan djuga, bahwa djalannja pemerin 
tahan daerah Kotabesar Tjirebon ti- 
dak sesuai dengan Undang? No. 22/ 
1948. 5     

  

Putusan2- diambil satu minggu se- 
sudah Administratur MSA, Harold 
Stassen, mengatakan bahwa dia 
akan menjelidiki dan mengusut .,ah- 

negara2 
Komunis, dan bersamaan pula dgi. 
pernjataan jg dikeluarkan oleh Ke- 
tua ,,Panitia  penjelidikan Senat” 
A.S. Senator Mac Carthy. - Dalam 
pernjataannja Senator Mac Carthy 
antara lain mengatakan banjak ka: 
pal2 dimana Amerika  mempunjai 
hypotik diatasnja berlajar dibawah 
bendera asing dan mengadakan per- 
dagangan dengan negara2 Komunis. 
Pemakaian kapai2 tsb. untuk berda- 
gang dengan RRT berarti bahwa 
Amerika membiajai kapal2 jg meng 
angkut barang2 ke RRT jg dipergu 
nakan untuk memperlengkapi pasu- 
kan2nja guna berperang dengan A- 
merika. Selandjutnja Mac Carthv 
berkata bahwa kapal2 jg berlaiar d 
bawah bendera A.S. telah mulai bu 
lan Desember 1950 dilarang untrik 
berdagang dengan RRT, tetapi ba- 
njak sekali kapai2 dengan bendera 

| negara-negara sekutu kami menerus 

kan perdagangannja “dengan negara 
tersebut. . 

Komentar ,,Daily Mirror”, 
. Didalam tadjuk rentjananja pa 

da hari Senin, ,,Daily Mirror” me 

perkeras tekanan terhadap perda- 
goangan dengan RRT adalah ,,ka- 
bar jang menggembirakan” untuk 
waktu ini.   Hari Djumahat siang telah be- 

rangkat 'dari Medan menudju Dja- 
karta untuk kemudian meneruskan 
perdjalanannja k€& Amerika  bupati' 
Simelungun, Madja Purba. Perdja- 
lanan selama 4 bulan ini dimaksud- 
kan untuk mempeladjari dan mem- 
perhatikan perkembangan2 pemba- 
ngunan dan pemerintahan disana. 
Penggantinja selama bepergian 'ada- 
lah,tuan A.F. Situmorang, bupati 

an jang ditimbulkannja di Tiong- 

diambil dalam rangka 
dengan keragu2- 

Putusan 
kematian Stalin 

kok. 

Para ahli berpendapat bahwa 
Garis baru” jang diambil dalam 
menghadapi kaum Komunis akan 
merenggangkan Mao Tse Tung 
dari Moskou. Demikian ,, Daily 
Mirtor”. (Antara-AFP).   jang diperbantukan pada gubernur 

Sumatera Utara. 
Ceylon- tidak kuwatir. 

Pengawasan Terhadap 
RRT Dip 

Amerika-Inggris Akan Lakukan Tin- 
dakan2 Perdagangan Jang Tegas 
KALANGAN2 DIPLOMATIK pada hari Senin kemaren dulu 

mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat dan Inggris tidak 
lama lagi akan mengadakan tindakan-tindakan guna mengachiri per 
dagangan antara negara2 Persekutuan 
gai hasil dari pembitjaraan2 Eden/Dulles baru2 ini. 
diadakan kerdjasama antara ,,negara2 merdeka” 
perdagangannja dengan RRT dimasukkan dalam 
achir sesudah pembitjaraan2. Sumber2 tersebut selandjutnja menga- 
takan bahwa putusan2 jang telah diambil dalam pembitjaraan2 Ing- 

gris/ Amerika dalam waktu jang singkat akan diteruskan kepada or- 
ganisasi2 internasional jang berkewadjiban mengawasi pembatasan2 
dalam perdagangan antara negara2 Barat dan negara2 Komunis, 
jang mempunjai kedudukan di Paris. 

erkeras? 

Atlantik dengan RRT, seba- 
Seruan supaja 

untuk mengachiri 
pengumuman ter- 

di Colombo menjatakan pada hari 
Senen, bahwa pemerintah Ceylon 
sama sekali tidak kuwatir terha- 
dap kenjataan, bahwa Amerika 
Serikat dan Inggris telah menja- 
pai persetudjuan untuk memper- 
keras pengawasan atas pengang- 
kutan barang? strategis ke RRT. 
Dikatakan, bahwa pengangkutan 
karet ke RRT dari Ceylon selu- 
ruhnja adalah mendjadi  soalnja 
pemerintah RRT dan bahwa se- 
lama ini untuk keperluan tersebut 
belum pernah dipergunakan ka-   'pal2 Inggris. Didjelaskannja, bah 
wa untuk keperluan pengiriman2 
jang akan datang telah diadakan 
kontrak dengan 2 buah kapal 
pengangkut Polandia, jang dalam 
perdjalanannja ke - Tiongkok ti- 
dak perlu siiggah  dipelabuhan2 
tang ada diantara Ceylon danjt 
Tiongkok. Sebaliknja, “demikian 
kalangan itu, kapal2 Inggris per- 
nah membawa beras dari Tiong- 
kok ke Ceyion. Dan andaikata 
hal ini tidak terdjadi sekalipun, fi 
pemerintah Ceylon tidak - akan- 
mendapat kesulitan2 dalam soal 
pengangkutan, karena dalam ha! 

sama akan mendengarkan 

pati. 

dan Indotjina, 
bahwa maksud negeri? Barat ialah 
untuk membebaskan pasukan? mere 
ka dari urusan? Asia jang demikian 
banjaknja. Dalam pada itu dikemu- 
kakannja bahwa Korea Selatan su- 
dah membentuk tentara jang tjukup 
besar: demikian pula Vietnam. Bao 
Dai sedang menjusun 
kelak akan menggantikan pasukan2 

Rabu ini akan mengadakan sidang 

rakan soal penggantian sekretaris- 
djenderal PBB Trygve Lie, 
ininta berhenti ketika musim ron 
tok jd. Ketika hari Djum'at 

mil minta supaja Dewan Keama- 
nan pada permulaan 
mulai membitjarakan 

Dulles, ia hendak ,,memperlihat 
kan persahabatan Amerika Seri 
kat kepada pemerintah2 dan rak 
jat daerah2 tadi.” Dulles mene: 
rangkan seterusnja dalam konpe 
rensi pers pada hari Senen tadi, 
bahwa ia berharap akan memper 
oleh keterangan2 dari tangan per 
tama dalam perdjalanan tadi. Di 
katakannja bahwa ia ,,dengan sak 

apa2 
jang dikatakan kepadanja dinege 
ri2 tadi. dan akan  mempertim 
bangkan soal2 jang diadjukan ke 
padanja dengan penuh rasa sim- 

Tidak akan bawa rentja- 
na-rentjana, 

ertentu dan tidak pula akan minta 
supaja pemerintah2 jang akan di- 
kundjunginja itu ambil sesuatu kepu 
tusan. Kata Dulles, musuh?nja me- 
ngatakan bahwa ia mempunjai suatu 
rentjana, jang oleh mereka 
srentjana “Pakt Asia”, 

disebut 

Atas pertanjaan mengenai situasi 
di Burma, Dulles mendjawab bahwa 
pemerintah Amerika mengetahui be 
tul adanja kesulitan? di Burma, di 
mana pasukan? “pemerintah kini se 
dang mengepung sisa2 pasukan Ti 
ongkok Kuomintang... 

Ketika ia mengadakan pembitjara 
an dengan menteri juar negeri Ing 
gris Eden, ,,soal- pengiriman karet 
Lanka (Ceylon) ke RRT tidak dibi- 
tjarakan”, tetapi — menurut Dulles 
— Inggeris telah menjatakan kesang 
gupannja untuk ,,ambil beberapa ke 
Dutusan untuk mempererat pengawa 
san atas. larangan pengangkutan ba 
rang2 strategis ke RRT. 

Tentang -politik terhadap Malaya 
Dulles mengatakan 

tentara jang 

Perantjis. 
Tentang Iran Dulles mengatakan 

bahwa ia tak tahu menahu menge 
nai usul2 baru jang .,kata Orang” se 
dang dipertimbangkan oleh Ingerk 
untuk memetjahkan masalah antara 
kedua negeri tadi. 
Koresponden UP minta supaja Dul 

les beri keterangan tentang berita? 
dari Washington. jang mengatakan 
bahwa pemerintah Amerika hendak 
mendjalankan politik baru terhadap 
negara2 Arab, 

perhatiannja terhadap Israel.- Dulles 
mengatakan bahwa pemerintah Ame 
rika mendjalankan politik baru ter 
hadap sebagian besar dari soal2 is 
dihadapinja” 
jang mendapat “,new look” ini ialah 
negeri2 Timur Tengah. 

dengan mengurangi! 

dan diantara daerah? 

(Antara — UP) 

D, K. RABU BITJARAKAN 
PENGGANTIAN TRYGVE 

LIE. 

Keamanan Dewan pada hari 

ertutup untuk . mulai membitja- 

jang 

nk 
nggris Gan Perantjis setjara for- 

minggu ini 
soal terse-   itu sudah ada persaingan jang 

besar. (Antara). h 

PIMPINAN angkatan taut Tiong 
kok Kuomintang hari Senin gate | 

te 
k 

membenarkan berita jang mengata- 

kan bahwa sebuah kapal-patroli-pe 
ngawal Kuomintang ketika minggu 
il telah menjerbu pelabuhan Swa- 
tow di Tiongkok darat. Ini adalah se 
rangan angkatan laut jang pertama 
kalinja jang dilakukan pihak Kuomin 
tang terhadap sesuatu pelabuhan di 
Tiongkok. darat, sedjak Taiwan di- 
denetralisasi oleh Amerika. Diumum   resmi Sementara itu kalangan 

  

kan seterusnja bahwa kapal Kuomin | di 

   

but tadi. Demikianlah diumumkan 

Kapal Kuomintan 

gota 

RRT. Menurut UP, k 
ongkok . Kuomintang 
ba 
pulau Kinmen, sebuah pulau jang di 
tuduki oleh pihak Kuomintang, ter 
letak didepan pantai Tiongkok darat, 
100 mil sebelah utara Swatow. 

pelabuhan Swatow harap lihat beri- 

Dulles kemudian mengatakan bah 
wa dalam perdjalanannja:tadi ia ti- 
"dak “akan membawa -rentjana2 jang | 

  
ari Senin. 

£ 
ang tadi berhasil merampas an 
apal RRT dan tangkap 2 orang ang 

pasukan  pertahaman pantai | 

antorberita Ti 
mengabarkan 

ahwa serangan tadi dilakukan dari 

  

AFP seterusnja mengabarkan, bah 

4 RRT jang ditawan tadi, ketika 

ANGGAUTA S, P. S. 

Da. 

  

Dan Russia 

kemaren mewartakan bahwa 

jang mengutip sum- 

pasukan2 gerilja terhadap pantai 

besar. 

Penjerbuan2 dari Taiwan itu di 
katakan merupakan —bagian dari 
kampanje mempertinggi moral ' ser- 
dadu2 di Taiwan dan penganut? 
Chiang Kai Shek didaratan Tiong- 
kok dibawah rangka gerakan perang 
urat-sjarat oleh pemerintah Tiong- 
kok Nasionalis. 

» World News” “ selandjutnja - me- 
wartakan bahwa selama bulan Pe- 
bruari jang lalu pesawat2 Tiongkok 
Nasionalis telah ,,membom” daratan 
“Tiongkok dengan surat2 selebaran 
propaganda hingga 7 kali dengan 
tiada. menGjumpai perlawanan oleh 
pesawat2 pemburu . atau  meriam2 
penangkis serangan udara RRT. 

Kantorberita resmi ,,Central News 
Agency” sementara itu mewartakan 
bahwa pada minggu jang lalu 
buah iring2an kapal2 angkatan laut 
Tiongkok Nasionalis: telah melaku- 
kan penembakan jang tiba2 fterha- 
dap kapal2 RRT jang berada di- 
pelabuhan Amoy, 200 mil sebelah 
timur-laut Hongkong. 

se- 

Menurut berita tersebut dalam se- 
rangan itu  sedjumlah perahu jang 
sedang berlabuh. dipelabuhan Amoy 
mendapat kerusakan2 besar, sedang- 

Kan sebuah diantaranja dapat diram- 
pas dan dibagi oleh kapal2 jang 
menjerang. (Noot Red. — Mengenai 
penjerbuan kapal KMT terhadap 

ta dilain bagian halaman ini). 

  

Mao tetap akui pimpinan 
Rusia. 

Sementara itu mengenai keterang- 
an Mao Tse Tung (harap lihat di 
halaman 3 — bawah) jang dimuat 
dalam harian ,,Pravda” hari Selasa, 
United Press lebih landjut mewarta- 
kan dari Moskow, bahwa keterang: 
annja itu jang dimuat dalam halam- 
an. muka harian Pravda adalah sua- 
tu demonstrasi terhadap dunia luar, 
bahwa perhubungan Tiongkok 
Rusia tidak akan diputuskan sesudah 
meninggalnja Stalin dan dilandjut- 
kan oleh perdana menteri baru Ma- 
lenkov: 

Selandjutnja dianggap penting se- 
kali, berhubung. dengan diteruskan- 
nja perhubungan antara kedua ne- 
geri itu karena diangkatnja  Vasili 
Kuznetzov hari Selasa, wakil men- 
teri luar negeri dan seorang ahli ge- 
rakan buruh, sebagai dutabesar. Ru- 
sia di RRT. Penindjau2 asing di 
Moskow menganggap penting sekali 
akan keterangan Mao Tse Tung jg. 
berbunji seperti berikut: Kami te- 
tap jakin, bahwa central comite par- 
tai komunis Sovjet Rusia dan peme. 

-rintah Sovjet Rusia dibawah pimpbi- 
nan kawan Malenkoy dengan tidak 
ragu2 akan meneruskan usaha ka- 
wan Stalin untuk memperkembang- 
kan komunisme”.   

Pribadi Kuznetzov. 

Mengenai pribadi Vasili Kuznetzov 
dutabesar. Rusia di RRT itu, A.F.P. 
mewartakan, bahwa selain dari pre- 
siden sarikat buruh Rusia, Kuznet- 
z0v, adalah salah seorang bekas ang 
gauta dari presidium sentral komite 
partai komunis Rusia. 

la berusia 52 tahun dan telah 
mendjadi anggauta partai sedjak ta- 
hun 1987, Ia telah dipilih mendjadi 
anggauta Soviet dalam konperensi 
perdamaian USSR dalam tahun 195? 
dan terpilih kembali mendjadi ang- 
gauta sentral komite partai komunis 
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| Putusan? 
| Kabinet 

' Menghapuskan Panitia 
. Urusan Tenaga? Ahli 

Bangsa Asing 

DALAM sidang kabinet kemarin 
| sore Dewan Menteri telah menerima 
|baik usul untuk menghapuskan Pa- 
nitia Urusan Tenaga2 Ah!li Bangsa2 
Asing, dengan menjatakan terima 
kasih atas segala usaha dan ban- 
tuannja kepada pemerintah. Peker 
djaan selandjutnja dari urusan tena- 

|ga2 ahli bangsa ini diserahkan ke- 
pada kepala dan staf dari Kantor 

| Urusan Pegawai dibawah pimpinan 
Menteri Urusan Pegawai. 

' Demikian menurut keterangan? 
dari Menteri Penerangan Mononatu. 

Dikatakannja lagi, bahwa oleh 
kabinet didalam sidangnja kema- 
rin itu telah dibitjarakan djuga 
tentang perundingan jang akan 
datang diantara Indonesia-Ne- 
derland mengenai soal2 Misi Mi- 
liter Belanda di Indonesia. Tetapi 
Menteri tidak sedia memberikan 
keterangan2 lebih landjut menge- 
nai soal ini, karena. beberapa 
soal mengenai perundingan itu 
masih didalam penjelidikan dian- 
tara pihak2 Indonesia dan Belan- 
da masing2nja. 

Rebutan Da- 
erah Minjak 

Saudi Arabia Akan Minta 
D. K. Djadi Perantara 

SAUDI ARABIA bermaksud 
mengadjukan persoalannja de 
ngan Inggris mengenai sgal per 
batasan antara Saudi Arabia dgn 
3 wilajah Sheikh jang baniak me 
ngandung minjak, kepada PBB. 
Demikianlah menurut keterangan 
jang diperoleh dalam konperensi 
pers pada hari Senen di markas 
besar PBB. Persoalan ini hingga 

hari Rabu ini akan diadjukan ke 
pada PBB, dengan harapan supa 
ja Dewan Keamanan mendjadi | 
perantara.  Diterangkan seterus- 
aja, bahwa tuntutan2 Saudi Ara- 
bia tsb. tadi ialah mengenai soal 
perbatasan antara Saudi Arabia 
disatu j dan wilajah2 sheikh 

  

   

  

-| Oattar, Oman. dan Kuwait dipi- 
hak lainnja. Ketiga wilajah sheikh 
ini berada - dibawah ,,perlindu- 
ngan” (protection) Inggris, terle 
tak dipantai Teluk Iran. 

Bantuan Amerika gagal. 
Dalam persoalan tadi, Saudi Ara- 

bia menuntut supaja Oattar menje- 
rahkan sebuah case. kepadanja, ka- 
rena menurut anggapan Saudia tem-' 
pat jg. mengandung air tadi (perba 
tasan2 antara Saudia dan ketiga wi 
lajah tadi sebagian besar terdiri da- 
ri padang pasir) termasuk wilajah- 
nja. Soal tadi sudah beberapa wak 
tu Tamanja dibitjarakan antara Ing- 
gris sebagai ,,pelindung” Oattar dan 
Saudi Arabia, melalui saluran? di 
plomasi. Ketika perundingan ini ti- 
dak djuga mentjapai hasil, maka 
Amerika Serikat diminta memberi 
pertolongan. Djuga ini gagal, hing- 
ga achirnja Saudi Arabia memutus- 

kini dirahasiakan dan baru pada 

  

  

  

   

  

     Edisi 
  DENGAN BERITA2 

Oo 
TERACHIR 

  

E | : 

  

Kalau Meletus 

DENGAN MENGAMBIL, 

mengakibatkan tewasnja ribuan 
Residen Kedu, 
api Bandung, 
kan bila ada tanda2 bahaja jang 
keluar asap kemerah-merahan 

bar, bahwa pemerintah propinsi 

beri pertolongan. 

Tjak Doel 
Dari Walikota Djadi 

Pabrikan Kaos 

DARI PIHAK jang bersangkutan 
didapat keterangan, bahwa - Doel 
Arnowo, dahulu Walikota Surabaja 
jang kemudian bekerdja pada BRN, 
kini telah memadjukan permintaan 
berhenti sebagai pegawai negeri. Ia 
selandjutnja akan bekerdja sebagai 
presiden direktur N.V, Indos. Bagi 
perusahaannja itu ia telah minta 
idjin untuk mendirikan paberik 
singlet dan kaos kaki di Surabaja. 
Mesin2 untuk keperluan itu telah di- 
pesan dan diharapkan dalam be- 

berapa bulan j.a.d. sudah dapat di- 
gunakan. Selain itu ada dalam ren- 
tjananja untuk mendatangkan dari 
luar negeri mesin2 untuk mengetjap 
kain. : 

  

PGOLANDIA TUNTUT DIKEM- 
BALIKAN PESAWAT MIG-15 
Polandia hari Djum'at menga- 

djukan permintaan resmi kepada 
Denmark supaja mengembalikan 
pesawat MIG-15 jang dikemudi- 
kan oleh seorang djuruterbang 
Polandia baru 2ini ke pulau Barn 
horn. Ini adalah pesawat MIG 
nertama jang djatuh ditangan fi- 
hak serikat. 

Pa . e j 

Beskuwit Turki | 
Inggris Memborongnja | 

Sampai 2000 Ton 
Menteri Bahan makanan Inggris, 

Major Gwyn Lloyd George, pada 
harikSenen “mengatakan bahwa Ing- 

gris akan membeli 2.000 ton besku- 
wit sultanah dari Turki, sebagai ha- 
sil pembitjaraan2 dengan misi da- 
gang Turki jg diadakan di London 
baru2 ini. 

Dibitjarakan — djuga dengan - misi 
dagang tsb. mengenai “gandum, bi- 
dji2 - tanaman jg menghasilkan mi- 
njak dan bahan2 makanan ternak. 

Selandjutnja “menteri G.L. Geor- 
ge mengatakan bahwa pihak Turki 
djuga ingin “mendjual katjang kepa 
da Inggris jg perdagangan import- 
nja ada dalam tangan perdagangan 
partikelir. 

  

kan untuk minta pertolongan PBB. 
Jg adjukan soal imi kepala PBB 

ialah menteri luar negeri Saudi Ara- 
bia, Amir Faisal as-Sa'ud. 

(Antara—UP) 
  

  

KALANGAN2 PENINDIA 
pendapat, bahwa 
menjetudjui suatu 

kan pada kenjataan, 
langi lagi pernjataan, bahwa 

marsekal Stalin beberapa waktu 

  

Ditutup 
Hubungan Lalu Lintas 
Dierman. Timur Dan 

Barat 
Pada hari Senen pembesar2 Ru- 

sia di Berlin" Timur telah menutup 
perhubungan2 lalu-lintas disedjum- 
lah djalan2 'interzonal ig menghu- 
bungkan kota Berlin « dengan dae- 
rah Djerman: Barat. Penutupan lalu- 
lintas itu berlangsung selama empat 
setengah djam dengan tidak ada pe- 
ngumuman lebih dahulu. 

Sebagai akibat daripada tindakan 
itu maka ratusan mobil dari pelba- 
gai djenis harus menunggu di bebe- 
rapa pos pendjagaan Rusia sebelum 
di-idjiinkan “meneruskan perdjala- 
naanja. Ini adalah tjampur. tangan 
jg pertama -dari fihak Rusia dalam 
hubungan lalu-lintas di Berlin se   Rusia dalam bulan Oktober 1952 

Menjerbu 
tel 18 Januari jl meriam2 penangkis 
serangan udara RRT berhasil tem 
bak djatuh sebuah pesawat terbang 
Amerika Serikat: 2 Orang anakbuah 
nja ditawah. Sebelum kedua anggota 
angkatan udara Amerika tadi dikirim 
kan ke Kanton, mereka digiring ter 
lebih dahulu melalui djalan2 di Swa 
tow. 
Dalam pada itu Djenderal Li Mi, 

komandan pasukan? gerilja . Kuo 
wa menurut pengakuan kedua serda |mintang di Tiongkok Barat Laut, pa 

da hari Senen telah tiba di Taipeh 

  

Lembaga Kebudayaan Indonesia 
sKon. Batnnsareh Gengotschap 
van Kunsten en Watantchappan 

mem kabia 

mendjak beberapa bulan jg lampau. 

Swatow 
untuk memberikan keterangan kepa 
da pemerintahnja mengenai soal, apa 
kah pasukan2nja benar bergerak di 
dalam wilajah Birma. Kedatangan 
Li Mi di Taipeh ini adalah bertalian 
dengan maksud "pemerintah Birma 
untuk mengadjukah masalah  terse 
but kepada PBB. Menurut pihak .pe 
merintah Birma, pasukan2. Kuomin 
tang telah. melanggar perbatasan Bir 
ma dan mempersatukan diri dengan 
pasukan2 pemberontakan dalam 
menghadapi pasukan2 pemerintah, 

  

Malenkov Sedia 
Bertemu ..Ike”? 

Ramalan! Politisi? Moskow Mengenai 
Usaha2 Perdamaian Russia 

perdana menteri Malenkov dari Sovjet Uni akan 
pertemuan dengan presiden Eisenhower guna 

membitjarakan masalah2 perdamaian. Pendapat ini mereka dasar- 
bahwa perdana menteri Malenkoy 

sadalah suatu kewadjiban jang sutji 
untuk melandjutkan politik perdamaian dari Stalin”. Dan berhubung 

jang lalu pernah menjatakan, bah- 
wa ia setudju diadakannja pertemuan tersebut maka orang mendu- 
ga, bahwa Malenkov djuga mempunai pendirian jang sama. 

hulu dengan persetudjuan Stalin. 

|kuasaan militer Sovjet Uni. 

U di Moskow Senin malam ber- 

telah mengu 

Setelah mempeladjari pidato? ig 

diutjapkan pada pemakaman Stalin 

oleh perdana menteri Malenkov dan 

kedua wakil perdana menteri, jakni 

Lavrenti Beria dan Vyacheslav M6: 
lotov (lihat dihalamah 3-— Red. 
para diplomat Barat ' menerangkan 
bahwa mereka tidak melihat 'adanja 
tanda2 jg menundjukkan “akan ada 

usaha baru untuk mentjari penjele 

saian dalam masalah Korea. Para 

diplomat tsb. menjatakan, bahwa pi: 
dato2 itu hanja memperkuat pendal 
pat mereka, bahwa rlipanja pergan- | 

tian pimpinan di Sovjet Uni” telah 

terlaksana dengan mudah dan lan. | 
tjar halmana  agaknja wsesuai: dgn, 
rentjana jg sudah disusun lebih da- 

Diplomat2' Barat di Moskow. me- 
njatakan, bahwa mereka tidak. meng 
harapkan bahwa dalam waktu sing- 
kat akan terdapat perobahan2 poli: 
tik dalam negeri Sovjet. Mereka met 
nambahkan, bahwa .tampaknja , Ma- 
lenkov, Beria dan Molotov berpen- 
dirian bahwa dunia kapitalisme dan 
dunia Sovjet dapat berdjalan terus 
setjara damai dan pemimpin2 Ru. 
sia itu akan, terus mengandjurkan 
hal ini disamping mereka berusaha 
mengkonsolidir dan memperkuat ke- 

Achir- 
nja kalangan2 diplomat tadi menja- 
takan, bahwa pimpinan baru pem 
rintah Sovjet Uni jakin bahwa dia 
sanggup melaksanakan terus politik 

Awas Gn. Merapi 
Penduduk Kali- 

urang Harus Menjinakir 
Beberapa Persiapan Jang Diadakan 

Oleh Kesiden Kedu 

peladjaran dari pengalaman pahit 
ketika gunung Merapi meletus pada tanggal 18 Desember 1930, ig: 

penduduk disekitarnja, maka kini 
dengan semufakat pimpinan Djawatan Gunung Ber 
telah mengedarkan instruksi2 apa jang harus dilaku- 

luar biasa, misalnja apabila tampak 
dan terdengar letusar2 berat, atau 

tarun hudjan lebat disertai Jahar dan bandjir. Selain itu didapat ka 
Djawa Tengah telah mengeluarkan 

persediaan uang Rp. 150.000,— kalau2 nanti diperlukan untuk mem 

Kalau gunung itu meletus, djuga 
penduduk Kaliurang, tempat dikaki 
selatan Merapi jg mendjadi terkenal 
diseluruh dunia karena digunakan 
perundingan2 ditahun 1948 antara 
Indonesia—Belanda dengan peranta- 
raan Komisi Tiga Negara itu, diha- 
ruskan pula menjingkir. Persiapan? 
itu dilakukan, sekalipun Dr. De Ne- 
ve, dari Djawatan Gunung Berapi 

Bandung, jg pada tangga! 5-3 jg lalu 
melakukan pemeriksaan udara 
atas kawah gunung itu, 
rannja menjatakan, bahwa 

tidak ' segenting diba g 
orang, tetapi dalam pada itu mem- 
benarkan djuga, bahwa gunung jg. 
bekerdja itu mengeluarkan magma 
ig panasnja 600 deradjat Celcius 

   

  

   

  

ig 

    

Instruksi2 Residen Kedu. 

Buat penduduk Djawa Tengah 
terutama. kiranja perlu - diketahui 
apa jang di-instruksikan oleh Re 
siden Kedu itu, jang pokok2-nja 
adalah sebagai berikut: Didalam 
keadaan ada tanda2 luar biasa be 
rupa turunnja gumpalan lahar, ke 
luar asap kemerah-merahan, ter 
dengar suara gemuruh dalam ta 
nah dan letusan2 ketjil, pendjaga 
an dari Dinas Gunung Berapi di 
pos Babadan atau Krintjing harus 
memberi tahu dengan tanda” 
awas Merapi” dengan telepon 
kepada kantor telepon di Munti 
lan, jang selandjutnja menghu 
bungkannja dengan instansi2 pe 
merintah di Magelang, Jogja, 
Solo: kantor telepon Bojoiali me 
neruskan kepada assistent wedo- 
uo Selo, bupati Bojolali dan pi- 
hak kepolisian. Djalan2 jang me 
nudju ke Talun, Babadan, Du- 
kun, Keminjar dan 'Ngepos-Ge- 
djugan ditutup. 

Tenan 

Bilamana gunung Merapi me 
ngeluarkan asap tebal: kemerah- 
merahan dan. terdengar letusan2 
berat harus - diberikan tanda 
sawas gloedwolk” di Babadan: 
Segera dibunjikan ' kentongan 'tan 
da ,,toto-toto” jg berarti Siap”. 
Penduduk harus segera berpindah 
tempat jang djauh dari | sungai. 
Penduduk “TFrono, Krintjing, Se- 
mon dan Muntak harus menging 
si ke Utara. Penduduk jang ber 
ada diantara kali Senowo “dan 
Kalibatang mengungsi kearah Ba 
rat. Untuk pengangkutan telah di 
sediakan truck2 militer: pemeliha 
raan keamanan dikerdjakan oleh 
pihak" ketentaraan dengan pihak 
kepolisian. Bilamana ada tanda 
.gloedwotk”, maka penduduk Ka 
iiurang, desa2 disepandjang Kali 
Woro, Kali Gondol dan Kaliku- 
ning diharuskan segera mening 
galkan tempatnja sampai paling 
sedikit djarak 150 meter dari tiap 
tiap sungai itu dan berlari menu 
dju ke Selatan. Kalau “didekat 
pesanggrahan Kaliurang kedenga 
ran tanda ,lari” penduduk dise 
pandjang kali Bojong harus me 
ngungsi ke Timur, dibelakang Gu 
nung. Pelawangan, dari desa Tur 
go kebelakang gunung Turgo. 
Kalau turun hudjar lebat diser 
tai bahaja lahar dan bandjir, dan 
diberi tanda mengungsi”, perdu 
duk disepandjang kali Biongkeng, 
Batang dan lain2 diharuskan me 
ngungsi. : 

  

KEADAAN BANJAKNJA 
HUDIAN. 

Menurut kepala Diawatan Me- 
teorologi dan Geofisik, Prof. Dr. 
EH. Schmidt, ramalan untuk se- 
mentara mengenai keadaan ha- 
njaknja hudjan jang akag turun 
dalam bulan2 April, Mei dan Dju 
ni 1953 didaerah Minahasa, Sula- 
wesi. sebelah barat-daja dan Kali- 
mantan Selatan adalah sbb: dae- 

"rah Minahasa akan agak lebih da 
ri biasa: Sulawesi barat-daja bia- 
sa: Kalimantan Selatan biasa: 

Maan 

Bath Gadis 
kong Girls Only, 

CAD Hernia 

  

Ih Ah t 
4 PULAU Christmas wila 
jah Singapura, di mana 
terdapat -tambang fosfaat, 
mengalami kesulitan “de. 
ngan wanita. Kaum laki? 

di pulau: ini. jang ingin 
mempunjai isteri telah me 
ngitim tanda 8, 0.8.” ke 
Singapura, : minta dikirim- 
kam gadis2, »Young girls 
only, please,” demikian di 
katakan dalam perriintaan 
itu. Permintaan. tersebut 
kini sedang diurus oleh 
Miss Kwok dari Departe- 
men kesedjahteraan sosial 
di Singapura, Pulau Christ 
mas mempunjai penduduk 
3000. — 4000 djiwa jang 
sebagian: besar. terdiri dari 
orang Tionghoa,     almarhum Stalin. (UP).   
   



    

   
   

  

SUARA 

MERDEKA 

  

  

SMG. REBO 11 MARET 1983. 

Tenaga Nasional — 
« Disamping membitjarakan modal asing jang diwaktu 
belakangan ini ramai mendjadi pembitjaraan, kita Jupa akan kedudukan 
tenaga nasional. Karena berobahnja suasana, maka sekarang ini tenaga 
nasional mendapat kedudukan penting dalam. mengabdi modal asing. 
Tidak sedikit djumlahnja tenaga nasional jang terselip dalam lingkungan 

modal asing. Tenaga itu biasanja mendapatkan kedudukan jang ,.istime- 
wa”. Gambaran kita mergenai kedudukan .,istimewa” ini bukannja aneh. 
tetapi sekarang ini sudah mendjadi ,.mode”. Dalam pembitjaraan kita 
dengan salah seorang terpeladjar jang mempunjai kedudukan penting 

dalam pemerintahan: memberikan kenjataan,' bahwa ada beberapa tenaga 
nasional jang terselip Sana gan modal asing diberi kedudukan Linggi. 
Akan tetapi sengadja tidak diberi pengertian tentang sseluk-beluknia or- 
ganisasi. Padahat inilah jang penting. Tenaga nasional itu-hanja merupa- 
kan tenaga istimewa untuk berhubungan dengan pihak pemerintah. Dan 
hasil pembitjaraan dengan pemerintah itu tjukup dilaporkan pada direksi 
dari modal asing itu. Bagaimana mengolahnja hasil pembitjaraan itu 
tenaga nasional tidak diadjak serta. Dengan gambaran ini tegaslah su 
dah, bahwa kedudukan tenaga nasional dalam ,.mengabdi” modal asing 
mempunjai kedudukan istimewa, seperti jang kita djelaskan diatas. 
— — — — — Dengan kedudukan jang istimewa itu, modal asing da- 

pat mengenjam keistimewaannja tenaga nasional jang berudjud hasil 
pekerdjaan dari tenaga tadi. Dan hasil ini setelah diolah merupakan ke- 

untungan jang tidak sedikit djumlahnja. Demikianlah tenaga nasional 
jang terselip dilingkungan modal asing bukannja merupakan tenaga pim- 
pinan. Kenjataan tsbe merupakan pengalaman jang tidak sedap dalam 
penghidupan sehari-hari, “Oleh karena itu sudah sepantasnja mendjadi 
perhatian kita sekalian. Dan perhatian itu seharusnja berudjud ichtiar, 
bagaimana merobah kenjataan jang kurang sedap itu. Dengan keinsjatan 
serta pengertian, bahwa tenaga nasional jang mengabdi modal asing 
itu sebenarnja kurang mendapat penghargaan jang berudjud kedudukan 
penting jang turut bertanggung djawab, rasanja hanja ada dua djalan 
jang harus ditempuh: tertis mengabdi modal asing sebagai tenaga jang 
memberi keuntungan atau meninggalkan modal asing dan turut mem- 
perkuat modal nasional. 5 : 

— — — — — Berhubung dengan soal tsb., maka modal nasional jang 

masih sangat membutuhkan tenaga sudah seharusnja memberi kelong- 
garan dan kedudukan pada tenaga tsb. Sikap kurang memperhatikan dan 
kurang melihat lebih mendalam akan siasat modal asing, seperti sekarang 
ini sudah waktunja kita buang djauh. Dan terus terang sadja kita ku- 
rang pandai memupuk tenaga nasional. Kekurangan inilah jang sekarang 
pantas kita insjafi. Dengan keinsjafan akan kekurangan tadi tenaga na- 
sional jang terselip dilingkungan modal asing sendirinja akan insjaf 
djuga. Dan dengan djalan ini kita jakin, bahwa tenaga nasional akan 
kembali kekandang. Tegasnja tenaga nasional akan turut memperkuat, 
modal nasional. 

Kabar Kota | 

  

  

KURSUS NYTARIS UMUM. 
Sekretariaat Kursus Notaris Umum 

(er Semarang mengumumkan kepada 

segenap siswa jang telah mendaftar 
kan. diri, tapi ternjata hingga seka- 
rang belum pernah mengikuti kulial 
dengan tidak memberitahukan kep: 
da sekretariaat, namanja akan dih: 
puskan dari pendaftaran dan dian: 
gap telah mengundurkan diri dar: 
Kursus tsb. Alamat sekretariaat: Sdi 

Hermany Djumany Progo HI/38 Si 
harang. 

aa 
  

Konsul! € hou Datang 

Dengan mendapat perhatian besar 
dari kalangan penduduk Tionghoa 
di Semarang dan wakii2 perkumpul- 
an dari luar kota, tadi pagi pada 
cjam 10.05 dengan pesawat Cana- ' 
dair. Konsul Djendrat Chou Chung 
Sze telah tiba di lapangan terbang 
Kalibanterg Semarang. Dengan te- 
pukan tangan riuh. Konsul Chau te- INVENTARISASI HUTAN 
lah turun dari pesawat terba DJAWA TENGAH. 
disambut oleh wakil Gubernur dan 3 

ketua Pamtia. Oleh ? murid Seko- 
lahan kemudian diterimakan kara- 
ngan bunga. Kemudian rombongan 
Konsul! Djendra! lalu menudiu ke 
gedong Sekolah Sin Yoe She di Gg. 
Tengah dan siang hari ini mengun- 
djungi Gubernur “Djawa Tengah, 
Panglima Divisi. Diponegoro dan 
Wali Kota Semarang dengan dihan-, 
tarkan. oleh Panitia Penrjambutan. ! 
Seiandjutaja pada malam hari ini 
djam 19.30 akan diadakan perdja-, 
muan dengan wakii2 Hoakiauw dll. ' 
wakil digedong Sekolah Sin Yoe She, 

dan 

  

Dalam pertemuan panitia pemb: 
ngunan wilaiah hutan Djawa: Te 
ngah jang dipimpin Gubernur tg 
7-3 di Semarang oleh Ir. Uitenbe 

gaard, kepala brigade JI Boschpla: 
ologi Djawa Tengah, dilaporkan 
bagai hasil pekerdjaan panitia sejam: 
ini antara lain sbb: ! 

Luas hutan daerah Djawa Tengai 
ada 611.091,2 ha diantaran'ia 2417 
atau 147.546,7 ha jang gundul. 

Dari tanah? ig. gundul ini telat 

mendjadi gundul karena penebanga: 

  

lil. Stadion : 66.960,4 ha, gundul ,,asii 40.551, 
ne Pi s . iha. gundul ..gelap” 22.836,6 ha, d 

PERLUASAN KEBON | antaranja 296,6 ha berupa sawak 
  

BINATANG SEMARANG. 
. Pada tg. 4 Maret jbl., sdr. Soer- 

  
1 2085,7 sudah diadi kampung. dan &. 

buka dengan idzin 3.195 ha dil. 
jadi, angg. DPD Kota Besar Se-  Jnventarisasi tersebut tidak dilaku 
marang telah kembali di Sema- kan dalam bagian hutan Sidoredfo 
rang setelah mengadakan penin- 
Gjauan kepada Kebon2 Binatang 
di Djakarta dan Bandung. Dalam jlum. mengidjinkan. 
pertjakapan singkat dengan war- | Seperti diketahui, panitia tersebut 
awan kita a.l. mengenai Kebon ' dibentuk 154 tahun il. dan sebelum 
Binatang di Semarang dinjatakan . memulai apa jang dimaksudkan, ter 
Optimistis tentang perluasan Ke- | lebih dulu dilakukan pentjatatan atas 

bon Binatang ini. Selandjutnja di ,adanja tanah2 hutan. 
katakan, bahwa fihaknja Kebon 
Binatang di Djakarta telah me- 
njanggupi bantuan2, sedang Ban- 
dung bersedia untuk mengadakan 
iukar-menukar binatang. : 

Pada tg..6 Maret, angg. DPD 
sdr. Aloewi dan Mangkupranoto 

dan gabungan bagian daerah hutan 

KEADAAN PENJAKIT 
MENULAR. 

Keadaan penjakite menular menu 
' rut tjatetan dari Djwt Kesehatan Ke 
ita selama tg..22 s/d 28-Pebruari 153 
sbb.: 

telah kundjungi Solo, Surabaja Typhus abd. dari 24 mendjadi 26 
2 'orang, 4 orang antaranja sembuh. dan Malang dengan maksud untuk AA BAA “Ani seora tai “Dah 

menindjau Kebon2 Binatang dan jam Na Mi MN ana SNN 
mendapatkan bahan2 untuk per bae Lu PE Na : tadi Orang, Scorang 
luasan Kebon Binatang Semarang meninggal: Paratyphus C tetap mz 
lang tiap hari Minggu mendapat | sih 2 orang: Dysentri bacc. seorang 
perhatian lumajan dari penduduk ! Diphtherie dari seorang tambah 4 
dikota Semarang, sekalipun djum- ! orang mendjadi 5 orang, 3 orang ar 
blahnja binatang2 jang ada belum | taranja sembuh dan secrang mening 
tjukup banjak dan beraneka ma (gal: Poliemyelitis ant. Acuta dum- 
ujam. puh) masih tetap -diderita seorang. 

  

  

  

  KARENA | sericReem 
memberi rambut 

Tuan kesenangan berganda, 
oleh karena rambut selalu rapi 
dan rambut sehat untuk sela: 
manja. 

KARENA | seyicreem 
£ memberi tjahaja 

jang indah pada rambut Tuan 
dan dengan mengurut kulit ke- 
pala Tuan dengan BRYLCREEM, 
Tuan memberantas kelumumur.' 

KARENA | BRYLCREEM 
sn mengandung minjak? 

jang murni dan bahan? jang 
gi. menguatkan, perlu untuk 

rambut bagus dan sehat 

    

  

  
    

  

      

Kulon Progo, karena keamanan be 

antaranja ! 

IRVLCREEM 
untuk Rambut Bagus dan Baik 

      

    
   

  

   
   

   

  

   
   
   
   

  

    
    

  

   

     Waktu Serbu Bumic 

pertempuran selama 1 djam, 

mah penduduk. Akibat 

Selandjutnja  diwartakan, bahwa 
pada hari itu djuga didesa Gondang 
sebelah Selatan. Bumidjawa. gerom- 
bolan jg melarikan diri dari daerah 
Pulosari (Kab. Pemalang), akibat 
pengedjaran dari tentara telah ber- 
djumpa “sepasukan tentara kita jg 

| hingga. terdjadi 
ngit selama 2 djam. Kemudian ge- 
tombolan melarikan diri kearah Se- 
latan (masuk hutan pinus) dengan 
meninggalkan “16 majat dan 4 pu- 
fjuk sendjata dapat kita rampas. Da 
vi pihak kita 2 orang luka? ringan. 
Menurut komandan T.N.I. jg me- 
mimpin pertempuran tsb., diduga ba 
njak sendjata2 mereka jg dibuang 
di hutan tsb. : 

Setelah pertempuran, bapak Bupa 
ti Tegal, B.O.D.M., Kepala Djapen 
Kab. Tegal dan Overste A. Janie 
datang ditempat bekas pertempuran 
tsb. untuk menjaksikan sendiri ma- 
jat2 jg ditinggalkan gerombolan, 
dan ternjata bahwa badan dari ma 
jat2 tsb. sangat kurus, karena ku- 
rang makan. Hampir tiap? majat ter 

  

NE Ta at eganji 

TAMAN. 
Pak Walikota Hadisubeno  me- 

mang orang jang penuh inisiatief 
bagus, mau bikin Semarang xoza ig. 
indah. Bikin Tugu Muda, bikin Ke- 
bon Binatang, bikin Taman Kanak? 
di Dargo. Bravo! 

Sajang- banjak maksud baik 
djadi salah mempergunakamnja. 
Taman Kanak? di Dargo terang 

kalau malam malah djadi Pamen 
Tuwa2 & Muda2, Taman main tjin- 
ta kilat, habis manis tidak terikat. 

Asal nanti Kebon Binatang tak 
ketularan djadi tempat main ,.bina- 
tang-binatangan”, dan Tugu Muda 
djadi tempat Tugu Saksi mengikat 
djandji sehidup semati! 

Kalau sampai begitu, munskin 
nanti ada- usul supaja pak Walikota 
djuga bikin chusus Taman Asmara!! 

Ini bisa nanti bikin pak Walikota 
agelus-elus dada (dadania sendiri)... 

Sir-pong. 

  

ini 
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DPR PROP, DJAWA TENGAH 
2 TAHUN. 

eringatan. 2 th. berdirinjaD.P.R. 
Propinsi Djawa Tengah akan dilang 
sungkan dengan. atjara al shh.. 

Pada, tanggal 43: dan 14. Maret 
1953 bertempat dihalaman pendopo 
Kabupaten Semarang akan diida- 
kan exposisi (Pertundjukan) tentang: 
3 matjam traktor jang dipergunakan 
sleh —Djawatan Pertanjan 

Kk 

gilingan tebu Rakjat setjara mecha- 
me 
Tanggal 13 pagi diam 1 siang per- 

tundjukan melulu untuk D.P.R. dan 
jpara undangan. c 

Tanggal 13 sore, 

  
14 pagi diam 

!9—12, dan djam 4 sore—djam 6 
pertundjukan disediakan untuk 
umum. : 

Ketjual: exposisi tersebut diatas, 
bertempat di gedung exposisi Ta- 

.wang diadakan djuga exposisi rupa2 
tentang Pertanian. 
RAPAT PLENO DPRD PROP. 

| DJAWA TENGAH. 
|. .Pada.. tanggal 12, 13, dan 14 
(Maret. 1953 DPRD Prop. Dia- 
jiwa Tengah akan mengadakan rapat 
.pleno digedong Papak jang dimulai 
pada djam 9 pagi. Periu ditjatat, bah 
wa rapat jang akan berlangsung pada 

(tgl. 13-3 ialah untuk memperingati 
julang tahun ke2 DPRD jang akan 
mengambil tempat dipendopo Kabu 
paten. 

i GELANG MAS SEHARGA 
12.500,— AMBLAS Rp». 

Dua orang, masing2 tinggal di 
Kp. Karangwulan dan Bedas telah 
didengar keterangannja oleh .fihak 
jang berwadiib, karena dituduh te- 
lah menggelapkan gelang mata ber- 
lian seharga Rp. 12.500— kepunja- 
annja sdr. Tan Bing Khoen, ting: 
gal di Kranggan Wetan. 

     

        

    
    

  

    
    

      

PADA HARI DJUM'AT djam 5.30 tgl. 6-3-1953 desa Bumi 
djawa (Tegal) telah diserbu oleh 
orang (Kompi Kosim). Tentara kita 
dan Polisi Negara telah mengada uan 

uran sel gerombolan melarikar 
an Utara sambil mengadakan pen sen ongan dan penggedo 

polisi luka2 Ba 1g tentara kita gugu lisi luka2 ringan, dan seorang tentara kita gugur, se- 
dang dari pihak gerombolan belum “dapat diketahui. | 

sengadja mengadakan pengadangan, | 
pertempuran jg se-| 

: Rakjat ! 
Prop. Djateng (didaerah Pati): Peng-! 

Djagung & Ikan Asin '- 
Perbekalan Grombolan Kompi Kosim | 

ders Lakukan Pengedjaran Nonstop 
(Oleh : Wartawan Kita) 

Ed 

gerombolan bersendjata 400 
jang nana 0 peleton | 

rlawanan. Setelah terdjadi 
n | diri kedjurus 

ran diru- | 

   

     
    

1 itu 2 orang tentara kita dan | 

“dapat satu 1 bungkusan jg berisi ra- 
ta2 2 bidji ikan asin dan djagung | 
mentah. Melihat " perbekalan jg da-| 

ireka sudah sangat sukar untuk men 
'dapat makanan jg mereka butuh- | 
|kan. $ Ng AM. $$ 

Ki kjat turut serta aktif. 
| Komandan T.N.L jg memimpin 
Operasi tsb., menjatakan terima 
kasih dan menjatakan kepuasan- 
nja kepada rakjat atas bantuannja 
(jang diberikannja untuk kepenti 
ngan tsb., dan sebaliknja rakjat 

ukuh-tengah dan rakjat Bo- 
djong-Bumidjawa pada umumnja 
merasa bangga dan gembira sete 
lah mereka mengetahui dengan 
mata ke paten bahwa alat2 
Negaranja tel: lapat - menghan: 
tjur-leburkan dan mengusir gerom 
bolan tsb.” 

  

Hasilnja tjukup baik. 
Seterusnja Staf Penerangan Di 

pisi Diponegoro mengumumkan 
sbb.: “Gerakan operasi jang kita 
lakukan — didaerah Operasi Gera 
kan Banteng pada achir2 ini, ter 
njata dapat memperoleh -hasit 'jg 
tjukup baik. 
Semendjak terpukulnja . gerom 

bolan (D.L) di Tjipelem,. kemudi 
in sampai benteng pertahanan: me 
reka di Semedo kita gempur, hing 
ga serangan2 kita - baik didarat, 
maupun dari udara pada sepekan 
jg lalu, senantiasa dapat memper 
oleh hasil. jang lumajan. 

Menurut dokumen2 mereka jg 
dapat kita rampas, menjatakan, 
bahwa gerombolan pengatjau jg 
bergerak ke Timur (dari daerah 
Brebes sampai di selatan Pekalo 
ngan) itu semula memang merupa 
kan pelaksanaan perintah dari 
pimpinan mereka, untuk menga 
dakan expansi ke Sumbing kom- | 
plex dibawah pimpinan Solichin- 
Subechi. 

| Tetapi karena mendapat teka 
nan jang kuat sekali dari tentara 
kita, maka gerakan mereka untuk 

| menduduki Sumbing komplex di 
“bataikan, dan selandjutnja mere 
Ika diperintahkan untuk kembali 
'ketempatnja semu 

|. Dalam gerakannja kembali ini, 
kini mereka berada didaerah gu 
nung Slamet, dan masih kita 'ke 

| pung. 

  
Grombolan sangat pajah | 

|. Didaerah jang sulit dan sukar 
ini, mereka masih membawi ang 
“gauta2-nja jang luka2:-hingga su 
.dah dapat kita bajangkan, bahwa 
ikini- mereka dalam keadaan sa- 
| ngat pajah. s : 

Selama pengedjaran ini kita da 
|pat menewaskan 26 orang, mena 
|wan 7 orang serta dapat meram 
pas 1 brengun. sf 

Menurut keterangan dari orang 
jang kita tawan tsb. menjatakan 
bahwa- ex-Komandan- Seksi Let 
nan Juslam dari ex-Bn. 426itelah 
mati pada waktu penggempuran | 
di Semedo. 

Selandjutnja pada hari Minggu ' 
tgl. 8-3, Kompi Suleiman - dari 
Ba. 404 mengadakan operasi di , 
Batumerah dan berhasil menewas 
kan lebih dari 10 orang grombo 
lan, serta merampas 1 ster dan :. 
FEE: ! 

Pertempuran didesa Bulu | 
Dadapajam. 3 

Pada tgi. 7-3-“53 malam dari djam 
02.00 sampai djam 04.00 pasi, telah 

terdjadi pertempuran antara Kempie 
Raiders Bn. 441 dengan gerombolan : 
didesa Bulu Dadapajam sebelah ti-j 
mur-laut Salatiga. , | 

Hasil pertempuran: “3 orang ge- | 
rombolan mati, 7 orang luka? dan | 
18 orang tertawan. 1 

Fihak kita: 3 orang penduduk ma- 
ti, 2 orang luka berat dan seorang 
luka ringan. et 

Beberapa putjuk sendjata serta. do- 
kumen dari gerombolan dapat kita 
rampas. Tetapi ada djuga beberapa 
sendjata jang mereka lemparkan ke- 
dalam sungai. 3 ! 

Kemaren. tanggal 10 Maret 1953 
pada djam 11.00, pasukan kita dari 
Kompi II Bn. 441, mengadakah ge- | 
rakan pembersihan didukuh, Seklat- ! 
an, desa Sambiredjo daerah. Bringin. | 

Hasil kita dalam gerakan pember- 
sihan ini: 3 orang anggauta gerom- 
bolan mati, 2 putjuk sendjata (kara- 
bijn dan mauser) kita rampas. 

  
  

2 

SOLO 
PENABURAN BIBIT IKAN 
Guna menambah hatsil ikan ' di- 

daerah Kabupaten Sukohardjo, oleh 
Djawatan Perikanan Kabupaten Su- 
kohardjo dalam tahun 1953 ini akan 
ditaburkan ' bibit2 ikan  sebaniak 
94.800 ekor dikolam2, waduk2, su- 
ngai2 dil. dala mwilajah Kabupaten 
Sukohardjo. ' 

Bibit2 tersebut terdiri dari: 34.250 
ekor bibit tawes, 60.000 ekor bibit mu 
djaer, 500 ekor bibit karper dan 50 
ekor bibit tambakan. 

IKATAN PEGAWAI BEKAS 
DJAWATAN DISTRIBUSI. 

Dalam konperensinja jang dilang- 
sungkan hari Minggu jl di Solo, pa 
ra pegawai bekas Djawatan Distri- 
busi R.I. Daerah Surakarta —. ke- 
tjuali Klaten dan Bojolali — telah 
memutuskan: membentuk Ikatan Pe 
gawai Bekas Djawatan Distribusi 
Tjabang Surakarta, sebagai pelaksa 
naan konperensi Pegawai Bekas Dja 
watan Distribusi di Jogjakarta pada 
tgl. 25 s/d 27 Desember 1952 jl. 

Pengurus Harian terdiri dari: 
Sekretaris Umum: Harjoto, Sekre 

  

  
  

     
taris Penerangan/ Pendidikan, Supad   

(pat kita Tihat itu, terang bahwa mel 

'mendjadi 

| kum”, maka dalam segala 

| mogokan 

   

  

x 

PADA MASA jang achir2 
akan menanam modalnja di Indonesia nampak tanda keragu-ragu- 
annja. Bukan karena soal keamanan sadja, tetapi jang terutama 

sama tidak tabu pasti tentang tjorak dan warnanja 
Indonesia jang sebenarnja, demikian keterangan Dr. Sukiman ke- 
mereka 

pada Wartawan SUARA MERDEKA. Tiap orang 
kata ia lebih djauh, bahwa Indonesia - berpegar 
bas””, tetapi kalau kita membandingkan ,,polii 
nesia dengan ,,politik bebasnja” 
»politik bebasnja” berdasarkan dengan politik dalam Negeri jang | 

at tegas, karena segala anasir2 jang tidak bersipat 
tentangnja dengan keras, gerakan2 jang berda 
Cjuga buku2, brosur2, baik dari tuar maupun d 
jang berdjiwa merah ditindas, karena dipandang merugika 
tingan Nasional. Djuga untuk keamanan, ai sekar : 
turan Pemerintah disana jang serupa dengan peraturan S.O.B. di 

.sini, masih tetap berdjalan. Tidak demikian dengan keedaan disini 

Hampir disemua lapangan, In 
donesia mengalami kesulitan jg 
sangat susah untuk diatasinja. Dr. 
Sukiman berpendapat, bahwa jg 

itu, karena...... 
lah Negara Hukum”. 

Karena ,,Indonesia Negara 2 

a , 

Pemerintah tetap bertindak dan 
berdjalan melalui rail ,,Hukum”. 
Tetapi dalam pada itu, alat2 dan 
tenaga2 ahli jang dibutuhkan sa 
ngat kurang, hingga dengan demi 
kian segala-galanja tidak bisa ber 
djalan dengan lantjar sebagai se 
harusnja. Dan djustru karena itu, 
pelahan2 rakjat mulai berani me 
langgar undang2 Hukum, dan di 
sini pula mulainja rakjat tidak 
menghormati kepada Hukum se 
bagai mestinja. 

ET Tindakan tegas. 
Mendjawab  pertanjaan kita, dia- 

lan mana ig harus ditempuh oleh 
Pemerintah, supaja krisis gezag itu 
tidak terlandjur, Dr. Sukiman dan. 
tegas mengatakan, bahwa dialan sa- 
tu-satunja jg harus diambil oleh Pe- 
merintah, haruslah peda bagian2 jg 
diperlukan, Pemerintah berani meng 
ambil tirdakan2 jg tegas dengan pe 
raturan darurat. Seperti dengan hal. 
nja bahaja pemogokan, ig mengan- 

tjam. kepada 'hasil produksi dari da- 
lam Negeri, dijalan satu2nja adalah 
peraturan larangan pemogokan, pe- 

6 dalam arti asal mogok. 
Meskipun banjak orang  bertereak, 
tetapi bagaimana djuga larangan da- 
rurat itu hasilnja terang bisa dirasa 
kan, Tetapi ia sangat heran, kabar- 
nja peraturan melarang pemogo- 
kan” itu akan “dihapuskan, dan ka- 
lau benar demikian, ia meramalkan 
tentulah dilain hari akan membawa 
akibat merosotnja produksi dalam 
negeri, baik untuk kepentingan da- 

5 SE 

G. L A. KE BANGKOK. 
Pada tg. 12 Maret 1953, Garuda 

Indonesian Airways akan membuka 
trajeknja Djakarta — Singapura — 
'Bangkok p.p. Penerbangan tsb. akan 
diadakan dua. kali seminggu. Lebih 
landjut silahkan membatja iklan jg. 
dimuat hari ini. 

2... PENGADJIAN DAN 
00... PENERANGAN. 
Dalam bulan Maret 1953 G.P.P.I. 

akan melangsungkan rentjana Pe- 
ngadjian dan Penerangan dalam 
kampung2 jang sudah ditetapkan 
sbb: Malam Kemis di Kp. Wotprahu 
dan Kp. Malangtolongan. Minggu 
pagi di Kp. Bustaman. Malam Ming 
gu di Kp. Pandeantamanhardjo. dan 
Pederesan ketjil. Malam Senen di 
Kp. Djagalan. Malam Selasa di Kp. 
Kentangan dan Perbalan Purwogon 

i do dan pada malam Rebo di Kp. Su 
titan dan Mesdjid ketjil (belakang 
Kabupaten). Dalam bulan jang su 
dah2 .Pengadjian/Penerangan ini 
mendapat sambutan baik dari pendu 
duk kampung dan ummat Islam chu 
susnja. 

PENTJURIAN BESAR. 
Pada hari Minggu jbl. Toko di 

Seteran kepunjaan sdr. Gan' Soen 
Lie telah kemasukkan pentjuri pada 
waktu siang hari jg. berhasil meng- 
gondol 2 Tape recorder mode! 500 L 
dan 110 dengan komplit, barang 
mana seharga Lk. Rp. 21.000,-—. 
Kedjadian ini segera dilaporkan ke- 
pada jang berwadjib dan kini se- 
dang diusut. Lea 
KETJELAKAAN DI KRAPJAK 

Sebuah truck .H. 6027 dengan 
sopir S. dari djurusan Kendal 
waktu melalui Krapjak pada tg. 
9 Maret djam 15,30 telah me- 
njrempet alat penangkap ikan jg 
dibawa oleh seorang jang tidak 
dikenal, Alat tersebut mendjatuhi 
seorang anak perempuan jang se- 
dang berdjalan di tempat tersebut 
dan mengenai kepalanja hingga 
mendapat luka2. Waktu korban 
ini dibawa kerumah sakit telah 
meninggal dunia ditengah perdja- 
lanan.. Untuk peperiksaan lebih 
landjut sopir truck ditahan jang 
berwadjib. 

heka DIAUN TENGAH 
mo, Sekretaris Organisasi I dan II 
masing2: Sujoso dan Suwarsi, Sekre 
taris Perbendaharaan: Siti Maemu- 
nah, dan. Sekretaris Sosial/ Pemuda: 
Warnohardjono, 

Perlu diterangkan, bahwa pada 
pembubaran Djawatan Distribusi R. 
1. pada bulan Februari 1951 ji. dium 
lah pegawai Djawatan tersebut “da- 
lam Daerah Surakarta selain Kabun : 
ten Klaten” dan Bojotali ada 336 
orang. Dari djumlah tsb sampai 
achir bulan Februari 1953 telah da 
pat dipekerdjakan kembali pada Dja 
batan Negeri sebanjak 231 orang, 
meninggal dunia 3 orang hingga 
djumlah sekarang jang belum dipe 
kerdjakan kembali ada 146 orang. 

MAGELANG 
ap PAI Naa Na 

SEORANG KAPTEN GEROM- 
BOLAN DITANGKAP. 

  

Daiam gerakan pembersihan jang 
diadakan didaerah Kedu dan kom: 
pleks Merbabu-Merapi sleli satuan2 
tentara dan polisi telah ditangkap 
lima orang pemimpin gerombolan 
diantaranja seorang ,,kapten”  ber- 
nama S., jang dua bulan jang lalu 

India Lebih Tegas sn 
Dalam Mendjalankan Politik Bebasnja 

— Kata Dr. Sukiman 
(Oleh: Wartawan Kita) 

pangkalnja kesulitan? | 
sindonesia ada- 

.ngusaha2 jang lemah, tetapi mala 

'Isamping itu, djuga' ia ingin' supaj: 

ini para pengusaha2 asing jang 

mendengar, 

gan Politik be- 

« bebasnja” Indo- 
India, sangat djauh bedanja. India 

   

    

    
    

      

“Nasional, di 
komunisme, 

sampai pai 

lam, maupun untuk export. Dalam 
keadaan demikian, ada fehak2 lain 
ig bisa menarik keuntungan dari. pa 
da kemiskinan Negara kita itu. 

Proteksi harus mendjadi 
| undang-undang. 
Dr. Sukiman tidak sadja menje 

tudjui perlindungan kepada pe 

han ia ingin supaja Ai kepa 
da pengusaha? jang lemah itu, ha 
rus mendjadi undang2, supaja de 
ngan demikian, harus didjalan 
kan, dengan plan-plan jang terten 
tu, sampai ada keseimbangan an 
tara golongan jang perekonomian 
nja lemah dengan jang kuat. Se 
baliknja tidak diserahkan kepada 
»beleid” dari fihak2 jang bersang 
kutan sadja. . 

Ia mengetahui dengan pasti, 
bahwa pada masa sekarang ini 
hampir 807c perekonomian Indo 
nesia ada ditangan Warga Negara 
baru (Arab, Belanda, Tionghoa 
dan lain2), hingga kalau diban- 
dingkan dengan didjaman pendja 
djahan, perekonomian Warga Ne 
gara asli disini tidak ada bedanja, 
meskipun kita sudah merdeka, se 
bab kalau dahulu kita digigit ku 
tjing djantan, sekarang kita digi 
git dengan kutjing betina, sakitnja 
sama sama sadja...... 
Laporan? jg 1a ketahui, disekita 

daerah2 sekeliling Maluku, keadaar 
demikian itu terasa dengan tegas 
hingga pengusaha? dari golongar 
Warga Negara asli tertjepit demiki- 
an rupa, dan bahaja ngidjo meradja 
lela. : 
Dengan berdasarkan kelemaha: 

dari perekonomiannja rakjat Indon: 
sia asli, maka ia sangat menjetudiu: 
tentang adanja peraturan dari Ke 
menterian Dalam Negeri, ig meng: 
wasi dan tjampur tangan dalam 'so- 
al peralihan hak milik barang? te 
tap dari tangan Warga Negara asli: 
kepada Warga Negara baru. Dan di 

soal2 tanah “partikelir jg sekaran: 
ada ditangan fihak2 ig bukan War 
ga Negara asli lekas dibereskan, ka 
rena sudah#bukan rahasia: lagi bhu 
keadaan stanah2, partikelir, “ihampi: 
serupa dengan.-halnja. negeri di d: 
lam negeri”. karena untimaj: 
Tuan? tansh, sama membuat. peratu 
ran sendiri, ig.chusus unink daeral. 
nja, ig merupakan beban jg sangat 
berat bagi penduduk jg tingga' di da 
lam daere#hnje, lebih berat daripada 
rakjat biasa. 

Kedut2an di Moskow. 
Baik “dia sendiri, "maupun par 

tainja, dalam “prinsipnja bisa me 
njetudjui dengan “,,kedutaan di 
Moskow”, tetapi soal itu ' seka- 
rang bukannja merupakan soal jg 
sangat penting, hingga harus di 

  

   
Kawah mati jang letaknja disntara Gn. Djunggring Saloko dan Gn. Ma- 
hameru kini ternjata bekerdja kembali dan mengeluarkan lahar bergerak (lavaprop) dalam kawan jang kira2 300 meter persegi luasnja. Suara 
letusan gemuruh sampai terdengar di Bondowoso: dan sekitarnja. Gam- 
bar warna hitara ialah lavaprop jang mendidih dan jang mengepul pu- 
tih adalah abu jang kemudian merupakan hudjan abu jang djatuh di! 
Bondowoso dan sekitarnja. Gambar ini diambil 215 djam setelah agak 

redanja letusan2 lahar. Ka 

Kalau Yuan Dja- 
djan Di Djakarta 
Sudah Tak Bisa Pesan Kopi Susu—Djuga 

Bola. Tennis Lenjap Dari Peredaran 
DALAM HARI2 belakangan ini, dikebanjakan rumah2 makan 

didalam kota Djakarta orang sudah tidak bisa atau sangat sukar se- 
kali mendapatkan minuman2 susu, sebagai akibat lenjapnja susu ma 
nis dari peredaran sedjak keluarnja peraturan baru mengenai ba- 
rang2 import, dimana susu manis termasuk diantara barang2 jang 
berobah dari daftar A mendjadi B II atau naik harga 10074. Ketera- 
ngan2 jang diperoleh, .,Antara” dari sementara pengusaha rumah2 
makan menjatakan, bahwa dalam hari2 belakangan ini mereka tidak 
dapat lagi meladeni permintaan publik jg. mem-bestel minuman susu. 

     

     

    

    
   
    

  

    

  

  
   

  

  

| Sebabnja — menurut keterangen 
itu — ialah karena ketjuali susu «e 
wasa ini sangat sukar sekali di da- 
pat, djuga djika ada, harganja suduh 

i dinaikkan sampai kira2 dua kali da 
jri pada harga sebelum keluarnja per 

laturan baru, sehingga pada umum- 
Inja pengusaha2 rumah2 makan ti- 
idak sanggup membeli susu dei 

  

SIARAN R.R.I. SEMARANG 
Rebo tgl 11 Maret 1953. Pancok Sela” semok Gekaskan Ini 

17.00 Pembukaan: 17.05 Taman Ku: Sa Ken Daan aa “ Pn suma asuhan Pak Djangkung: 17.30 | , : Ea ea 

   
. . i membeli susu dipasar bebas denga dag 5 £ anita abi: e Re AS S 7 ia Te Pengumuman “dan — Berita Daerah: j harga tinggi, tetapi untuk mendiu 17.45 Biduan terkenal: 18.00 Ruang nia demo: Bea oo aa ea C.P.RA:D::: 18.15 Mendjelang Mal! Mad ne ep 
lam oleh O-K, Sinar Tionghoa: 19.00 ' karena takar. dibilas Denelan Tanda Waktu Warta Berita: 19.10: agen aa 
ibu Ketas,Hari.Ini: 19.15 Siaran Pe 
nerangan, 19.30.Puspa Suara Hid. Se! 

    

   

  

- e Ti. 
ru Serodjaz 20.00 SARI WARTA: “K $ Ba Ma tni BERITAT “20:03” SIARAN “PEME- |, oiratakan, bahwa susu manis ig . u Er itadinja berharga kalen RINTAHj 20.30 Pilihan pendengar:! kini oa Nana an 21.01 arit: abasa Diawa: "9 Pe Ate endjadi- Rp 
21.00 Berita Bahasa Djawa, 21151 Diwaktu susu manis masih berharga Petilan Wajang Orang ,,Minta Raga” ! Rp:3507 maka fimahd makan - 
22.00 Warta Berita, Berita Olah Ra | umumnja mendjual betiek rar 5 : yaa S0 Pe Ian RA EA 5 & Arga nmr ga, 22.15” Tiridjauan 'atjara esok ha! Sis dengan harga Rp 1,50 per ce- 

2 
3,50, 
7,50. 

   

2. 9 9 Petila 'aiang Orang: 3 Ba ae Wajang Orang: Ina bean 
23:09 Tatup. Stock lama memang sudah 

habis? SIARAN R.R.IL SOLO 

Rabu. tgl. 11 Maret 1953. 
Djam 17.00 Pembukaan: 17.05 Bu 

.Sementara itu atas pertanjaan, pi- 
hak. resmi menerangkan, bahwa pc- 
meriksaan jg telah dilakukan pada   laksanakan lebih dahulu daripada 

keperluan2 lain jang lebih urgent. ! 
terutama kalau kita mengingati ' 
bahwa dimasa ini, Pemerintah ha 
rus menghemat deviezen. 'Sebab.. 
itu, ja dan partainja tidak kebera : 
tan menerima mosi Kedutaan: 
Moskow itu, asal sadja dengan 
(penetapan “bahwa tidak ' ditentu 
kan waktunja menjelenggarakan, | 
ertinja . melaksanakannja — harus ' 
menantikan waktu2 jg mengidzin ' 
kan, selekas mungkin. 

Apakah jang akan terdjadi,' ka 
lau mosi itu diterima zonder pe | 
rubahan sebagai jang di-inginkan 
oleh Masjumi itu ? Atas pertanja 
an kita ini, dia memberi djawa 

Tetapi kalau karena itu akan ter 
djadi krisis Kabinet, saja “jakin, 
demikian kata Dr. Sukiman, 
P.K.I. tentu akan memberi suara 
tegen, atau kalau tidak, tentu da 
lam pemungutan suara, ia akan 
meninggalkan sidang. Adapun se 
bab2-nja, adalah bahwa kalau 
Kabinet djatuh — P.K.I. tidak 

  

mat Warta Berita Daerah: 17.45 rua 

1:23:60. “Tutup. 

ban ,,tentu akan mendjadi rama?” | | 
'djib seorang bernama M. tinggal 

Mul dengan anak2nja: 17.30 Maklulimportur susu manis dikota Djakar 
ta menundjukan, bahwa  importur 
tsb. sudah tidak mempunjai persedia 
an susu lagi karena telah didjual ks 
pada masing2 ' langganannja. Tetapi 
masih mendjadi pertanjaan, apakah 
pemborong2 susu itu benar? telah 
pula mendjual habis susunja,  atau- 
kah mereka main ,spekulasi” untuk 
mendjual susu dari stock lama itu 
dengan harga dua kali lipat seka- 
rang ini. Dalam pada itu diketahui, 
bahwa sampai sekarang polisi ekono 
mi Djakarta telah membeslah Ik. 
2.000 peti susu manis jg kedapatan 
sengadja  ditimbun oleh  pemilik2- 
nja. 

ngan musik, 18.00 Penerangan rak 
jat: 18.15 Seni suara karawitan oleh 
KAAS. 19.00 Tanda waktu Warta | 
Berita: 19.10 Ibu Kota hari'ini: 19:15 
Kesusasteraan Djawa: 19.30 Irama 

gembira: 26.00" Sari Warta Berita 
20:05 Siaran Pemerintah: 20.30 Tim 
bangan film 21.00 Berita Bahasa 
Djawa, 2105 Keadaan Dalam Nege 
ri dalam bahasa” Djawa: 21.15 Atja 
ra esok hari: 21.20 Rajuan malam 
O.K. Bunga Mawar: 22.00 Warta Be 
rita, 22.15” Rajuan Malam bas. II: 

Djuga bola-tennis Tenjap.: 
PENGGELAPAN. | 

Telah ditahan oleh jang berwa |nis buatan luar negeri, sedjak 
waktu2 belakangan ini mulai le- 
njap dari peredaran atau 'sangat 
terlalu tinggi harganja. 6 

Dikabarkan, bahwa pengge- 
mar2 tennis didalam kota  Dja- 
karta sedjak beberapa lama ini 
agak mendjadi gelisah karena le- 
njapnja bola2 tennis dari pereda- 

:jran, sehingga menurut ketera- 

di Kp. Pertjikan karena dituduh 
pada bulan j.l. telah menggelap- 
kan sedjumlah kain berharga Rp. 
370,— miliknja Aisah dan barang 
perhiasan berharga. Rp. 320,— 
miliknja Jusup. 

KETJELAKAAN MOBIL.   akan bisa mendapat Kabinst jang 
sangat menguntungkan kepada 
organisasinja sebagai adanja Ka 

i binet.Wilopo, dalam mana ia bisa 
“mendapat kesempatan unt:ik me 
“mupuk diri, demikian singkatnja 
keterangan Dr. Sukiman kepada 
wartawan :,,Suara Merdeka”. 

  
telah ditundjuk oleh bereimpiia | 
Mutajat sebagai pemimpin gerom- 
bolan didaerah Kedu. 
Penundjukan ini dilakukan pada 

suatu pertemuan didaerah Merbabu 
jang dihadiri oleh k.I. 700 orang 
penduduk. 

Pada umumnja gerakan pember- 
sihan itu telah berhasil baik. Pen- 
duduk jang dalam. bulan? jang ter- 
achir ini menderita,. sekararg me- 
rasa lega lagi dengan bertambah 
baiknia keadaan keamanan  didesa- 
desanja. Tetapi. walaupun : demikian 
fihak tentara dan polisi tetap ber- 
djaga-djaga. 

KONP. MUHAMMADIJAH. 

Selama dua hari, pada tgl 7/8 s/d 
8/9 Maret '53 di Kebumen telah di 
langsungkan Konperensi ' Muhamma: 
dijah Daerah Kedu jg. dihadiri oleh 
seluruh Tjabang dan  Rantingnja 
lengkap dgn bagian?nja dgn didahu, 
lui resepsi pada malam permulaan 

Didapat kabar, bahwa kemarin ' ngan, banjak penggemar2 tennis 
“petang sebuah mobil H. 2600 me jang terpaksa masih djuga mema- 
Inubruk tiang listrik jang berada |kai |bola2 tennis jang semestinja 
:dimukanja tempat kediamannja | sudah tidak bisa dipakai lagi, atau 
| Pang. Div. IV. Sopirnja mendapat 
'luka2 berat dan meninggal seke- 
“tika itu djuga, sedang mobilnja 
mendapat kerusakan2. 

SALATIGA 

biasanja sudah di-,,afgekeurd”. 
Patut diketahui, bahwa djuga 

bola-tennis berobah dari daftar A 
mendjadi B II. 

KUDUS 
  

  

HARI WANITA INTER- MENTJURI UTK ONGKOS 
NATIONAL. KAWIN. 

Sk. tukang kebun dari Pendidikan 
Guru Agama- Kudus, baru2 ini te- 
lah mentjuri sepeda. milik peladjar 
P.G.A. jg ditaruh “dihalaman seko- 
lah. Sepeda tsb seharga Rp 600. 
Menurut “pengakuannja, Sk. butuh 
uang guna ongko$ kawin. 

Pada tgl. 7 Maret jg lalu hakim 

Hari. Wanita Internasional telah 
dirajakan di Salatiga setjara. meriah 
oleh Federasi Wanita, dengan diada 
kan perlombaan pemeliharaan baji 
(baby-show) di gedung kota-pradja 
dan disaksikan oleh banjak orang. 
Adapun jang ikut perlombaan ada 
144 baji dari kota. Setelah diadakan | Pengadilan Negeri di Kudus tetah 
pemeriksaan jang dipimpin oleh dr. mendjatuhkan. #hukuman pendjara 
Sugeng, kemudian menurut keputu selama 5 bulah potong “ tahanan. 
san jury dapat diberikan sedjumlah 
24 hadiah penghibur kepada semua 
pengikut diberikan -extra-susu dari 

dapur susu Unicef dan lain2 barang 
jg. dapat dipakai untuk memelihara 
baji, 

Nj. Hadisukotjo selaku ketua fede 
rasi mengutjap sekedar pidato “dan 
menerangkan “arti Hari Wanita In 
ternasional ini bagi kaum ibu pada 

Perlu diterangkan 
berusia 18 tahun. 

TIDAK DJADI APPEL, 
Sebagaimana telah dikabarkan da 

lam harian ini pada tgl. & Maret 
1953, As jg telah melakukan penje 
tipan kartu T14 milik N guna Ha, 
oleh hakim Kudus telah didjatuhi 
hukuman 2 bulan voorwaardelijk 1 

bahwa Sk. baru 

  nja. Adapun keputusan? jang terpen 
ting al. ialah: 1 Pendirian S.M.A." 
Muhammadijah untuk Daerah Kedu: 
di Gombong. 2. Pendirian Taman | 

'Kanak2 di masing? Tjabang. 3 Me: 
Imadjukan P.K.O. dan pemeliharan ! 
|anak jatim (setidak-tidaknja memban 
tu Djawatan Sosial di daerahnja ma 
sing). 4. Memadjukan kepanduan H. ' 

W. (putera maupun puteri) dan ke 
Olahragaan. 5. Yamboree H.W. thn ! 
53, Pada penutupan konperensi tsb | 
diadakan tjeramah oleh utusan P, | 
B. Muhammadijah Jogjakarta, 

  

    

tahun, kemudian As akan mernadju 
kan appel. Pada tgl. 7 Maret ig la- 
lu diterima pernjataan oleh kantor 
ig bersangkutan, bahwa As tidak 
djadi naik appel, putusan hakim di 
terima dengan baik, 

Berita selandjutnja mengabarkan, 
Jada- bahwa Ha masih akan diperiksa da kan rapat umum bertempat di Ge lam perkaranja mengenai pengguna- dung Rakjat, dalam pertemuan ma an kertu T 14 milik S. bin HA ig na oleh seorang utusan dari Gerwis ' ditjoret dan diganti nama H bin 

pusat. Djakarta dibentangkan ten- HA, 
tang kongres rakjat seluruh dunia| Kapan akan diperiksanja belum di di Wiena, tentukan tanggalnja, 

umumnja. Pidato sambutan dari be 
pak wali-kota antara Jain mengan 
djurkan agar: kaum wanita Indone 
sia selalu suka berusaha untuk men 
tjapai peil internasional dalam se 
gala-galanja.   Selandjutnja oleh Gerwis diada- 

  

Ketjuali susu, djuga bola2-ten- 
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| lahtran Di Norwegia 

NORWEGIA jg djumlah 
duduknja hanja 3 djuta lebih se 

sekarang mulai menderita dikit, 

kekurangan kaum wanita 
ebihan orang jang 

Tni be Ba : 
kerdja, terutan 

        

      

   
   
              

    

  

    

  

      

Ne Aa aa 4 Se 

Akibat Negara kelahiran 
setjara meluas, jang dimulai di 
Norwegia ketika tahun? tigapulu- 
han (tahun2 krisis ekonomi), se- 
karang mular terasa: sedangkan 
kemadjuan pengobatan membawa 
hasil bahwa orang lebih pandjang 
umurnja daripada zaman dahulu. 

Beberapa ahli mengemukakan, 
bahwa satu?nja djalan keluar da- 
ri keadaan ini dalam djangka.pan 
djang, ialah imigrasi, sedapat2nja 
dari Nederfand, jang sudah me- 
acalami masalah kelebihan pendu 
duk situ. Diandjurkannja supaja 
2ndis2 Belanda didatangkan ke 

untuk menambah ke- 
kurangan kaum wanita disana. 
Satu tiontoh - ttg. berkurangnja 
diumlah wanita Norwegia ialah 
bahwa disana sudah hampir tak 
ada lagi pembantu? . rumahtang- 
ga, karena gadis Norwegia seka- 
rang kawin lebih muda, (Reuter). 

Anti Bende- 
ra Russia 

Rakjat Berlin Barat Ba- 
kar Bendera Sovjet 

Norwegia, 

Beberapa ratus penduduk Berlin 
Barat hari Senen telah menurunkan 
bendera - Sovjet Uni jg berkibar di 
depan -kantor Partai Komunis disek- 
tor Amerika di Berlin - Barat, lalu 
beramai2 membakar - bendera tadi. 
Demikianlah diumumkan oleh polisi 
Berlin Barat hari Senen.” Bendera 

Sovjet tadi - dikibarkan setengah 
tiang, untuk memperingati mening- 
galnja Josef Stalin. Polisi Berlin Ba 
rat sekurang?nja 5 kali mendatangi 
kantor2 Partai Komunis di Berlin 
Barat, sesudah beberapa ratus pen- 

duduk Berlin Barat dengan marah- 
nja menuntut supaja bendera2 So- 

   
   

  

    

liat Sovjet.” 

  

pen | DALAM PIDATO GEORG I MALENKOV, jang 
Ga hampir djam 11 pagi waktu Moskow pada upatjara 

Ta man djenazah Stalin hari   Senen   

pan 2 2 

Lilik kerdja-sama antara dua 
| me dar eosialiame: Minlci 6 

jang abadi dengan 
1 politik jg meng 

Malenkov, 

. perang. 

        

    

dihapusnja 
persengketaan atara . bang 
sudah berabad-abad lamanja” ,dan 
dikatakannja bahwa dibawah pimpi- 
nan Stalin ,,Sovjet Uni telah meie- 
njapkan keadaan serba terbelakang 
dilapangan politik dan ekonomi jg 
sudah berabad-abad lamanja: Stalin 
telah membentuk satu 

susana persahabatan . 
na persahabatan jg erat ini, rakjat 
Sovjet tidak takut. terhadap musuh2 
didalam atau dari luar negeri. Di 
bawah Stalin, tentara Sovjet -men- 
|djadi kuat. ,,Adalah kewadjiban su- 

ji kita”, kata .Malenkov, -,,bahwa 
angkatan “perang Sovjet jg dahsjat 
itu terus-menerus diperkuat”, agai 
supaja senantiasa bersiap mengha- 
dapi segala musuh. 

' Kemudian Malenkov mengatakan 
bahwa di Sovjet -. Uni telah di ba- 
ngunkan suatu sistim ekonomi ba- 
ru, suatu sistim jg tak mengenal kri 

|sis2 dan pengangguran. 
Adalah kewadjib kita”, kata 

| Malenkov, ,,untuk ' memadjukan Ie- 
bih djauh lagi perindustrian, mem- 
perkuat perusahaan? tani kolektif 
dan memperkuat kelas buruh dan 
tani. Tudjuan politik dalam negeri 
ialah mempertinggi taraf hidup rak 

5-
5 

Perkuat persatuan rak- 
jat — partai. 

Dikemukakannja kata2  Stalin 
bahwa ,,mendjadi anggota Partai 
Komunis adalah kebanggaan jang 
terbesar” dam-diandjurkan supaja 
persatuan antara partai dan rak 
'jat ini harus lebih -dipererat lagi 
dan ,,dipelihara st ti buah mata 
kita”. Dikatakinnja.bahwa par 
tai harus melajani kepentingan 
rakjat, rakjat dan partai “harus 
lebih berwaspada - lagi terhadap 
.anasir2 gelap jang.ada: dalam 
Sovjet Uni.” ad 

Achirnja Malenkow . -mengata- 
kan bahwa ,,tudjuan sutji Sovjet 
Uni ialah memperkuat kamp per 
damaian, dalam mana partai Ko   vjet diturunkan. Polisi datang dikan 

for2 partai tadi lalu menurunkan 
bendera tsb. (Antara—UP). galnja Stalin berarti 

munis dan pemerintah Soviet ber 
satu padu”, dan bahwa mening 

kewadjiban 

  

Pulau Taiwan: 
K2 

Jengan Bersendjata | 

nja politik luar negeri jang bisa didjalankan 
ntah, Talak politik perdamaian berdasarkan 

kenjataan2,” - Dikatakannja bahwa poli 
sistim j 

mengatakan 
“didjalankan 

ara  'bangsa2 ig 

: keluarga. 
bangsa2 jg bekerdja-bersama dalam 

Dalam suasa- 

» 

2 

  

Russia Tak Takut Pada Musuh2nja Baik 

upon Lag rae      

   

    

     
        

il, ad. dikat 

   

ha 

2. 2 demokrasi rakjat dan, memip 

        

   
rakjat Tio 
hendaki p naian dan persaha ik Sovjet bersitat melawan peng Soviet Uni tidak iigin perang... 
untuk bekerdja lebih keras lagi 
guna Komunisme dan negara Sov 
jet Uni: Na 

2 idato2 Malen 

Seterusnja dapat - diwartakan, 
bahwa dalam pidatonja tadi ia 
mengatakan .pula bahwa . Sovjet 
akan mendjaga supaja jangan 
sampai petjah perang: 
jet akan diarahkan uni 
pai perdamaian - 
Malenkov. 

  

    

  

   

  

akan kekatjauan. 
Pembitjara berikutnja, ialah men- 

teri dalam negeri merangkap kepa- 
la kepolisian Lavrenti Beria, menga 
takan bahwa ' Stalin telah memberi 
tjontoh bekerdja dengan tiada me- 
ngutamakan kepentingan sendiri, ke 
pada kaum buruh dan kepada selu- 
ruh rakjat. BA 3 

Kata Beria, kebesaran Stalin letak 
nja pada kenjataan bahwa ia “telah 
memperkaja 
mentjapai kemenangan dalam ,.pe- 
rang patriot besar”... Stalin telah 
mempersendjatai partai dan rakjat 
Sovjet dalam program agung pem- 

bangunan Komunis”. Dinjatakannja 
dengan tegas, bahwa — perdjoangan 
-untuk Komunisme ini akan dilan- 
djutkan. . 

.Sia-sia belakalah  harapan2 bhw 
sesudah  meninggalnja Stalin akan 
timbul kegaduhan “dan kekatjauan”, 
kata Beria. : 

Sesudah mengatakan bahwa poli- 
tik dalam negeri Soviet  berdasar- 
kan kekuatan buruh dan petani ko- 
lektif, serta persahabatan antara se: 
mua golongan bangsa di Sovjet Uni. 
Tudjuannja — ialah memperkuat per- 
ekonomian dan kekuatan militer So 
vjet Uni. S 

f Tentang polifk luar 
negeri. 

Mengenai. “politik luar negeri 
Soviet, menteri dalam negeri Be- 
ria mengatakan . bahwa "politik 
Sovjet: adalah politik jg diernih, 
ialah politik perdamaian.” Dikata 
kannja bahwa-politik ini adalah 
politik peninggalan - Lenin dan 

| Stalin « and And 
“Dimasa js: akin'datang»- kata 

'Beria, pohtik pemerintah Sovjet 
akan tetap politik Keninisme dan 
Stalinisme, ,,ialah politik perda 
majin dan perdjoangan melawan 
penghasutan perang”... Seterusnja 
ja mengatakan bahwa Sovjet akan   

Pulau Indah Jg. Terletak Dlm Djarak 
Penjerangan Dari Daratan Tiongkok 

(Oleh: Wartawan Kita) - 

INSTRUKSI2 PRESIDEN Eisenhower jang berachir dengan 

lebih memperkuat lagi ,, hubungan 
persaudaraan. dang persekutuan un 
tuk.perdamaransdidunia.” 

Pemerintah Sovjet akan pererat 
kerdja-sama dengan Tiongkok, ne 
gara2 demokrasi..rakjat dan Re 
publik Demokrasi Djerman, kata 
Beria, dan ,.teman2 Sovjet diluar 
negeri boleh pertjaja kepada par 
tai, untuk memperkuat persahaba 

paras Sov | 

tuk mentja 
universil, kata | 

Beria: sia ti Kakap ta | 

Austria Sekarang: Upah Pekerdja Lebih Banjak 
. Dari Gadj, Sardjana2 

(Oleh: Ulrich Marker — Wartawan UP) 
PARA MAHAGURU pada'universitet2 di Austria belum lama 

berselang ini hampir sadja mogok. Professor2 tadi mengadjukan pe- 
tisi kepada pemerintah supaja gadji mereka dinaikkan, sekedar su- 
paja dapat hidup agak lajak. Usaha mereka ini hingga kini tiada 
berhasil. Adalah suatu kenjataan jang menjedihkan, bahwa di Aus- 
tria kaum pekerdja jang tidak terlatih upahnja lebih tinggi daripada 
sedjumlah besar sardjana.. Hampir sadja terdjadi pemogokan jang 
mungkin sedikit sekali pernah terdjadi dalam sedjarah, jaitu pemo- 
gokan professor2, karena gadji mereka tidak mentjukupi untuk ke- 
butuhan sehari2. Para sardjana tadi dari pemerintah mendapat djan 
dji2 dan mendapat kompromi. Tetapi dasar persoalannja tetap ada, 
jaitu bukan kemiskinan para professor, tetapi djuga nasib beribu- 
ribu pegawai kantor, pedagang ketjil dan pegawai2 pemerintahan. 

Beberapa angka tentangra2 700 Schiliing sebulan. Sebagian 
“besar " dari para “dokter di Austric 

adjaran2 Lenin dani 

ditariknja angkatan laut Amerika jang ke-7 dari perairan pantai 
Tiongkok Selatan sekali lagi telah memberikan arti penting kepada 
pulau Formosa jang penuh sesak itu. Pulau itu menjerupai bentuk 
letter ,,D” jang terletak tidak djauh dari pantai barat-daja daratan 
Tiongkok, sebelah selatan Djepang dan sebelah utara Pilipina. Ibu 
kota daerah Nasionalis Chiang Kai Shek itu ialah Taipeh, jang 
terletak diudjung utara pulau itu. Tropic of Cancer melintangi pu- 
jau itu. 

Pulau Formosa pandjangnja 245 
mil dan lebarnja paling besar 88 
mil. Demikian dilaporkan oleh Na- 
tional Geographic Society. Pendu- 
duknja jg sekarang tidak sedikit di 
tambah oleh para nan ea 
orang2 pengungsi: dari daratan I:- 

Onakek beton kira2 9.500.000 

djiwa, diantaranja terhitung lebih ku 

rang 500,000 serdadu Tiongkok Na 
sionalis, anggota? angkatan udara 

serta angkatan lautnja. 

Formosa- terletak dalam . djarak 
penjerangan jg mudah dari daratan 
Tiongkok. Djarak paling dekat ha- 
nja 85 mil jg dipisahkan oleh laut 
Selat Formosa. Pelabuhan paling de 
kat dan penting dari Formosa ialah 
Swatow, 'diudjung selatan daratan 
Tiongkok, -jg terletak kira2 220 mil 
dari Formosa: “Amoy, jg djaraknja 
140 mil, dan Minhow  (Foochow). 

terletak 130 mil dari udjung utara 
pulau itu - 2 

Kota besar Shanghai hanja 440 
mil djaraknja dari Taipeh.. Canton 
disebelah barat dan selatan tidak 
pula lebih djauh djaraknja dari itu. 

Disepandjang pantai barat, jg meng. 

hadap kedaratan Tiongkok, | adalah 

lembah jg subur serta pantai jg sa- 

ngat tjotjok bagi kegiatan2. militer. 

Punggung pegunungan jg memobu- 

Pulau jang indah. 
Djepang, jg merebut Formosa da- 

ri tangan Tiongkok “ditahun 1895, 
mempergunakannja sebagai batu lon 
tjatan untuk penjerbuannja ke Pili- 
pina pada awal Perang Dunia II ser 
ta untuk keperluan operasi2 militer 
lainnja. 

Sewaktu pihak sekutu mengada- 
kan gerakan terhadap  Djepang pa- 
da saat2 terachir dari 
jg lalu mereka meliwati sadja pulau 
itu sesudah lebih dahuiu menghan- 
tjurkan benteng2 pertahanannja de- 
ngan serangan? dari udara. 

Sehabis perang kekuasaan atas 
pulau itu dikembalikan kepada Ti- 
ongkok Nasionalis -dan pada saat pe 

pulau itu telah mendjadi pusat pela 
rian kaum nasionalis. 
Nama barat dari pulau itu 

sekali diberikan oleh pelaut2 
gal jg menjebutnja dengan nama 
Ilha Formosa atau ,,Pulau jg In 
dah”. Dalam bahasa Tionghoa dan 
Djepang pulau itu dikenal dengan 
nama Taiwan (,,Teluk berpetak-pe- 
tak”). Untuk beberapa waktu pulau 
itu pernah dikuasai Belanda, jg ber 
hasil mengusir pahlawan Cheng 
Chen Kung ditahun 1662. La 

mula2 
Portu- 

RADJA JUNANI BERTEMU   djur menurut pandjang pulau itu pa 

da kedua “ udjungnja — merupakan 

cliff jg sangat tjuram dan berba 

haja. : . 

DEWAN Agama & Adat Lem 
baga Melaju di Kedah, di Mala 
ya, akan melakukan penjelidikan 
terhadap kenjataan bahwa selama 

3 tahun j4. ini, rata-rata 40 dari 
tiap2 100 perkawinan orang2 jg 
beragama Islam disana berachir 
dengan pertjeraian. Angka ini sa 
ngat meningkat djika dibanding 
kan dengan keadaan dahulu2. Se 
terusnja dewan tadi mengusulkan 
supaja diadakan undang2 jang 
menetapkan bahwa orang perem 
puan akan mendapat bagian dari 
harta-benda suaminja, sesudah 
mereka bertjerai. Untuk menjeli 
diki sebab2  meningkatnja pertje 
raian ini telah diangkat panitya 
terdiri dari 6 orang, jang kemu 
dian akan mengadakan andjuran2 
untuk menahan angka pertjeraian | 

  

   

#jang semakin meningkat ini, 

DENGAN: RIDGWAY. 

hew Ridgway mengenai keadaan 
pertahanan Junani dan maksud2 
Jari Pakt Keamanan Balkan jang 

Isara, ketika diadakan konperensi 
li markas tertinggi Serekat. 
| Radja Paul bertemu dengan 
Ridgway dalam kedudukannja se 
bagai panglima besar tentara Ju- 
nani. 

peperangan | 

tjahnja perang saudara di Tiongkok 

Radja Paul dari Junani kabar-/ 
Jaja hari Saptu telah memberikan: 
keterangan kepada djendral Mat-| 

tan dengan bangsa? djadjahan jg 
berdjoang untuk... kemerdekaan”. 
Djuga dengan rakjat Korea. 
-,Djanganlah ada orang? jang 

mengira, bahwa. musuh2  Sovjet 
Uni dapat menemukannja dalam 
keadaan . tidak: bersiap: angkatan 
perang Sovjet sudah diperlengka 
pi dengan alat2 sendjata jg paling 
modern,” kata. Beria. 

Molotov: pudji basil2 
Stalin. 

Pembitjara terachir, ialah menteri 
luar negeri Vyacheslav Molotov. 

Lal. mengatakan bahwa Stalin senan 
tiasa tahu bagaimana menghubung- 
kan sesuatu - faset- dalam  perdjoa- 
ngan revolusioner dengan studi dan 
ladjaran2 Lenin. Molotov sebenar- 
nja mengatakan, bahwa se'ana ta- 
hun? sesudah petjahnja revolusi, ne 
gara Sovjet jg terdiri dari beraneka 
warna golongan bangsa itu mendja- 
di teladan bagi kerdjasama dalam 
suasana persahabatan antara golo- 
(ngan2 bangsa. 2 
| Kemudian Molotov memudji2 apa 
jg telah tertjapai oleh Stalin di la- 
pangan ilmu pengetahuan, — disam- 
ping bimbingan  politiknja: 

lin mempersendjatai partai dengan 
hukum2 ilmu pengetahuan: Stalin 
memimpin angkatan perang Sovjet 
ketika Perang. Dunia II, disektor2 
front jg penting2, ,,dan dengan ke- 
-menangan2nja “ini Stalin telah me- 
robah wadjah Eropa”. 

| Selandjutnja Molotov mengatakan 
bahwa politik luar negeri Soviet 
adalah politik perdamaian, ialah po 
litik Stalin: mempertahankan perda- 
maian terhadap peperangan: politik 
'kerdja-sama dan hubungan perdaga 
ngan dengan segala negeri. 

Atas keputusan sentral komite 
partai kesatuan ' buruh Polandia, 
dewan menteri dan dewan nega- 
ra, kepada kota Katowice telah di 
berikan nama Stalinogrod. Kota 
tersebut adalah sebuah kota per- 
tambangan badja besar jang ter- 
letak didaerah Polandia selatan.   Stalin 
adalah pentjipta Tentara Merar Sta- | 
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di uskup” dari vikariat Djakarta, 
elum diangkat mendjadi uskup, pas- 

1 rektor Sint Ignatius College di 
rangkatannja ke Djakarta, pada tanggal 

n resepsi -malam perpisahan jang dihadliri 
“oleh pelbag golongan dan peribesar. Tampak “Ki Hadjar Dewantoro 

| sedang mengutjapkan selamat kepada uskup mgr. Djojosepoetro. « 
  

biaja hidup di Austria. - 
Menurut angka2 biaja hidup 

jang paling baru di Austria, kebu- 
tuhan minimum bagi satu keluar- 
ga jang terdiri dari 2 orang (sua- 
mi-isteri) ialah kira2 1.500 Schil- 
ling (72 Schilling — £ 1) sebu- 
lan. Djumlah ini dianggap tjukup 
untuk beli makanan, sewa rumah 
(kamar), pengeluaran sehari2, te-' 
tapi belum tjukup untuk beli pa- 
kaian, keperluan rumah tangga 
dil barang sematjam itu. Gadji pe 
gawai kantor di Austria sekarang 
talah antara 900 dan 1.900 Seni: 
ling, gadji  .pegawai pemerintah | 

   

   lau Mogok 

tjondong untuk bekerdja bagi kong- 
'si pertanggungan djiwa tadi, karenc 
dalam zaman sekarang ini hanja sc 
dikit sadja orang Austria jg: masih 
dapat mengundjungi dokter sebaga! 
pasien prive dan bajar sendiri reke- 
ningnja. Disamping itu, kongsi per- 
tanggungan djiwa tadi bajar bonus 
sedjumlah beberapa  schilling untuk 
tiap2 pasien jg dirawat oleh dokter: 
dokter tadi harus memberi perawa- 
tan setjara pertjuma (gratis) sampai 
iselama 3 bulan. 

Pengusaha ketjil djuga ti- 
...  daksubur. aa 

Kaum pengusaha ketjil-Austria,   Seorang klerk kantor biasa dja- 
rame” sekalr mendapat lebih dari 
1.400 Schilling: 

Schilling, seorang guru jang sudah 
berpengalaman — terima 1 
Schilling: seorang asisten pada ba 
'ai penjelidikan iimu pengetahuan 
terima 1.400 Schilling dan se- 
orang professorpun djarang sekali 
mendapat lebih dari 2.000 Schil- 

'ang sudah berpengalaman men- 
Iapat sampai 2.000 Schilling. Pe- 
rawsi2 “kantor jang penghasilan- 
nja dalam satu bulan - melebihi 
2.000 Sehilling, jaitu karena pe- 
“galaman2nia dalam pekerdiaan- 
sia atan karena menempati kedu- 
Jukan jang besar tanggunp-dja- 
vohnia. sudah termasuk. golongan 
ketiil jang sangat diingini, 'jaitu 
tolongan ..cadii tertingoi”. 

Dokter2 Austria mengeluh 
Belum ' lama berselang ini pwa 

dokter dan mahasiswa kedokteran 
di Austria menjatakan keluhan 'me- 
reka, bahwa situasi kantong mereka 
sama 'buruknja. “seperti kaum inte- 
lektuil 'lain2nia. Seorang dokter - mu 
da ig berpraktek dirumah-sakit, se: 
lama 2 tahun jg pertama sama seka 
li tidak menerima gadii: ia hanja-te 
rima uang saku sadja,” kira2 750 
Schilling.. Sebaliknja, seorang dokter 
ig sudah berpengalaman, ig menje- 
diakan djasa2nja untuk kongsi per- 
tanggungan djiwa nasional, meneri- 
ma djumlah uang tetap sebanjak ki 

3g Mobil An- | 
ti Pelor 

  

dikeluarkan “di Maita pada ma- 

buah kapal perusak Inggris akan 
menggabungkan diri dengan ka 
pal Yugoslavia jang” membawa 
marsekal Tito dalam kundjungan 
nja ke Inggris. Kapal2 Inggris 
tsb. akan mengawal kapal Tito 
tsb. sampai Djibraltar. 

Sementara itu dikabarkan dari 
London, bahwa untuk keperluan 
perdjalanannja “di London nanti, 
bagi Tito telah disediakan mobil 
berlapis badja dengan djendela2 
jang tidak mempan peluru dan pa 
sukan pengawal jang istimewa. 
Tindakan ini diambil untuk men- 
diamin keselamatannja, “karena 
ini adalah untuk pertama kalinja 
Tito mengadakan kundjungan ke- 
negeri Barat. ' : 

  
antara 800. dan 2.000 Schilling. |“, 

seorang peme- : 
gang buku gadjinja kira2 1.700 

ling. Djuga pegawai? kereta api! 

KOMINIKE angkatan laut jg 

lam Selasa menjatakan, bahwa 2 ' 

    

Jang dahulu merupakan golongan 

psateng : @ustria:” lama. jai 
kuat, id : 2 

Lebih dari 5076 dari djumlah 
pengusaha ketjil di Austria 160. 
000 orang, sekarang tidak mem- 
pergunakan tenaga pekerdja atau 
pun tjalon, karena tidak mampu. 
! Menurut penjelidikan resmi, peng 
|hasilan bulanan sedjumlah besar 
| pengusaha ketjil sangat sedikit be 
i danja (kelebihannja) daripada ga- 
idji rata2 seorang klerk kantor. 
| Tidaklah mengherankan, bahwa 
: sering kali pengusaha2 ketjil me- 
: nutup perusahaan mereka lalu be- 
kerdja sebagai pekerdja terlatih 
dipabrik2 besar — karena sse- 
orang pekerdja, terutama djika ia 
ahli dalam . tjabang2 pekerdjaan 
tertentu, lebih. besar penghasilan- 
nja daripada anggota kelas perte- 
ngahan. jang manapun djuga di 
Austria. Djuga pekerdja tidak ter- 
latih penghasilannja lebih besar 
dari pada pegawai kantor2 rata2, 
sedangkan pekerdja2 terlatih dja- 
rang sekali upahnja kurang dari 
2.000 Sehilling sebulan. 

Keadaan sebelum pe 
gi & kelemahan kelas aon. 
Sebelum Perang Dunia II. Aus- 

tria dipandang orang sebagai 
Sorga kelas pertengahan”, dima- 
na buruh kantor, pengusaha ke- 
tjil dan kaum intelektuil jang be- 
sar djumlahnja itu dapat hidup 
senang. 5 

« Akan tetapi ketika tahun 1945 
dan 1947 diadakan, perobahan2 
dalam sistim keuangan, jang me- 
rupakan pukulan2 sangat hebat 
bagi orang2 jang mempunjai tabu 
ngan serta mengeringkan tjada- 
ngan2 keuangan kelas pertenga- 
han. Ini belum tjukup lagi: anta- 
ra 1948 dan 1951 diadakan 5 
.perdjandjian2 upah-harga”. Me- 
nurut ,,perdjandjian2” ini, imba- 
.ngan antara . upah pekerdja.. dan 
harga2 jang “meningkat itu tak 
berobah, sebaliknja bagi kelas 
pertengahan: perbedaan antara ga 
djiidan harga2 jang makin me- 
ningkat itu makin lama makin be 
sar. Kelemahan kelas pertengahan 
di Austria terutama ialah bahwa 
golongan2 jang merupakan kelas 
tadi hingga kini belum pernah ber 
sepakat dan mengkoordinasi usa- 
ha2 mereka dalam satu badan jg. 
tjukup kuat, untuk mendesakkan 
dipenuhinja tuntutan2 mereka. 
Sementara ini situasi bertambah 

'buruk dan kesulitan keuangan ke 
“las pertengahan Austria ini men- 
djalar mendjadi bahaja sosial jg. 
besar. : 

  
  

MAO TSE TUNG telah menjam 

but meninggalnja Stalin dengan sua 

tu karangan dalam ,,Harian Rakjat” 

jang berkepala ,,Persahabatan”, di | 

mana ia memudji Stalin sebagai se- 

orang ,.genie jang terbesar dari abad 
sekarang”. Selandjutnja Mao menem 
patkan Stalin disamping Lenin da- 
lam daftar orang2 besar dan berka 
ta: Sumbangan kawat Stalin kepa   
besarnja”. Selandjutnja 1 
bahwa kegiatan2nja telah membim 

da abad kita dengan kegiatan2nja bagai suatu partai jang dipimpin oleh 
ik dilapangan teori maupun dilapa j Lenin dan Stalin sendiri, adalah jg 
ngan praktek adalah tidak ternilai, paling banjak ,.makan garam”, dan 

dikatakan, ! 

bing rakjat Sovjet Uni dan kaum bu 
ruh dari semua negeri untuk mero 
bah keadaan? dunia dalam arti, bah 
wa keadilan demokrasi rakjat dan 
sosialisme telah mentjapai kemena 
ngan disuatu sektor jang penting da 
ri dunia ini, jaitu sektor jang meli 
puti lebih dari sepertiga djumlan 
penduduk dunia, lebih dari 800 dju 
ta orang penduduk. 

Partai Komunis Sovjet Uni, seba 

partai manapun djuga didunia - ini. 
Dan partai inilah jang mendjadi tau 
ladan bagi kita, baik “dimasa jang 
lampau, maupun sekarang “dan “di- 
masa datang. Demikian Mao: Selan 
djutnja dalam karangannja itu Mao 
mengemukukan kepertiajaannja pe- 
nuh, bahwa sentral komite Partai Ko 
munis Sovjet Uni dan pemerintah 

akan dapat mengikuti djedjak jang 
telah diajunkan oleh Stalin kearah 
kemegahan komunisme dan kemena 
ngan2 lebih landjut. Menurut United   paling teratur dikemudikan dengan 

teori2 kalau dibandingkan dengan 
Press, dalam komentarnja mengenai 
karangan Mao Tse Tung tersebut, ka 

Sovjet jang dipimpin oleh 'Malenkov ! 

Mao Mulai Anggap Sepi Malenkov? 

naruh arti jang besar dalam susunan 
| kalimat Mao, dimana Partai Komu 
| is Sovjet Uni seakan-akan lebih di 
pentingkan daripada pemerintah Ma 

: lenkov. 
Dalam hubungan ini kalangan pe 

| langan- setengah resmi di Tokyo me 

| 

(nindjau di Tokyo berpendapat, bah 
wa dengan meninggalnja Stalin, Mao 
akan merenggangkan ikatannja de 
ngan Sovjet Uni, baik dilapangan po 
litik dalam negeri maupun dalam 
soal2 internasional, sehingga RRT 
dibawah pimpinan Mao akan "mem 
punjai arti jang lebih besar lagi di 

“Asia, ! 

dari pasukan2 

.kikuti.oleh satuan2 dari Mobbrig Po 

"Ira anggauta dari pelbagai 
bahkan djuga 

: “ Jama jang : LG 
ng tidal Na “2 Ftaja Kompi masing2 akan berlom- 

' Biaja Sedikit—Hasil Bagus—Suatu Waagstuk 
) — Jang Memuaskan 

(Oleh : Wartawan Kita) 

SEDJAK MOBILE BRIGADE mengalami reorganisatie dalam 
pertengahan tahun 1951, bahkan sedjak pengakuan Kedaulatan Re- 
publik Indonesia dalam tahun 1949, pasukan2 Mobbrig Polisi Dja- 

| wa-tengah jang djumlahnja dalam tiap Karesidenan hanja 1 Kompi 
itu, tidak pernah mempunjai wakta jang tjakup untuk istirahat: pa- 
sukan2 tersebut ganti-berganti bertugas didacrah-daerah jang katjau 
Baru pada pertengahan bulan Februari 1953 sebagian besar dari pa 
sukan2 Mobbrig mendapat istirahat dan diganti oleh kesatuan2 Ten- 

tara, mitsalnja didaerah M.M.C. 

| Selama bertugas. itu, para anggau 
ta tidak banjak mendapat kesempa- 
tan untuk berolahraga, untuk. meng 
hibur diri, apalagi berkumpul: men 
djadi satu sekian kompi mendjadi 

| satu. Baru setelah sebagian besar 
Mobbrig mendapat. 

istirahat untuk waktu jang pen- 
dek” belakangan ini, maka timbul 
|lah initiatief untuk mengadakan. sua 
tu ,,meeting” jang achirnja mendja 
di Pekan Olahraga Mobbrig Polisi 
Djawa-Tengah ini, suatu Pekan Olah 
raga, jang diusulkan oleh beberapa 
anggauta terkemuka pada. tanggal 
22-2-53 kemudian dapat dibuka pa 
da tanggal 4-3-53 dan berachir pada 
hari Selasa kemarin, 10 Maret 1953: 
hasrat. jang sangat besar dari para 
Komandan Kompi serta anakbuah- 
nja, persatuan mereka-jang erat, dan 
discipline mereka jang sudah men 
dalam mendorong Panitya jang dike 
tuai oleh Sdr. Soewarno Soerjopoetro 
(Komisaris Muda Polisi) untuk da- 
pat mewudjudkan apa jang mereka 
inginkan, jaitu suatu meeting, beru 
pa Pekan Olahraga jang melulu di 

lisi sadja. Suatu meeting, dimana pa 
daerah, 

ada pengikut. dari 2 
Kompi Mobbrig Surabaia dan Kedi 
ri jang kini sedang membantu bertu 
gas di Djawa-Tengah, dapat saling 
mengenal, dapat mempererat tali per 
saudaran, dapat saling tukar penga 
laman, dapat saling menghargai ke 
madjuannja masing2 dalam pelbagai 
tjabang olahraga dan achirnja dapat 
memelihara persatuan jang kini kita 
butuhkan. SI 

Beaja sedikit. 
Pekan Olahraga ini memakan be: 

ja tidak lebih dari Rp. 15.000.— (! 
mabelas ribu rupiah) djumlah man: 
didapatnja oleh Panitya dari sumbz 
ngannja Bapak? Pemimpin Kepolisi 
an di Djawa-Tengah jg dapat meng 
hargai hasratnja anggauta2 Mobbrig 
sebagian beaja lagi dipikul oleh ma 
sing? Kompi, mitsalnja makannja pa 
ra anggauta dsb. Djika diingat, bah 
wa didalam Pekan Olahraga ini da- 
pat dihibur 550 pengikut jang .ma- 
sing2 mewakili kesatuannja (djum- 
lah ada 14 rombongan, masing? me 
wakili Kompinja: tiap rombongan 
terdiri dari 40 orang), maka usaha 
ini dapat dibanggakan. Didalam Pe 
kan Olahraga ini para rombongan d: 
bangkitkan rasa ,.dapat "mengharga: 
kepandaiannja orang lain”-nja dan 
setetahnja"- Pekan Olahraga ini nis 

ba untuk mentjapai kesempurnaan 
tidak sadja dalam keolahragaan atau 

kepandaian lainnja, tetapi dalam pe 
satuan, discipline!!!” Inilah jang te: 
penting dari lain-laimnja. 5 

Selama Upatjara Pembukaan pad: 
hari Rebo tgl. 4-3-1953 dan wakti 
upatjara penutapan pada hari Sek 
sa pagi tanggal 10-3-1953 jang se 
muanja dilakukan di lapangan Olah- 
raga Pandanaran, TIDAK BANJAK 
PIDATO JANG DIUTJAPKAN 

pada upatjara Pembukaan Bp. Kep: 
la Polisi Propinsi Djawa-Tengah ha 
nja berkata: ,,Dengan  penierahar 

POMOB saja membuka Pekan Olak 
raga Mobbrig” sedang pada upati: 
ra penutupan POMOB Bapak Waki 
Kepala Polisi Propinsi Djawa-Tengak 
hanja berkata ,.Saja bergembira bat 
wa POMOB telah selesai dan .mene 
lorkan hatsil2 jang sangat memua 
kan, semoga persatuan dapat dipel: 
hara dan saling menghargai tertanam 
disanubari para anggauta jang mengi 
kuti POMOB ini. Maka POMOB dgn 
ini saja tutup”. Pidato2 lainnja ti- 
dak ada, dan POMOB berdjalan te 
rus dengan selamat sampai achirnja: 
ribuan ra'iat turut merasakan ke- 
gembiraan, karena mereka dapat mg 
njaksikan semua pertandingan dgn 
pertjuma dan tidak mendapat hala 
ngan sedikitpun. 7 

Bahwasanja dengan POMOB ini 
Mobbrig. Polisi tidak merasa berdiri 
sendiri dan tetap merupakan salah 
satu anggauta keluarga dikalangan 
Kepolisian Negara serta tidak ber- 
maksud menundjukkan ,.keistimewa 
an ,,Mobbrig dikalangan Kepolisian 
Negara, terbukti distas karena dalam 
upatjara2 POMOB hanja Pemimpin2 
Kepolisian sadja jang diundang. PO 
MOB, suatu .,waagstuk” telah dimu 
lai, berputar dengan lantjar dan “te: 
lah berachir dengan selamat, demiki 
an keterangan Ketua Panitya Pekan 
Olahraga- Mobbrig ' Djawa Tengah. 
mengenai kesan2nja tentang olahraga 
tsb kepada wartawan kita. 

  

  

Kedjuara- 
an: POMOB 
Kesudahan Pekan Olahraga Mobic 

le Brigade Djawa Tengah jang diada 
kan di: Semarang .sedjak tanggal 4 
hingga 10 Maret kemaren adalah 
sbb: 

1. SEPAKBOLA: 
Djuara ke-1 Kes. Mobbrig Ra- 

yon Jogjakarta Ki 5155: Djuara ke-2 
Kes. Mobbrig Reserve Djawatengah 
Ki II/5138: Djuara ke-3 Kes. Mob 
brig Rayon Pekalongan Ki 5146. 
2, VOLLEY-BALL: 

Djuara ke-1 Team Mobbrig Rayon | 
Pekalongan Ki 5146: Djuara ke-2 Te 
am Mobbrig Rayon Surakarta Ki 
5142, Djuara .ke-3 Team Mobbrig 
Reserve Djawa Timur Ki 5114. 
3. BULUTANGKIS: 

Djuara ke-1. Team Mobbrig Ra- 
yon Jogjakarta Ki 5155:  Djuara 
ke-2 Team Rayon Surakarta Ki 5142 
Djuara ke-3 Team Mobbrig Reserve 
Djawa-Tengah Ki 11/5144. 

4. MENEMBAK Rombongan: 

Djuara ke-1 Regu Mobbrig Reser 
ve Djawa-Tengah Ki 11/5138: Djua- 
ra ke-2 Regu Mobbrig Rayon Peka 
longan. Ki 5146: Djuara ke-3 Regu 
Mobbrig Rayon Semarang Ki 5110. 
5. MENEMBAK (Komandan patroli) 

Djuara ke-1“ Kommandan Regu 
Mobbrig. Reserve Djawa Tengah Ki 
I/513: Djuara ke-2 Komandan Regu 
Mobbrig Reserve Djawa-Timur Ki 
5114, Djuara ke-3 Komandan Regu 
Mobbrig Rayon Jogjakarta Ki 5155. 
6. MENEMBAK dgn Revolver 

Djuara ke-l. Inspektur Polisi kl.-1 
Sudono Ki 1/513: Djuara ke-2 Pem- 
bantu Inspektur Polisi KI.I Surono, 
Ki H/5138: Djuara ke-3 Pembantu 
Inspektur Polisi kl.-1 Maksum, Ki 
5195: 

Djuara2 No: 4, 2, 3 semuanja men 
dapat hadiah2 dan piala2. 

1. Pada hari Minggu malam Senin 
tgl. 8 malam 9 Maret 1953 di tem 
pat berenang Stadion diadakan per 
tandingan berenang jang sifatnja se 
bagai tambahan dan hiburan dan 
hatsilnja sebagai. berikut (mendapat 
hadiah . tambahan): 
Sehoolslag 50 Meter: 

No. 1 Sdr. Soedjoes Ki 5166 dalam 
waktu 51,06 Sec.: No. 2 Sdr. Karjo 
|redjo..Ki. 513 dalam - waktu 52.09 
Sec. No. 3 Sdr. Djoemadi Ki 5110 
dalam waktu. 53,05 Sec. 
Vrije Slag: 

No. 1 Sdr. Alex Ki 513 dalam 
'waktu 35,03 Seconde: No. 2. Sdr. 
Soekardi Ki 5138 dalam waktu 45,08 
Seconde: No. 3 Sdr. Markam Ki 
5166 dalam waktu 46.00 seconde.   c..Mendapat hadiah hiburan: (Me, 
nembak dengan Revolver) Pemban- 
tu Inspektur Polisi-YI Mohamad Se 

'ger dari Ki 5168 karena waktu jang 
ditjapai berbeda satu per-sepuluh se: 
conde dari Djuara Menembak dgn 
Revolver No. 3. 

d. Mendapat hadiah tambahan. 
Pembantu Inspektur Polisi ki-H 

AMAT dari Ki 5155 Jogjakarta ka 
rena mempunjai ketabahan hati jg 
sangat besar ketika ia didjadikan sa- 
saran 2 orang penembak dengan re 
volver. Pip-II memegang 2 schijf dan 
berdiri 30 meter dari penembak re 
volver' jang - semuanja melepaskan 
tembakan2 dengan “berdiri achirnja 
berhatsil dengan sangat memuaskan 
dan selamat. 

e.. Mendapat HADIAH TAMBAH 
AN berupa PIALA BERGANTI 
(Wisselbeker). 
Kompi 5155 Jogjakarta karena da 
lam POMOB ini telah menggondol 
hadiah? jang terbanjak. 

Pertandingan sepakbola sebagai 
penutup dari pada- Pekan Olahraga 
Mobbrig. Djawa Tengah telah di- 
adakan “kemaren. sore dilapangan 
Pandanaran antara Kes. Mobbrig. 
Djawa Tengah dan Polisi Kota Se- 

marang. Pertandingan ini berachir 
2—3 “untuk kemenangannja Polisi 
Semarang. 
Pembagian piala2 dilakukan pada 

Malam Perpisahan di Gedung GRIS 

bo tanggal 10/11: Maret 1953: dimu 
lai djam 19.00. 

——m   

USIS TIDAK AKAN MENGE- 
LUARKAN LAGI BULLETIN2.     

Eden Dan Eisen- 
hower Berunding 
Mengenai Pemerenta- 
han Russia Sekarang 
Menteri luar negeri Inggris, An- 

thony Eden, dan presiden Amerika 
Serikat, Dwight Bisenhower, “dalam 
pertemuanaja pada-hari Senen telah 
membitjarakan susunan '- pemerinta- 

han Sovjet' Uni ig baru serta: keada- 
an internasional pada “umumnja. 
Eden kemudian menerangkan kepa- 
da pers, bahwa . soal meninggalnja 
Stalin serta semua akibatnja telah 
dibitjarakan “dalam pertemuan jg 
memakan waktu tidak kurang dari 
112 djam itu. Pada sore  harinja 
Eden bertolak ke New York untuk 
mengundjungi PBB. Pada hari Djum 
'at atau Saptu jad. ia akah kembali 
ke Inggris. : 

10 

    

   Gatal 
joe kulit 
Gatal susah “Itu. dapat 
dihilangkan dengan 

| eeDakDaNBaLsem 
PUROL 

Dirumah obat & Toko? 

           

     

    

       
  

(hari, demikian diumtimkan oleh 

Mulai hari Djum'at jang akan 
datang, dinas penerangan Ameri- 
ka Serikat di Djakarta tidak akan 
mengeluarkan lagi ' bulletin2-nja 
jang biasanja dikeluarkan tiap2 

dinas tersebut. Dalam. pengumu- 
man itu diterangkan selandjutnja, 
bahwa Setelah diadakan analisa 
diantara pertanjaan2 jang diper- 
oleh dari para pembatja ketika di 
adakan suafu enguete, maka dipu 
tuskan bahwa kepentingan2 para 
pembatja tadi dapat dilajani se- 
baik-baiknja dengan memperba- 
njak djumlah karangan2 jang di- 
muat dalam  madjalah bulanan 
American Miscellany” jang diter 
bitkan pula oleh dinas tersebut”. 

    

  

M.S. RAHAT . 
TABIB 

Seteran 109 — Semarang. 

Tabib jang paling terkenal di In- 
donesia dan dapat banjak pudji- 
an. Specialist untuk Wasir (Aam- 
beien) ASTHMA KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE dan lain2 Pe- 
njakit. ZONDER OPERATIE. 

Dj. bitjara: (Pagi 9—12 

Bodjong pada hari Selasa malam Re 4 

    (Sore. 5-—7 

  

  

   

    

                                      

   

    

     

                              

    

   

        

    

    

        

Beberape snapshots dalam perloim- 
baan Pekan. Olahraga Mobiele Bri- 
gade Polisi seluruh Diawa- Tengah, 
jang diadakan di Semarang sedari 
tgl. 4 hingga 10- Maret kemaren. 
Gambar dari atas kebawah: “ Insp. 
Polisi I Sudono beraksi dalam per- 
lombaan "menembak, 2. Djuara me- 

nembak dengan revolver: dari kiri 

ke-kanan IP Sudono, PIP Surono 

dan PIP Maksum, | 3. Kesebelasan 

Ki 5155 Jogja, djuara sepakbola 4. 
Dua orang paling kanan ialah djua- 
ra ke-3 bulu tangkis, dari Ki 51445 
5. Djuara ke-ll Volley-Ball, team 
Volley Ki 5142 Solo: 6. Rombongan 
pengikut perlombaan menembak se- 
dang merajap mendekati sasarannja: 

7. PIP Sudono dan PIP Maksum se- 
dang menembak — dengan: senapan 
Jungle Rifle pada sasarannja, sasar- 
an tembakan. ini letaknja dalam dja- 
rak 100 meter dan dipegang oleh 
PIP Amat jang berdiri tegak dengan 

: tabahnja. 

Hari2 Li- : 
s bur: Buruh 
Pengumuman Menteri 

Perburuhan 4 

MENTERI  PERBURUHAN 
I. Tedjasukmana, telah menetap 
kap suatu peraturan tentang Hari 
Libur bagi kaum buruh, jang ber 
laku mulai tgl. 7-3-53. Menurut 
peraturan itu kaum buruh menda 
pat 14 hari libur setahun dengan 
menerima upah penuh pada hari 
bari libur ita. Peraturan Menteri 
itu sebagai berikut: Pasal 1. 

Semua buruh mendapat istira 
hat dengan upah penuh pada hari 
libur tersebut dibawah ini: 

1. Tahun Baru 1 Djanuaris 2, 
Proklamasi Kemerdekaan: 3. Nu 
zutul-Our'an, 4. MPradj Nabi Mu 
hammad s.a.w.3 5. “Idilfitri (sela 
ma 2 hari): 6. 'Idil,adha 7. 1 Mu 
barram, 8. Maului Nabi Muham 
mad s.a.w.3 9. Wafat Isa Al Ma 
sih: 10. Paskah (hari kedua): 11. 
Kenaikan Isa Al Masih: 12. Pante 
Kosta (hari kedua), 13. Natal 
(bari pertama): 14. 1 Mei, 

Pasal 2. Untuk daerah dimana 
penduduknja memerfukan hari li- 
bur lain dari pada .tersebut pada 
pasal 1, dapat ditetapkan peratu- 
ran lain tentang hari libur jang 
chusus bagi buruh jang berkepen- 
tingan dalam daerah itu. 

Dalam hal: demikian djumlah 
hari libur untuk daerah itu tidak 
akah lebih dari 15. 
Pasal 3. Djikalau : Hari Libur 

“jatuh pada hari Ahad maka bu- 
ruh mendapat upah penuh. Djika- 
lau pekerdjaan ' menurut sifatnja 
aarus didjalankan terus pada ha- 
(2 libur itu, maka buruh menda- 

pat upah Ssedikit2nja dua Kali 
Ubah biasa, 

  

   



    
     

    Pada hari RABL 
untuk umum. 

     

      

      
   

   
   
    

  

   

   

    

  

     

  

    

    

     
   

     

  

553 apling dapat diperoleh di : 
Kantor2 Daerah Hutan jang bersangkutan 
Kantor Inspeksi Djawatan Kehutanan Bag. ke I 

  

  

, tanggal 18 Ma'ret 1953 akan dia 
     

— | Lelang dimulai padafdjam 9 pagifdanSbertempat dis OIL 
“| Gedung: G.RLS. Bodjong No. 116, SEMARANG ||” 

Adapun jang dilelangkan ialah berupa kaju2 djati pertukangan dan ||”. 
kaju-bakar jang terletak dipenimbunan dari daerah I ta sebagaiberikut: |l 
DAERAH — HUTAN” (PENIMBUNAN ” ||" 

1. RANDUBLATUNG : Doplang, dan Randublatung. " Salinan ata 

"$ AN : Medang, Mantingan dan Landoh. Un LG 
3. 2 Gambilangu, dan Kalibodri. Ye 

4. : Kunduran, dan Bandjarwaru. Na EK 

- : Wirosari, Sambiredjo, Majahan, dan Getas. || 

6. : Brambung., Tanggung, Kedungdjati I, II. || 
Gedangan, Padas. KEK Au 

7. KEBC : 'Terongan, dan Sale. Na 
8. PATI : Pati, Djepara, dan Taju. 3 

9. IJEEL : Batokan, Pasarsore. dan Tjabak. Ni 
10. INSP Djalan Deli, HW. 13 Semarang, : 

D 

di Bandung. .   
    

  

  

         

Kedua buku tersebut dikarang oleh USMAN EFFENDI 
Pesenan dari luar kota harus tambah Porto 10 pCt. 
Pedagang dan Toko2-Buku dapat potongan jang pantas. 

Keterangan pada Pendjual Tunggal: 

Toko-Buku ,,GUNUNG AGUNG” 
dih Thay San Kongsie, 

Kvwitong 13 Kotakpos 135 

Telp. 4578 Gmb. a Djakarta   
  — 

  

PENGUMUMAN 
No. 2. 

IL Panitya Lambang Kota Besar Surakarta dengan ini mengan- 
djurkan kepada umum guna turut serta didalam sajembara 
embuat lambang Kota Besar Surakarta. 

n. Sjarat-sjarat tentang Jambang : 
! 1. Mengandung sedjarah/riwajat atau legende Kota 

Besar Surakarta. 

2. Mengandung keistimewaan Kota Besar Surakarta 
tentang : 

a. watak dan sifat Kota Besar Surakarta 
b: tentang semangat Kota Besar Surakarta 
& keadaan penduduk dan masjarakat (kese- 

“ djahteraan, — kemakmuran, ketjerdasan, 

ethiek, moraal dil.) 

d. kedudukan Kota Solo didalam dunia ke- 
budajaan. 

3: a. Dilukis dengan ukuran sekurang?nja 25 cm X 

35.cm. 
b. Lukisan harus berwarna. 

€. Bahan lukis bebas. 

d. Diatas lukisan tidak boleh terdapat tulisan atau- 
pun tanda-tanda lain jang tidak termasuk 

lambang. 

III. Tjara mengirimkan : 

1. Gambar, beserta pendjelasan jang diberi nama sa- 

maran dimasukkan dalam sampul tetutup tersendiri 

(Sampul Ke: tk 

2. Surat pengantar dengan alamat sesungguhnja dima- 

sukkan didalam sampul tersendiri (Sampul ke II). 

3.Sampul ke I dan ke II didjadikan satu bingkisan 

dan dikirimkan kepada Dewan Pemerintah Daerah 
. Kota Besar Surakarta. 

TV. Waktu : Pengiriman-pengiriman harus telah diterima oleh 

: Dewan  Pemerin tah Daerah Kota Besar Surakarta 

selambat-lambatnja pada tanggal 15 - Mei - 1953. 

Bs V. Hadiah :a. Hadiah pertama Rp. 3.000,— (tiga ribu rupiah ): 

h. b. Hadiah kedua Rp. 2.000,— (dua ribu rupiah). 
c. Hadiah ketiga “Rp. 1.000,— (seribu rupiah) 

d. 4 buah hadiah hiburan a Rp. 250,— (dua ratus 

lima puluh rupiah). 

: an , Sr 
VI. Penetapan hasil sajembara : 

1. Penetapan hasil sajembara dilakukan oleh Dewan 

Pemerintah Daerah berdasar pertimbangan suatu 

jury jang dibentuk oleh Dewan Pemerintah Da- 

erah Kota Besar Surakarta. 8 ' 

2. Semua pengiriman (termasuk hak tjipta) mendja- 

di hak Peaerimtahi Daerah Kota Besar Surakarta. 

3. Terhadap penetapan hasil tersebut 1 tidak diada- 

kan surat-menjurat. : : 

' 4, Panitya Lambang Kota Besar Surakarta dimana 

— perlu berhak mengadakan perubahan-perubahan 
didalam lukisan jang terpilih. 

| Surakarta, 10 Maret 1953. 

PANITYA LAMBANG KOTA BESAR 

SURAKARTA 

  
   

    

   
   

  

   
   

  

   
    
   

     

   
    : . Sekretaris, Ketua, 

D (R. G. DOERIAT). (SOEFONO). 
  

  

2 In » 3 5» IV, di Surabaia dan 
Am 2 ». » HI. di Semarang. 
Bagian Pendjualan Hatsil Hutan. — : 

t. na Bang Lenka eta PASANGLAH 

3 Nan Na " ADPERTENSI dalam 
g Pp E NT IN Gi!!! Harian : 
E “UNTUK PARA PELA Ja R SEKOLAH MENENGAH Suara Merdeka” | 

KG SASTERAWAN - SASTERAWAN INDONESIAI 4 Rp. 13.— 
ku 200 TANJA DJAWAB TENTANG SASTERA 
e 5 £ INDONESIA» 9. T— 

a 

G 
Twice 

Departure from Djakarta each Tuesday and Thursday - Departure from Bangkok “each Wednesday and Friday 
“. For further information please apply: to: : 

  

2 

  

     sanam como ik 
P E SIAN AIRWAYS announce the opening of a 

Service Djakarta — Singapore — Bangkok v.v. 
on 12th. March 1953 

    
Weekly 

  

KRU 
x 

INDONESIA ». Head Office: 15 Djalan Nusantara— Djakarta, and the 
$ LocalsRepresentatieves and Booking Agents of Garuda 

Indonesian Airways all over Indonesia « ....£5 

BANGKOK: —— Thai Airways Company LTD. 
“ Airways House, 6 LarniLuang Road. 

Mena ana 

  
      

  

  

Inilah kaleng 
| jang berisikan 
cacao jang terbaik /& 

        Nafsu Besar —Tenaga—- Kurang 
ADALAHJSEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? ena 

Penjakit JIRIAN (Spermatorehoa),  TMPOTENTIE Waah 
| Sjahwat) Tanda-tanda Penjakit Selalu Marah-marah, Muka Pu- 
tjat, Makanan Kurang Hantjur, Perut Kembung, Kepala Pu- 
sing2, lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki tangan dingin Semut: 
semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung 
bar, selalu mimpi2 untuk itu semuanja kami saitakan OBAT 
JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA ,JARIANOL,. 
Special Buat Laki2 harga per botol Rp. 20.— ,,0OVUMATAZOL” 
Special buat Perempuan harga per botol Rp. 25.—, ,,Obat Mi- 
njak Surga Dunia” Buat Laki2 pakai luar Rp. 10— ,,BLACK 
AIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 10095 tidak. luntur Ga- 

ransi Harga Rp. 5.— Rp. 10.—Rp.15— Rp. 20— Rp. 30.— 
dan Rp. 50.— per botolnja. Zalf Face Cream ,,TJAHAJA JU- 
SUF” Buat Ilangkan Item2 Djerawat Kukul dan Kekolotan di 
Muka Laki2 dan Perempuan Harga Rp 25— No.2 Rp 10.— 
»SULFAN OIL” Obat Gatel Kudis Koreng DII. Rp. 5— per 
botol ,,GALINUS” Special buat Batuk T.B.C. dan Batuk kering, 
harga Rp 25.-— satu botol ,,KATRAH-NOOR” Special “ Obat 
buat Mata, Kurang Terang, Liat Putih2 dan putih didalam Mata, 
Kelihatan seperti Asep Dl. Harga Rp. 15.-— Obat-obat dikirim 
diseluruh INDONESIA, WANG di muka Tambah Ongkos 1076. 
Untuk mengobati segala penjakit Juar atau dalam, Sakit MATA, 
Kentjing Manis, Kentjing Nanah Mati Badan linu2 BENGEK 
(ASTHMA), Sakit Gindjel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak ac- 

10 hari sembuh dan keluar Akar2-nja tidak dengan Operasi (Po- 

Orang jang Kepengin punjai Anak). 

World Famous Prof. Tabib Fachrudin. 

No. 14 Sawah Besar, Phone 3894 G. DIAKARTA 

Djuga bisa dapat Obat2. 
Prof. TABIB FACHRUDIN H. M. B. Nak 

Djalan Tepekong No. 3 Medan 
127 Seranggoon Road Singapore 8 

Agen-agen: 

Toko Fateh Panggung 79 Surabaja. # 
Toko Asia Baru Kebun Sajur Balikpapan. 
Toko Fateh Djl.. Kemakmuran Makasar. 
Perusahaan Mesin Tek, Djl. Stasion Purwakarta. 
Tabib Gasita, Surabaja. 
Sindabad House, Nonongan 77 Solo. 
Toko Manis, Oro-Oro Dowo No. 2 Malang. 
Toko Murah, Djl. Margo Genung Ambarawa. 
Toko Djakarta, Kajutangan 95 Malang. 
M.A. Mirza, Pontjol No. 46 Semarang. 

  

  

  

“Berdebar-de- 

coord Bulanan atau keputihan, WASIR (Aamberen) . di djamin 

tong). Semuanja penjakit di Obatin sampai baik. (Sedia Obat 

  

Fatehudin & Co. Toko Punjab, djl. Pasar No. 45 Djember. 

    

1 Djangan Putus Pengharapan 

   
    

                                

    

    

    

   
     

Mengundjungilah kepada 

A. Wahid Astroloog 
Njang sudah sepuluh tahun berprak- 

Pontianak, 8 Aprir 1952. 

Kepada 

  

  

     
   

    

  

  

  

     

  

      

Toko Obat "BINTANG TUDJUR" tek di Indonesia. Hal bisa MENE- 
' (Krekot No. 11 ) RANGKAN soal Penghidupan, Per- 
JAKARTA RAYA tjintaan, Perkawinan, Kesehatan dsb. 

Ha Consult Rp. 10.— 

N GRAND HOTEL 
Dengan hormat 5 tari Plampitan 39, — Semarang. 

ba ja jang bertanda tangan dibawah : Sx “IE Pant di PAI 
ini Sudjono Djurutulis pada Perusahan Dagang E Ta tag pm 5. 7 
GEO.WEHRY & Co., N.V, Pontianak. IS Kel Ta aa Ana 

Saja sangat merasa girang sekali, Bl 
png dan Sakaan tameng saja menderita sakit ba- Bah 

suda njak saja memakan obat2 batuk jan Ka! i 
bermatjam-matjam keluaran, tetapi penjakit de IA 5OTERG UANG Rp aa 
tidak sembuh djuga. ag Rp. 9— 14 Rp. 5.— Trekkl. 

: Maka setelah saja mentjobakan obat Ta ongkos VRIJ. RIGASTA PILL. 
batuk tjap Bintang Tudjuh kiranja sangat baik se- As | speciaal untuk laki2 tahan lama 
kali untuk membasmi penjakit batuk tersebut, sete- 1g (nikmat) Rp 20.— 3 ds. Rp 57.— 
ah 3 hari saja terus memakan obat itu, penjakit ts SORGA ISTRI PILL. Rp 20.— 

: saja pun sembuh sama sekali. : : : Tn VITANOL untuk laki2. VITA- 

| Ka Hingga badan saja sehat kembali se- a | RIN untuk perempuan Rp 20.— 
SP) “perti sediakala. : “ii 3 ds. Rp 57. lembek, dingin le- 
“Dari itu saja pudjikan sekali lagi, bahwa-obat.. 31 | kas tjape, tulang2 sakit, ada naf- 
.tjap "BINTANG TUDJUH" sangat baik sekali. Dan tak S su kurang tenaga, makan 3 ds. 

bai lupa pul la saja untuk wengutjapkan ribuan terima tangg. dapat tenaga muda EX- 
3 $ ih adanja. TRA KERAS Rp. 60.— untuk 

: orang ada umur atau jang .sa- 
# ngat lembek. PUISJERIN PILL. 

Sa Da Sa na : " Rp. 20— BEDAK & ZALF 2 
8 Paus tas : Ak oraar dari saja, ma Pn ha ay hi- 

angkan kukul besar dan beron- 
d/a GEO.WEHRY & Mean ata Baba tok BEDAK TELOR Rp 5.— 

PONTIANAK. Porto Rp 2.— Masih sedia lain? 
obat. Prijsc. gratis. 
Ind. Kruiden-THIO GIOK GIEM 

“3 Gang Tengah 22 — Semarang.     

  

        

SS CITY CONCERN CINEMAS —— 

      

De SPAARBANK'te SEMARANG” 
  

  

    : - T. Sumarni - Darussalam- S. Poniman 
ROYAL 5.15-1.15-9.15 Astaman -Mien Sondak - M. Budhrasa 

a Naa atm KasH ” | ,MENJAMBUT KELUARGA" 
Jang bertanda tangan dibawah ini saja SOERONO, tempat ting- | film Indonesia baru dgn. 12 lagu. Merdu — Lutju dan Gumbira 

gal Depok 33 Semarang, menjatakan membilang diperbanjak terima 
kasih atas pertolongan Tuan, 

  

  

  

    
  

  

  

| Bantulah P. M. .| Roy Rogers 41 

  
         

UNTRY FOR A LONE , 
GIRL TO TRAIFSE . 
AROUND IN 

, , ROY! COME UP Pee EANWHILE, NEARBY. .. 
BE CAREFUL, MI£5 HEY, ROY! COME Aa | : 

THATS T Y €/ IL WANT TO 
BE ONA SANA Inna Sea GE Yan SOE THING PROFESS0R, W Goop! Now     

    

   

    

    

    
    

   
   
   

   Ke " | NG ) 5 

-— Apa kabar, nona Keene? Da-  - — Hati2lah nona Keene 

pat banjak bahan2 untuk membuat Daerah tersebiit seringkali 

tjeritera di Pikeville? dapat” menjesatkan . orang, 

Ja. Ini hari saja akan pergi apalagi buat seorang gadis is. 

ke Jawbone Canyon melalui djalan sendirian berdjalan2 disekeli- 

pegunungan. ling itu, 

    
    

         COPP ING   

— Hee, Roy. Mari kesini. Saja Sementara itu, tidak djauh dari 
mau memperlihatkan barang $e- Situ. 

suatu kepadamu. -— Professor, saja telah mende- 
ngar, perkataan2 gadis jang me- 

nginap dihotel itu” kepada Rogers, 
bahwa ia akan "pergi ke Jawbone 
Canyon. 

——- Baik. Sekarang amati2lah 
Rogers dan O' Dooley. 

    

  

  

  

  

  

    

  

        

  

  

          
  

          
Tabib M.S. RAHAT Seteran 109 — Semarang Besok malam Farley Granger — Shelley, Winters 

jang mengobati sakit saja WASIR (Aambeien) jang saja derita se- premiere - ' yan ” 
(lama 7 tahun: pengobatan mana tida dengan OPERATIK dalam GRAND sbehave Yourself 
.tempo 17 hari telah dapat sembuh kembali seperti sediakala. She'sa Wolf Whistle in long Black Nylons!. (GEMPAR!) 

Hormat kami, 3 

Semarang, 5—2—1953 SOERONO 2 
Patun Kopala Rumah Gadai Negeri Besok malam Djaga hari mainnja : 

Pa na LAN # di Depok, Semarang. premiere film Malaya paling baru dari SHAW BROS 
" : ROKIAH—D. HARRIS “ . 29 

LN LL AN 2 En Ne ea sJatim Piatu 
Besok Malam premiere Besar Besok malam PREMIERE IND RA (ag Semen Pa Knee — dengan 2 

Mai naga 5 Pn 
Oa Shd (13 th) nan £ Peran Aan 1 i - ing dengan penggeli hati 

esan tempat : dj. 10.—12.—) Ouis. Hayward — Patricia Me La £ 1 : 

2 5 ady in the Iron Mask INDRA - malam penghabisan (u. 17 th.) 

1:3 Las “ “Golor by NATURAL COLOR de 19. Ma Pn AN 
F Gi 3" LOYiy Tjiptaan Alexander Dumas jang ter- il 1 Opv- stery 

" 8 EM NICOLOR MUSicA, masjhur. Pengalaman Baru! — Per- ni Oo k Y Oo Fi e 2 12 2 . 

G3 1 2, tjintaan Teng Pee AN aa Sensaticnal melodrama of spy intrigue - filmed entirely in Japan. 
et Pr gar jg. seru — Pertempuran Pedang 1 Penuh se ic: Me j 
p | 2 heibat utk. kehormaten ketjaniikan SAOS RENA Pata 

19 2 Yaa #1 | dan ketjintaan. Ini I $ 
2 2 tateamna | imi malam pengh. 5-7-9.- R OX Y ni malam d.m.b. (untuk segala umur.) 

2 SA AA Stan Laurel - Oliver Hardy WI Wong kie Chun — Wong Hao 
& Nu F bi l 93 | Y l H J N Y « H Hsi 99 

5 - Ih Ira Diavolo” 13m! Yeh Hwa Na You Chia Hwa Hsiang 
5 -a Ini malam (45 th.) mt en btr melia Alya Wesmsidlndt semak“ hain 5 
s5 Metropole — 5.-7.-9.- : Cu 
g Errol Fiynn — Olivia De Havilland Tea ANA MAN 

1 . 

Ah kawa memek | »Gaptain Blood Tg.: 9 s/d 11 Maret 1953 
EP Na elsa Warner Bros Copy Baru FUB3 Suka Duka seorang Djanda dengan 12 anaknja, 

ra) cu e Ler ARUN PaEto : y Suatu tjontoh jang baik bagi Tuan/Njonja dan sanak 
'G ai "SALA TA ARSY FIGTUNI Akan datang: PAUL MUNI dlm. keluarga saudara. 

Lag ("RATU.DJUWITA") | 1 AM A NN ka Ca " Jeanne Crain — Myrna Loy — Debra Paget 
£ A CHAIN GANG" : dlm. film TECHNICOLOR 

Pemaen dim. film ,Anchors Aweigh” - Spga REo peer vB E 1 Es E S O N t H E I R T Oo E S" 

kenalan Falhor W Ini Malam Premiere Film tsh. mendapat hadiah ..Blue Ribbon Award” | 
athing Beauty dari Esther Wil. 1.00-9.00 (13 th. THEATER NANTIK : Fi | Hama 2 Lagi Yup . MOV an PINNNaN 5 Na ' PENEATng, NANTIKANLAH : Anthony ,VALENTINO" Dexter | 

Frank Sinatra Dahgia2 duri Ceng o : (Radj wboy n segera mengajunkan anggarnja dlm film 

Kelly dan 'Kegirangan dari Berty| AINIAGERS (Kudah Adjaib) SOL9 0 TECHNICOLOR 
Garrett. | "| Sunset in the:West »The BRIGAND” | 
Film Musiek dan asmara jang meng- r Ta Lara aa : aan 

herankan. MN In Trucolor 
ny   Pertjetakan Smg No, S8A/IW/A/T18 

  

  

Didirik 5 : Tn - : ea -. ana 1853 Ka KUXK G0 Ini malam penghabisan Ki: 13 th.) 
anggilan untu menghadiri Stephan MC. Na!ly — Gail Russell — Alex Nicol 

Rapat Umum Luar Biasa dari GEWONE-INLEGGERS AIR in A D E Ten Story of the Jet-Flyers! 
jang akan diadakan pada hari SENIN, tgl. 30 MARET " penuh sensatie ! 
1953, djam 10.00 pagi, bertempat di kantor ,,De Action ! — Danger! — Adventure ! Trails of Glory! 
Spaarbank te Semarang”, Purwodinatan Barat II Nos. EXTRA : Bintjana alam (Stormramp) di Negeri Blanda (Bagian ke II) 
2-4, Semarang 

ATJARA : Ne Pa “3 
' Penetapan usul milan TO Sah Dies esok malam rankie Lane — Biliy Daniels — Charlotte Austen 

wan Komisaris menurut pal 39 dari anggaran | Peter »Rainbow Round My Shoulder | 
dasar. Color by technicolor! dgn. Gadis jg. molek dan lagu2 jg. tersuhur ! 

Semarang, 10 Maret 1953 2 

DIREKTUR. GRAN Dsaseas:gas Ini malam penghabisan (u.seg. um.) 
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