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(2 “IMcArthurA 
    

      

   
   

itu tidak mau | . 

sud pertemuan 

““Selotan pertepaah ovlodat, Mad 

Arthur menurut Fnuana did amu 
   

  

         

    

  

   
       

   

..Gedun antara lait 
dihadliri oleh. pembesar2 kemen 
terian | n dan ketua ga 
bungan kepala? staf angkatan 
Spa Kei na nda gadi tidak pula mau mendjaw 

   tanjaan, apakah pertemuan ' itu talian dengan kemungkinan 
MacArthur akan diangkat untu! 
mendjabat salah satu djabatan 
lagi. (Antara)... 

    

       

kin berkurang Ha harga 
(menerus naik. 

  

- kat dan mengganggu produksi 
textiel ena Ta Peciidiaan be- 
nang untuk keperluan perusahaan 
textiel tjukup terdjamin. (Ant.) 

  

PENJERAHAN 166 ANGGOTA 
—.JBAMBU RUNTJING”. 

Hari Rebo djam 12.15 bertem- 
dimarkas bataljom-324- Teluk 

— “Djambe, Kerawang, telah dilang- 
sungkan upatjara penjerahan 166 
anggota “Bambu. Runtjing” pim- 
pinan Tjamat  (B.R)) Nata. Upa- 
tjara tersebut disaksikan oleh Ko- 
lonel Kawilarang, Komandan Re 
simen 7 dan lain2. Dalam upatja 
ra ini djuga diserahkan sendjata2 
jaitu 6 brengun, 6 Louncher dan 
erpuluh sendjata2 api matjam 
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Ham hal 

«|PertjobaanAtoom? 

di | bekerdja 
injatom di Pasifik jang dilakukan 

gris sedang berlatih didaerah cha 

Akan Dimintakan Hu- 

njatakan.bahwa pemeriksaan “Kedjak- 

sena 

Ps 

on dahak: "2 1. Lisan Merdeka”, 
2 Mn tTeta 4 : G 

Maha Su Purwodin tan Utara No. 11 A. TA pom ut aan 1228, Rumah T Smg. 
Oo Adminisfrasi- pedisi 7 Smg. 

SG Sei yaa dapa . co NIAT h SDIE. SE UAN, h SUK I i Ip. 

Ady. Rp. 0.80, po ana kol, Harga etjeran 60 sen p. lembar, 

      

   

   

Saja tidak 

jg mana terutama 
tar barang2 jang Djerman Timur 

i|pada instansi Indonesia jang berwad 

  

“Canberra Ikut 

PESAWAT2 JET pembom Can berra Inggris hari Rebo kabarnja 
sama dalam pertjobaan2 

oleh A.S. Akan tetapi berita2 tsb. 
tidak disjahkan oleh - kalangan 
resmi. Pesawat2 Canberra dari 
Royal Air Force jang tiba di 
Darwin lebih sebulan jl. telah me 
ngadakan penerbangan2 hingga 
djauh ke Pasifik dengan memba 
wa tank2 bahan pembakar djarak 
djauh.  Pesawat2 pembom tsb. 
naik keudara hampir setiav hari. 
Sebuah pesawat Canberra bebera 
pa waktu jl. telah djatuh disebuah 
tempat terpentjil, akan tetapi pe 
nerbangnja kabarnja selamat. 

Sebuah keterangan resmi me 
ngenai pesawat2 Inggris itu me 
ngatakan, bahwa pesawat2 Ing- 

tulistiwa, jakni didaerah Darwin. 
Komandan sguadron dalam pada 
itu membantah, bahwa pesawat2 
dibawah pimpinannja turut meng 
ambil bagian dalam pertjobaan2 
atom. Kabarnja pesawat? Canber 
ra itu mendapat kesulitan di- 
udara, berhubung dengan pertu 
karan suhu jang sangat besar di 
daratan dan dilapisan2 udara 
tinggi. (UP) 

Penjelundup 
Sampit 

kuman Pendjara? 

KALANGAN KEDJAKSAAN 
Prop'nsi Kalimantan . dalam suatu 
keterangannja kepada ,,Antara” me- 

ngenai penjelundup Sampit sebagai- 
mana jang pernah dikabarkan, me- 

saan dalam hal ini sudah selesai. Se 
lambat2nja pada April jang .akan 
datang, penjelundup Sampit jang 
terdiri dari 5 pedagang Tionghoa 
itu sudah dapat diadili. 
Mengenai tuntutan kompromi jg 

dimadjukan oleh Djaksa Agung, ter 
dakwa tak dapat menjetudjui, demi- 
kian kalangan Kedjaksaan Propinsi 
jang mengachiri keterangannja, bhw   lainnja. Para anggota B.R. jang 

baru diserahkan diasramakan 
di Teluk Djambe. 

Min is 

5 

rangan Indo-China Jg Sudah Berlangsung 7 Th. Itu 

KOMANDO TINGGI PERANTJIS mengumumkan 
sebelum achir minggu ini akan sudah ada ketentuan tentang nasib 
pertahanan Perantjis di Dien Bien Phu, 
nel Christian de la Croix de Castries. 
pasakan2 Uni Perantjis d 

kobar selama 7 tahun. 

deradjat dengan serdadu Uni 
an-serangan terhadap Dien 

jang lalu. 

Setelah pada malam Minggu j.l. 
pasukan2 Ho berhasil merebut 
pos, jang termasuk rangkaian perta- 
hanan Perantjis sekitar Dien Bien 
Phu, diduga bahwa mereka akan 
meluntjurkan serangan terhadap per- 
tahanan Dien Bien Phu disebelah 
Timur dan Selatan. 2 Pos pertahan- 
an Perantjis jang telah direbut oleh 
pihak Ho itu menguasai pirtu ma- 
suk lembah Dien Bien Phu dai arah 
Utara. Pasukan2 Ho kini bergerak 

  

ggu Ini Nasib Dienbien- 

phu Akan Ditetapkan 
Dengan-nja Akan Ditetapkan Pula Nasib Pepe- 

' alam Mempertahankan Dien Bien Phu 
mungkin akan menentukan perang Indo Tjina, jang kini sudah ber 

un. Kalangan militer 
mengemukakan bahwa kesanggupan serdadu pihak Ho sekarang se 

ni Lg Dagra jang terlatih baik. Serang- 

teratur daripada serangan2 pasukan2 Ho terhadap Nasan 18 bulan 

21 

| Minh. 

kepada masing2 terdakwa tidak 27 
mintakan hukuman denda- wang. 

(Antara). 

bahwa 

jang dipimpin oleh kolo- 
agalnja atau berhasilnja 

erantjis dalam pada itu 

wasa ini tampak lebih baik 

Balabantuan tentara pa- 
jung Perantjis didjatuhkan 
di Dien Bien Phu. 

Komando Tinggi Tentara Uni Pe-| 
rantjis di Hanoi mengumumkan pa- 
da hari Rebo bahwa satu bataljon, 
lengkap, jang terdiri atas 800 orang) 
serdadu.tentara pajung Uni Perantjis, 
telah didaratkan sebagai balabanta- 
an pertahanan Perantjis di Dien) 
Ben Phu, jang kini mendapat teka-/ 
nan kuat dari pasukan? Ho Chi 

Combat” menjerukan se- 
gera perundingan langsung ' 
dengan Ho. 

Reuter kemudian mewartakan 
bahwa harian ,,Combat” ba pa 
fadjuk rentjananja jang berkepa- 

la ,Angan2 terachir” pada hari 
Rebo mengatakan bahwa mengi-   

  

madju ke Dien Bien Phu dari crah 
Utara dan Barat. Sudah 2 malam 
berturut2 kini tak ada pertempuran 
infanteri, tetapi hanja terdapat tem- 
bak-menembak artileri, jang sengit. 
2 Lapangan terbang Dien Bien Phu 
kini terus-menerus dihudjani peluru2 
meriam dan mortir pihak Ho se- 
hingga serdadu2 Vietnam dan Pe- 
rantjis, jang luka2, belum dapat di- 
selamatkan ke kedudukan Perantjis 
lainnja didaerah delta sungai Merah. 

Kabinet Perantjis terus 
mempertahankan Dien 
Bien Phu. 

Sementara itu djuru bitjara pe- 
merintah Perantjis dalam Mompe: 
rensi pers di Paris pada hari Re- 
bo menjatakan bahwa Dien Bien 
Phu akan terus dipertahankan 
dan kini telah dikirim balaban- 
tuan ke pertahanan Perantjis itu. 

   

| ranfjis mulai mengadakan 

Fo. Dikatakan selandjutnja bah 

pzat pertempuran sengit sekitar | 
Dan Bean Phu keadaan makin! 
mendesak bahwa pemerintah Ta 

pihak rand:ingan langsung dgn 

wa kemenangan militer jarg di- 

Pasaran Jg Luas Bagi B Indonesia Di Djerman-T 
... DARIPADA MEMAKAI djasa2 fihak ketiga Djc 
djuga lebih menjoka hubungan dagang langsung di 
sia, 1 Erich Renmeisen, Ketua delegasi dagang Dj Timur KK Ka Ga pa para and ngan Indonesia. sen menja takan harapannja, mudah2:an per ngan | Isen menja Ba Ka Gjandjian itu Taha ara ereskan An Damn akte Ktu jg Maak, 

u melihat kesukaran mengenai pembajaran maupun da- dar | sngangkutan, demikian Renneisen menerangkan kepada 
'e- | Antara”. Renneisen tidak dapat mengatakan 

djandjian perdagangan ini diadakan 

Saja tidak punja 
tang pengalaman 
perdagangannja dengan negara? Ero 
pa Timur jang mengenai soal2 alat? 
pembajaran tetapi buat pihak saja 
“dapat saja katakan pembajaran “da- 
'pat diatur langsung dengan kredit 
jang diselenggarakan Bank Negara 
Demikian pula hal 
dapa, diselenggarakan dengan lang: 
sung tanpa kesukaran istimewa. Di 
terangkannja 
Djerman Timur jang kedatangannja 
masih ditunggu itu adalah tenaga2 
expert. Mereka itu tidak ada sang- 
kut pautnja dengan djalannja perun 
dingan tapi dapat memberi nasehat? 
pada tingkat peleksanaan nanti, de- 

# mur menerangkan kepada ,,Antara”. | 

I diumumkan mengenai soal 

dah Inggris, Rebo telah menerima 
seputjuk surat dari orang jg tak 

# dikenal, dalam mana jatakan 
|bahwa Ratu Elizabeth dari Ing- 
gris akan dibunuh, apabila Ratu | 

1 gpitak surat tadi, jang rupa2-nja 

polisian di London. Surat tadi ter 
tulis dengan tulisan tangan dan 

     
         

     
   
    

   
     

   

    

a diperhatikan, tetapi ia menerangkan bahwa daf 
nkan akan disampaikan ke, 

Umumnja dapat saja katakan bah 
wa di Djerman Timur ada pasaran 
jang luas bagi hasil2 ekspory Indo- 
ngsia, demikian ia menambahkan. 
.Mendjawab  pertanjaan,  Renneisen 
menerangkan -bahwa ia berpangkat " 
Utusan Istimewa jang berkuasa pe- 
nuh dari Pemerintah Demokratis 
Djerman buat Timur Djauh. Hing- 

ga sekarang - kebutuhan2 ' Djerman 
Timur akan. bahan2 mentah seperti 
jang dihasilkan oleh Indonesia di 
peroleh melalui suatu fihak ketiga. 
Adalah keinginan kami, demikian 
Renneisen, untuk menjelenggarakan 
pertukaran barang itu setjara lang- 
sung, sebagaimana Pemerintah saja 
bersedia mengadakan “hubungan da- 
gang dengan semua negeri atas da- 
sar. persamaan hak dan keuntungan 
timbal-balik. - Barang2 modal jang 
dapar disediakan. oleh Djerman Ti- 
mur antara lain mesin2 pertanian, 
alat2 pembikinan dijalan, mesin2 pe 
ngangkat, mesin2 tekstil. 5 

Disamping itu sedia pula ba 
rang2 kimia, optika, presisi dll. 
Kami berpendapat, kata Rennei- 
sen, pertukaran antara Djerman 
Timur dengan Indonesia hingga 
sekarang sedikit djumlahnja itu 
dapat diperluas sekali dgn meng 
untungkan pembangunan ekono- 
mi kedua negeri. Tapi ia tambah 
kan, banjaknja import barang? 
Indonesia oleh Djerman Timur 
bergantung dari kesediaan pasar 
Indonesia untuk meng-import ba 
rang2 Djerman Timur. Renneisen 
belum dapat mengatakan bila 
rundingan resmi akan dimulai. 
Jang sudah djalan ialah pembitja 
raan2 pendahuluan bersifat in- 
formil. | 

Menurut pendapatnja baik djuga | 
kalau sesudah  diselesaikannja per. ' 

  
perwakilan perdagangan Djerman | 
Timur jang permanent di Djakarta, | 

keterangan ten- ' 
Indonesia dalam 

pengangkutan 

selandjutnja 6 orang 

mikian ketua delegasi Djerman Ti | 

PEMBITJARAAN KEMUNGKI NAN PEMINDAHAN MAR- KAS BESAR INGGRIS 
DARI SUEZ. 

Pemimpin2 militer Inggris di 
Timur Tengah pada Rebo petang 
mengadakan pertemuan 
pembesar2 tertinggi 
dan diduga, bahwa mereka mem 
perbintjangkan rantjangan pemin 
dahan markas besar Inggris dari 
terusan Suez ke Cyprus. 

Pemindahan markas besar dari daerah terusan Sner telat dia 1 

an dan dipertimbangkan sedjak 
beberapa bulan, tetapi sesuatu 
keterangan resmi be An 

tsb. 

  

Djiwa Elizabeth 
Terantjam 

Akan Dibunuh Kalau 
Kundjungi Djibraltar 

CLEMENT DAVIES, pemim- 
pin Liberal dalam Madjelis Ren 

mengundjungi Djibraltar, perben 
tengan Inggris jang sudah ber- 
kali2 diminta kembali oleh Sepa 
njol. Surat sematjam itu telah di 
terima pula oleh pemimpin partai 
oposisi, Clement Attlee. Kedua 

masukkan kekotak pos di Lon 
don, telah disampaikan kepada 
Scotland Yard, markasbesar ke 

rupa2-nja ditulis oleh seorang jg 
berpendidikan baik. Nama atau   Ham2-kan oleh B'dault kini ada 

(“luar batas kemungkinan. 

Tambunan 
MR. TAMBUNAN DARI SEKSI 

Luar Negeri Parlemen dalam per- 

tjakapan dengan Antara menerang- 

kan kejakinannja, bahwa  perdjua- 

ngan kemerdekaan  rakjat melawan 
pendjadjahan, dan dalam hal ini ter 
utama perdjuangan rakjat Tunisia 
dan Vietnam, akan mendapat ke- 
menangan. Dalam pertengahan ke- 
dua dari abad ke-20 imi, sudahlah 
seharusnja tiap pendjadjahan dari   sesuatu bangsa atas bangsa lain di 
hapuskan, dan tiap perdjuangan ke 

berkat perdjuangannja seperti bang- 

tandatangannja tidak ada. 
: (Antara) 

y 

Jakin Perdjoan 
| merdekaan dari sesuatu bangsa su- 
dah seharusnja mendapat simpati 
atau bantuan dari seluruh bangsa2 
jang ada didunia ini, terutama dari 
bangsa jang baru sadja merdeka 

Ka 

Preanger dan Homann. Menur 
i keterangan, dihotel Homann t 
lah dilakukan penggeledahan dar 
tamu2 tidak diperbolehkan kelua 
masuk. Sampai pagi ini belum 
didapat keterangan, berapa oran 
semyanja jang telah ditangkap. 

di Nicosia | 

masukan RRT kedalam PBB 

  

Berhubung dengan Pekan Tahuna 1 

     
"International di Seattle, atase-perdas 

gangan Indonesia di Amerika Serikat, Usodo Notodirdjo, telah menjam- | 
paikan kepada Wakil-Presiden, Nixon beberapa model rumah2 Sumatera 

S3 jang dibuatnja dari perak. 

  

Pemilihan Umum Sovjet 
Muntjul Peran Baru: Georgi Alexandrov 

DIUMUMKAN DI MOSK OW malam Kemis, bahwa dalam 
pemilihan umum jang dilangsung kan diseluruh Sovjet Uni pada 

suara (atau 99,794) telah memilih 
kata tjalon dari Blok Komunis dan golongan tak berpartai, untuk 

hari Minggu jl, 120.479.24 

adjelis Uni dari Sovjet Tertinggi 
tidak setudju ada 240.879 dan jg 
lah suara Pe aulia tjalon -tjalon untuk Madjelis Golongan2 

2 5 Bangsa ada 99,844. 

Razzia Di 
Bandung 

Lagi 2 Orang Belanda 
Ditangkap 

DALAM SUATU tindakan ke 
|amanan serentak jang dilakukan 
Rebo erna Menata kota Bandung 
oleh alat2 kekuasaan negara, te 
lah ditahan oleh jang berwadjib 
dua orang Belanda, Schenkel dan 
Schouten, masing2 manager dan 
pegawai hotel Homann. Mengenai 
sebab2 penahanan tsb. belum di 
dapat keterangan. 

Razzia serentak tsb. dilakukan 
hari itu dari djam' 15.00 hingga. 
djam 19.00 dibeberapa bagian 
kota Bandung dan antara lainnja 
jang menarik perhatian umum ia 
lah pemblokkiran kompleks hotel 

     

   

  

(Antara) 

RRT Spj Ditem- 

patkan Dim Ke- 
dudukannja 

Di PBB 

RADIO REPUBLIK Demokrasi 
Vietnam hari Selasa j.l. menjiar- 
kan kutipan2 dari sebuah kara- 
ngan jang bernama ,,Kedudukan 
jang kuat dari RRT digelanggang 
internas:ona?”. Karangan ini ter- 
tulis dalam harian Partai Laodong 
(Komunis) jang bernama ,,Nhan- 
dan”. Harian itu mengatakan bah- 
wa RRT adalah salah satu dari 
5 negara Besar dalam PBB jang 
berkewadj ban untuk mempertas 
hankan perdamaian dan keamanan 
dan sama dengan Amerika Seri- 
kat, Sovjet Un', Inggris dan Pe- 
rantjis merupakan anggauta tetap 
dari Dewan Keamanan PBB. 

Selandjutnja siaran radio diatas 
mengatakan, bahwa karangan - tadi 
menjalahkan kanm imperialis Ame- 
rika, karena tidak mau mengakui 
pemerintah RRT dan karena kini 

me'akukan tekanan2 kepada pengi- 
kut?nja untuk tidak menjetudjui pa 

an 
dalami segala hubungan? internasio- 
nal lainnja. Dalam hubungan ini ka- 
rangan itu menambahkan, - bahwa 
spada “achirnja kedudukan interna- 

sional RRT tidak ditentukan oreh 
Amerika Serikat dan bahwa kedu- 
dukap RRT jang kuat dewasa ini 
adalah akibat bahwa rakiat Tiong- 
kok telah melakukan pengorbanan2 
jang besar dalam perdjoangan me- 
lawan fasisme Djerman, Italia dan 
Djepang.” 

Harian ita menundjukkan bah- 
wa Tiongkok mempunai dua kali 
djumlah penduduk AS, Inggris 
dan Perantjis bersama-sama, Se- 
landjutaja dinjatakan bahwa RR. 
T adalah tiang perdamaian di 
Asia dan merupakan pandii pelo 
nor dalam gerakan pembebasan di 
Timur. Mengenai ikut sertanja R. 
R.T. dalam Konperensi Djenewa 
jad. harian tadi mengatakan kenja 
taan bahwa pemerintah2 Ameri- 
ka, Inggris dan Perantjis terpaksa 
untuk! menjetudjui diselenggara- 
nia Konperensi Djenewa dengan 
RRT ikut serta adalah suatu ke- 
menangan dari RRT dalam ge- 

Mb Gia nga 

gan 
adalah sama sekali tidak seimbang 
dengan besarnja bentjana jang ha- 
rus dialami oleh rakjas dari kedua 

dalam se- 
suatu perang kemerdekaan, -seperti 
belah pihak jang telibat   

sa Indonesia. Demikian Mr. Tam- 
bunan. , 

Selandjutnja ia menjatakan penda 
pat, bahwa soal ,,prestige” jang bia 
sania dikemukakan oleh pemerin 
tah2 pendjadjah sebagai alasan un- 
tuk mempertahankan — djadjahannja 

Lomboga Kedua oa lean 

Alam Beban yaaa Gan me oa 

& eka Ksortoen can VI rbu emban 
anon mekgma naga —afua aman... engan 

jang kini terdjadi di Tunisia dan di 
Vietnam. Lagi pula seharusnja oleh 
pemerintah dari sesuatu negeri pen 
djadjah di-insjafi, bahwa memperta 

| hankan pendjadjahan pada pertenga 
han kedua dari abad ke-20 ini ada- 
lah ,,een verloren zaak” dan sedja- 

bahwa 
pengaduan kemerdekaan setjara su- 
rahpun telah membuktikan, 
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  moment 

Sovjet Uni. Djumlah suara jang 
tidak sah ada 680 suara. Djum 

Menjambung pengumuman jg 
dikeluarkan di Moskow mengenai 
hasil pemilihan umum, seterusnja 
dapat diwartakan bahwa djumlah 
suara jang .menjetudjui - tjalon2 
Blok Komunis dan golongan tak 
berpartai untuk Madjelis Golo- 
ngan2 Bangsa ada 120.539.860. 

Seperti diketahui, Sovjet Ter 
tinggi Sovjet- Uni terdiri dari 2 
madjelis: Madjelis: Uni dan Ma- 
djelis Golongan2 Bangsa. 

Djumlah orang jang telah ikut 
menjetor suaranja dalam .pemili 
han umum di Sovjet Uni tadi, ada 
99,9890 dari seluruh warganega 
ra Sovjet jang berhak memilih. 

»Tass” mengabarkan seterus- 
nja, bahwa diantara wakil2 jang 

(dipilih untuk Sovjet Tertinggi 
Soviet Uni terdapat: P.M. Georgi 
Malenkov, Menteri luar negeri 
Vyacheslav Molotov, sekretaris I 
P. Komunis Sovjet- Uni Nikita 
Khruschev, Presiden Presidium 
Sovjet Tertinggi Sovjet Uni Djen 
deralbesar Kliment  Voroshilov, 
wakil2 P. M. Lazar Kaganovich, 
Anastas Mikoyan, Maksim Sabu- 
roy dan Mikhail Pervukhin dan 
menteri  kebudaja jang haru, 
Georgi Alexandrov. 

PMT “ Siapakah Georgi Alexan 
drov ? 

Mengenai diri Georgi Alexandrov, 

menteri baru Sovjet Uni urusan Ke 
budajaan, wartawan AFP Frangois 
Fejto tulis bahwa menurut kala- 
ngan2 jang memperhatikannja di 
Paris, pengangkatan Alexandrov ini 
berarti muntjulnja kembali bekas 
korban” Andrei Zhdanov, tangan 

kanan Josef Stalin, anggota politbi- 
ro. jang besar pengaruhnja dan pen- 
tj pta Kominform. Zhdanov mening 
gal ketika Agustus 1948. 

Ketika 1947, Zhdanov mengkritik 
Alexandrov dimuka konperensi ahli 
filsafah Sovjet, dalam mana Alexan- 
drov dikatakan ,.terlalu lembek si, | 
kapnja terhadap filsafah Barat”. Ke 
tika itu Alexandrov djadi direktur 
Suratkabar ,,Bolshevik” . dan djadi 
anggota penuh sentral “komite P. 
Komunis. Sovje, Uni. Sesudah sera- 
ngan tadi, Alexandrov mengadakan 
»SeHfcriticism”, mengkritik diri sen- 

diri, lalu dipetjat dari kedudukan2- 
nja tadi, : 

Segera sesudah achir perang Ju- 
nia II, ia diangkat djadi kepala di- 
nas propaganda pemerintah. Tahun 
1945 ia mengandjurkan — supaja 
orang bersikap sabar terhadap 
orang2 Djerman jang bukan Nazi: 
diterimanja Hadiah Stalin untuk ka 
rangannja ,,Sedjarah Filsafat Eropa 
Barat”. 

Pada waktu terdjadi serangan dari 
Zhdanov tadi, Alexandrov dianggap 
sebagai salah seorang pembantu 
erat Georgi Malenkov. Baru 4 tahun 
sesudah Zhdanov meninggal, maka 
Alexandrov mulai madju kembali. 
Dalam Kongres ke-19 Partai Komu 

|nis Sovjet ia diangkat kembali da 
lam sentral komite, tetapi sevagai 
wakil-anggota. 

Kalangan2 di Par's ' mengemuka- 
kan suatu hal jang menarik perhati 
an pula, jaitu muntjulnja kembali 
Mikhail Zoshtchenko, jang Sepi” se 
djak tahun 1947 sebagai ,,korban” 
Zhdanov pula. Zoshtchenko seka- 
rang — bersamaan dengan pengang | 
katan Alexandrov sebagai menteri 
kebudajaan — muntjul kembali di 
lapangan kesusasteraan Sovjet. 

(Antara). 

  

langgang internasional. Meskipun 
demikian, harian itu meneruskan, 
bal itu baru merupakan langkah 
(pertama. Kedudukan RRT dalam   gelanggang internasional tak da- 
pat dibatasi pada ikut sertanja da 
lam Konperensi Djenewa sadja. 
Masalahnja ialah untuk membe- 
rikan kembali hak padanja dalam 
hubungan2 internasional Jainnja. 

(Antara) 

karela dari pihak negeri pendjadjah 
terhadap djadjahannja dengan tidak 
usah didahului atau dipaksa dengan 
suatu perang kemerdekaan mengaki 
batkan adanja persahabatan jang 
akrab antara negeri tsb dengan be- 
kas djadjahannja. 

Mengenai kedatangan Salah Ben 
Youssef, Sekretaris Djenderal Neo- 
Destour dari Tunisia, di Indonesia, 
Mr. Tambunan berpendapat, bahwa 
kedatangan pemimpin perdjuangan 

| kemerdekaan rakjat Tunisia itu akan 

  

  

$ 

-Asia dalam bulan depan, 

| Pas 

setelah dilakukan 
antara Sovjet Uni dan RRT, ma 
ka pemerintah RRT menjetudjui 
pula tempat tadi. Sikap Sovjet ini 
telah diberitahukan oleh wakil 
menteri 

besar Amerika Serikat, 
| Bohlen, dalam sebuah memoran- 
dum jang disampaikan pada hari 
Rebo peiang. (Antara) 

dalam minggu 
lam pemilihan umum, untuk per 
tama “kalinja, 
djlis perwakilan Benggala 
jang beranggota 309 orang. Me- 
nurut perkiraan, 
lih ada 19.500.000 orang (djum- 
lah penduduk Benggala Timur, sa 

hadap 

   

     

Bantulah 

# 

P
a
 

TA, nama 

. 

DOMPET MERAPI 
  

  

EDISI POS. 

  

Masing2 Pandjangnja 1 Kilometer 
KEADAAN GUNUNG ME RAPI jang dalam beberapa hari tidak terdengar beritanja, ternjata bukan berarti Merapi sudah de nang. Melainkan dalam beberapa hari jang lalu ini 

robahan2 jang berarti. tidak ada pe 
Dalam hubungan ini ternjata dari berita2 jang kita terima semalam dari wartawan kita di Jogja, jang me njatakan bahwa pada hari Rebo tidak'ada laporan2 dari pos jang menundjukkan keadaan luar biasa. Terketjuali laporan jang dite rima dari pos Babadan jang men gatakan 

118.15 seismograph disana mentjatat Jindu 

Pilipina Tak 
Bermaksud 

Untuk Ikut Dim Kon- 
perensi Pembentukan 
Persekutuan Anti- 

Kominis 

WAKIL-Presiden — merangkap 
menteri luar negeri Filipina, Car 
los Garcia, hari Rebo j.l. menge 
mukakan bahwa Filipina tidak 
bermaksud untuk ikut serta dim. 
sebuah konperensi jig dikabarkan 
akan Haukan antara negara2 

untuk 
mengasun persekutuan pertahanan 

ik anti-Komunis. Diterang- 
kannja bahwa ketjuali itu Filipina 
tidak menerima undangan untuk 
menghadirinja. 

Berita mengenai konperensi 
tadi achir2 ini disiarkan oleh Tai 
wan, dalam mana dikatakan bah 
wa dalam  konperensi ini akan 
ikut serta Filipina, Korea Sela- 
tan, Tiongkok Kuomintanz, dan 
Muang Thai. 

Kata Garcia, kabar bahwa Fi 
lipina akan ikut serta itu barang 
kali dimaksudkan untuk meman 
tjing2 supaja Filipina memberita 
hukan sikapnja . mengenai soal 
persekutuan pertahanan Pasifik. 
Achirnja dikatakan bahwa: Se 
bagaimana dengan tepat telah di 
njatakan oleh Presiden Magsay- 
say, kita masih punja pekerdjaan 
dirumah.” (Antara) 

Palais Des Nations 
Tempat Perundingan 

Djeneva Nanti 

Kantorberita Sovjet ,,Tass” ma 
lam Kemis mengabarkan, bahwa 
pemerintah Sovjet Uni setudju 
apabila konperensi menteri2 luar 
negeri di Djenewa mengenai ma 
salah2 Asia, diselenggarakan 
»Palais des Nations”, 
kasbesar Liga Bangsa2. 
tadi disarankan oleh negara2 Ba- 
rat. 

di 
bekas mar 

Tempat 

Diwartakan seterusnjz, bahwa 
pembitiaraan 

luar negeri Soviet Uni 
Vassily Kuznetsov Kepada duta- 

Charles 

WANITA PAKISTAN TIMUR 
AKAN MEMILIH UNTUK 
PERTAMA KALINJA. 

Kaum wanita Pakistan Timur 
ini akan ikut da- 

guna memilih ma- 
Timur 

djumlah pemi- 

tu2nja provinsi “di Pakistan Ti- 
mur, ketika. Februari 1951 ada 
42.062.610 djiwa): djumlah tja- 
lon: 1.285 orang. 

Politik Kese- 
imbangan 
Didjalankan Oleh 
Kominis Indonesia 

DI INDONESIA partai Komu 
nis sekarang mendjalankan politik 
keseimbangan kekuasaan, karena 
sbanjaknja partai2 ketjil didalam 

merintah”. Demikian diterang- 
bin oleh Major Miguel Romuldez 
militer attase Philipina di Indone 
sia jang baru mengundurkan diri. 

| Demikian AFP dari Manila Rebo 
malam. : 

Romuidez baru mendiabat mi 
liter attase di Djakarta itu selama 
2 tahun. 

BUKU ,,ADATRECHT VAN 
NED. INDIE” DALAM 
«BAHASA INGGRIS, 
Dengan subsidi dari ,,Neder- 

landse organisatte voor zuiyer we 
tenschappelijk onderzoek”, maka 
.Oosters  Instituut” di Leiden 
akan menerbitkan bagian2 terpen 
ting dari buku karangan almar- 
hum prof. mr. C. van Vollenho- 
ven.,,Het  Adatrecht van Neder- 
lands-Indie” dalam bahasa Ing- 
gris.  Pekerdjaan pendahuluan 
akan dilakukan oleh prof. mr. 
F. D. Holleman di Stellenbosch. 

Victnam-Tunisia Akan Menang 
semakin mempergiat usaha wakil2 
pedjuang2 kemerdekaan Tunis'a di 
Indonesia. Dan dalam hubungan 
ini, Tambunan berpendapat, bahwa 
sudah sepatutnja negara2 Asia 
Afrika, termasuk Indonesia, dalam 
rangka persatuan negeri2 tsb, sema- 
kin Kjiat bantuannja divorum PBB 
dan hendaknja pertemuan para FM 
dari beberapa ' negara 
mengeluarkan  pernjataan bersama 
jang tegas tentang pendiriannja ter- 

perdjuangan kemerdekaan 
rakjat Tunisia itu. (Antara). 

Asia nanti:   

pada hari Rebo 
jang lamanja 2 da 

djam 
menit, 

Kemudian pada hari Kemis djam 
06.45 solfatara di Senowo menge- 
luarkan 'asap tipis, sedangkan dari 
pos Plawangan sampai djam 07.30 
Kemis pagi mentjatat guguran ber- 
api besar 33 kali dan guguran ber 
api ketjil 29 kali, 
Sementara itu d'tjatat pula ada- 

nja gloedwolk (kukus gembel) 3 kali 
jang masing? pandjangnja 1 kilome- 
ter, 

Penindjauan dari udara jang dila- 
kukan pada hari Kemis antara djam 
08.45 sampa: djam 09.30 antara 
lain dapat diketahui keluarnja asap 
putih dan biru jang terbanjak dari 
retak2 lava tahun 1940 -d djurang 
sebelah tepi kawah lava 1940, drie- 
hoekrot Gendol, Woro dan bagian 
atas dari lava tahun 1954. 

D'bagian barat puntjak jang ting- 
gnja 2.800 meter nampak terang se 
kali keluarnja asap biru. 
Demikian wartawan , Suara 

deka” di Jogja. 
Mer- 

  

Tjerutu Terban 
Tampak Sekali Lagi 

Diatas Malaya. 
»TJERUTU TERBANG”, ben 

da adjaib jang tampak terbang di 
atas pelabuhan Port Swettenham 
(pantai selat Malaka) seminggu 
i., hari Rebo jl. telah kelihatan 
lagi diatas Port Swettenham dan 
Cheras. Djuga sekali ini benda 
tadi berekor asap putih, lalu le- 
njap dibalik awan. Berpuluh2 
orang di Swettenham mengatakan, 
bahwa benda tadi terbang dengan 
sangat tjepatnja dari barat ke- 
timur. Tapi sumber2 Angkatan 
Udara Inggris mengatakan, bah- 
wa kira-kira pada saat oranz2 tadi 
melihat ,,tierutu” tadi, ada se- 
buah pesawat pembom djet ,,Can 
berra” terbang tinggi diatas Port 
Swettenham. (Antara) 

IRAO MENGHENDAKI PER- 
SETUDJUAN JG SERUPA DE- 
NGAN PERETUDIUAN WASH: 

INGTON/KARACHI 
Seorang anggota rombongan radja 

Faisal dari Irag jang sedang mengun 
djungi Pakistan menjatakan pada ha' 
ri Rabu, bahwa Irag akan memper: 
tmbangkan penerimaan bantuan mi 
liter Amerika berdasarkan suatu per 
setudjuan jang serupa dengan perse 
tudjuan jang diadakan oleh Washing 
ton dan Karachi baru2 ini. D'kata- 
kannja, bahwa kalau "tidak ada ika 
tan2nja”, mengapa Irag harus meno 
lak bantuan itu. 

  
dakukan pemboran2, 

Idjembatan udara, 

gian selatan daerah   

IMerapi Keluarkan Gloedwolk Lagi 
(Hari Kemis Tampak 3 Gloedwolk Jg 

Perlu e Selami 
Dulu Djiwa 
Penduduk 

Sebelum Men-Trans- 
migrasi Penduduk 

Merapi 
UNTUK menjelenggarakan 

transmigrasi penduduk daerah ber 
bahaja Merapi keluar Djawa se 
tjara besar2-an, sebaiknya diseli- 
diki dulu faktor2 kedaerahan se 
kitar kehidupan penduduk Merapi 
tersebut, bahkan perlu diselami 
djiwa penduduk jang ibarat telah 
mendjadi satu dengan alam, seki 
tarnja turun temurun. Bagi pen 
duduk itu tanah Merapi merupa 
kan tanah pusaka, demikian kete 
rangan fihak jang mengetmmui di 
Surakarta berkenaan dgn berita2, 
bahwa pemerintah propinsi Dja 
wa Tengah kini sudah berusaha 
supaja pemerintah pusat - dapat - 
membiajai transmigrasi penduduk 
didaerah berbahaja Merapi keluar 
Djawa. 

Djuga presiden telah mengan 
djurkan transmigrasi tsb., tetapi 
sultan Hamengku Buwono kabar 
nja tidak setudju.  Selandjutnja 
diterangkan tentang. banjaknja 
penduduk daerah Surakarta jang 
telah di-transmigtasikan keluar 
Djawa, misalnja oleh djawatan 
transmigrasi. Tetapi sebagian be- 
sar dari mereka tidak memiliki 
tanah atau tjuma mempunjai ta- 
nah2 tandus. seperti didaerah 
Gunung Kidul kabupaten Wono 
giri, sehingga transmigrant terba 
njak berasal dari kabupaten Wo 
nogiri, demikian katanja. (Pia.) . 

Sumber Mi ajak 
Di Sahara 

DIDAERAH IN SALAH di pa- 
dangpasir Sahara, kira2 1100 km. 
sebelah selatan Aldjazair, kini 'se- 
dang tumbuh sebuah pusat pengha- 

silan minjak tanah. Para ahli tehnik 
dari kongsi ,,Sahara Oul Research 
& Development Company” jang me 

telah menda- 
patkan pula lapisan  gas-pembakar 
jang tebal di Berga, sebelah selatan 
In Salah. Antara Aldjazair dan In 
Salah kini sedang  berdjalan suatu 

untuk — mengang- 
kut perlengkapan2 berat seperti mes 
sin2 pompa. In Salah terletak diba- 

djadjahan Pe- 
ranijis- Aldjazairiah. (Antara). 

  

Kepala Kantor Pos dan Tele- 
grap Besar di Djakarta memberi 
tahukan, bahwa pesawat Constel 
litton BOAC jang terbakar di Si 
ngapura pada tanggal 13 Maret 
pada hari itu tidak mengangkut 
pos dari Djakarta.- 

  

Kita Peru Waktu 25Th 
Utk Dapat Mengimbangi Orang2 | Be- 
landa Dan Tionghoa Dlm Lapangan 
Perdagangan 5 Kata Dr, Subandrio 
INDONESIA INGIN mengadakan 

sung dengan A.S., Inggris dan Rusia, 
perdagangan setjara Jang- 
demikian diterangkan oleh dr. Subandr:o. dutabesar Indonesia jang pertama di Inggris, Hari 

Djum'at dr. Subandrio akan berangkat ke Moskow untuk membu- ka kedutaan Indonesia disana. Ketika Indonesia masih merupakan 
Nederiandsch Indie, maka seluruh 
melalui Nederland, demikian katanja. 

perdagangan dilakukan dengan 
Dalam djaman jang lam- 

pau 9076 dari import dan eksport Indonesia berada dalam tangan 
orang2 asing, jang untuk bagian terbesar terdiri atas orang2 Be- 
landa dan Tionghoa. 

Kami mengingini agar supaja le- 

bih banjak perdagangan dipegang 
oleh “orang-orang Indonesia. Djawa- 

ban Belanda ialah, bahwa mereka 
harus menjerahkan beberapa bagian 
dari kegiatan2 ekonominja kepada 

kami, akan tetapi jang paling pen- 
ting ialah bukannja penjerahan ke- 

pentingan dari satu bangsa kepada 
bangsa jang lain, akan tetapi pem- 
bagian dari kepentingan2 itu, kare- 
na republik Indonesia jang baru bera 

usia empat tahun itu masih sedang 
mentjari-tjari keseimbanga,  ekono- 

minja”. Hubungan kami ' dengan 
orang-oring Belanda adalah baik! 
Saja jakin, bahwa Indonesia akan 
dapat menjelesaikan masalah2  ke- 
bangsaan dan perekonomiannja, akan 
tetapi kami masih memerlukan wak- 
tu 25 tahu, untuk dapat  mengim- 
bangi orang-orang Belanda dan Ti- 
onghoa dalam lapangan  perdaga- 
ngan”. 

Bangsa Indonesia jang berdjumlah 
70 djuta itu setjara praktis mengha- 

“Isilkan tenaga buruh bagi perkebun- 
an2 karet, kopi dan teh dan djuga 
bagi pertambangan timah. Bagian 
terbesar” dari perdagangan berada 
dalam tangan orarig2 Tionghoa jang 
berdjumlah 2.500.000 djiwa. 

Pendapatan orang Indonesia seta-' 
hunnja rata2 hanja 20 hingga 25 
pound sterling. Limapuluh persen 
dari pendapatan nasional sebelum 
perang adalah untuk orang2 Tiong- 
hoa dan orang2 Belarda jang ber- 
djumlah 145.000 orang. 

Selandjutnja dr. Subandrio menja- 
takan, bahwa ia berpendapat, bahwa 
achirnja orang2 Tionghoa dan golo- 
ngan Indo akan meleburkan diri ke 

dalam bangsa Indonesia, Bahasa Ing 
gris adalah bahasa asing jang ter- 
penting di Indonesia dan  Repub'ik 

Indonesia akan menjambut dengan 
gembira kesediaan Inggris untuk 1:e- 
nerima lebih banjak mahasiswa Ir- 
donesia, 

Apa jang dapat diperkuat oleh 
luar negeri dalam lapangan penga- 
djaran bagi Indonesia akan merupu- 
kan faktor jang penting sekali. De- 
ngan biaja dan ristko jang ketjil Ba- 
rat dapat menanam benih bagi ker- 
djasama jang erat di Indonesia, de- 
mikian dr, Subandrio, ,(Pia-Reuter), 

  

  
  

Tangkapan? 
Orang Blanda 
Dimintakan Ketrangan2- 
nja Dlm EersteKamerBld 

BERDASARKAN laporan semen- 
tara Eerste Kamer, beberapa  ang- 
gota telah meminta keterangan lebih 
landjut kepada Kementerian Luar 
Negeri Belanda tentang djumlah dan 
latar belakang penangkapan2 orang 
Belanda di Indonesia dan mendesak 
agar Pemerintah bertindak lebih te- 
gas untuk kepentingan orang2 seta- 
nah-airntja itu. Selandjutnja dimin- 
ta supaja Pemerintah menaruh per- 
hatian terhadap ,.perbuatan2 keke- 
rasan anti-Belanda”, politik peneri- 
maan dan pengeluaran Orang? Be- 
'anda day peraturan transfer jang 
baru. Sementara itu anggota2 lain. 
nja berpendapat, bahwa uraian? Ko- 
misaris, Agung Belanda menundjuk- 
kan tidak -dimilikinja sifat kebesu. 
ran dan kesatriaan. Demikian ,,An- 
tara” dari Amsterdam. 

  

Hadiah Lotre Besar 
Akan Dimaikkan Djadi 

150.000 
DARI KANTOR BANK Indo 

nesia d.peroleh kabar, bahwa 1mi- 
lai bulan Aprl 1954 hadiah per- 
tama dari Undian Uang ,,Jajasan 
Dana Bantan” ditambah dari 

. 125.000.—  mendjadi Rp. 
1 0.000.— Sebagaimana biasa, 
pendjualan Undian Uang »Jaja- San Dana Bantuan” dilakukan oleh 
Bank Rakjat Indonesia, di Dja 
karta (Djalan Tanah Abang IFi 
No. 4 dan Dialan Kunir No. 5 
Djakarta Kota) beserta tjabang2- 
nja di: Bandung, Tjirebon, Te- 

gal, Semarang, Jogja, Solo, Ke 
diri, Surabaja, Malang, Djember, 
Tandjungkarang, Palembang, Pa- 
dang, Sibolga, Medan, Pontianak, 
angin, Makassar, Menada 
dan Den Passar, 

g 
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Senat pembagian minjak tanah 

Jagi, : 

  

ng 

Tar Tah Sulit 

  

Pemerintah Daerah Bertindak — Pen- 
djualannja Kini 

— Rukun 
   SEDJAK 

    

EDJAK BEBERAPA hari 
siirasakan tidak : 

        

   

    

a 

— Harus 
Tetangga 
ini penduduk kota Semarang me- 

. Melalui 

lian minjak tanah. Kesulitan itu 
jan podngang pap mendjual mt- 

  

njak tanah, tetapi kala jang mendjual, miniak ta- 
nah itu bar Ta an aikk at ganda. Nanda tanah da 

ta dion Te PAN MN tah Pn maa Gear a didjual dengan a Rp. 0,70 “botol jang berisi 650 cc, 
dan bisanja dise botol bir. Dengan demikian minjak tanah    

  

itu didjual kepada 1 harga Rp. 1,— tiap lite er. Peme- 

    

rintah Daerah K.B. Semar ng tidak dapat membiarkan keadaan se 
matjam itu, dan $ 4 telah mengadakan hubungan de- 

  

      

     

    
    

   

   

   

  

ngan fifak Kepolisian Ek 10) 

Menurut keterangan 
tah Daerah pada mula 
Ya bahwa fihak BPM- 
'ngurangi djatah 
njak pada om 

etapi ternjata dugaa 
mikian itu tidak bet n 2 
rut tjatatan, pembagian mi 
tanah dari BPM key 
Djawa Tengah 
ma bulan Djanuari KT di- 
bagikan 9.585.000 liter dan 

   
lam bulan Pebruari jl. sedjumlah 
9.984.000 liter. Menilik angka 
Dersebut BEN : berarti Para 
rinja dalam bulan Djanuari dike- 
luarkan 309.000. Ae an dalam 
Pebruari aan 324.000 liter. 

Kalau dilihat angka2 itu, demi 
kian keterangan selandjutnja, da- 
pat diambil kesimpulan, bahwa 
sebetulnja daerah Djawa Tengah 
umumnja dan kota Semarang chu 
susnja tidak akan mendapat ke- 
sulitan mengenai kebutuhan mi- 
njak tanah. Tetapi kenjataan me- 
nundjukkan, bahwa kesulitan itu 
diderita oleh rakjat seluruhnia: 
Disebutkan lebih djauh dalam ke- 
terangan tsb, bahwa dapat ditarik 
kesimpulan kalau disini ada bebe 
rapa golongan masjarakat jang 
ingin mendapat keuntungan jang 

    

sebanjak2nja dng. mengabaikan | 
kebutuhan rakjat. 

5 | Tindakan Pemerintah 
Daerah. 

Lebih djauh dapat dikabarkan, 
bahwa atas persetudjuan jang di- 
tjapai dalam pertemuan 
emerintah Daerah dengan fihak 

BPM, Kepolisian Ekonomi dan 
Pamong Pradja pada tgl. 15 Ma- 
ret jl, maka Pemerintah Daerah 

ini al. jalah: Pembagian minjak 
tanah j diterima oleh BPM 
kepada rakjat, dilakuan dengan 
melalui Rukun Tetangga2 selu- 
ruh Semarang, dengan pengawa- 
san Ta Ag an sega 
pat (Tjamat). Dengan djalan de- 
mikian, besar  kemungkinannja, 
bahawa para Agen tidak akan 

APOTHEEK PETANG HARI. 
Hari ini Apotheek Sik Iang 

Wotgandul 16, dan Numa Bo- 
diong S7a dibuka hingga djam 
BI ratna aah 

SEMARANG SINGKAT. 

dan fihak BPM. 

    
. CONCOURS. 

dalam 

h @elegance” pakaian lurik. 
Djarik lurik, kebaja lurik, djas lu- 

rik, pitji lurik, dasi lurik, semuanja 
keluaran Jogja- serba tenun lurik 

Solo. 
Akibatnja masjarakat 

ikan itu  pertundjukan 

perlombaan luwes2an, 

beberapa puluh tahun j.l. 
ebentar lagi di Semarang 

Idiadakan concours d'€legance, 
wes-luwesan 
tambah mode-Sshow paka'an batik. 

aju dis. 1 
Dengan ini S'r-pong tidak 

sekarang sudah lebih madju, 
berani memamerkan 

stan” banget... s0oitekan 

SAHA KAPOK DJATENG. 

Tengah Semarang   — Beberapa hari pelan d 
kampung Tambaklorok seringkali di 
ganggu pendjahat jang menjebabkan 
beberapa penduduk mengalami ke- 

. yugian. Dua penduduk di Gg. 1 xe- 
tjurian2 matjam barang seharga 

- Rp. 400—. Di Gang III mendapat 
kerugian Rp. 347— dan di Kp. 
Tambaklorok kehilangan tas. 
— Seorang penduduk di Gg. Ti- 

jang terkuntji di Tjitarum 21 te 
digasak pendjahat. Sepeda tsb. merk 
Hartog no. 110506 dengan berko 

chan, Tan Liat Tiong, Liem Tik Jan 

dan Swan, Siem .B'ng Soen 

agar 

Dulu, didjaman berkobar-kobarnja 
1“ Isemangat ,,swadeshi”, Suatu 

" Ipasar malam tahun embuh ora we- 
i- Iruh di Semarang diadakan ,concours 

djadi gem- 
ipar. Banjak tjatjian2, jang mengata- 
| .Concours 
delegance” jang kalau dalam kal - 
mah Sir-pong boleh diterdjemahkan: 

gandes2an, 
|kewes2an: dianggap sebagai pertun- 
djukan jang kurang sopan. Itu dulu, 

bakal 
lu- 

mengendarai mobil: 

— Ternjata kini perhatian besar. Tak 
ada lagi tjatjian2 jang mengatakan 
ini pertundjukan kurang sopan, djual 

lebih 
ke-ajuannja. 

Sebab maklum sih, Sir-pong sendri 
pun lebih senang melihat orang2 jg. 

RAPAT PERSATUAN PENGU- 

Dibawah pimpinan sdr. Tan Tjien 
Lien, hari Rebu siang bertempat di 

gedung Chung Hua Shang Hui Ge. toongelliga, Buffet, Hidangan, Ver- 
diadakan rapat. in, 5 

oleh persatuan pengusaha kapok Dja 
wa Tengah. Setelah diadakan peroba 
han2, kemudian dengan suara bulat 

rapat mengesjahkan anggaran dasar.|kan akan mengadakan Rapat: Umum 
Untuk perdjoangan selandjutnja laluj Wanita dengan pertundjukan petilan 
dibentuk, Badan Presidium jang dike 
tuai sdr. Tan Tjien Lien dan 4 ang-/ 
gautanja terdiri dari sdr2. H-,M,, sulh Ha an Yi BA 

: 1 : g| KURSUS SOAL2 KEWARGA- 
dan Oei Kim Hie. Sekdjen/bendaha 
ra Mr. Tan Siang Hwie dan comm's 
saris sdr2. Tee Tjwan Ien, Thio Hienj 
Twan, Lie Sioe Gwan, Sie Kok Tjen: 
Badan Pengawas terdiri sdr2 Lie Fik: 

Tee 
,Gwan, Sie Hay. Selandjutnja kepada 
para pengusaha 'jang belum membe 

kus ketika tgl. 17 Maret meninggai- ri laporannja diharapkan dapat dila 
kan sebuah sepeda di garage motor Kukan selambat-lambatnja achir bu 

"1 telah Ian ini. Hal dem'kian dianggap periu 
dapat menetapka, uang pang- 

kal jang akan didjadikan dasar utk 

DEMONSTRASI. 

pradja Surakarta telah mengadakan 
rapat badan pekerdja diruang Ge- 
dung DPR Aloon2 Utara, untuk me 
nentukan pelaksanaan keputusan 
Konperensi P.A.S. tanggal 7-3 jbl. 
mengenai maksud untuk mengadakan 

|lombang selama satu minggu diselu 
ruh daerah Surakarta, dimulai didae 
rah? luar kota dan diachiri dikota 
Solo, dan akan diadakan pada awal 
bulan April jad. ini. Hadlir dalam ra 
pat tsb. wakil2  partai2/organisasi2 

lo sebagai penindjau. 6 
Dalam rapat tsb diberitahukan, 

bahwa rentjana untuk mengadakan 
Demonstrasi terpaksa tidak dapat di 

tah Djaksa Agung jang disampaikan 
kepada Kepolisian Karesidenan Sura 

“jang untuk sementara melarang di- 
adakannja demonstrasi. 2 

Setelah diadakan pandangan2 dari 
anggauta2, maka dengan tdak me 
njimpang dari keputusan Konperensi 
ibl sidang telah mengambil keputu 
san2 sbb: 

gelombang menentang  kemba!inja 
| Swapradja selama satu minggu, pada 
awal bulan April jad, dimulai didac 
rah2 luar Kota Solo, dan achirnja 
ditutup dengan Rapat Umum dikota 
Solo jang akan dihadliri pula oleh 
ulusan2 dari daerah2. 5 

b) membentuk Pantia Aksi, terdi 
iri dari bekas Panitya Penjelenggara 
Konperensi jbl ditambah beberapa 
anggauta. 

c) partai2 jang belum mengirim- 
kan wakil tetap dalam  Sekeriariat 
P.A.S. supaja menundjuk orang2nja. 

d) Panitya Aksi akan mengadakan 
rapat sekali lagi pada hari Rebo tgl. 

E mau 17-3 ini dengan mengundang organi 
membuat tafsiran, bahwa  wanitz2|sasi2 jang malam Snin jl. tidak had- 

lir. 

PANITIA HARI KARTINI. 
Untuk memperingati Hari Kartini 

tgl. 21 April jad. oleh Madjelis Per 
musjawaratan Wanita Surakarta te- 
lah dibentuk Panitya Hari Kartini, 
jang didukung oleh organisasi2 wani 
ta baik jang telah tergabung daiam 
M.P.W.S. maupun jang belum terga 
bung dalam M.P.W.S. - 

Adapun Susunan Panitya tsb sbo: 
Ketua: Nj. Hadisuharto (Ikatan Bi 

gdan Indonesia), Wakil Ketua Persit 
dan 1. K.P.D.P.U., Penulis I: Nj. 
Wignjo (Santjajarini), Penulis II: Nj. 
Murmo (Santjajarini), dan Keuangan: 
Perwari. : 

Panitya tsb diperlengkapi dengan 
Bagian2: Usaha, Pertundjukan, Ten 

siering dan Among tamu, Pendjualan 
bunga dan gambar, - Penjelenggara | 
den perlengkapan, dan Penerangan. 
Oleh Panitya diantaranja direntjana- 

dan Tentoonstelling digedung Sosial. 

NEGARAAN .DAN IMIGRASI 
“BAGI PARA LURAH. 

Oleh Kantor U.P.B.A. Kota Besar 
Surakarta dalam bulan Aprl jad. 
akan diselenggarakan Kursus tentang 

  
nja dan Imigrasi” diperuntukkan ba 
gi para Lurah dan seorang pegawai 
dari tiap2 Katjamatan dalam Kota 
Besar Surakarta. 

Kursus tsb. akan diadakan sekali 
seminggu selama dua bulan. 

  Bos komplit seharga Rp. 1100-—. | melantjarkan segala sesuatu menge- 7 
— Ketjelakaan lalu lintas terdiadi (hai persatuan tadi. Selandjutnja dida 

pada tg. 17 Maret j.l. di djalan Ma- jam pertemuan itu pun d bitjarakan 
 taram (Pandean): Seorang bernama pelbagai soal jang mengenai perda- 

Tj. ketika menjeberang didjalan tsb. | Sengan kapok dengan luar negeri jg 
senen kumbang mendapat perhatian tjukup dari pa 
ina R. (ra hadlirin, hingga rapat baru diachi 

keterdjang sebuah 
H-13535 jang didjalankan oleh 
bin K., hingga mendapat luka2 dan 
peflu diangkut ke RSUP. Belum di 
ketahui siapa jang salah dalam kec- 
tjelakaan tersebut. 
— Concours D'Eisgance akan di- | 

adakan pada tgl. 21 Maret 1954, 
djam 08.00 pagi, bertempat di Sta- 
dion Semarang.  Bat'k Mode-show 
akan diselenggarakan pada tgl. ?1 
Maret 1954, djam 19.30 malam di 
Suka Sari, Randusar ncours din 
batikshow ini diselengarakan oleh 
Ikatan Isteri Dokter Indonesia dan 
Bhayanghari (Pcrs Isteri Pegawar 
polisi)... : 
— Persatuan Pegawai Polisi tidak 

lama lagi pula aka membentuk Ja- 
jasan Dana Sosial jang mungkin da- 
lam bulan April 1954 disahkan de- 

   

    

ngan notariele acte. Maksud dan tu- 
djuannja adalah usaha dalam jana- 
ngan sosial/ekonomie oleh seluruh 
angg. Kepolisian Kares. Semarang 
Sebagai stootkapitaal, ialah 1JX 
dari pada hasil sweepstake jang di- 
adakan IMS. Tindakan sematjam itu 
djuga kabarnja diadakan di Solo 
dan Pekalongan jang sudah berdja- 
lan lantjar. aa Me 

angan hasil dari 
RK 

— Menurut k 
pada pendjualan Sweepstake jang ci' 
selenggarakan oleh IMS tak chusus 
untuk Jajasatt Sanatorium Kepolis: 
an Da tetapi “untuk pelba: 
badan sosial jang  peperintj 
sbb.! 1599 sea orb 
207o- untuk Tiong Hv 
untuk 

  

    

     

      

   

    
   

   

     

   
    

    
    

    

   
    

  

549 Mardi 
sedjahteraan Anak/I 
dan Jajasan Sanatot 
teng 3070. 15 

PASANGAN TA CHUN 
Dari fihak TCS kita dim 

ngabarkan, bahwa da 
ngan segi-tiga mel: 

marang dan TNH Solo 
Djum'at dan Minggu sore 

  

  

Keeper: Han Sic 
Lieh dan Prapto: 

“Sien, Beng Bwee dan Tj 

pan: Tiong Siang, Ki: 
Bian, Thiam Liong dan 

    

     

   

        Besar Semarang mengabarkan, bah- 
wa para penanggung ,padjak lapa- 
ngan” (terreinbelasti Hae ta 

  

     

        

   
    

rah Kota Besar Se 

  

  

    

      

    
   

  

      

Ke-| Keadaan tanah dari 
ar) |ada 2 matjam,sjalah sawah dan 
ja-| ladang, sedangkan djumlah ternak 

sapi 
» 223 ekor dan kambing 594 ekor. 
'|Pemberantasan buta huruf masih 

: irang. Dari djumlah penduduk 
” 12757 orang jang masih buta hu- 
.Iruf ada 1298 orang. Pembangun- 
“clan kelihatan madju, terutama di 
“”Idesa Sumurdjurang 

| membangun 

  

Ce keluarkan 
Ka ID 

      

  

Idjalan demikian, 

ri pada sore hari. 

S.B.P.P. ANTJAM AKAN 
MOGOK. 

ditudjukan kepada S 
asing dipelabuhan Semarang 

voute dil., 

pembajaran2 surut dan 
upah buruh jang bersangkutan. 

harian lepas, borongan lepas, 

upahnja semula 
upah 
Rp. 7,— sehari. 

BUPATI SUMARDJITO ME- 
NINDJAU DAERAH 

'UNGARAN. 

urang, Kedji dan Sumurgunung. 

  

tjukup, kerbau 356 ekor, 

selokan 1 
nja 3.km. dengan beaja jang di- 

Pemerintah Rp. 18. 
Dalam penindjauan tadi 

Bupati Sumaxdjito pun mengada- 
“Ikan pertemuan ramah tamah de 

ngan penduduk, Pamong Desa 
Idan OPR. Andjuran jang diberi- 
kan oleh Bupati dalam pertemu- 

an2. a.l, idlah autoactiviteit. jang 
lebih besar dari penduduk, Dgn 

pembangunan   kan mendaftarkan tanah2nja selam-| akan lebih lantjar djalantfia. Me 
bat2nja pada tg 954 di- ngenai kepadatan penduduk dian- 
kantor Padjak Kotg | rang. djurkan adanja ,transmigrasi ke- 
Untuk lebih djelas, harap jang ber-| lain daerah untuk mengerdjakan 
kepentingan memperhatikay iklan| sawah jang belum terbuka, Sore 
DPD Kota Besar, Semarang jang di-| harinja Bupati tiba kembali di 

“muat bari ini, SUTERA Semarang. 

d 2 "ai 

| Dalam surat tgl. 16 Maret jang 
Pengusaha 

seperti 
Semarang veem, Borsumy, Mirando:le 

Serekat. Buruh Pelabu- 
|han/Pelajaran setempat telah antjam 
'akan berbuat sesuatu aksi kalau se- 
m nggu setelah tanggal tersebut pi- 
hak madjikan tsb. belum memenuhi 

menaikkan 

Menurut surat tsb. dikatakan, tgl. 
15 Pebr. jl. P4P telah memberi xe- 
putusan mengikat tentang kenaikan 

upah tsb. jang mana 14 hari kemu- 
dian sewadj'bnja harus sudah teriak- 
sana tetapi njatanja hingga kini be- 
lum ada udjudnja. Hal ini, pada tgl. 
10 Maret sudah pula didesak. Dika- 
-barkan, bahwa buruh dari ke-5 Per- 
usahaan asing tsb. termasuk burun2 

jang 
'rata2 mendapat kenaikan 16796 dari: 

sehingga minimum 
sekarang rata2 Rp. 6,75 — 

Pada tgl. 15 Maret 1954, Bu- 
rapi, | pati Sumardjito mengadakan pe- 
075 | nindjauan ke wilajah Ketjamatan 
isis Ungaran, jaitu ke desa2 Sumur- 

3 desa tadi 

jang dapat 
pandjang- 

BENTJANA BANDIIR DI 
DESA DIMORO - 

Keterangan  Hamongwar- 
dojo. 

Berhubung ada laporan dari Bu- 
pati Grobogan bahwa .ada tuntutan 
penghutanan kembali dan perhatian 
Pemerintah mengenai akibat bentja- 
na bandj'r dari penduduk desa 
Dimoro, Ketjamatan Toroh, maka 
pada tgl. 15 Maret 1954 Pembantu 

Sekretaris Panitia Wilajah Hutan 
Hamongwardojo telah menudju 
tempat tersebut untuk  memer'ksa 
persoalannja. Dengan disertai kaia- 
ngan Pamong Pradja, jaitu Patih 
Grobogan, Wedana Purwodadi dii. 
pendjabat kemudian Wardojo  me- 
nudju ke desa tersebut diatas,  di- 
mana sudah berkumpul 100 orang, 
jaitu para penanda tangan dari tun- 
tutan jang dilaporkan 
pati. Mereka mendjelaskan adanja 
tuntutan jang diadjukan dan ketika 

pakian kepada f'hak atasan, rnaka 

rah jang tertimpa bandjir. Akibat 

mongwardojo ialah: 19 buah rumah 
terpaksa harus dipindah 

djiran tadi, 
bahwa bandjir itu a.l. 

Gombang dan selokan2 

berwarna kuning2an dan terdapat di 
pegunungan2. Mereka 

pekarangan jang mendjadi 

adalah menguntungkan. Oleh Kepala 

djir pernah diadakan pengukuran 
tingginja air, sampai 70 cm. dari 
permukaan djalan desa, sedang dja- 
lan desa itu sendiri letaknja sudah 
tinggi. Demikian keterangan Ha- 
mongwardojo, setelah men'indjau tem 
pat tersebut diatas. 

PENGURUS BARU P.B.R. 
Perkumpulan Bulutangkis Randusa 

tri (PBR) Semarang dalam rapat ta- 

hunan pada tgl. 14 Maret jls telah 
berhasil memimlih pengurus baru jg 
susunannja sbb: Ketua sdr Ibrah'm 
Penulis:  Wasito. Bendahara: Oci 

| Thiam Siope. Komisaris: Hendro. Ala 
mat sekretariat di Kp. Randusari no. 
|291A Semarang.   

P.A.S. DILARANG ADAKAN : 

Malam Senin jl. Panitya Anti Swa) 

| rapat umum dan demonstrasi berge | 

anggauta P.A.S. dan wakil2 Ranting 
P.A.S. Ketjamatan2 dalam Kota So| 

langsungkan, berdasarkan atas perin: 

karta oleh Kepolisian Prop Djateng| k 

| mendapat pemetjahan dengan se- 

a mengadakan Rapat2 Umum berf' 

digedung Wajang Orang Sriwedari, 

»Soal2 Kewarganegaraan pada umum | 

ke- 

kepada Bu-' 

rombongan tadi lalu menindjau dae-' Djapen Kabupaten Tegal 

ketempat 
lain, dalam mana termasuk rumah 
lurahnja sendiri: rumah2 jang masih 
tetap ditempat terpaksa dipertinggi- : 1 dan hit 
kan alasnja: tanah2 pekarangan 1er-, mulai tgl. 1 Djanuari hingga kini te-| 

paksa didjadikan sawah, Kali Gom- | Jah ada 3253 anggauta Tentara dari 
bang jang dulu dalamnja Lk. 6 m. 
sekarang mendjadi 2 meter. Ketika' at ang 
penduduk ditanja sebab2nja keban- terdiri dari Pradjurit, 

mereka - menerangkan | Kopral, Sersan dan 
disebabkan jang masing2 mendapat 

karena belum ada usaha reboisasi | Setingkat dan jang paling tinggi men- 
dari Djwt. Kehutanan, hingga masih djabat pangkat Pembantu Letnan. 

banjak hutan2/gunung2 jang gundul. € : 
Mereka djuga memperlihatkan bah-' a€hir dalam rangka kenaikan 

ng memen i 
PN MeNalah ta | negoro Let. Kol. Moh. Bachrur te- 

nah2 jang berasal dari hutan jang 

menjangkal 
kebenarannja, ketika ditanja bahwa 

sawah 

bag. Pengairan Kab. Grobogan dite- 5 : 
rangkan bahwa dalam keadaan ban-' LEPAS DARI D.P.P. 

S.B. Borsumay Tjb. Semarang da 
lam rapat anggotanja pada bulan jl. 

DUOKJA Aa 
   

10.000 MURID TAMATAN 
— S&R. TERLANTAR, 

Se AA 
dalam men 

|ran baru Tai 

  

    

  

makin merasa ter- 

tjara memetjahkan 

        

jang DAA tkan     
Didaerah Jogjakarta terdapat 

(tidak kurang dari 10.000 orang 
murid tamatan S.R. jang karena 
kurangnja ruangan sekolah dan 
guru tidak dapat melantjarkan 
peladjarannja kesekolah Jandju- 
tan. Oleh pemerintah dikandung 
maksud untuk mengadakan klas2 
“masjarakat, tetapi usaha inipun 
akan terbentur pula akan kekura 
ngan tenaga guru jang diperlu- 
an. 5 2 3 

'Apabila soal tersebut .tidak 

'gera, sangat dikuatirkan akan aki 
| batnja jang sangat buruk bagi 
anak2 tersebut, jang djumlahnja 
tiap2 tahun akan bertambah ba- 
njak pula. 1 

Selain dari pada itu pemerin- 
tah daerahpun pada tiap? tahun 
peladjaran baru menghadapi ke- 
|sulitan2 mengenai | 
murid2 baru pada Sekolah? Rak 
jat. Menurut taksiran sedikitnja 
5000 orang anak pada tian2 ta- 
hun terpaksa tidak dapat diteri- 
ma pada Sekolah2 Rakjat berhu- 
bung dengan kekurangan tempat. 

MENGGALI PUSAKA2 
DIPONEGORO. 

Sedjak beberapa hari jang lalu 
disekitar Gua Selarong bekas 
markas Pangeran Diponegoro, di 
lakukan penggalian mentjari pu- 
saka2 Pangeran Diponegoro jang 
menurut petundjuk dari salah se- 
orang penduduk ditempat terse- 
but pusaka2 itu dipendam diseki- 
tar tempat tersebut. . 

Orang tersebut jang kini ber- 
usia Lk. SO tahun, ketika ia ma- 
sih kanak2 pernah menemukan 
|pusaka2 itu didalam peti, jaitu ke 
tika ia mentjari rumput ditempat 
tersebut. Tetapi sedjak ia mene- 
|mukan peti itu ia djatuh sakit 
| dan atas nasihat ajahnja peti itu 
| dipendam lagi. 

Dalam peti itu menurut ketera 
ngan orang tersebut berisi dua bi 
lah keris dan tiga bilah tombak. 

Penggalian tersebut dilakukan 
atas perintah kabupaten Bantul 
dan sampai dimana hasilnja hing- 
ga berita ini ditulis belum diketa- 
hui. 

WONOGIRI 
LANGKAH PEN. MASJA- 

RAKAT. 

  

nogiri mengeluarkan suatu 
jang berisikan : 
“Untuk. th: 1954 tiap kepala desa 
dan Pamong desa lainnja, wadjib tu 
rut serta memadjukan rakjatnja, de 

ngan memimpin atau menggerakkaa 
pembrantasan buta huruf. Isteri2 pa 

aerah Jogjakarta | 
dapi tahun peladja | 

|desak oleh kesulitan ' bagaimana | 
an soal banjak- j 

nja murid? tamatan Sekolah Rak- | : 
jat j sekarang masih | 

ketentuan | 
| nasib pendidikannja, sedang | 

djumlahnja Akan makin besar de- 
ngan berz | tahun peladja- 

penerimaan | 

Pendidikan Masjarakat Kab. Wo-| 
seruan g   | mong sepatutnja djuga mendjadi 

tjontoh kemadjuan wanita di desanja. 
Bila orang meminta surat ketera- 
ngan, memulihkan pekarangan/tanah, 
baiklah kepala desa mengetahui, 
agar supaja tidak menggunakan tjap 
djempol, tetapi tanda-tangan. Pemu 
da-pemudi jang akan kawin, perlu 

iditanjakan dulu kepada mereka, apa 
, kah mereka dapat membatja atau be 

i Jam. Dengan djalan ini bukannja ber 
“arti mempersukar rakjat, tetapi me- 
ngisi pendidikan, menudju kearah 
giat beladjar dalam menempuh dja- 
lan usaha untuk kemadjuan masjara 

kat kearah pembrantasan buta hu- 
ruf. 5 

TEGAL 
PANITYA PEMILIHAN UMUM 

.UTK. ANGK. PERANG. 
Bertempat di Kantor P.D.M. Tegal 

baru2 ini telah diadakan rapat pem 
bentukkan Panitia Pemilihan Umum 
Angkatan Perang jang dipimpin oleh 
sdr. Wk. KomandansP.D.M. Tegal. 
Rapat tersebut dapat mengambil xe 
putusan membentuk Panit'a Pemilih 

.an Umum Untuk Angkatan Perang 
dengan susunan sbb: 

| Ketua sdr. Ltd. Moeljadi wk. P.D. 
M. sebagai Ketua dan sdr2 Plt. Ab- 
doel Sudjud anggauta Staf P.D.M., 

  
  

diberi pendjelasan oleh Hamongwar-/ Plt. Atmoprajitno anggauta Staf P. 
dojo bahwa tuntutannja akan disam-' D.M., Soetjipto Kepala Djapen Kota |: 

“Besar Tegal dan Soemitro . Kepala 
' sebagai 

pembantu, 

bandjir itu menurut keterangan Ha- OT ara CINA 

32533 ANGGOTA TENTARA 
TERR. IV DINAIKKAN 

PANGKATNJA. 

Terr. IV Djawa Tengah jang men- 
dapat kenaikan pangkat. Mereka itu 

Pradjurit I, 
Sersan Major, 

kenaikan 

  

Sebagai pengangkatan ter- 
tsb., 

tg. 16 Maret Panglima Div. Dipo- 

jang 

lah melantik sedjumlah 485 anggav- 
ta Tentara jang tadinja berpangkat 
Pradjurit, Pradjurit I, Kopral, Se.- 
san dan Sersan Major jang masing2 
'banjaknja 305, 61, 61, 38 dan 20 
orang. 

telah memutuskan melepaskan diri 
dari Dewan Pimpinan Pusat SB Bor 
sumy jang berkedudukan di Djakarta. 

| Selandjutnja dalam rapat anggauta 
pada tgl. 14 Maret jbl. SB Borsumy 
Tib Semarang telah mendjelma men 
djadi Perserikatan Buruh Borsumy 
Semg dengan. azas demokrasi — pro 
letar — marhaenis, Susunan pengu- 
rus terdiri dari Ketua dan Wakiinja: 
R.J. Pratomo Yogarahardjo dan Sie 
Kiem Twan. Penulis: R. Sumarsono. 
Bendahara: Kwa Ghay Ek, dan bebe 
rapa orang pembantu. Alamat sekre 
tariat di Bulu Lor Gg. Sujudono 624 
Semarang, 

  

Diterima berita, bahwa terhitung: 

.htakan sikap menjokong 

  

  

Para athlit dari semua daerah Iidia Je 1 
berlomba guna memilih pengikul-pengikut jang akan turut dalam. Asiade 

Ke di Manilla nanti. 

: S Di Maluku 
Mau Mengadu Dombakan Islam Dan 
Keristen—Kegiatan RMS Bangkit Lagi 

DARI SUATU KALANGAN jang mengetahui diperoleh ke- 

Anasir RM 

“terangan bahwa pada waktu ini 

  

Foetah berkumpul di New Delhi untuk 

ada anasir: ,,RMS” didaerah Ma- 
luku jang berusaha untuk mengadu-domba golongan umat Islam 
dan golongan umat Kristen untuk mengatjaukan keadaan masja- 
rakat. Anasir ,,RMS” itu mengharapkan adanja pertentangan jg 
merunfjing antara golongan Islam dan. Kristen, sehingga usaha2- 
nja untuk mengeruhkan serta mengatjaukan keamanan penduduk 

dapat didjalankan dengan leluasa. - : 

Menurut keterangan2 itu pada 
waktu jang achir2 ini didaerah pu- 
lau Ceram  aksi2 gerombolan 
RMS” menundjukkan tanda2 ke-' 
giatan, setelah terdengar, bahwa di 
negeri Belanda akan diadakan aksi 
memberikan bantuan, dengan di- 
pelopori oleh Manusama. 

Untuk mengatasi adanja usaha2 
RMS.” mengadu domba umat 
Islam dengan golongan Kristen, di 
harapkan Pemerintah bertindak 
leb'hh tegas lagi. sehingga gerom- 
bolan2 ,,RMS” didaerah 
dapat diberantas sampai seakar- 
akarnja. 

Tjara2 mengadu domba. 

Tjara2 jang dipakai oleh 'anasir2 
RMS” untuk mengadu . domba 
umat Islam dan golongan Kristen 
itu,- antara Jain meniup-niupkan ka- 
bar bohong bahwa pada waktu ini 
daerah Maluku telah kemasukan Da 
rul Islam, jang bersembunji didalam 
partai2 Islam seperti PSII dan Ma- 
sjumi. Hasutan2 itu ditambah lagi 
dengan pernjataan  supaja masjara- 
kat Maluku menolak transmigrasi, 
jang akan dilaksanakan oleh Peme- 
rintah, karena didalam rombongan 
transmigrasi itu ,,katanja” akan di- 
masukkan kaki-tangan D.I. Dengan 
adanja kampanje jang demikian itu, 
maka timbul kegelisahan dikalangan 

penduduk. £ $ 

Soumokil me) 
rat kepada rnur. 

Dalam hubungan ini menurut ke- 
terangan2? itu, beberapa waktu j.i. 
.spresideri” "dari " gerakan "RMS" 055 
Seumokil telah mengirimkan. surat 
kepada guocrnur Maluku, nur. Latu- 
harhary, jang maksudnja sedia me- 
njerahkan diri kepada. alat? kekua- 
saan Pemerintah, asal ada diam nan 
tidak akan dibunuh oleh rakjat, Gan 
mendapat perlindungan. 

flanja 30”, 
Dari Seluruh Golongan 
Tionghoa Jang Djadi 

Warganegara 

TENTANG PENOLAKAN/pe- 
mlihan kewarganegaraann oleh ' 
penduduk turunan asing, Kepala 
Bagian Urusan Peranakan dan 
Bangsa Asing pada Kementerian 
Dalam Negeri mengumumkan, 
bahwa penduduk golongan Tiorg 
hoa diseluruh Indones'a berdjum- 
lah, menurut taksiran, 3 djuta dji- 
wa. Dari djumlah ini jang mene 
rima kewargan an Indonesia 
ditaksir 300 atau 900.000 dji- 
wa. 

Menurut taksiran 2/3 dari djum- 
lah penduduk Tionghoa dilahirkan 

|di Indonesia atau sedjumlah 2 diuta 
djiwa. Djadi penduduk Tionghoa jg. 
tetap asing adalah 7076 atau menu- 
irut taksiran diatas 5599 turunan Ti- 
onghoa jang di'ahirkan di Indonesia 
menolak kewarganegaraan Indone- 
sia. 

Penduduk golongan Arab ditaksir 
sedjumlah 130.000 dan jang tetap 
asing adalah 2046 dari djumlah tsb. 
Jang dilahirkan di Indonesia, - me- 
nurut taksiran adalah sedjum!ah 100 
ribu djiwa, sehingga menurut - per- 
kiraan ini hampir tidak ada turunan 
Arab iang dilahirkan di Indonesia 
|jang menolak kebangsaan Indonesia. 

Demikian pengumuman dari Ke- 
pala UPBA. : 

SIKAP S.B.L.G.. TJAB. 

SBLGI Tjb. Semg. dalam rapat pe | 
ngurus pleno baru2 ini, telah menia 

sepenuhnja 
atas pernjataan P.B, Serikat Buruh 
Gas & Listrik Indonesia, mengenai 

nasionalisasi ' Perusahaap Listrik & 
Gas. Adapun pernjataan dari PB, SB 
LGI itu adalah sbb: Mendesak kepa 
da Pemerintah supaja pelaksanaan 
nasionalisasi perusahaan Listr'k & 
Gas jang belum nasionalisir segera 
diselenggarakan dalam tempo jang se 
singkat2nja. . EN 

PASANGAN2 PANTJA LOM- 
BA. TRITUNGGAL. 

Menurut keterngan, diantara pasa 
ngan2 dari Semarang dan Propinsi 
untuk turut serta dalam perlombaan 
Pantjalomba Tritunggal sbb.: Bridge: 
Milono — Hadisubeno: Moh. Bach- 
run — Pranoto, A. Bastari — Sing- 
gih Harsojo: Pei: Suparjo, Siswadi, 
Sudardjo, Tennis: single Johny An- 
war,, Djojodirdjo: double: Moh. Bach 
run/Saragih, Budiono/David. Sepak- 

bola: keeper Moh. Bachrun: backs 
Saragih, A. Bastari: halfs: Singgih 
Noto, Selo Ali, Muslimin: forwads: 
Sunarjo, Balja Umar, Budiono, Hadi 
subeno, Darjoko. . Tjatur: Harijanto,   Saragih, Balja Umar, 

2 8 

aluku' 

irimkan su 

  

(Konperensi Diplo- 
mat? Kita 

PARA DIPLOMAT Indonesia 
jang berkonperenssi di Tugu (Pun- 
tjak) sedjak tanggal 12 Maret 
1954, hari Rebo telah kembali di 
Djakarta. Hari Kemis tanggal 18 
Maret pagi konperensi dilandjut- 
kan lagi bertempat di Kementerian 
Luar Negeri. Baik di Djakarta 
maupun di Tugu konperensi di- 

(langsungkan dengan pintu tertu- 
tap. 

' “Menurut keterangan jang didapat 
! Antara” dari ka'angan peserta kon- 
perensi, sesudah mendengarkan pre- 

cadvis dari berbagai Menteri tentang 
' soal2. politik, perekonomian, pemili- 
han umum, kewarganegaraan, pene- 

,rangan dan kebudajaan di Djakarta, 
. maka konperensi jang dilangsungkan 

di Tugu itu terutama dititik berat- 
kan pada pembitjaraan2 dalam sek- 
si2. 

Seperti telah dikabarkan, untuk 
membahas soal2 jang dapat didiadi- 
kan bahan bagi perumusan beteid 
politik luar negeri Pemerintah, telah 

dibentuk seksi politik jang terdiri 
kepd'a2 perwakilan dan kemudian 
seksi2 ekonomi, penerangan dap ke- 
budajaan serta seksi organisasi. 

Jang dibitjarakan mulai pada ha- 
'ri Kemis pagi hingga pada hari Se- 
nin tanggal 22 Maret, ialah hasil2 
pembitjaraan? dalam seksi2 jg. akan 
dilakukan dalam sidang2 pa'no. 

(Antara) 

HARGA EMAS. 

“Semarang: 18 Maret. 
24 karat: djual Rp. 38,25 

beli at Sela 
22 karat: djual Ser 

beli 35 34,— 

Djakarta, 17 Maart: 
24 krt. tiap gr. Rp. 38,25 djual 
22 krt. tiap gr. Rp. 37,25 djual 

Surabaja, 17 Maart: 
22 krt tiap gr. Rp. 38,50 nom. 

Singapore, 17 Maart: 
Emas lantakan tiap tael :»   Str. $ 148.— beli. 

Str. $ 154.— djual. 

Londen, 17 Maart: 
Harga emas internasional me- 
nurut hitungan dollar Amerika 
adalah sbb. : P 
Emas Beirut tiap ounce 35.12. 
Emas Hongkong tiap 

ounce 37.36. 

SANTA 

RADIO 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 

Semarang 20 Maret 1954. 
Djam 06.10 Luciano Tajoli, 06.45 

Orkes Puspa Kentjana: 07.15 Lagu2 
Sumatra, - 07.30 Serbaneka Barat: 
12.05 Lima Serangkai: 12.30 Fanta- 

sia: 13.45 Krontjong Aseli dan Stam 

bul: 17:05 Taman Kusuma, 17.45 
Ade Ticoalu: 18.00 Obrolan pak Pa 
trol: 18.15 Dick Willebrandts, 18.30 
Sendja Meraju, 19.15 Mimbar Pene 
rangan, 19.30 Hiburan Saptu ma- 
lam: 20.30 Klenengan Patalon, 21.15 
Wajang Kulit semalam sentuk, 22.20 

| Wajang Kulit (landjutan) 05.00 Tu- 

tup. 

Surakarta 20 Maret 1954. 
Djam 06.03 Petula Clark: 06.15 

Ruangan Gerak Badan: 06.45 Geral 
do. dengan Orkesnja: 07.15 Bing Sla 
met dan Sam Saimun: 07.45 Dari 
Bali, 12.03 H'dangan The Hula Swi 
ngers: 12.45 Klenengan Gadon, 13.45 
Klenengan Gadon (landjutan). 17.05 
'Dunia kanak2: 
Tengah: 17.55 Suara bersama, 18.15 
Lagu? Bali: 
Pendengar, 19.30 Pengasah fikiran, 
20.30 Muziek dan Sedjarahnja: 21.20 

Malam Manasuka, 22.15 Malam Ma 
nasuka (landjutan): 23.00 Tutup. 

Jogjakarta 20 Maret 1954. 

Djam 06.10 Paduan Suara Ket mu 
ran: 06.30 Sekitar Perekonomian ki 
ta: 06.35 Mars dan Polka gembira: 
07.15 Imbauan Sal Saulius: 07.30 Pe 
tikan dalam irama ringan: 12.15 Or- 
kes Djerman, 12.30 Barisan Penja- 

| nji2 13.10 Hidangan beberapa Suita: 
13.40 Krontjong Siang: 14.15 Sepu 

|luh menit Permainan Gitar: 17.00 So 
re meriah: 17.45 ,,Maluku Permai”: 
18.15 Bing Crosby Menghibur: 18.30 
Sedjenak dengan Bintang Radio: 
19.15 Bingkisan Malam . Minggu: 
19.40 Aneka Stambul: 20.15 Wals 
gembira: 20.30 Gema Malam Ming- 
gus 21.15 Ujon2 Monosuko: 22.15 
Ujon2 Monosuko (landjutan) 24.00 
Tutup, 

  
v 

17.45 Varia Djawa: 

19.15 Kontak dengan | 

    

Oleh : Pembantu 

tinggi selama kwartal terachir t 

Dalam pada itu import selama 
Djanuari adalah dibawah “angka 
rata2 sebulannja th. 1953, jang 
berarti tidak begitu tinggi, Nera 
tja dagang memperlihatkan suatu 
kekurangan sebanjak Rp 169.-— 
djuta. 

. Kelebihan import sebanjak itu 
tidak terdjadi sedjak Juli 1953. 
Salah satu faktor jang merinenga 
ruhi penurunan eksport adalah 
bahwa harga beberapa barang 
eksport kita telah turun lagi. 

Keadaan pasasan. 
Perkembangan harga dipasaran in 

ternasional kini tidak memberikan 
alasan bagi perdagangan eksport ki 
ta untuk merasa optimistis. Perdaga 
ngan karet tetap lemah dan tingkat 
harga tetap melajang pada tingka- 
tan jang rendah selama beberapa 
minggu ini. Demikian pula dengan 
pasaran kopra, jang sedjak permula 
an tahun ini turun dengan kira2 
1770 dan jang sampai sekarang ti- 
dak memperlihatkan tanda2 akan 
berubah kearah perbaikan. Karet 
dan kopra ini setjara langsung me- 
mukulbalik atas penghasilan golo- 
ngan besar penduduk diseluruh in- 
donesia. 

Tahun ini Jajasan Kopra telah 
dua kali menurunkan harga pembeli 
annja: sampai sekarang untuk kepu 
lauan Indonesia bagian Timur di te 
tapkan harga Rp 135,— tiap 100 
kg. Dalam daerah2 penghasil kopra 
kegontjangan harga ini akan sangat 
merubah keadaan penghasilan pen- 
duduk setempat. 

Dalam pada itu kedudukan ti- 
mah sekarang agak berbaik sedi 
kit. Sesudah keterangan Amerika 
Serikat untuk tidak mau menanda 
tangani suatu persetudjuan timah, 
harga naik lagi dan pendjualan 
telah dilakukan pula. 

Setelah beberapa minggu harga 
melajang disekeliling 650 per long 
ton di Singapura, pada tg. 10 
Maret timah mentjatat 690 
pound. Perkembangan jang meng 
untungkan daerah penghasil timah 
ini belum berarti perbaikan kem 
bali dari pasaran timah interna- 
sional, sebaliknja tidak dapat di 
harapkan bahwa keadaan  seka- 
rang ini akan menetap, sebagai 
turun-naiknja selama beberapa ta 
hun ini. Keadaan akan banjak 
bergantung pada djumlah  pen- 
djualan jang telah ditjapai selama 
suatu masa baik. Baru sesudah 
beberapa bulan akan didapat gam 
baran jang lebih njata mengenai 
perkembangan “harga timah. 

Saingan jang makin berat 
produsen bahan mentah lainnja di 
pasaran dunia mengharuskan kita 
untuk lebih meruntjingkan kalkulasi 
dari pada eksport kita, harga pena- 
waran bahan2 kita harus kita tin- 
djau kembali. 

Beberapa negara produsen lainnja 
di Afrika dan 'Sailan- umpamanja le 
'taknja lebih dekat ke negara2 kon- 
sumst daripada Indonesia, jang ber- 
arti bahwa ongkos pengangkutan ke 
pasaran Eropa dari daerah2 itu akan 
lebih murah. 
Dalam harga saingannja, Indone- 

sia harus memperhitungkan ini» pa- 

dari 

Eksport Minta Perhatian 
Tb. 1954 Dimulai Dengan Kerugian 

Ekonomi Kita 

BAHAN2 TJATATAN jang telah diumumkan mengenzi eks- 
port dalam bulan Djanuari 1954 telah sangat tidak 
Baik dalam volume maupun dibitung dalam nilai, eksport bulan 
Djanuari itu tidak mentjapai angka setinggi eksport rata2 sebulan- 
nja selama th. 1953. Pena an dengan terfjatatnja eksport ig. 

memuaskan, 

1953, bulan pertama tahun ini 
mentjatat eksport jang relatif ren dah. 

dari itu penting bagi kita untuk me 
nudju ke suatu penurunan dalam 
ongkos2 pokok. Tjard paling baik 
untuk menurunkan harga adalah pro 
duksi lebih besar setiap kesatuan 
dan tenaga. aa 

Kemungkinan2 pada 
Lebaran. : 

Bukan tidak mungkin bahwa 
| Lebaran jg akan datang ini akan 
dapat merupakan dorongan untuk 
lebih giat berusaha dan merig- 
eksport hasil2 rakjat. Selama be 
berapa hari ini kelihatan bahwa 
harga Sertifikat Indusemen telah 
naik, jang dapat kita hubungkan 
dengan perajaan hari Lebarin 
jad., karena dalam masa itu orang 
lebih berperhatian pada barang2 
luxe. 

Perhatian kalangan import ter 
hadap Sertifikat Indusemen itu 
ternjata dalam djalannja . koers 
sbb.: sedjak kira2 pertengahan 
Februari harganja telah melami- 
paui titik terendah, jaitu' 90 sen 
untuk terus naik sampai . achir 
Februari mendjadi nominal Rp 1 
dan sekarang telah mentjatat di 
sekitar 10245 sen. Rupanja im- 
port menghendaki kedatan?an ba 
rang dengan tjepat, sehingga 
waktu pemesanan harus dilaku- 
kan setjepat mungkin. 

Kenaikan harga Sertifikat Induse- 
men itu hanja dapar mendorong un 
tuk memperbesar produksi bahan2 
eksport jang tergolong didalamnja, 
untuk mendapat bagian ekstra dari 
Indusemen, meskipun hanja untuk 
sebagian. Pada  hakekatnja 
jang lain dari penerimaan Sertifikat 
djatuh dalam tangan perdagangan 

pengumpulan dan eksport. & 

Dewasa ini perluasan eksport me 
rupakan persoalan dengan urgensi 

| terbesar karena penerimaan dalam 
valuta asing masih tetap kurang da 

ri pada pengeluaran. Eksport hanja 
dapat bertambah bila produksi naik. 
Pada umumnja di Indonesia ini ke- 
sulitannja bukan terletak pada ma- 
salah barang2 jang tidak dapat di 
djual (onverkoopbare goederen), ke- 
tjuali mungkin karet kwalitet ren- 
dah. Djadi dalam hal ini sama seka 
li tidak ada overproduksi. 

Masalah pokok pada eksport kita 
adalah bagaimana mempertinggi 
produksi dan mempertjepat  peng- 

  
eksportir, untuk dikirim 
luar negeri. 

landjut ke 

DJEPANG HIDUPKAN KEM- 
BALI PERDAGANGAN 

. TJANDU. g 

Dibawah kepala ,,pemerintak 
Djepang membebaskan perdaga- 
ngannja”, kantor berita Sovjet 
»Tass” pada hari Selasa mengu- 
tp berita ,,Hsin Hua” jang me- 
ugatakan, bahwa mulai tanggal 
1 April jang akan datang Dje- 
pang akan menghidupkan kem- 
bali export-tjandunja. Dikatakan, 
bahwa kementegian2 kesehatan   ling sedikit kita harus dapat mena- 

warkan harga jang sama. Diika ong 
kos. transport baik — umpamanja, | 
mungkin beberapa bahan eksport ki 
ta tidak dapat lagi bersaing. Maka 

dan djaminan sosial Djepang te- 
lah membuat sebuah rentjana 
undang2 jang akan mengizinkan 
penanaman papaver dan export/ 
import tjandu (Antara). 

  

      

Dompet Merapi 
Djumlah derma tgl. 16-3-1954 jang di- 

KENA Seda MEN OEA en aa ed Rp. 143.878,30 
Penerimaan baru : 
S.R. HI Kuripan II Wil. Pen. S.R. Maos Rp: 24,— 
S.R. VI Gumelor No. 28 Sumpiuh ...... S3 DT 
Kepl. S.R. I-IV Longok Patebon Kendal .. 10 
Kepl. S.R. HI Sariredjo Kaliwungu 
aa ae NA Kn »” 0, — 

Kepl. S.R. VI Longkejang Katj. Bodeh, 
Ona Sena NA an MASA & tt 

S.R. VI Wonosekar, Gembong, Pati ... ,, 10,85 : 
Kepl. S.R. IV Gunungsimping, Tjilatjap ,,  10.— 
S.R. V Karangsari Katj. Kembaran (So- 
Peradi Men ANN in an LM Naba 

SR TE Karen Bumiayu ALA NA » 10,60 
Kepl. S.R. HI Bendjaran Katj. Taman, 

Penggalang Men Dan Pn EPA Aa 3 “IOO 
Kepl. S.R. HI Mengori Wil. Pen. SR. 
Perta PALA DRA RE LA ah nu ke 

S.R. IV Djipang Kr. Luwas, Purwokerto ,. 10.— 
S.R.  Banjuputih Salatiga ............... & srn9O 
Kepl. S.R. VI Tjandiredjo, Tuntang, Sa- 
KR ma PN PL MN a ne nge mes 

S.R. LI/UI th. Keda'ingan, Tambakromo 
Ken PAR Sen sa NE PE YA 

Kepl. S.R. III Trimuljo (Kajen), Pati ... ,, 10,— 
Kepl. S.R. III Djakenan, Djuwana ...... » 10— 
Kepl. S.R. VI Tjengis, Pemalang ......... s0 
S.R. VI Tjolo Dawe Tjendono, Kudus ,, 12,50 
Kp.Kb. Kembangkuning, Katj. Ngombol 

Purwodadi Kedu “Goo ju ul dhpesa 
Kepl. S.R. III Pogungredjo Bajan S.S. 
KUOAF AYO mn aro Me aral Oak 3. 12,— 

S.R. VI th. Kalitengah Wil. P.S. Gom- 
bong. AA ane Bana nu MN NA 

Kepl. S.R. IV Mertasinga Gumilir Tjila- 
jan AA NM anna » 10,45 

Kepl. S.R. III Slarang Wii. P.S. Maos ,, 10,50 
Kepi. S.R. III desa Ketapang Uludjami, 3 
TNYOMNAN ear b aon Bee MN adl9g 

S.R. VI No. 23 Purwokerto di Watumas' ,, 10.25 
S.R. Kr. Salam, Sumpiun ...... Kekenas. SA aa ena 
Kepi. S.R. VI Tjibujur, Randudongkat ',, li— 
Kepl. S.R. VI No. 2 Adikarta di Adi- 1 
muy0/Karanvana ea en an K3 

Sek. Kp.Kb. Plampunga, (Ngadiredjo), 
Salaman Magelang ..............o.o...iiis Ie EE39 

Kepl. S.R. VI Kan. Gemawang As. 
Djambu, Ambarawa nh ulkus 

Kepl. S.R.P. VI th. No. 2 Gombong ... ,, 11,75 
SR. T/IV Kajen, dr Kajem on s tnaU 
Kepl. SR. VI th. No. I Djebed, Taman, 

Pemalang ...... Ma OA PEP UB SN Aa stang 
S.R. IV th. Gebangan, Ungaran ......... I Huta 
Kepl. S.R. V Wonoredjo Klepu, Ungaran ,, 11,50 
S.R. VI Kanisius Genting, Djambu, Am- 

barawa: Taja Lena Pe Das aa USG 
Kepl. S.R, VI No. 5 di Purwodadi Gro- 

si abDogah “Ten an 11,50 S.R. III th. Sambiredjo Bringin, Salatiga. 10 Kep!. S.R. III th. Delik Tuntang ......... » 10,30 
Kepl. S.R, VI Karangtalok (Ampelga- . 

ding, Tjomah De AU 10-— 
Keluarga S.IP. I Negeri, Barongan 58, 
Kudus Ke KB Tio 

R.T. Mlat'sabar Semarang ....... 107,75 710,40 

Djumlah : Rp. 144.588,70 
Semarang, 17 - 3 - 1954,   
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pertama jang meratif 
Bersama itu, dengan kelebihan 

Nih 

'Labour menj 
ngenai persendjataan k 
Djerman, hal mana mem 
aan Edun Meta, Dan ok: 
madju lagi kearah EDC. 
diketahui Inggris tidak 
anggauta Masjara 
Bersama Eropa itu," 
tsb. sangat mempi 

  

    
    

     

    

    

         

    

   

  

    

    
   

   

  

ini dapat “pula me 

untuk meng 
ngenai EDC 
soal Indo ' 
membikin t 
tov. 

sat pada kedjadian2 di . Kepen .tok Ir 
mur Tengah). Keribut Hn terdja 
di didaerah. ini dim dah ketika 
diumumkannja bantuan 1» 
rika kepada Pakistan. Nehru dgn. 
keras menentang rentjana Amerika 
itu. Ia chawatir akan diperkuatnja. 
kedudukan Pakistan mengenai Kasi- 
mir, sedangkan dalam pada itu dia 
memperhitungkan pula kemungki- 
nan akan Ja itu da 
lam pertentangan dunia. Karachi: te| 
lah berusaha menentramkan Nehru, 

   

   

   

apa jang 
in Bersama Eropah, jang dalam hakekatnja bukan semata 

Aa Gdjuga meliputi soal2 dunia, malahan 1    

    
, Ne FI perdja 1 1 ian tsb. Kemudian 

Di Inggris golongan terbesar 
okong 'Churchill me perdjoanga 

ataan kembali njebabkan | : 
ekin tjajaan akan Liga Arab. Sikap Pa- 
bih  kistan terhadap Rusia mengandung 

l suatu rasa tjuriga dan rasa dendam 
1 jang tidak nampak pada pengikut? 

Sementara itu perhatian dunia pa 

militer Ame | 

  akan 
  

an 
telah memberi dorongan pertama 

dua pertiga. 

djoangan jang dynamisch. Semangat 
pangan inilah lambat laun me 

mereka kehilangan keper 

'| Nehru. $ 2 
| Pandangan dan pengaruh “Barat 

itu telah menjebabkan Pakistan men 
kati Turki. Djarak antara kedua 

negeri itu besar sekali. Diantaranja 
al. terletak Iran jang luas itu. Usa 
ha Pakistan itu telah menimbulkan 
asa tidak puas dinegeri2 Liga Arab, 
dan terutama di Mesir. Seperti su- 
dah diketahui Irak, Jordania, - dan 
Saudi Arabia mempunjai hubungan 
jang erat dengan dunia Barat. Teta- 

|pi Mesir dan negeri2 Arab lainnja 
menghendaki konsesi2 penting “dari 
pihak negeri2 Barat. Menurut pan- 
dangan Mesir Pakistan seperti 
jang pula telah difakukan oleh Tur- 

| ki — merusak pasaran itu. 
. Mesir. 

Betapa katjau keadaannja di 
. Timur than apa ternjata dari ke 
djadian2 belakangan ini di Mesir. 
Nadjib. mengadakan suatu pidato 
jang pedas jang mentjela perdjan 
'djian Pakistan-Turki itu, sedang 
kan sementara dia tidak menge 
tahui bahwa Dewan Revolusioner 
memutuskan untuk mengambil 
sikap jang berlainan. Inilah meru 

   

  demikian pula Presiden Eisenhower, 
tetapi hasilnja tidak ada. 
Mengapa politik India demikian | 

djauh berbeda dari pada politik Pa- 
kistan? Hal ini untuk sebagian me- 
rupakan suatu peoanan psycholo- 
'gis keamanan dan untuk sebagian 
suatu persoalan politik. Nehru meng 
ikuti adjaran Gandhi dengan perla- 

para tanda2 pertama. akan ter 
jadinja taufan di Mesir itu. 
Sekonjong2 Nadjib diturunkan 

dari kedudukannja, dan dengan 
'tjara jg lebih sekonjong-konjong 
lagi dia dikembalikan pada kedu 
dukannja jang lama, Nadjib dan 
Nasser saling berpeluk dimuka 
umum.   wanan passiefnja, sedangkan Pakis-| 

tan mempunjai suatu semangat per- 
Syria. 

Sementara itu perebutan kekua 

Badjak Laut Modern 
Penjelundupan Rok ok Merupakan Per- 
dagangan Gelap Jg Subur Disekitar 

Pantai Lautan Tengah 
“Oleh: Fred Painton: Chas ,,Suara Merdeka” 

.. POLISI INTERNASIONAL sedang berusaha menjelidiki apa- 
kah Pen mangan Amerika jang berbitjara tjepat benar mendjadi 

sebuah gerombolan badjak laut moderen, ataukah 
Hia hanja dipergunakan sebagai umpan belaka. Elliot Forrest, be- 
an warga Amerika itu, dan seorang patu ng (avonturier) 

a 30 tahun berasal dari New York City, mengaku bahwa dia 
mengetahui semua rahasia gerom bolan2 penjelundup rokok di Laut 
Tengah sehingga menjebabkan nj awanja terantjam. Forrest telah 
dapat dibekuk batang lehernja dibulan jang lalu dengan tuduhan 
mengepalai perampokan muatan Bertaja 

jang dirampoknja itu lebih kurang $ 470.000. 

Nama ' Forrest'. sudah “sering: 
mendjadi “buah bibir pendjahat2 
disepandjang pantai Marseiile di 
Perantjis. Menurut keterangan 
mereka itu Forrest ' mengepalai j 
sebuah ngan terdiri dari ka- 
pal2 speedboat jang tjepat larinja. , 
Pun, kata man Kan: Pena 
mempunjai hubun engan ka 
langan2 berkuasa Na hartawan. 

Sesudah ditangkap dengan  tia- 
da memberi perlawanan, Forrest 
menerangkan kepada polisi ,,da- 
lam beberapa hari ini saja akan 
membongkar suatu rahasia jang 
menggemparkan tentang penjelun 
dupan rokok di Laut Snp 
.Saja akan menjebutkan bebera- 
pa nama orang? paling terkemu 
ka di Marseille. Tapi sebelum itu 
saja hendak menulis surat kepada 
keluarga saja di New York utk. 

supaja 
jaga-djaga. Mereka mungkin 

aniaja, bila saja mulai bi- 

Sedjak saat itu, tak ada tersiar 
apa selain daripada kesunjian... 
baik dari pihak polisi maupun da 
ri kamar pendjara Forrest. 

Forrest dapat ditangkap setelah 
bersembunji enam bulan lamanja di 
sebuah pondok petani tidak djauh 
dari pantai selatan Perantjis, dima- 
na dia memakai kedok sebagai se- 
orang pengarang jang pekak dan 
bisu. Dia telah berhasil menghilang 
kan djedjak dari buruan polisi dise 
luruh daerah Laut Tengah, bergerak 
dari satu tempay ketempat lain dgn. 
angkatan kapal speedboatnja. Sete- 
lah letih mendjadi orang buruan 
achirnja dia turun kedarap dipanta' 
selatan Perantjis dekat desa kefjil 
Cabrieres D'Aigues. Sambil minutn 
Wijn disebuah bar didesa itu dia ber 
tanja-tanja tentang tempat dimana 

dia bisa bersembunji. 
Seorang pengusaha bar, mungkin 

lantaran disuapkan atau tertarik ke 
pada sikapnja, lalu memperkenal- 
kannja-kepada seorang petani didesa 
itu. Forresy tinggal didesa itu mulai 
bulan Mei, 1952, disebuah rumah 
petani jang terasing dari suasana re 
mai dan memainkan rolnja dengan 
tiada tjatjad. Dia djarang sekali me 
ninggalkan rumah. 

. Untuk menghabisi waktu dia men, 
batja'buku2 tjerita detective dan ka 
bar2 dalam surat kabar mengenai 
kegiatan2nja dilaut terbuka. 
“Tapi. kesepian hidup menjebabkar 

  

dilaut terbuka. Menurut taksiran pihak polisi nilai 

lalu dibebaskan 

rokok Amerika dari kapal2 jang 
rokok 

jang”lama di Marseille untuk meng 
adakan perkundjungan “dibulan Sep: 
tember dia kembali mentjari ka- 
wan2 lamanja. 

Mereka itulah jang mengchianati | 
dia. Tapi sampai saat itu sudah ada | Wab pertanjaan2 di Madielis Ren-| benda terbang”. Mereka menam 
22 orang pelaut jang ditahan untuk 
didengar keterangannjg. 20 orang 

kembali. Sudah 
mendjadi kenjataan bahwa mereka 
telah mengchianati Forrest sebagai 
balasan atas kemerdekaan mereka 
dan didorong oleh rasa chawatir dan 
dendam kepadanja. Baru empat bu- 
lan kemudian polisi berhasil menge 
tahui tempat sembunji dan membe- 
kuk batang leher Forrest: Pihak po 
lisi mendapa, “keterangan, bahwa 
.Seorang tokoh berbahaja berada di 
daerah itu”. 

|, Pada waktu sendja tgl. 20 Djanu- 
ari, 1954, seorang laki2 mendatangi 
pondok petani dimana Forrest ber- 
diam. , Jean”, teriak orang itu, ,,bu 
ka pintu”. 

Forrest, jang mempergunakan na- 
ma Jean, datang kepintu dengan ber 
pakaian pijama dan rupanja dia ver 
hadapan dengan beberapa orang po | 
lisi Perantjis “dengan  mengatjung- 
kan pistol. . 

.Saja tidak mengerti”, kata For- 
rest kepada mereka. ,,Saja seorang 
pengarang, saja ingin mengasoh”. 
Tapi permainan sandiwaranja tidak 

lagi mudjarab. Dia diangkut ke se- 
buah pendjara di Avignon dan ke- 
mudian ke Marseille. 

Menurut keterangan polisi For- 
rest mengakui terus terang, bahwa 
dia memang mengepalai perampo- 
kan atas kapal ,,Combinatie”, dan 
berdjandji akan memberikan keterz 

ngan lebih banjak. Tapi kemudian 
perkara itu mendjadi sunji sadja. 
Beberapa waktu jang lalu teiah di 

lakukan pemeriksaan atas diri For- 
rest di Marseille. Akan tetapi peng- 
adilan menolak memberikan ketera 
ngan tentang djalan pemeriksaan itu 

Menurut beberapa kabar jang di 

dapat, Forrest memberikan  ketera- 
ngan lengkap tentang  badjak laut 
jang dipimpinnja itu dan menjebut- 
kan beberapa orang terkemuka di 
Marseille jang mempunjai hubungan 
dengan perdagangan rokok gelap an 
tara Tangier, Afrika Utara dan Pe- 
rantjis. 

Menurut berita2 lain, pihak polisi 
mulai tjuriga apakah Forrest tidak 
lain hanja sebagai badut sadja, jarg 
sebenarnja tidak banjak — berhubu 
ngan atau tidak tersangkut sama se   nja keluar dari tempat pertapaannje 

sesudah empat bulan  bersembuni, 
Setelah kembali kedaerah operasinja 

stek sa et " NA 

|kali dalam badjak laut di Laut Te- 
ngah itu. , 

kan konperensi Djenewa, Belakangan diketahui 
nata-mata merupa | 

'i memperoleh kedudu- 
ert: kearah jang sebagai negeri 

Bonn menerima baik Masjarakat Pertahanan 

ufan Didaerah Levant! 
Negara2 Arab Mulai Mendekati Barat? | 

MENGENA 1 konperensi Berlin, betapa penting dan berfaedah sudah mulai 
    

      
“saan di Syria — memperlihatkan | 
arti internasional 

'lagi dari pad: 
| Presiden Sjisj 
seorang repu 
dangan Barat. 
terpenting pun 
mikian, akan tetapi deng 
bah Tenan kar it ng t 
awan dengan Inggris. Golongan 

Republik Syria menjetudjui ke | 
merdekaan Syria, penganut dynas 
tie Syria Raja dibawa kekuasaan 

seorang radja Hasjemit. Selama 
| hidupnja- radja Abdullah, terdapat 
lah suatu pusat jang kuat bagi 
gerakan 
dia. dibupuh,”"b xantu 2 

. Sudah teranglah golongan Sy- 
|ria Raja itu disokong dgn kuatnja 
|oleh Inggris. Perkembangan ke 
djadian dramatis 'sekali. 

  Ke 
     

    

   
    

   

  

  

    

   

  

  

mengusir Presiden El Kwatli dari 
golongan Syria-Raja. Tapi pada 
tahun itupun dia diusir oleh ko- 
Jonel Hennawi, jang pada giliran 
nja diturunkan oleh Siisjakli. 

rupanja lebih kuat. 
jang mendjalankan oposisi terha 
dap pemerintahnja dinjatakan se 

kemerdekaan Syria. Dia berhasil 
menegakkan kedudukannja lebih 
lama dari pada jang lain. Pem- 
berontakan2 dapat dipadamkan- 
nja. . 

Tetapi pada achirnja diapun 
harus mundur. Ultimatum jang 
diadjukan pihak pemberontakan 
diturutinja dan dia meninggalkan 
Syria. Kemudian diangkatlah Has 
sem el tasi jang berumur 79 
tahun itu, dan pernah mendjadi 
presiden sementara. 5 
Demikianlah nampak kegiatan pe 

nuh didaerah Levant. Pakistan ber- 
gerak dengan kepastian dan kemau- 
an jang berrentjana. Adanja perdjan ! 
djian antara Pakistan dan Turki me 
rupakan perletakkan suatu susunan 
kekuasaan dalam mana boleh djadi 
Irak dan Iran akan turut tertarik. 

Pengaruh luar akan merupakan do- 
rongan jang kuat bagi kedua negeri. 

Di Mesir ternjata pemerintahan 
republikein tidak sekua, jang didu- 
ga. Konflik2 dan pertentangan? ba- 
ru tidak akan mengherankan lagi: 

Bagaimana djuga perundingan? 
dengan Inggris akan tetap tertjan- 
tum dalam rentjana. Mesir sangat 
membutuhkan konsolidasi, sedang- 
kan di Syria seperti jang telah di 
buktikan oleh kedjadian2 belaka- 
ngan ini, setiap pemerintah berda- 
sarkan atas pasir lepas jang gam- 
pang rontok. 

PABRIK TENAGA ATOM DI 
DJERMAN BARAT? 

Pemerintah Djerman Barat ti- 
dak mengadakan pembitjaraan de- 
ngan negara2 jang menduduki 
Djerman tentang pendirian pabe- 
rik2..tenaga atom jang dilarang 
okh Konvensi Bonn, demikian 
Wakil Menteri Luar Negeri Ing- 
geris, Anthony Nutting, mendja- 

dah. Dikatakan seterusnja, bahwa 
tasai2 dalam EDC menentukan, 
bahwa sendjata2 atom dapat di. 
produsir di Djerman Barat hanja 
dengan persetudjuan EDC. 

Nadjib Dan 
Revolusinja 
DEWAN REVOLUSIONER 

asal mulanja memberi waktu pa- 
da dirinja sendiri tiga tahun un- 
tuk membentuk sebuah regime 
konstitusionil, demikian menurut 
djenderal Mohammad Nadjib da- 
lam sebuah karangannja dalam 
madjalah Perantjis ,,Le Revue 
Franeaise”, Tulisan itu dibuat 
beberapa waktu sebelum timbul 
kerusuhan2. baru2 ini di. Mesir 
dan telah membentangkan hasil2 
jang ditjapai oleh pemerintahnja 
selama 18 bulan memegang ke- 
kuasaan. 
- »Tudjuan-kami”, kata Nadjib, ,,ia 
lah mentjiptakan suatu negara jang 
mempunjai sistim konstitusi parle- 
menter jang demokratis. Untuk men 
tjapai tudjuan tsb telah ditetapkan 
waktu 3 tahun. Kami memutuskan 
untuk menempuh prosedure demokra 
tis. Tugas kami pertama-tama ialah 
untuk melenjapkan gelar2 jang diper : 
oleh dengan tiada djasa. Dari mulai 

saat ini, semua warga Mesir mempu 
njai hak sama dalam menunaikan 
hak2 perseorangan masing2”. 
Dalam satu rentjana jang paling 

urgent menurut Nadjib ialah peroba- 
han dalam hak milik tanah. Berhu- 
bung dengan itu tidak ada seseorang 
jang akan mempunjai lebih dari 200 
feddan (286 acre) tanah. Selebihnja 
akan dibagi diantara petani2 jang 
sampai kini tak punja apa2. Pemba 
gian tanah itu sudah dimulai dan di 
(laksanakan dengan membagikan $ 
feddan (Ik 7 acre) bagi setiap keluar 

. ga. Disamping itu, setiap usaha ditu 
. djukan untuk menambah luas tanah2 
| pertanian dengan beberapa  djuta 
'acre tanah lagi dan untk mengolah 
'sumber2 di Mesir. Sebuah undang2 
jang belum selang lama diumumkan 
lakan memberi perlindungan dan me- 
“ngandjurkan: — penanaman modal 

  

itu. Oleh karena itulah | 

Pada tahun 1949 'kolonel Zaim | 

Orang ini dari golongan Republik | 
Setiap ' orang | 

bagai pengchianat, sebagai musuh | 

  

Laurent telah diterima oleh Kaisar. 
SE Laurent, puteta mahkota Akah:to, 

  

Waktu kundjungannja ke Dijepang, Perdana Menteri Canada Louis St. 
Dari kiri ke kanan: Puteri dari 

permaisuri Kaisar, St. Laurent dan 
Penkaisar: 

  

| Presiden 'Truman bersinggasana 

gaimana jang termaktub dalam 

|. Kissah djatuhnja Puerto Rico 
kepada Amerika Serikat, adalah 
|pada waktu kapal penggempur 
Kania ,,Maine” dalam ' bulan 
Pebruari 1898 meledak dipelabu 
han Havana dan menerbitkan pe 

Iperangan antara Amerika dengan 
| Spanjol. Dalam bulan Mei 1898 

itu armada Amerika Serikat diba 
wah pimpinan laksamana William 

  

Oleh: Ray Karrison: 

|aneh” diudara sedang dipeladjari 

dari djabatan 

manapun djuga”, 
! 

Peristiwa ini dilaporkannja ke : 
pada bagian pengawasan penerba 
ngan dari Djabatan Penerbangan 

Sipil. | 
Mereka menjatakan bahwa ' 

saja harus 'membawa air lebih 
banjak' mengenai peristiwa itu,” | 
kata Barker. | 

Belakangan direktur regional 
djabatan tsb., .A- R. Mctomb, 
mengatakan bahwa dia jakin apa 
jang telah dilihat oleh kapten Bar 
ker adalah bajangan dari sebuah 
pesawat Convair disekitar daerah 
itu, tapi dia menambah, ..kapten 
Barker adalah seorang djuruter- 
bang jang berpengalaman dan 
sangat tidak mungkin dia akan 
melihat hal jang tidak2. Laporan 
Barker akan diselidiki dengan 
seksama.” Pt 

Atas ufjapan diatas, Kapten 
Barker seorang djuruterbang jg te 
lah mempunjai pengalaman sela 
ma 17 tahun, dan telah terbang 
14.000 djam, mendjawab: f 

akan »Tidak bisa djadi saja 
keliru melihat benda itu”. 

Waktu peristiwa itu dibitjara- 
Sana pula dengan Pinger en djura 

terbang jang djuga banja ga 
laman mereka anak hah 
wa mereka pun telah melihat ,,hu 
kan tjendawan tapi piring dan 

bah, bahwa mereka takut men 
tieritakannja kalau2 mereka akan 
ditertawakan............... 

Seymour menjerukan kepada 
umum dengan perantaraan pers 
supaja bila mereka melihat benda 
benda aneh diudara melaporkan 
nja kepada djabatannja. 3 

Mereka jang jakin. telah me 
njaksikan benda2 aneh di-udara 
tidak usah menjembunjikannja ka 
rena chawatir akan ditertawa- 
kan”, katanja. : 

Semendjak itu sudah banjak 
laporan2 mengenai benda2 aneh 
itu jang disampaikan kepada dja 
batan penerbangan sipil Austra- 
lia. Dalem waktu satu minggu 
djabatan itu telah menerima se 
banjak 50 laporan,  diantaranja 
dari J.W. Boyle, wakil presiden 
Perkumpulan Penerbangan Ing- 
gris tjabang Victoria. 

poran2 itu menjebutkan. ben 
da jang dilihatnja berbentuk .,pi- 
ring”, ,pantji”, roket”, dan 
»balon”. Laporan2 itu berbeda 
hanja dalam pendjelasannja sadia. 

Kebanjakan dari benda2 itu 
kabarnja melajang diudara dgn. 
ketjepatan luarbiasa, dengan me 
ninggalkan dibelakangnja uap 

'atau tjahaja jg terang benderang. 
Ada pula jang kelihatan seperti 
melompat dan berputar sebelum 
menghilang dari pandangan. Jang 
lainnja kelihatan seperti menukik 
dari atas langit. Ada pula seperti 
naik dari bawah. 

  

Mossadegh Ingia 
Diadili Sipil 

| pembesar2 Australia, untuk memi sahkan 

»Kami memandang soal ini tidak lah sebagai suatu kelakar belaka”, 
kata Seymour, kepala bagian: pe ngawasan 

Chas ,,Suara Merdeka” 

TJERITA2 TENTANG PIRING TERBANG” dan benda? 
dengan penuh perhatian oleh 

kenjataan dari chajalan, 

pengangkutan udara 
penerbangan sipil Australia, kepada wartawan tuan 

ini. ,Sudah banjak orang menjaksikan benda2 jang tak danat di- 
berikan pendjelasan”. Kapten Dougias Barker, seorang djuru ter- 
bang veteran, telah menarik per hatian resmi 
dia melaporkan telah menjaksikan pada hari Tahun Baru sebuah 
»benda jang semi-transparen, iang mempunjai bentak seperti fjen 
dawan jang berbatang, melajang dengan ketjepatan luar biasa ke- 
luar masuk awan dan bergerak djauh lebih tjepat dari pesawat jet 

dan umum ketika 

. Sinar Kosmis? 
K.D. Hopper, lektor kepala ten- 

tang penjelidikan sinar cosmis pada 

unipersitet Melbourne, — menjatakan 
bahwa benda2 itu mungkin balon 
sinar cosmis jang dilepaskan kekda 
ra oleh stafnja guna  penjelidikan, 
atau awan bergerak dari bidji rum- 
put — ataupun mungkin bintang 
Venus. 

Ada orang jang mengatakan bhw 
benda2 itu tiddk lain dari meteor, 
bintang djatuh, petjahan kabut atau 
awan. jang diterangi oleh  tjahaja 
matahari terbenam, atau ekor duri 
ledakan bom atom. ag Na 

Seorang opsir. tinggi angkatan uda 
ra Australia mengatakan, bahwa “ja 
batannja sedang menjelidiki ,pi- 
ring2 , terbang” semendjak tahun 

ratusan laporan dap semakin hari 
djumlah itu semakin naik djuga. 

Dibawah ini adalah keterangan 
apa jang terdjadi. Orang jang mem 
buat laporan itu mengisi djawaban 
atas 27 buah pertanjaan diatas se- 
buah dokumen jang berkepala ,,La 

poran tentang Benda diudara jang 
disaksikan”, : 

lia mengudji “laporan - ini “dengan 
Djabatan Penerbangan Sipil dan de 
ngan ahli2 meteorologi dan bintang, 
serta daftar Japoran mengenai se- 
mua' pesawat terbang atau benda jg 
berada didaerah itu pada waktu ber 
samaan. 1 2 : 

Formulir itu lalu disimpan dalam 
map jang berkepala ,:diamkan sa- 
dja” supaja barang siapa jang me- 
lihat pula ',benda” itu akan mem- 
berikan 'keterangan menurut pengii- 
hatannja sendiri “dengan “ tiada- di 
pengaruhi oleh segala apa jang di 
batjanja. 5 

Ada diantara Japoran2-ini diki- 
rim ke Inggris dan Amerika Seri- 
kat. Panitya Penjelidik Piring Ter- 
bang, Australia, jang dibentuk sebe 
lum benda2 tidak terang itu menem 
pati. kedudukan resmi, telah meneri 
ma 28 laporan dari Australia. Pani 
tya ini mempertukarkan laporannja 
dengan badan2 seperti itu di Zea- 
landia Baru, Djabatan Penjekdik 
Piring Sipil, dan telah pula' mengi- 
rim laporan keberbagai bagian ta- 
nah Inggris, Amerika dan Perantjis 

: Panitya itu jang anggotanja ter 
diri dari empat orang insinjur, 
dua orang ahli kimiah industri, 
dua : Orang penata-usaha, seorang 
bankier dan s g wartawan, 
telah dapat memberikan pendjela 
san atas 7 buah laporan menge 
nai benda terbang itu, jang ter 
njata adalah meteor atau pesawat 

dapat memberikan penerangan 
tentang 21 laporan lainnja. 
. Orang2 jg melihat benda aneh 
ita diminta mendjawab 12 perta 
njaan dalam tanja-djawab  ten- 
tang ,,piring terbang”. La n 
itu disusun dengan kepala warna, 
bentuk, besar dan waktu benda 
ita dilihat. Hani : 

Sekretaris panitya itu, D.K. Thom 
son, mengatakan bahwa panitya itu 
mengharapkan bahwa bila ketera-   PENGATJARA bekas perdana 

menteri Iran, dr. Mossadeg, Hasan 
Sabri pada hari Selasa mengumum- 
kan di Teheran, bahwa ia telah. me 
njerahkan kpd. Ali Heyatt, presiden 
pengadilan tinggi seputjuk surat dari 
dr. Mossadeg jang minta supaja per 
karanja diadili oleh pengadilan sipil. 
Mossadeg jang akan diperiksa oleh 
pengadilan militer sesudah tahun ba 
ru Iran, menjatakan, bahwa adanja 
pengadilan sipil berhak untuk meme 

riksa perkara seorang perdana mente   asing”, demikian tulis presiden Na- 
| djib. (UP). 

ri. Mossadeg masih tetap mengang- 
gap-dirinja perdana menteri. (Afp). 

  

    

Menteri Penerangan hari Selasa 
menegaskan kepada ,,Aneta”, bahwa 
menteri pertahanan Iwa bersed'a 
memberikan pendjelasan tentang pem 
breidelan harian ,/Tindjauan” Makas 
sar. Pun ditegaskan, bahwa menteri 
Iwa bersedia mentjari penjelesaian 
bersama-sama. — Tjamat Nata se- 
orang kepala grombolan Bambu 
Runtjing” bersama 200 anak burh- 
nja dengan bersendjata api 150 pu- 
tiuk, hari Minggu jl telah menjerah 
kan diri kepada tentara di daerah 
Krawang, — Menurut angka2 dari 

Lembaga Pasteur di Bandung, djum jang menjatakan keinginan mereka, kan sedikit sekali penjaringan. jaka 
lah penderita2 jang digigit andjing supaja overste Warrouw ditetapkan Kalangan politik di Paris menjata- 
gila selama tahun 1953 melebihi da- sebagai panglima TT VII — Angka-' kan hari Selasa, bahwa Amerika ber 
ri pada tahun2 sebelumnja. Selama 
tahun jang lalu ada 3352 orang jang pembuatan kapal atoomnja jang ke orang instruktur untuk melatih pasu 
datang berobat, diantaranja 60 orang tiga. Seperti diketahui, kini Amerika kan2 Bao Dai di Indo China — Ma 
dari Semarang. Pada hal dalam ta- sudah mempunjai kapal atom ,.Nau hasiswa2 di Sevilla. | 
hun 1952 tjuma datang 1638 orang tilus”, dan sedang membuat jang ke, hari Selasa mengadakan demonstrasi. 
dan tahun 1951 ada 1822 penderita. dua kapal ,Sea Wolf” — D'dekati Bukan urusan politik seperti Ji Me- 

-— Waktu menteri pertahananssam- nada, telah diketemukan lapisan ta- |an harga  kartjis trem. Beberapa 
pai di Menado hari Sabtu jl, banwk nah jang mengandung minjak. Menu | orang mahasiswa ditangkap oleh po 
orang jang berramai-ramai menjam rut penjelidikan, kwalitet minjak ta Jisi, & 
butnja dengan membawa sembojan2 

  

tan laut Amerika kini  menjiapkan 

Estevan, didaerah Saskatchewan Ca 

di baik sekali dan hanja membutuh 

maksud untuk mengirimkan 1000 

Italia Selatan, 

Isir, tetapi untuk menentang kenek 

ngan2. mengenai laporan itu telah 
disusun maka sudah akan bisa diam 
bil kesimpulan2 tertentu. - 

Kita pertjaja bahwa ada apa2nja 
jang baru dan aneh diudara, tapi 
kami belum mempunjai bukti2 jang 
|tjukup untuk mengambil sesuatu ke 
simpulan”, katanja. : 

Sementara itu rakjat Australia ma 
sih terus melihat ,,benda2” jang ki 
ra2 sulik untuk menerangkan ben- 
tuknja. Salah satu jang terachir ia- 
lah ,rama2 perak” jang disaksikan 
oleh seorang anak, jang oleh bapak 
nja disebutkan mempunjai bentuk 
seperti selembar aluminium. 

  

TUNTUTAN SERIKAT BURUH 
PENERBANGAN BERHASIL 
Tuntutan Serikat Buruh Pener 

bangan di Djakarta mengenai ke 
naikan 596 dari gadji bruto jang 
berlaku surut sampai bulan Djuli 
1953 telah berhasil dengan keme 
nangan dengan adanja putusan P4 
Daerah pada tangal 13 Maret jang 
lalu. Demikian berita jang disam 
paikan kepada ,,Antara” oleh KB 
SI jang mendjadi vaksentral Seri 
kat Buruh Penerbangan tersebut, 

Putusan tersebut mewadjihkan 
kenada madjikan untuk menaikkan 
570 dari gadii bruto kepada go- 
lonsan B (tenaga lokal bulanan) 
dan buruh golongan C, jaitu buruh   harian, 

Kemudian angkatan udara Austra.! 

terbang. “Tapi panitya itu tidak 

1 diberdirikannja 

$ 2 : 5 2. " 1 "3 2 - 2 C: - waw jr. Samson menjerang San Juan. 

 Lagi-Lagi Masalah 
— ,Piring-Terbangs 

" Chajalkah “Ataukah Memang Suatu 
Sin Kenjataan ? 

Sedangkan angkatan daratnja di 
bawah pimpinan Djendral Nelson 
A. Miles mendarat di Guanica pa 
da 25 Djuli 1898, kemudian ber 

|baris melalui daratan Ponce. 
Dalam penjerbuannja itil, djen 

dral Miles mengatakan,” bahwa 
orang2 Amerika tidak datang un 

| tuk memerangi orang2 - Puerto 
Rico. Melainkan hendak membe 
rikan ,,perlindungan, memakmur 
ikan dan memberikan kebaikan 
serta hak2 lembaga2 federal dari 
'pemerintahan Amerika Serikat”. 

here General Miles issued 
proclamation to the people of 
Puerto Rico, saying that the Ame- 

'ricans had not come to make 
war up@m the Puerto Ricans, but 
to ,,bring protection...... to pro- 
mote prosperity, and to bestow, 
......the immunities and blessings 

'of the liberal institutions of our 
| government. — demikian kutipan 
aselinja dari tulisan Donald 
O'Connor director Office of the 
Government of Puerto Rico). 

Semudah itu djatuhnja Puerto 
Rico. Malahan dengan proklama 
si itu rakjat Puerto Rico tidak 

| mengadakan perlawanan  setjara 
' actief, Penjerangan selesai pada 
tg. 12 Agustus 1898 dan hanja 

. mengakibatken 5 orang Amerika 
dan 17 orang Spanjol jang tewas. 
Sedangkan rakjat Puerto Rico ada 

.sedjumlah besar jang meninggal, 
akibat tembakan dari armada. Be 
gitulah achirnja dengan perdjandji 
an Paris 10 Des. 1898 Puerto 
Rico diserahkan oleh Spaniol ke 

  
pada Amerika. 

Diketemukan pada ta- 
hun 1493. 

Didalam sedjarahnja,  Pucrto 
Rico diketemukan pada tgl. 17 
Nopember 1493 oleh Columbus. 
Jakni pendaratan pada waktu per 

1947, Djabatan itu telah menerima Sediaan airnja hampir habis. Cc 
lumbus menjebut tempat pendara 
tannja San Juan Baptista (Baptist 
St: Juan) dan pada wakty dia 
.melandjutkan perdjalanannja me 
pudju pulau Hispanolia, maka se 
orang peradjuritnja bernama Juan 
Ponce de Leon ditinggalkan. 
Juan Ponce de Leon dengan per 
setudjuan Fr. Nicolas de Ovando 
Gubernur Hispanolia) pada th. 
1508 - mengadakan penjelidikan 
pulan Boriguene. Sikap untuk me 
njelidiki itu diambil djustru dili- 
hatnja orang2 Indian jang meng 
ambil emas dafi pulau Mona, ig 
letaknja antara Hispanolia dan 
Puerto Rico. 

Penjelidikan Juap Ponce de Leon 
disertai oleh kepala suku Indian, 
Agueybana, jakni dimulai dari pan- 
tai selatan diteluk Guanica — menu- 
dju ke timur jakni ke Yaboccoa, di 
tempat. mana mereka menerima kun 

|djungan suku Indian Guaraca dan 
menerima hadiah emas.  Selandjut- 
nja Ponce de Leon tiba disuatu pe- 
labuhan jang indah dipantai utara 
dan disebutnja Puerto Rico jang ar 
|tinja pelabuhan kaja”. Beberapa 

mil agak ke pedalaman  didirikan- 
lah kota jang pertama, dinamai Ca- 
parra. Achirnja "dalam tahun itu 
djuga (1508) kota Caparra diganti 
namanja mendjadi Ciudad de Puer- 
to Rico. 

Tidak lama kemudian kota2 jang 
lain, jakni Guayanilla dan San Ger- 
man diberdirikan.  Geredja Santo 
Domingo dikota San German di ber 
dirikan. Geredja Santo Domingo di 
kota San Germap diberdirikan pula, 
dan mungkin geredja itulah jang ter 
tua di Puerto Rico. 

Sekalipun tidak ada tanda2 jg 
menundjukkan bahwa persediaan 
emas disana tjukup banjak, 
mun persediaan alluvial dari 
emas itu sangat menarik perhati 
an. 

Begitulah, dalam tahun 1528 
armada Perantjis menjerang dan 
merusakkan kota San German. 
Suatu serangan pertama jang ke 
mudian Crdindi rangkaian penje 
rangan oleh orang2  Peranijis, 
Inggris dan Belanda jang beriang 
sung sampai 200 tahun lamanja. 
Keadaan demikian menjebabkan 

kota El Morro 
pada bagian muka pelabuhan di 
pantai utara dan merupakag salah 
satu benteng terkuat. Dengan ke 
dudukan pertahanan jang dipin 
dahkan dari Caparra ketempat 
jang sekarang ini disebut San 
Juan, maka sampai sekaranglah 
Sapa an Bea nan 
itu disebut kota San Juan, sedegc 
kan pulaunja dinamai Pata 
Rico. Sebagai kota jang terletak 
dipulau karang jang kuat, maka 
kota San Juan mendjadi tjontoh 
dari kota jang dilingkari tembok 
dalam langgam Spanjol. 

Spanjol memang berkehendak 
memperkuat  pertahanannja di 
San Juan. Kekajaan jang diper- 
oleh di Mexico, sebagian dipergu 

. hakan memperkuat pertahanan. 
Itu dimulai pada tahun 1586. 

Inggeris dan Belanda 
.. mentjoba merebut. 

Dalam tahun 1595 Sir Francis 
Drake (seorang badjak laut) men 
tioba merebut San Juan. Tetapi 
Pena gagal. Tiga tahun 
emudian Inggris dibawah pimpi 

nan George Clifford berhasil 
mendarat. Tetapi Clifford hanja 
dapat menguasai San Juan sela 

wabah. San Juan dilepaskan. 
Kemudian pada tahun 1625 

orang2 Belanda mentjoba mere 
but San Juan, Ia berhasil memba 
kar dan merampok disana, tetapi 

|achirnja dihalaukan. 
Inggeris belum djemu. Dalam 

tahun 1702 orang2 Inggris me- 
njerbu Arecibo dan setahun ke 

  

| but amempunjai sedjarah sendiri jang pandjang. 
.| penduduk lebih-kurang 2.250.000 orang itu dan 

nja pulau itu djatuh ketangan Amerika Serikat baru 

Istimewa 

1 jang penuh. Nama Puerto Rico 
digedung Putih. 

pada tanggal 
perdjandjian Paris. 

mudian mendarat dekat Loiza. 
Yetapi dapat diusir kembali. Se 
rangan Inggris jang terachir ada 
lah. terdjadi dalam tahun « 1797 
dengan armada jang besar dan 
memblokkeer Puerto Rico,” na- 
mun kekuatan 'itu dapat diusir 
pula. 7 

Achirnja, Amerikalah jg pada 
tahun 1898 dapat merebut Puerto 
Rico dari tangan Spanjol. 

Tembakau & kopi masuk. 
“Selama abad2 serangan itu ter 

djadi, pada permulaan abad ke-17 
telah dapat dimasukkan ke Puer 
to Rico bidji tembakau dan pada 
tahun 1755 dimulai penanaman 
kopi. Pertanian jang bersahadja 
dan tanaman2 tebu berangsur? 
diganti dengan tembakau dan 
kopi. 
.Selandjutnja, tjatiah djiwa jg 

dilakukan dalam tahun 1763, ter 
tjatat 44.883 orang. Diantara se 
kian itu terdapat 5.037  budak2 
belian. Ibu kotanja hanja mempu 
ajai penghuni 3.000 djiwa. 

Satu hal lagi jang dapat ditja 
tat, ketika terdjadi revolusi di 
Venezuela tahun 1810 jg kemudi 
an disusul dengan revolusi Mexi- 
co, maka Puerto Rico tidak meng 
ikuti djedjak itu. Hal itu mungkin 
sekali disebabkan sedikitnja pen 
duduk dan tidak memiliki hasrat 
jang serupa itu. 

Selandjutnja Puerto Rico diban 
djiri oleh orang2 kolonis Ingeris 
dan Perantjis dari pulau2 jg ber 
dekatan dan di-ikuti pula oleh 
pelarian Venezuela jang setia 
kepada radja.  Orang2 pelarian 
itu bukan sadja membawa milik 
mereka, melainkan dalam baniak 
Hal menimbulkan akibat2 peroba 
an. 
Terdjadilah revolusi2 jang ga- 

gal, antara lain pada tahun 1813, 
1824, 1838 dan 1864. Jang ter- 
achir, pada tahun 1866 satu dele 
gasi berangkat ke Madrid jang 
menghendaki perobahan2 dan ha- 
silnja pada 7 tahun kemudian di- 
hapuskanlah perbudakan2 disana 

Itupun belum memuaskan. Per 
rarungan sendjata terdjadi pada 
ahun 1868, terkenal dengan se- 
5utan ,,The Lares Rebellion” 
(Pemberontakan Lares). Tidak ku 
rang dari 500 orang ditangkap. 
banjak diantara mereka jang me- 
ninggal dunia. 

Selandjutnja, partai2 politik di 

Kemudian tenggelam lagi. Padahal, 
Kepulauan jang luasnja 3.435 mil persegi dengan 
kebanjakan mempergunakan bahasa Spanjol, formil 

2 e : 4 | 

Puerto Rico Jang Geger 
Sepandjang Abad Selalu Mendjadi Rebutan Sepanjol, 

Inggeris Dan Belaada—Amerika Datang Tidak 

Untuk Mendjadjah ? Ah 
Oleh: 'A. Sujudis Pe mb. 

NAMA PUERTO RICO sekarang ini menempati ruangan ch usus 
Hal ini terutama sekali sedjak ad an 
gai tuntutan akan kemerdekaann ja 

1 

dalam  pemberitaan2 pers. 

Kita L ena 

ja peluru jang meledak dalam sidang Konggres Amerika, seba- 
disebut2 pada waktu pernah 

pulau terse- . 

10 Desember 1898. Jakni seba- 

lar Democratic Party) dibawah pim 
| pinan Luis Munoz Marip mendapat 
kemenangan dalam pemilihan. Ke- 
mudian diadakan perobahan kedu- 
dukan tanah @an industrialisasi. Pg 

da tahun berikutnja “dibentuk “De- 
wan Upah Minimum Insuler. Pada 
tahun 1945 sebuah delegasi telah 
menudju ke Washington untuk mem 
bitjarakan politik Puerto Rico di 
kemudian ' hari. Dan pada tahun 

1948 Puerto Rico diberi hak untuk 
menentukan pemilihan Gubernur 
nja sendiri. Begitulah pemilihan jg 
berachir pada tgl. 2 Djanuari 1949 
d'pilih dan kemudian disumpah se: 
bagai Gubernur Puerto Rico, Luis 
Munoz Marin. Pada pemilihan beri 
kutnja, jakni jang berlangsung pada 
tahun 1952, Marin telah dipilih 

kembali. 

Dapat ditjatat, bahwa Puerto 
Rico bergabung dengan Amerika 
Serikat dengan ikatan baru jang 
berbeda. Orang Puerto Rico se- 
dang didalam proses pentjiptaan 
sematjam bentuk negara jg baru, 
suatu negara dihubungkan. oleh 
kewarganegaraan dan undang2 ke 
pada pemerintah federal Amerika 
Serikat sendiri dan bukan kepa 

Amerika Serikat. Privilege2 mere 
ka sebagai suatu kesatuan jang 
otonoom didalam federasi banjak 
dan beraneka warna. Seperti 48 
negara bagian jang lain, maka 
Puerto Rico mempunjai hak utk. 
memproklamasikan  konstitusinja 
sendiri ataupun mengobahnja. Pe 
merintahan akan dipilih oleh me 
reka sendiri, demikian djuga 
dewan2 kota, walikota, wakil2 
gakjat, senator2 dan gubernurnja. 
Dengan persetudjuan Senat, Gu 
bernur mengangkat menteri2, ke 
pala polisi dan hakim2. 5 

Pembesar2 itu sama sekali 
tidak bertanggung djawab pada 
kekuasaan Amerika Serikat jang 
manapun, melainkan bertanggung 
diawab kepada pemilih2 Puerto 
Rico. Kekuasaan semata2 pada 
penduduk Puerto Rico, tidak ke 
pada pembesar Amerika — pre 
sidennja sekalipun. 

Sebagai dominion? 
Dengan demikian, bentuk Puer 

to Rico sekarang ini mirip de- 
ngan dominion dalam Common- 
wealth Inggeris dan sekarang ini 
rupa2nja sedang menudju dalam 
rangkas ketata-negaraan Amerika. 

Puerto Rico selalu berpegang   organisir pada tahun 1869 dan 
1870 dan tuntutan kemerdekaan 
bagi Puerto Rico tidak kandas. 

Melihat itu semua, maka sewa 
diarnjalah djika pada waktu Ame 
rika mendentumkan meriamnja 
telah memudahkan usahanja me- 
nguasai Puerto Rico. 

Djatuhnja Puerto Rico keta: 
ngan Amerika, segera pulau 'itu 
ditempatkan dibawah pimpinan 
Kementerian Peperangan dari ta- 
hun 1898 sampai tahun 1934. 
Edjaan pulau itupun diganti men 
djadi ,,Porto Rico” tetapi pada 
tahun 1932 dikembalikan Jlagi 
mendjadi Puerto Rico. 

Di-,,tjintai” bentjana alam 
Membitjarakan  Puerto Rico, ba- 

rangkali akan seperti ,,nasi-gudek” 

jang kurang garam djika tidak me- 
njingkap tabir jang melukiskan bah 
wa pulau itu sangat sering menga- 
lami bentjana alam. 

Dalam tahun 1928 suatu taufan 

jang hebat jakni jang dinamai tau- 
fan. ,,San Felipe” hampir sadja me 
lenjapkan daerah jang ditanami ko 
pi. Bentjana itu disusul lagi dengan 

bentjana taufan ,,8an Cripian” jang 
terdjadi pada tahun 1932. 

Akibat dari adanja bentjana2 itu, 
maka diberdirikanlah Bantuan Da- 
rurat Puerto Rico pada tahun 1932 

dan tahun 1935. Sedjumlah rumah2 
jang tahan taufan diberdirikan dan   

na ! 

ma S$ bulan. Pasukannja diserang | 

diadakan gerakan penanaman kem- 
bali. 

Dalam hubungan ini, pada tahun 

1939 Amerika Serikat memperkuat 
pertahanannja - disana. Lapangan2 

terbang modern untuk memperleng- 
kapi projek2 armada dibangunkan. 

Ketatanegaraan baru. 
Sesudah hampir 450 tahun politik 

' dalam negeri ditentukan oleh kekua 
'Yan2 dari luar maka pada tahun 

kepada djandji Truman jang me- 
.njatakan-. bahwa Purto Rico be- 
bas untuk memilih kemerdekaan- 
aja. Dalam hal ini seperti - ditulis 
oleh Gubernur Puerto Rico. Luis 
Munoz Marin -dalam ,,United 
Nations World” jang antara lain 
sbb «5 We are free to choose 
our own form of freedom, our 
own political formula, adapted by 
Our own free spirit to our particu 
lar way of life. This, indeed, is a 
privilege of which we are proud 
and a responsibility to ourselves 
of which we are fully conscious. 
(Kami bebas untuk memilih ben- 
tuk kemerdekaan kami sendiri, 
disesuaikan dengan semangat ke- 
merdekaan kami sendiri pada tja 
ra hidup kami jang tertentu. Hal 
ini, sebenarnja adalah suatu pri- 
vilege jang kami banggakan dan 
Suatu tanggungdjawab kepada 
diri kami sendiri jang kami insja- 
fi sepenuhnja). 

Namun, didalam  konggres 
Amerika baru2 ini terdjadi peris- 
tiwa letusan pesuru pestol. jang 
kiranja boleh ditafsiri bahwa me- 
reka sudah sangat ,.gandrung2” 
kemerdekaan atas negaranja. 

SEKITAR TUNTUTAN SUPA- 
JA WAROUW DJADI 

PANGLIMA. 

Menurut- harian ,,Marhaen”, Par- 
kindo Menado djuga telah menuntut 
supaja Letnan Kolonel Warpuw di- 
angkat djadi Panglima TT-VII dan 
Major Worang Komandan Resimen 
24 dinaikkan pangkatnja djadi Letn, 
Kolonel dan tetap memimpin Resi- 
men 24. Dikatakan djuga bahwa PIR,   Kesatuan Pensiunan Indonesia, Par 
tai Buruh dan Persatuan Pemuda In 
donesia telah menuntut supaja Wa- 

1940 partai politik Populair (Popi- rouw djadi Penglima tetap. 

  

Atoom Di 
Jang 

telah meledakkan sebuah alat 
500 kali bom atom jang telah 

»Time”, pertiobaan pada bulan 

mengeluarkan kekuatan 

bom atom jang telah didjatuhkan 

Ledakan pada tanggal 1 Maret j.l. 
itu, kata ,,Time”, mungkin sekali :a- 
lah melebihi 10 megaton (500 kali 

Hiroshima). Awan jang radioaktif 
membubung dari gumpalan api 
mungkin hingga setinggi 20 mit le- 
bih. 
Ledakan jang terdjadi pada tang- 

gal 1 Maret itu menurut ,.Time” 
adalah lebih hebat daripada jang di 
perhitungkan oleh para  sardjana 
atom Amerika, hingga mengatjaukan 
rentjana2 untuk mengadakan pertjo- 

i baan resmi jang akan disaksikan 
oleh anggota2 panitya tenaga atom 
Kongres Amefika. Dikatakan bahwa 
28 orang penindjau Amerika dan 

236 penduduk “dari pulau2 setempat 
jang diungsikan kedaerah2 jang ta- 
dinja diduga aman, ,,telah dihudjani 
oleh barang2 radio-aktif” dan ba- 

  
  

500 Kali Kekuatan Bom 
Hiroshima 

Diledakkan Amerika Pada 
Tgl. 1 Maret Jl. 

. MINGGUAN AMERIKA ,,Time” jang terbit pada hari Selasa 
1. mewartakan bahwa pada tanggal 1 Marep il. Amerika Serikat 

peledak hydrogen jang kekuatannja 
menghantjurkan Hiroshima. 

baan pada tanggal 1 Maret itu telah demikian hebatnja 
pertjobaan2 diwaktu jang lalu djika dibandingkan seakan akan 
tampak sebagai ledakan2 ketjil-ketjlan sadia. 

Pertjo- 

hingga 

Menurut mingguan 
1 Nopember tahun 1952 telah meng- 

hasilkan sebuah gumpalan api jang garis tengahnja 28 mil dan 
, jang menurut perhitungan sama dengan 

kekuatan 5 djuta ton TNT (d'namit), atau kira2 250 kali kekuatan 
diatas kota Hiroshima, 

dan2 mereka terkena oleh penjina- 
ran2 radio-aktif jang 10 kali lebih 
kuat daripada penj'naran jang di- 
anggap tidak membahajakan. 

Pada waktu ini para sardjana 
Amerika sedang sibuk memperhi- 
tungkan kembali bahan2 jang telah 
dikumpulkan oleh mereka untuk 
menerangkan mengapa ledakan itu 
ternjata lebih hebat daripada diduga 
semula. 

Dalam ledakan pertjobaan berikut 
nja, jang sekarang ditunda untuk be- 
berapa hari, akan didjatuhkan  se- 
buah alat peledak hydrogen dari se- 
buah pesawat pembom B-36, akan 
tetapi dengan memakai pajung guna 
memberi waktu kepada, pesawat ter- 
sebut untuk mendjauhkan diri sebe- 
lum terdjadi ledakan. Demikian ai, 
menurut mingguan ,,Time”( Antara), 

.g 5 

da negara2 bagian jang lain dari « 
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papan2 dil. dengan mesin, 
JI usuk, raam dil. (dari balok pesegi max, 

N MELAWAN 

TUKANGA 
Dj. Demak 

     

   ENTARA / PE- 
BILAIR dengan 

harga: 

    

   
   

    

   
Si 

SERDJAKAN 

    

      
      

  

SAHAAN REKONSTRUKSI 
ANGAN KAJU B.R.N. 

k No. 139 — Semarang 

        

SUSUNAN .PENGURUS 
S. S, K. A. TJAB. 

Sarekat Sekerdja Kementerian Aga ma tjb K.BS. pada tgl. 16 Maret '54 berhasil membaharui Susunan pengu 
rus sbb.: Ketua sdr. Darsono: wk. 
ketua sdr RS Adiwardojo, penulis 1 UH sdr2: Harsodarsono, 
dja'is keuangan sdr. 
bantu sdr. Abubakar. 

Imam Sjoe 
Ramelan, pem 

a Seksi pembela 
an diketuai sdr. Darsono. Alamat se 

,|lekas sembuh karenas BAN LENG 

      $ 

dapat diminum untuk me- 
| njembuhkan Batuk Baru atau 

Lama, Sakit Tenggnggkah, Dysen 
try, Sakit Perut dil. Bagi Bisul", . 
Gatal', Kena Api, Digigit Nja- 

. muk, Kutu Busuk, Kaki Seribu 
mn dan lain2 binatang Ber 

bisa dapat lekas hilang dengan 
3 digosokkannja. Pa 

Djuga dapat menjembuhkan AMBEIEN DALAM atau LUAR 
dengan diminum dan digosok dengan BAN LENG atau BAN 

Kasta Ta lah ti lah rat dari sport atau djatuh dapat abila merasa lelah atau salah urat dari sport ata Ih - lah BAN LENG, BAN LENG TJENG dan BALSEM BAN 
LENG digosokkan (dipidjet) dan diminum. Semua penjakit itu 

telah dapat banjak sekali surat 
pudjian dari Tuan2 jang terkenal, seperti PADUKA  RADJA2, 
REGENT2, PUTRA dari" SULTAN, pegawai tinggi dll., jang su- 
dah disembuhkan oleh BAN LENG ini, dari matjam? penjakit. 

  

Semua      
Kalau Tuan suka batja tindasan dari surat2 pudjian tersebut di arkan tg. 16-3 kepada pihak jang |kertaris pagi di Bodjong 2/a, teip.I mana da diperiksa tanda tangannja SIPEMUDJI, silahkan ki- berkepentingan, Sarekat Buruh Peia | 1286, sore Kuningan 24, Smg. 'Pp.|mana dapat diperiksa tanda tangannja 

buhan dan Pelajaran Semarang sama sekali tidak membenarkan maksud 
G di f . 

kalen 

g:s : pengurus meng ut di idp2 boto t BA : dan BAN LENG & IMS — Prop. D. Belilah hari Ini djuga Paimboom dalam £ 
. an Pelajaran “Tag Seperti jambil keputusan a.l. menetapkan 5 PU tidp2 botol obat BAN LENG “da , ta Kan Sak Kalasan : .Nederland” , Oceaan”, »The Oceanforang wakil tetap ialah sdr.2 Darso- Ame Pa RON IN LENG TJENG?” | mem Aa | basa pakailah ” ". 2 ta 

3 Steamship”, Holland Amerika Lijn|no dan Adiwardojo jang senantiasa »Minjak Obat BAN LENG”, ,/Obat BAN LEN aa dan masakan'-dapur varga akan 
dll. jang memungut ongkos tambah- 
an sebesar Rp. 60,— tiap2 ton un- : tuk barang jang akan diterima oleh 3 para importeur. 4 Hi « Pemungutan bea tambahan ini, de 
mikian maskapai2 Pelajaran tsb me 
nurut SBPP, karena adanja aksi ,,an 
ti kerdja lembur” dan pemogokan se , tiap hari 3 djam dari buruh pelabu- - han sehingga terpaksa barang2 utk: 
importeur2 tsb jang mestinja dibong 
kar dipelabuhan Semarang harus di 
bongkar dipelabuhan Ia'n. Penum- 
pukan barang2 disana adalah mendja PF di tanggungan importeur itu sendiri. Ba Po Alasan jang sedemikian itu menu Si rut SBPP dianggap ,,kosong” karena $: tidak sesuai dengan kenjataannja. Di 
akui, bahwa buruh. pelabuhan jang | 
tergabung dalam SBPP itu mogok 
tetapi hanja 2 kali sadja jalah tg. 

2» 114 dan 19-22 untuk masing2 selama 
3 djam. Sesudah itu buruh bekerdja 
seperti biasa dan kalau pihak pelaja ran itu akan turunkan -barang?nja 
mesti dapat. Tentang ,,tolak kerdja 
lembur” jang oleh pihak pelajaran di 
katakan sesuatu »aksi”, dinjatakan 

  

Gapat2 jang sedemikian itulah maka 
kalau Pelajaran asing itu memungut 
bea tambahan kepada importeur me 
makai sandaran karena adanja pemo 
gokan buruh d'pelabuhan dianggap 
tidak pada tempatnja dan diserukan kepada para jang berkepentingan utk 

Balai2 Perkawinan Ketjamatan. Un tuk pembangunan2 tsb dibutuhkan beaja Ik. sebesar Rp. 45.410:000,—. 

tor Urusan Agama Ketjamatan, dan 
alat2nja seharga Rp. 5.130.000,—: 
RPp.7.500.000.— untuk beaja pemba ngunan 30 kantor Agama Kabupa- 

ten berikut alat2 dan kendaraan jeep: Rp. 2.000:000,— beaja pembangunan : Kantor Agama Prepinsi, dan Rp. 12. 825.000.— untuk membangun 513 Balai Perkawinan - Ketjamatan. Me- 
nurut keterangan, telah sedjak ada- nja kantor2 Agama di Ketjamatan? perkawinan2 ditiap2 Ketjamatan tsb. 
diurus langsung oleh Kantor Urusan 
Agama Ketjamatan dan Kepala Kan tor Agama Ketjamatan tsb sebagai 

Naibnja. Dan adanja pe kantor2 tsb. disebabkan hingga kini kantor2 urusan Agama Djawa Te- 

  

  

herangan Agafma dan Pendidikan Agama Djawa Tengah banjaknja Ik. 

E 

: 

ke: 
i 

f 

: 

Diperoleh kabar, tuntutan sedjun lah buruh perusahaan otobis 'Adam” N.V. di Semarang berupa bajaran pe 

ternjata dibenarkan djuga oleh P4 Pu 

Sesudah mengadakan pembaharuan 
pengurus, kemudian 

akan mengikuti sidang? Badan Per musjawaratan SS/SB KBS: pengurus akan menemui para Kepala2 Djawa tan untuk merundingkan kemungki nan perbaikan nasib para pegawai, berdasarkan peraturan? Pemerintah |jang ada jang menguntungkan pega wai, Mengadjukar suatu naskah ter lentu kepada Pengurus Besar. agar PB dapat bertindak guna berusaha 

djilan2 jang terdapat pada pengang katan maupun pemindahan para pe gawai jang tidak semestinja: berusa ha mentjari modal sebesar Rp. 15. |000,— jalah fonds untuk para pega wai Kementerian " Agama jang ada di Kota Besar Semarang. Uang isb akan diambilkan dari djumblah 1 kali gadji para pegawai jang diteri- ma. . 
BIS KOTA UTK. 

DAPAT UNTUNG. 
Menurut keterangan - djumlah bis kota jg. dipergunakan untuk umum 

berdjumlah 19 buah, sedangkan un- 
tuk lengganan berdjumlah 15 buah. 

Rp. 157.488,50. 
Kerugian ini disebabkan, karena bis? 
tsb. hanja ditudjukan sosial. 

Dari djumlah 19 buah bis kota 
tadi jang didjalankan setiap hari ia- 
lah 17 buah jang setiap harinja ma- 
sing2 bis mendjalankan 12 rit, se- 
dang bis lengganan masing2  men- 

  

P. NI. z 
Pada tgi. 11 Maret 1954 malam 

bertempat di Hotel Kalitamaz- Salati 

ta. Adapun maksud dari rapat tsb 
ialah: akan membenttk PNI-Ran- 
ting Kota Salatiga. 

Setelah diuraikan pendjelasan2 dan 
pandangan2 baik dari Pengurus Tja 
bang maupun hadirin, achirnja rapat 
memutuskan menjetudjui dibentuknja 
PNI-Ranting Kota Salatiga, jang su 
sunan pengurusnja sbb.: 

Ketua sdr. Sutono, Wk. Ketua sdr. 
Saroso, Penulis X/IT sdr2. Suhirman/ 
Sudarman, Bendahari Nj. Dwidjosu 
broto, Bg Politik sdr. Winarno Wiro 
midjojo, Penr./Pendd: sdr. Machmu 
di, Soc/Ekon. sdr. Notosugondho, 
Org./Pemuda: sdr. Abdulsalam dan 
pembantu2 Nn. Sumarmi dan sdr. 

Antara rakjat dan gerom- 
bolan 

Jum (merebut simpanan bahan makanur 
milik gerombolan jang ditimbun di- 
tengah2 tandman padi Kehutaran di 

menghilangkan biang-keladi2 kegan-l 

rim adres Tuan jang terang (blok letter) kami nanti kirim itu ke 
pada Tuan, atau Tuan dapat membatja djuga surat2 pudjian ter- 

dan ,,BALSEM BAN LENG” dapat dibeli di Toko-Toko “Obat 
dan lain-lain. , sen : : 
Kalau tidak, boleh kirim4Rp 8,50 buat 1 botol Ban Leng Rp 13.— 
buat 1 botol Ban Leng Tjeng danRp 3.— buat 1 blek Balsem Ban 
Leng. Nanti kami kirim dengan tertjatat pada tuan, ongkos kirim 
bebas. 

Dikeluarkan oleh: 

Rumah Obat TJEH SHE TONG 
Djl. Bawean No. 22 — Telp. S. No. 2207 — Henna 

       

  

TGONCERN ANEAS 
“INI MALAM PREMIERE Yu. Segala umur 

PAMELA BROWN — CAROL MARSH — 
FELIX AYLMER — in 

JALICE IN WONDERLAND” 
Film hiburan untuk Tua dan Muda — dengan teks Indonesia. 
Saksikanlah dengan anak2 tuan biar mereka turut gembira ! 

      
  

Cr 
LUX 
5.00 - 7.00 - 9.00 

  

  

TA un 

   

  

   

    

Pen BNN Mba 

made desper : 

10
 

D
j
a
m
 

te
rk
ed
ja
r 

da
la
m 

ko
ta
' 

be
sa
r 

N
e
w
-
Y
o
r
k
 

! 

Serengtar 
Prosucian Ihsisibuted to BKO Katup Paduwes Ing 
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Ini Malam Penghabisan 

ROXY 5-7-9- tu. 13th) 

A. Hamid Arif - Salmah - Mukri 

.»EMPAT SEKAWAN” 
Dengan djago silat Wanita. 

Luar biasa. 

| Besok malam: Joan Bennett — 
Adolphe Menjou — (u. 17th.) 

,HOUSEKEEPER'S DAUGHTER'     
  

  Ini Malam d.mb. 

An oriental 

siren's got'em 

  
»SANATORIUM KEPOLISI- $ 4 

  

Rp. M3 

TAK BANJAK 
Hanja 2 sweepstake untuk 

setiap daerah tahun ini 
BANJAK SEKALI 

hadiah-hadiahnja 

  

Perlombaan Prestasi 600 Km. || 
AN DJATENG” h | 139 MOBIL — 18 APRIL 

    

60 Matjam hadiah seharga 
total Rp. 200.000.— 

LISIAN DJATENG, Karang- $ 
tempel 152, Semarang, | 

  

   

   

| 
! | 
| 

  

  

| Pontjol No. 58 — Semarang. 

Ih 
JAJ. SANATORIUM KEPO- Ih 

| 

  

DITJARI 

DRUKKER 
jang ' berpengalaman, dengan surat” keterangan jang lengkap dari salah satu pertjetakan, kalau tidak menuruti isjarat di atas, harap djangan melamar. Pelamar boleh datang 

  

  

    

  

    

  

  

Bantulah P. M. 1. 

membuat makanan A 

Nonja lebih sedap 

Memang: margarine jang kaja 
vitamin dan lezat ini akan 
menambah sedapnja masakan 
Njonja. 

  

53 PA-MSP- 2/11 

& 
Palmboom mengandung Banjak vitamin A dan     menikmati kemanfzatannja dan kesedapannja 

Lebih hemat bilo memakai Palmboom 

jang sedap daa seperti krim ini sebab 

mengandung lebih banjak bahan! jang 
tnonambeh kasebatan dan semangat, 

  

Hana La " 

  

  

  

Suatu Concern Perkebunan 

jang sudah berpengalaman untuk diperkerdjakan disalah 

satu perkebunan-pegunungan (karet dan kopi), jang ber- 
ada dibawah pengawasannja. 

Lamaran2 “dengan disertai keterangan? jang lenckap me- 
ngenai pendidikan dan pengalaman hendakrja dialamarkan 

    

  

  

PENGUMUMAN Djumlah seluruhnja mendjadi 34 
MEMBERI KESEMPATAN kepada beberapa crang No. 5/1954 7 

bahwa itu bukanlah demikian tetapi| buah. Selama th. 1953, bis untnk 
Na 2 TN 

5  —-— 2 

sesuatu tindakan ,,sukarela” dari ka- | umum mendapat keuntungan Rp. INI MALAM D.M.B., (u.17 tn)yINI MALAM D.M.B. (u. 17th) SINDER - KEBUN Para penanggung padjak lapangan (terreinbelasting) Pe- Hi 

um buruh jang tidak bisa dipaksa- | 399.651,39, tetapi bis lengganan me- PA 5.00 - 7-00 - 9.00 DRA 5.00-7.00-9.00 : 
merintah Daerah Kota Besar Semarang untuk th. 1951/1955 . 

“kan oleh sesuatu pihak. Karena penjngalami kerugian GRAND : . . . . 

diwadjibkan mendaftarkan  tanah-tanahnja selambat-lambat- 
nja pada tanggal 31 MEI 1954 kepada Kantor Padjak Pe- 
merintah Daerah Kota Bes ar Semarang Bodjong 148, .de- 
ngan mengisi surat laporanjang” blangkonja dapat diminta 
dengan tjuma2 kepada Kantor Padjak tersebut. 

Terhadap para penanggung padjak jang tidak memenu- 
hi kewadjibannja akan diambil tindakan sebagaimana mes- 

    

  

  

. i : tinja. 
5 

menginsjafinja. djalankan 4 rit. Bis lengganap jang 
kepasa NG, baka Pn 

Mn ae SEMARANG, 16 Maret 1954.” 

AE adan djalan hanja 10 buah untuk lengga- 
.& Mereka jang tidak mempunjai pengalaman dalam peker. 2 , 

aa PLAN 5 APE TR URUS- na anak2 sekolah dan pegawai? ne 
8 diman di-perkebunan sematjam itu harap djangan melamar. A. n. Dewan Pe Kota Besar 

" AMA. s 3. . 2 
5 . :3 3 

: 

Sebagai rangkaian rentjana 5 ta-| “Mungkin keuntungan tadi dalam! 2 — pat 
Ketua, 

hun dari Kementerian Agama, Kan tahun 1954 ini. akan kurang, karena 
ni 

HADIS OEBENO SOSROWERDOJO. 

tor Urusan Agama Propinsi Djawa bis2 kota jang sebagian besar sudah 
28 

. : i 

Tengah kini sedang menghimpun | tua itu kemungkinan besar akan di- 
8 sana an 

dan mengumpulkan bahan2 rentjana Aga 
8 : — 

jang meliputi pembangunan? Kantor 

2 if: 
: 

bupaten?2 dan Kanto Agama Propin 5 
"3 AN 

si Djawa Tengah Ta alat2nja dan PEMBENTUKAN RANTING 
Te MOHAMMAD HATTA 

KUMPULAN KARANGAN 

Harga Rp. 20.-—, untuk luar kota tambah 10 pCt. 
Dapat dibeli pada tiap? toko buku atau pada: 

N.V. Penerbitan dan Balai Buku Indonesia 
Djalan Madjapahit 6 -— DJAKARTA 

  

  

  
Naa SAN 2: 

— PENDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djam Muda Kembali 

(Black Hair Oil) 

HORMON Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja 

Laki-laki dan Wanita bunga Rp. 20.— Per botol (Persediaan 
terbatas). Porto tambah 
Manufactured by: 

Deo 

ISTIMEWA ISTANA 

  

- "IR PHARMA" 
Beaja sebesar itu jalah Rp. 17.955. | ga telah diadakan rapat PNI Kota Sa 

Djilid ertama 
1 

000,— untuk membangun 513 Kan latiga, jang dihadiri oleh 69 angga 

Obat ini bermanfaat luar biasa mengenaj 
Kelemahan2 Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berde- bar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-se- mutan, Lekas Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat Bekerdja Hilang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafal mendjadi Kurang d.l.l. 
Sekali tjobalah akan berbukti segera, 
lain. Sebotol Rp. 20.—, 
POTENSOL untuk laki-laki jang kurang puas dan lekas habis 

tenaga, obat istimewa, (keterangan lebih djelas dalam doos). 
Sebotol Rp. 25.— 
SIXALIN untuk wanita jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak rjotjok. “Sebotol Rp. 20.— 
PREGNOL untuk (HAMIL) dapat turunan (Anak) Sebotol" Rp. 25.— 

(TJAN- 

tenaga Laki-Laki, 

akan merasa lain dari pada 

DC CREAM untuk kekolotan tanda2 hitam dimuka 

ATOM HAIR DYE untuk rambut putih djadi hitam (TJELOP). 

Ea 5 Bia, Kotjak! Lutju! Genit! ab : . as A3 TEKAN dan BERTJAHAJA) Sebotol Rp. 15.— 

D Brotosudirdjo. , ROBINSON - DOUGLAS n 
Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin . 

.ngah diri Propinsi sampai pada Ke TJIL ATJAP TES» SIR KOES aa BG ea i Be aa Pep TEA rambut diadi Ttem APHRODIN untuk kesenangan laki2 (OBAT LUAR). Sebotol 
Yamatan2 bersifat darurat. Rentjana , Pat bagus, tidak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting Rp. 10.-— ia cak: Mangiae” “abttat Be 
2fa. tb. pun melipui djuga dibagian | - : E gampang pakai 10096 Garansi tidak luntur harga 1 Botol d AA HAIR CREAM un ' botol 
formasi pegawai. Kini adanja pega ! pEREBUT BAHAN MAKANAN Rp: 25-— p- 10.— 
Wai dari Teng Urusan Agama, Pe 

Sebotol Rp. 10.— dan Rp. 15.— 
Tg i sedij | -(u. 13 tah. Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. HARUS TAMBAH 159 ONGKOS KIRIM 

Ta Orang, dan dalam formasi tsb innobe Aa ag Tag panas ROYAL 
2 Lana la aan Tn eh Sena in D. C. PHARMA Djalan Riau/ Ternate — B A N DUNG 

akan ditambah Ik, 600 pegawai jang | ada j iikuti k. jerawat, Kukul kekolotan panu2 dan , 5 melulu terdiri dari tenaga? " yak. Ren BNN bana Sea aa ata Laki Perempuan boleh pakai MOONLIGHT Cream harga DAPAT BELI ea Ma nu TIONGHOA 
tjana itu akan dimulai pada th 1955. ketjamatan Kawunganten, Gandrung | 5-00 - 7.00 - 9.00 Rp. 15.— : Dot obu bar pt H3 Mi ta | TIDAK . KERDJ 1 mer Mr Senar Bea Pa et ? RADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena- emarang : 1 5 Na 
Mg DAPAT UPAI 2 Sa at £ Pan petetnNa dan Hati 1 ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEEL antara Toko Obat HOK AN Dj. Raya 1145 R. Obat ,,KARUHUN” 

PET shok . Hlainnja. Mereka itu jata as ! I | 
Djokja dan Pekalongan: Toko Obat Tek An Tong. Petjinan 81, 
Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho 
Petjinan 75, Djogjas Toko Obat Junon Timuran Soto. Toko Obat 

  

an n . 
Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek 

Pr Hg arsa “rda dan ma-| 6 tempat didaerah ketjamatan Ka-jas they shake j8 , PENWAR MEDICAL HALI. Singapore. Selamat, Tiirebon. ti 

21 ikan Out baru2 ini oleh pihak wunganten. , .. #Tokyo apart from | Hara 
tian dapat beli pada # Pt Kab tpapa 

madjikan tidak dikabulkan. Hal ini Ketika pagi2 hasil ,,sitaan” itu Gelahbisnaa "5 TOM EWELE: “ Bisa dap: pada : T MALAM PREMIERE: sat dalam keputusan sidangnja 2 ming gu jl. Menurut keterangan jang di- peroleh ,,Antara” Semarang, sedjum Jah buruh tsb, karena tuntutan me- 

    

    

   
   

    

   

$ h --— —mo— pan Jaa jungan Stand 81—82 Telp. S. 4207. .THE WOLF OF SILA" (17 tn) 
ngenai perbaikan nasib belum men tembak-menembak itu gerombolan in Tokyo! witn RICHARD LONG » PAI MER LEE . seoxii 011-000 sus www win Kg na en nga na 8 agar Satu film melodrama tentang senti- 
dapat penjelesaian se nestinja mulai :mengundurkan diri. Seorang pihak! ab Aa an Ha aadaatan R R A6 men dan rasa dendam jang meresap 
2 s/d 8-10-1953 telah ogok tidak rakjat menderita Juka2. Adapun 

2 Oy Ogers dim. darah dari penduduk Calabria! 

bekerdja. Pihak madj in mba- | djumlah padi jang dapat direbut dari las” tindakan ini 
: ini dengan tar | bol itu sedjumiah FIND TH, LER IN THE ROBE WHO X Hey, 3 | Rov! ip you KAB (how SMOKEsI HE N WAAT ARE nita jang berbalik djadi menj/ntai 

out mulai 8 s/d 15 -10-195 20 “ton eng bensin dengan Pane ean aa en serraN Has ALL HEM | WLLE! ) | sGuINT White He WALKEP RIGHT BY van TALKING musuhnja ! 
reka jang mogok selama untuk kas OPR tersebut. Ketjuali itu "NEPTUNE'S CHILDRENN LOOK THE SAME! cd ME D BOLT 2 memasuki halaman perusal 

einamm 5 LA kangan setelah ,damai” kemba ruh menuntut agar selama mereka Vo. Mogok dan madjikan lock out itu di: Ka bajar penuh suatu tuntutan jang di tolak oleh pihak mad ik 1g san Buruh tidak bekerdja, «pat upah dan karena buruh tidak b kerdja itu (pengusaha tidak ne . pat penghasilan, e 
- SAMA PETANJARIS 

INDONESI 

     
   

| djuga 10: 
II-wanita dan 2 orang lelaki jang ta- 

2 

akan dibawa pulang mendadak rom- 
bongan rakjat itu disergap oleh ge- 
rombolan. Pihak militer jang ada di 
sampingnja segera membalas sera- 
ngan dan sebagai akibat: terdjadinja 

dapat dibebaskan 103 orang 

dinja berada dalam kekuasaan 
rombolan. 

se- 

Tanggal 18 — 25 
Maret 1954 

M R.A. Tietien 
'N »PUTERI     

smuggler's dive ! 

With scenes 

'actually filmed 

   @p 222 HARI       

  

  

  

    World Famous Tabib Fachrudin 
14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir. 

Bisa dapat beli pada Agent di Surabaja: 

  

B. PIAR Toko         
  

  

      

3 

   

    

    

MONEY HE CACHED 
FROM THE BANK: 

  

   

  

1 COULD D' 
GRABBED HIM! 

ROBBERYZ 

  

"- 3 

Bag N sa SG 

  

  

  

      
  

BESOK PAGI PREMIERE BESAR! | 
R E X Pagi djam 10.00 | 

Sore 5.00 7.009.001 
Silvana Mangano - Amedeo Nazzari 

  

   

   

    

   

  

    

    

Tentang pembalasannja seorang wa- 

Sebuah film Italia jang bermutu sa- 
ngat tinggi djangan diliwat' ! 

Ini malam pengab.: 5.-7.-9.- (13 th.) 
Dan Dailey — June. Haver 

THE GIRL NEXT DOOR” (Color 

Ini malam d.m.b. 
ORION 5 Ts 9-01 th.) 
Jeffrey Hunter — Michael Rennie 

,SAILOR OF THE KING" 

TECHNICOLOR 

Kissah Wild-West jang menggempar- 
ikan ! Penuh “aksi didalam kota di- 
| mana berkeliaran  pendjahat2 jang 
julung ! Dalam Tatawarna jg. indah! 

BESOK MALAM PREMIERE 5.-7.-9.- (Segala um) 
  ? ii DJAGALAN : Esa . Ma Aga In 01 at : SOLO 5 2 PE BAGMEMAN la Keta « | 5 2 Kera : 2 Pena Doi Ira ma Pemuda “d Ne Na p sus teki Oi Kerem On | Bagaiman i kan d akaian djobah — Roy. Apakah engkau dapat me — Astaga, Dia leleh berdjalan aling baru : ! Pi (0. BERWARNA, 

: sie Ke Te ALA Mann KO OR naa Mk. — Bagaimana saja dapat menemukan orang dengan p 1 , Ke , 2 : 5 $ , : mang- | Sebuah film Documentary pada pertundjukan kesenian rakjat ke-IiI : memperan MeNea ga an Sumarnie jang telah kehilangan uang kertas 20 dollar itu? Semua anak2 Neptune ka la Aa Pa Sa Pan Saja Japat menang al Berak Tn eta pemudipemui dan maha Swa) dg ja va “ Ba jan para pe St at sa Seko Dono: Nana Mn “pile 
tempat rahasia, berasal dari rampo- — Apa jang sedarg kau bitjara- jang masing2 berpakaian nasiona jang beraneka-warna dengan musi 

2 — Iah2 Landjutan. G a adalah K. . Mochtar --- Hee, Y    

   
   

    

   

H. Munawar Cbalil 
dan kursus tadi diad 
Sabtu, djam 16.30, ber 
dung SMP Te i 

dan Dr. Paryono 
kan tiap hari 

| t dig n 

Ijong. Para 

    

dalam film Persarie 

Sepandjang Malioboro"   
  

Na andi peserta jang mendaftarkan 
pt L grang,       

ri Ik 80 
Kg AE MA Jb 

Tiap hari main djam 9.30 pagi 
bak ban adab      kan Bank? 

k 

kan itu? 
— Tidak. Dia memukul orang ini 

emudian lari memakai djobah anak 
Neptune ini,     kebangsaannja. 

INI MALAM PENGH.: Film Tiongkok berbahasa Amoy (Hokkian) 
Tn aa aan «SIN TAN SA GO NIO" 

Type Perri. ,SEMARANG”. Idzin No. 1492/11/4/173, 
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