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Masha | 

MadjuSelangkah 

, Suara Merdeka” me- 
ngenai kundjungan presiden: Yugoslavia marsekal Jozef Tito ke Inggris 
beberapa hari jg. lalu. Tampakmarsekal Tito (kanan) bersama2 perdana 
menteri Winston Churchilh (ertgah) “dan “menteri luar negeri Anthony 
Eden bergambar bersamasdidepan tempat kediaman Churehili di Dow- 
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10,- London. “ 
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Kemungkinan PertemuanllEisenhower Cc 

— Malenkov Makin Njata 
Pemerintah Baru Sovjet Berusaha Achiri 

: Ketegangan 
KORESPONDEN DIPLOMATIK dari 

pada hari Senin menulis bahwa kemungkinan? untuk »Reynold News” 
harian sajap kiri  Inggeris 

mengadakan pertemuan tingkat tinggi untuk mengurangi ketegangan dunia 
pada waktu ini adalah lebih besar daripada tiap waktu sesudah permula- 
an perang dingin antara Timur dan Barat. Dikatakannja, bahwa kemung- 
kinan akan adanja pertemuan antara presiden Eisenhower dan perdana 
menteri Malenkov diharap akan ,,madju selangkah” djika ketua delegasi 
Sovjet dalam PBB, Andrei Vishinsky, 
York dari Moskow. 

Surat kabar sajap kanan Ing- 
geris ,,Sunday Express” semen- 

tara itu berpendapat bahwa pe- 

merintah baru Sovjet Uni mung- 

kin memang sedang berusaha un- 

tuk mengachiri ketegangan jang 
sudah berdjalan bertahun2 ini. 
Dikatakannja, bahwa langkah2 

“jang baru2 - ini “diambil 
Kremlin ,,dapat memberi banjak 
harapan”. Langkah2 ini dianta- 

ranja ialah tawaran Rusia un- 

tuk mengusahakan pembebasan 

orang2 tawanan sipil Inggeris di 

Korea Utara, tawaran untuk me- 

ngadakan konperensi guna mem- 

perbaiki keadaan penerbangan 

dikorridor udara ke Berlin, dan 

sebelum itu pemberian uang se- 
banjak 90.000 pound sterling oleh 

pemerintah Sovjet untuk korban2 
bandjir di Inggeris. Tindakan? 
ini mungkin, dapat merupakan 
salah suatu permulaan perobahan 
dari politik Sovjet, dan bukanlah 
perdana menteri Sovjet Georgi 
Malenkov sendiri baru2 ini me- 

njatakan bahwa penjelesaian de- 

ngan negara2 kapitalis, terma- 
suk dengan Amerika Serikat, 
adalah mungkin? Demikian 
Sunday Express”. (Antara-UP). 

Dalam pada itu Dewan Perda- 
maian Dunia dibawah  pimpinar 
Prof. Juliot Curie minggu jang la 
lu telah mengadakan sidangnja di 
Wiena dan telah membentuk suatu 
komisi jang ditugaskan untuk. me- 
njampaikan seruan kepada Amerika 
Serikat, Sovjet Uni, Inggris, Peran- 

tis dan RRT supaja mengadakar 
Pakt Perdamaian ,5-Besar. Demiki- 
an menurut radio Peking Senen, so- 
re. “Seperti diketahui seruan untul 
mengadakan  Pakt, Perdamaian 5- 
Besar tsb: adalah salah satu reso- 
lusi jang telah diambil dalam Kon 
gres. Rakjat Sedunia “untuk Perda 

maian jarig diadakan dibulan De- 
sember tahun j.l. di Wiena. Dalam 

seruan tsb. dinjatakan, bahwa me- 

nurut kejakinan Dewan Perdamaiar 
Dunia tidaklah ada sesuatu perse- 
lisihan internasional jang tidak da- 
pat diselesaikan, setjara “damai de- 
ngan djalan perundingan, dan meng 

adakan Pakt 5-Besar itu adalahe sa- 
tu dangkah jang utama untuk meng 
hilangkan ketegangan internasiona' 

dewasa ini. #1 

Seruan. 

Selain kepada 5-Besar tsb. De: 
wan Perdamaian Dunia telah mens 
adakan pula seruan kepada pene 
rintah2 semua negeri didunia, Su 

paja. menentang setiap usaha pepe- 

rangan. jang , hanja akan membawa 
benijana bagi, umat, manusia. dan 
peradaban... Kepada bangsa2. 
mua negeri diandjurkan supaia, dc- 
ngan giat menjokong gerakan per- 
damaian, dinegerinja. masing2. ,,Sc- 
mua orang dari aliran politik 
agama apapun djuga akan dapat 

bersatu dalam suatu gerakan untuk 

menghilangkan bahaja perang, ... me- 

mnelihara — perdamaian .dan dengan 
demikian menjelamatkan umat ma- 

husia dari suatu bentjana jang ti- 

dak terhingga ngerinja. 

    

Komisi tsb. terdiri dari Nj. Isa- 
belle Blum .dari Belgia,  djendral 

Buxbaum dari Brazilia, Pierre Cot 

dari Perantjis, . Nikdlai  Tikhonov 

dan Ilya Ehrenburg dari  Soviei 

Uni, domince James Endicott. dari 

Kanada, Yvse Farge dari Perant 

Nj. Monica Felton - dari. Inggris, 
pastor. Forbekk.. dari Norwegia. 

Iwaszkiewieez dari Polandia,  djen- 

dral Hara dari Mexico, - Frederick 

Juliot Curie dari Perantjis, Gore 

Hani dari Djepang, Cheng Shengyu 

dari RRT,: Nj. Seza Nabrasi dari 

Mesir, Petro Nerni dari Italia “dan 

lain2nja. . 

Demikian seruan Komisi Perda- 

ngan tsb. (Antara). 

   

oten | 

pada hari Kemis nanti tiba di New 

  

Tekanan Blok Sovjet 
Thd Jugoslavia—| 

Kata Tito 
MARSEKAL TITO “menjata- 

kan kepada perdana menteri 
Winston Churchill bahwa teka- 
uan atas Jugoslavia dari fihak ne 
gara2 pengikut Rusia berkurang, 
sedjak negaranja berdiri difihak 
Barat, demikian kalangan. jang 
berwadjib di London. Menurut 
kalangan2 tersebut dengan - kun- 
djungan Tito ke Inggris itu te- 
lah terletak dasar guna kerdja 
sama seluas-luasnja antara Jugos 
Iayia-koriunis dengan . negara2 
kapitalis. Barat. Ek kai 

 Fito-kabarnja ' menambahkan- 
aja bahwa. gerakan2 terhadap Ju 
3oslavia mendjadi berkurang, mi 
sainja pelanggaran tapal batas, 
pemusatan “tentara, insiden2 diu- 
lara. Kesemuanja ini mehurut 
inggapan, Tito adalah berkat ke 
eguhan hati Jugosiavia serta 

rsantuan negara2 Barat. Tito ber 
sendapat bahwa dinegara2 pe- 
4gikut dan Rusia sendiri agaknja 
idak terdjadi perobahan2  de- 
1gan segera. Meskipun dinegara? 
sengikut ini terdapat kegelisa-) 
4an, akan tetapi tidak ada tan- 
ta2 akan timbuinja oposisi .ke- 
ras. Dalam pada itu tentara Ru- 
ia diduga akan . memperkeras 
genggaman militer atas negara2 
sekutunja. .Achirnja Tito. berpen 
dapat bahwa . perdana menteri | 
Rusia jang baru Malenkov jang 
zampaknja tidak memiliki keku- 
isaan seperti Stalin, agaknja disa 
na-sini akan mendjumpai kesuli- 
tan2, demikian Tito. (U.P.) 

Bersedia perbaiki hubung- 
annja dengan negara-ne- 

, gara biok Sovjet. 
Sementara itu. dalam utjapan2nja 

sesudah ratifikasi ,.Perdjanditan Per 
sahabatan 3 Negara” oleh parle- 
men Yugoslavia, Menteri Luar Ne- 
geri Edouard Kardelj, katakan bah- 
wa ,Yugoslavia tidak meminta apa- 
apa kepada negara2 blok .Sovjet se- 
'ain daripada  supaja  Yugoslavia 
Ijangan diganggu2 dan supaja ne- 
zara-negara itu mau menghormati 
batas2 Yugoslavia”. Selandjutnja d: 
katakannja bahwa diwaktu2 jang 
akan datang, Yugoslavia akan men- 
tjoba mengadakan lagi hubungan 

seperti biasa dengan negara2 blok 
Sovjet tsb. dalam batas2 kemungki- 

nannja. Yugoslavia tidak akan me- 
njia2kan tiap2 kesempatan jang ada 
untuk memadjukan hubungan? itu. 
Ditambahkannja bahwa ,,kita" akan 
senang sekali hubungan Rusia de- 
ngan Yugoslavia dan sikap Rusia 
terhadap keamanan internasional 
akan berobah begitu rupa sehingga 
kepertjajaan dan perdamaian akan 
lahir kembali didunia. “Tetapi hal 
ini hanja dapat kita alami bila be- 
tul-betul dilakukan tindakan2 kearah 

3 

Modal Asing Perlu 

dapat, bahwa untuk memperbesar 
produksi. guna memperbaiki tingkat 
penghidupan rakjat dan untuk men- 
tjapai keadaan ekonomi jang se- 
imbang, Indonesia masih memerlu- 
kan penanaman modal asing. Jang 
dianggap modal asing itu ialah mo- 
dal jang di-import dari luar negeri 
dan jang dimiliki oleh bangsa asing. 

oleh, untuk keperluan penanaman 
modal asing ini dibentuk suatu ,,de- 
wan penanaman modal asing” jang 
dibantu oleh biro penanaman mo- 
dal asing. 
Dalam keterangan azas itu me- 

nurut keterangan2, diatur tjara2 
bagaimana modal asing dapat be- 
kerdja di Indonesia, pemindahan 
uang keluar negeri (transfer), dan 
pegawai daripada perusahaan2 jang 
dibiajai oleh modal asing itu. 

Telah disusun suatu daftar dari- 
pada categorie perusahaan? dimana 
modal asing dapat bekerdja. Bagi 
mereka jang bersangkutan biro 'pe- 
nanaman modal asing akan ' mem- 
beri bantuan dan fasililiteit2. 
Mengenai padjak, dalam ketera- 

ngan azas itu djuga ditetapkan, bah- 
wa mengenai beberapa hal, dengan 
menjimpang dari peraturan2 padjak 
biasa dapat “diberikan beberapa ke- 
longgaran. (Pia). 

  

KONGRES PEMBELA HAK2 
PEMUDA DIMULAI. 

Kongres pembela hak2 pemu- 
da pada hari Minggu sudah dibu- 
ka, di Wina, dan dihadiri oleh 
kira2 400 pemuda dari 60 negeri. 
Seperti diketahui, djuga Indone- 
sia mengirimkan delegasinja. 

Para pembesar Austria dan ne 
gara2 Barat menamakan kongres 
ini salah satu daripada rangkaian 
»pertemuan2 propaganda jang di 
gerakkan oleh Moskow”. Kon- 
gres ini adalah jang ke-4 kalinja 
dalam tempo 4 bulan ini, dalam 
rangkaian2 kongres2 internasio- 
nal jang diselenggarakan di Wi- 
na. : 

  

Narriman Akan 

Kawin Lagi? 

BEKAS ratu Narriman, isteri 
bekas radja Farouk, pada hari Se- 
nin teiah tiba dengan pesawat ter- 
bang di Kairo dengan df'iringi 
oleh ibunja, njonja Sadek. Sebelas 
hari jang lampau puteri Narriman 
telah meninggalkan bekas radja 
Farouk di Roma dan bertolak ke 
Djenewa. Setibanja dilapangan 
terbang Kairo dari Roma, Narri- 
man beserta ibunja disambut oleh 
para keluarga mereka. Menurut 
keterangan para anggauta keluar- 
ga Narriman, dalam waktu sesing 
kat-mungkin akan diadjukan tun 
tutan resmi utk memperoleh per- 
tjeraian dgn. Farouk. 

Akan nikah lagi. 

Sementara itu dalam harian Me- 
sir jang berbahasa Perantjis ,,Jcur- 
nal d'Egypt” hari Senen dimuat se- 
buah berita jang mengatakan, bah: 
wa menurut keterangan njonja Sa- 
dek puteris Narriman sesudah mem- 
peroleh -pertjeraian setjara resmi 
dari Farouk akan menikah dengan 

seorang pemuda Mesir. Dalam be- 
rita ini dikatakan pula, bahwa Nar- 
riman tidak akan berusaha untuk 
mendapat kembali puteranja,  Ah- 
med II dari Mesir, jang baru ber- 
usia 14 bulan. Putera Ahmed II ha- 
rus ditinggalkan oleh Narriman pa- 
da bekas radja Farouk di Roma. 
(Reuter). “Bekas radja Farouk ka- 

barnja setudju untuk mengizinkan 
pertjeraian, jasal sadja Narriman me 
lepaskan hak2nja 'atas putera Ah- 
med II. 

POLANDIA TERIMA KEMBA 
LI PESAWATNJA. JANG  Di- 
LARIKAN KE DENMARK | 

Pembesar2 Polandia di Copenha: 
gen pada hari Minggu telah mengua 
sai kembali pesawat pemburu jet 

Mig-15 jang dilarikan ke Denmark 
oleh salah seorang penerbangnja pa 
da tanggal 5 Maret jl. Sementara itu 
pesawat pengangkut Polandia ,,Du- 
hajec” dalam perdjalanannja - dari 
London ke Polandia akan singgah 
di Copenhagen untuk mengangkut 
pesawat Mig jang telah dibongkar     itu.” (Antara-AFP). 

MENURUT pengumuman  Ke- 

menterian Agama, hingga kini Ke- 

menterian Agama dari Pemerintah 

Saudi Arabia belum terima ketsta- 

pan2 tarip-hadji untuk tahun 1953, 

sedang rombongan  djemaah-hadj:- 

pertama sudah harus berangkat d 

ri Indonesia pada achir bulan Mvi 

1953. Berhubung dengan itu, maka 

sebagai hasil — perundingan/persetu- 

djuan antara Kementerian Agatna, 

  

   

    
Bank Negara Indonesia, Bank Indo 

  

itu. 

Ongkos Naik Ha 
nesia dan Panitia Hadji Indonesia, 
diambil keputusan sebagai berikut 
Bank Rakjat Indonesia (BRI) pada 
achir bulan Maret 1953 mu me- 
nerima penjetoran  perongkosan-ha- 
dji. Jg harus disetor oleh  fjalon- 

djemaah-hadji jaitu satu  djumlah- 
perkiraan jg didasarkan pada basis- 
tarip terendah, sebesar Rp 7.500.— 

Kepada Bank Rakjat Indonesia 
(BRI) dibajar provisi 1-1/876. 

Bila ternjata ada kelebihan dari 

    

      

Pada azasnja pemerintah berpen- | 

Menurut keterangan2 jang diper- 

  

sing 

P
N
 

  

Hanja 4 Mil- 
jard Rupiah 

Deviesen Import Jg Ter- 
“sedia Untuk Th 1953 

Kalangan jang lajak dipertjaja 
menerangkan kepada ,,Antara” 
hari Senex, bahwa djumlah devi 
sen- jang disediakan guna import 
dalam tahun 1953 hanja akan 
meliputi 600 daripada djumlah 
jang telah dikeluarkan guna im 
port pada tahun 1952 jaitu 

sumber tadi ditambahkannja, bah 
wa tidak semua devisen seharga 
Lk. Rp 7.-— miljard, jang diper 
'untukkan guna import th. 1953 
disediakan untuk transaksi2 pem | 
belian barang dalam tahun tsb. | 

miljard diperlukan untuk melu- 
nasi pembajaran pembelian ba- 
rang jang transaksi2-nja telah di 
tutup pada tahun 1951 dan 1952,   

Mononutu 

Sudah Disetudjui Oleh Kabinet rs“. Untuk Meninggikan (vi 

“Tingkat Hidup Rakjat 
PADA HARI RABU besuk menteri2 perekonomian, keuangan 

dan penerangan dengan stafnja masing2 akan mengadakan rapat 
untuk membitjarakan bagaimana memberikan penerangan tentang 
politik jang dianut oleh pemerintah mengenai penanaman modal 
asing. Kabinet telah menjetudjui prinsip2 keterangan azas tentang 
penanaman modal asing, jang telah disusun oleh menteri2 pereko- 
nomian, keuangan dar perhubungan baru2 ini. 

ru2 
kan 

belum 
untuk 
dengan fihak Belanda mengenai: 
soal Misi Militer Belanda di Dja-| 
karta dalam bulan .ini akan: di-i 
ketuai 
Sekretaris-djenderal 
menterian Penerangan. , 

tetapi sebagian seharga Lk. Rp 2'!4& 

  Dutabesar RI Di RRT 

DIDAPAT kabar dari Kementeri- 
Luar Negeri hari ini, bahwa pes 

RRT telah. memberikan 
cement atas pengangkatan Arnold 

ononutu sebagai Dutabesar RI jg: 
Keberangkatan. 

Penerangan pada kabinet 
pengangkatannja men- 

angan 

Seterusnja menurut kabar jang: 
resmi, delegasi Indonesia, 
mengadakan “perundingan: 

oleh Ruslan Abdulgani, 

pada... Ke- 

Delegasi fihak' Belanda semen- 
tara itu akan diketuai oleh Baron 
CE. 
saris Tinggi Belanda di Djakar- 
ta. (Antara) SA 

van Ittersum, Wakil Komi- 

  

KABINET AKAN MEMBITIA | 
RAKAN BEBERAPA RANTIA | 

harga Lk. Rp 12 miljard. Oleh | N (GAN UNDANG2 PERBURU- 
HAN DAN KEUANGAN. 

“Pada hari Selasa ini Dewan 
Menteri akan bersidang Iagi un 

k membitjarakan berbagai soal 
utine. Menurut keterangan jg 

idapat, atjara sidang jang terpen 
ting antara Jain adalah pembitja 

undang2 .. dilapangan | 
dan perburuhan. 

raan tentang beberapa rantjangan o. |kogangan 

  

Perang 
Di Pilipina Djepang 

nja Dgn 

karang dari pemerintahnja | 
akan dimulai pe i de 

  

dengan pihak pemerintah Indonesi 

kan, kapan akan dimulai. 

Atas pertanjaan mengenai persetu 
diuan sementara mengenai penggan 
tian- kerugian perang dengan. Pilipi 
na jg ditanda tangani tgl. 12 Ma- 
ret jg lalu, dinjatakan, bahwa per- 
setudjuan sementara mengenai pe- 
ngangkatan kapal? jg tenggelam di 
perairan Pilipina jg merupakan se- 
bagian dalam hubungan penggan- 
tian kerugian perang Djepang kepa 
da Pilipina, pun masih harus me- 
nunggu persetudjuan parlemen Dje- 
pang. Dinjatakan, bahwa pada. wak 
tu ini parlemen Djepang telah 
bubarkan dan tgl. 19 April jg akar 
datang akan diadakan pemilihar 
umum. Dapat dimengerti, bahwa pe 
merintah Djepang tidak akan mens 
ambil sesuatu putusan penting. mi- 
salnja soal pembukaan pembitjara- 
an penggantian kerugian perang de 
ngan pihak Indonesia, sebelum & 
adakan pemilihan umum tgl. 
April jg akan datang itu. 

    
Mentjoba 
Atom Lagi 
Kalangan penindjau “tak resini 

menjatakan pada hari Minggu, 
wa konperensi pers jang akan di- 
adakan oleh komisi tenaga tom 

Amerika Serikat pada hari Senen 
kemaren mengandung petundjuk, bhw 
pertjobaan atom jg kemudian dari 
rangkaian - pertjobaan2 jg sedang 
berlangsung sekarang, mungkin 
akan “dilakukan pada hari  Selase 
ini. Dalam konperensi2 pers ig su- 
dah lalu pihak pers diberitahu, bah 
wa pertjobaan itu di rentjanakan da 
lam waktu 24 djam. 

Dalam hubungan ini lebih dar: 
50 orang ahli atom: Amerika Seri: 
kat jg terkemuka ditunggu kedata- 
ngannja di Las Vagas untuk menjak 

sikan ' pertjobaan itu. Ledakan js 
akan datang ini kabarnja akan sa 
ngat dirahasiakan. 

   

  

DUTA LUAR BIASA MUANG 
THAI DI INDONESIA 

Kementerian luar, negeri meng- 
umumkan, bahwa pemerintah Reps 
blik Indonesia telah menjatakan per 
setudjuannja atas pengankatan tuas 
Laung Ratanadip sebagai duta lunr 
biasa dan menteri berkuasa penuh 
(envoy extraordinary and minister 

  

        plenypotentiary) dari keradjaan Mu 
ang Thai pada Republik Indonesia. 

dj Tah 
uang Rp 7.500—, maka kelak kele 

bihannja akan dikembalikan kep 
da djemaah jg berkepentingan a 
ahli-warisnja. Satu. dan Iain akan 
diurus dan diatur oleh PHI di ba 
wah pengawasan ' Kantor2 Urusa 
Agama. Pemungutan  ongkos-kapai 
didasarkan pada tarip-dek jg ter- 
tinggi ig akan diperhitungkan olsh 
Maskapai2 Pelajaran jg bersangku: 
tan. Penumpang-kamar  (klasse-pas- 
sagiers) masih harus membajar tam 

       

       

Belum Ada 
Kapan Soal Penggantian Kerugian 

Diadakan . 
Sementara Membajar- 

DJURUBITJARA dari konsula 
ta T. Shirahata menerangkan kepada .,Antara”, bahwa hingga se- 

dingan dengan 
penggantian kerugian perang oleh 
bagai diketahui beberapa waktu, jang 
ma telah datang di Indonesia dan mengadakan pertukaran fikiran 

a 
penggantian kerugian perang pada 

Lembaga Kebu 

«Kon. Bataviaa 

van Kunsianh en 

Putusan 

»Djasa2” 

t djenderal Djepang di Djakar- 

didapat keterangan, bilamana | 
pihak Indonesia mengenai soal 

jepang kepada Indonesia. Se-. 
lalu pembesar Djepang Waji- 

  

dan mengenai soal perundingan 
waktu itu ia belum dapat kata- 

- Persetudjuan jg. difjapai 
antara Pilipina dan Dje- 
pang. sd 

Mengenai. persetudjuan sementa- 
jg ditjapai antara 'Pilipina dan 

Djepang di Manila tgl. 12 Maret 
il, kantor Djepang Kyodo mengg- 
barkan, bahwa persetudjuan semen- 
tara itu dilakukan dlm. lingkungan 
enggantian kerugian perang Die- 
ang kepada Pilipina. Pihak Die- 

pang menurut persetudjuan semen- 
tara itu akan mengangkat kempbali. 
atau menjingkirkan dan mengumpul 
kan kapal2 jg tenggelam di perai- 

Pilipina selama perang dunia 
il. Perkataan ' ",sementara” dalam 
sersetudjuan tsb. menurut kantor 
Kyodo “digunakan, karena persetu- 
ijuan tsb. hanja sebagian sadja di: 

ri persetudjuan  seluruhnja menge : 
nai penggantian kerugian perang js 
kan dibitjarakan tidak lama lag 
ntara Pilipina dan Djepang. 

Menurut” rentjana jg akan diker- 
Ijakan dalam usaha pengangkatar 
kembali kapal2 jg telah tenggelam 
diperairan Pilipina. itu ialah 64 
buah kapal “diantaranja  termasul! 
bekas kapal2 Djepang, beberapa kz 

Pilipina dan kapal2 asing, se: 
muanja “dengan tonnage 228.001 

Sedjumlah 100.000 ton badjz 
"osekan jg dapat dikumpulkan dar 
kapal2 jg tenggelam itu nanti diser 
lirikan dan dikerdjakan  kembal' 
untuk pembajaran penggantian ke- 
ugian perang berupa ,diensten”. 

Ongkos ig akan dikeluarkan oleh 
Djepang dalam usaha  pengangka- 
tan kapal2 tenggelam itu akan d! 
ambilkan dari djumlah 10.000.000. 

yen jg telah ditetapkan dalam 
anggaran  belandja Djepang untu! 
nengeluaran guna penggantian keru 
gian perang Djepang. kepada nega- 

Sekutu. 

Persetudjuan. sementara itu ma- 
sih. menunggu  persetudjuan parle- 

Djepang dan diharapkan sedz 
mungkin pekerdjaan pengangke: 
kembali kapal2 tenggelam iti 

dapat dilakukan mulai achir Apri! 
hingga: permulaan Mei sebelum mu 
lai .musim ,.Typhoon” di Pilipina. 
aru2 ini ahli2 pengangkatan kem- 

bali kapal2 tenggelam dari Djepang! 
telah mengadakan  perdjalanan pe- 
nindjauan mengenai ke 

ma hari. Demikian Kyodo. Se- 
bagai diketahui Pilipina seperti dju 
ga Indonesia hingga kini belum me 
ratifikasi persetudjuan perdamaian 
Djepang di San Francisco. 

(Antara). 

an kepada Maskapai Pelajar: 
ditumpangi  kapalnja, menu 

rip jg. disjahkan/disetudjui . oleh 
Kementerian Perhubungan dan Ke- 
menterian Agama. 
ig menumpang kapal kepunjaan 
Maskapai Pelajaran jg dek-taripnja 
lebih rendah dari ongkos kapal tsb. 
diatas, .akan  dibajarkan ' kembali 
uang perbedaan antara kedua ima- 
tjam tarip jg bersangkutan. 

An 

     

b 

ig 
ta 

  

  

ononutu ke Peking diharapkan su-| 
bisa dilakukan dalam 2 bulan| 

ini, Sebagaimana, diketahui, Arnold 
Mononutu tersebut adalah dewasa ini 
Menteri 
Wilopo dan 
djadi Dutabesar Indonesia di Peking 
diputuskan dalam sidang kabinet ba- 

ini. Siapa jang akan mengganti-| 
Mononutu sebagai Menteri Pene- | 

e masih belum ada ketetapan- | 
nja.. (Antara). 3 

lam “siarannja' pada 

Peang Dt aa 

“suara? 
Datang Dari Blok Barat' Maupun 

Di Russia Orang Jang Menghendaki Perang 
na Dianggap Gila..... 

tia perhubungan luar negeri 

Suara radio Moskow. 
Sementara “itu Radio Moskow da 

. malam 'Senen 
Iimenjiarkan komentar jang : disusun 
|oleh pemenang Hadiah Stalin, Orest 
|Maltsev, dimana “titik-berat-nja dile 
takkan kepada hasrat akan :perda- 
matan dari 'rakjat Sovjet: Uni. Dika 
takan, bahwa Sovjet: Uni inigin- hi- 
dup damai, - djuga dengan 'rakjat 
"Amerika dan -rakjat2-- lainnja,- dan 
ingin-pula berdagang dengan semua 
negara. Dikatakan selandjutnja,- bah 
wa 'tidak: seorangpun “diantara rak- 
'jat Sovjet menghendaki peperangan. 
Kita tidak mempunjai radja2 uang 
dan kitapun tidak 'mempunjai pabe 

Nrik2 persendjataan jang “dapat didja 
Idikan -alat. untuk menarik keuntung 
an dari peperangan. Setiap orang jg 
setudju dengan perang di Sovjet Uni 
segera - dimasukkan “kedalam -rumah 
sakit gila atau kedalam -pendj 
Kalau kita berbitjara tentang per 
maian, maka jang kita maksud ialal 
bekerdja untuk hari kemudian jang 
penuh kebahagiaan, Kita ingin hi- 
dup damai dengan. rakjat2 Amerika, 
Inggris, Perantjis dan negara man 
pun djuga, tidak perduli bagaimana 
susunan sosial dan pemerintahan me 
reka. Kita ingin berdagang dengan 

tpi 

         

semua negara. Kita setia kepada 
ta? Stalin dan kita hanja mempu 
satu tudjuan, jaitu mentjegah perang. 
Demikian komentar itu. 

Suara di London. 
Norman Dodds, anggota: madieli 

rendah Inggris dari golongan sosia- 
lis, pada hari Minggu menerangkan 

    

sekiranja telah tertjapai suatu kem 
djuan. dalam usaha mengadakar 
suatu pertemuan dengan pemimpin 

#Sovjet Malenkov untuk meredakan 

  

ketegangan internasional. Di kata- 
Ikan, bahwa pertanjaan itu akan d 
adjukan dalam sidang madjelis har 
Kemis jad. berkenaan dengan ada 
nja keterangan? jg bersifat damai 
dari pihak Sovjet Uni. 

(Antara—UP) 
  

Ouotum Hadji 
Akan Dikurangi 
Udjian2 Djemaah Akan 

« Diperkeras 
BERHUBUNG deigan guotum 

untuk tjalon hadji Indonesia tahun 
1953 oleh pemerintah dibatasi, seper- 
ti telah diumumkan . Kementerian 
Agama, Djawatan 
Agama Pusat mengabarkan 
IL Seperti telah “dimaklumi, dalam 

gumuman Kementerian Agama 

sbb.:   
"seluruh Indonesia 

: pekerdjaan jg | 
akan dilakukan di Pilipina itu sela- || 

Kepada djemaah | 

I. tanggal 7 Pebruari 1953 No. 4, 
besarnja guotum djemaah hadji untuk 

tahun ini ditetap- 
kan 14.000, jang sudah dibagi-bagi- 
kan diantara daerah2. 2. Berhubung 
Cengan tipisnja devisen negara pada 
dewasa ini, maka besar kemungkinan 
guotum tersebut akan dikurangkan 

lagi setjara besar-besaran. 

3. Dikurangkannja lagi guo- 
tum itu akan sangat mempenga- 
ruhi perasaan ummat Islam, ter- 
utama orang2 jang telah menda- 

pat kepastian mendjadi tjalon 
djemaah hadji tetapi kemudian 
ternjata terpaksa tak mendapat 
tempat. 

4. Oleh karena itu, maka ke- 

pada segala pihak jg. mempunjai 

kewadjiban dan kompetensi da- 
lam hal2 jang bertalian dengar 
pengundian atau penetapan 'sia- 

pa2 jang mendjadi tjalon hadji, 

diminta  supaja “menangguhkan 
pengundian atau penetapan itu 
dulu, sampai terdapat kepastian 

guotum terachir jang, dengan jse- 

gera akan dikabarkan kepada 

instansi2 jang bersangkutan. 

(Antara). 

  

Usup Dojan 
Batu & Paku 
Keadjaiban Di Pasar 

Grabag-Magelang 

DI DESA Talun Grabag 
(Magelang) pada waktu jang 
achir2 ini penduduk telah 
digemparkan oleh berita ten 
tang datangnja ”wali”. ber- 
nama Usup asal. dari desa 
Gedono Setjang . Magelang 
Usup umurnja,.. baru. 35 ta- 
hun, sering2 membikin dc- 
morstrasi dipasar Grabag di 
hadapannja orang ..banjak, 
dia imakan batu, paku dan 
barang2 tadjam lainnja. Pa- 
da suatu waktu Usup. meli- 
hat orang2 jang “Hana 
pergi sembahjang di Mesdjid, 
Na mereka nampak, kesu- 
aran dalam mentjahari air 

untuk membersihkan badan. 
Dengan disaksikan banjak 
orang dia pergi ke tegalan 
jang tanahnja sangat kering, 
dimana menggali lobang. ig. 
dalamnja satu meter. 'Tari- 
pak keluar air bersih dan 
djernih dari pelbagai sudut, 
demikian tulis pembantu 
»Suara Merdeka”   (Antara). 
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Penerangan: 

  
  

MENTERI LUAR negeri Amerika Serikat, John Foster Dul- 
les, berpendapat, bahwa tawaran damai 
Sovjet untuk mengadakan pertemuan damai tingkat tinggi mungkin 
akan “datang dalam “ bentuk usaha informil 
dalam prinsipnja “diputuskan untuk mengadakan pertemuan sema- 
tjam itu, alat2 politik Amerika Serikat di Moskow dapat digerak- 
kan dengan sungguh2 dibawah pimpinan presiden Eisenhower sen- 
diri dan state department, demikian Dulles. Dulles mengemukakan 
pendapatnja itu dalam keterangannja dimuka sidang tertutup pani-: 

ngah Senat ketika ia ditanja mengenai pe- 
ngangkatan Charles Bowlen selaku duta besar Amerika Serikat un- 
tuk Moskow. Keterangan Dulles ini diumumkan pada hari Minggu. 

P industri 

| menghemat   
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DENGAN BERITA? 
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jang konkrit dari pihak 

di PBB. Baru setelah 

  

Artileri Utara 
Tambah Kuat 

Strategie PBB Harus Le-| 
bih Agresif— Kata Van! 

Fleet 

PADA HARI Minggu telah di 
umumkan pernjataan bekas ko 
mandan tentara ke-8 A.S., djen 
drai James van Fleef, dimuka 
sidang Kongres A.S. bahwa pihak 
Utara selama perundingan2 per 
letakan sendjata Korea diadakan 
telah menggunakan kesempatan 
itu untuk memperbesar artileri 
nja sampai 2 kali lebih banjak 
dari pada djumlah meriam2 pi- 
hak PBB di Korea. Pernjataan 
Yan Fleet tsb. termuat dalam ia 
boran, jang diumumkan pada 
hari Minggu tentang keterangan2 
Van Fleet dalam sidang Kongres 
A.S., “jang telah diadakan dari 
tgl. 5 sampai 10 Maret jbl. 

Dalam sidang? Kongres A.S. tsb. 
Van Fleet selandji mengatakan 
bahwa wal ra ke-8 keku 

an peluru tetapi meriam2 tenta 
e-8 melepaskan peluru2 6 kali 

bar aripada meriam? pi- 
J menerangkan bahwa 

jabat komandan ten- 
c-8 terdapat kekurangan sa- 

am persediaan granat? ta- 
dan peluru2 . mortir, jg ber- 

an 81 mm. Dari laporan ten- 
tang keterangan2 Van Fleet itu da 
pat ditarik kesimpulan bahwa per- 

an paham antara Van Fleet 
dan pembesar2 militer lainnja tidak 
begitu besar seperti tampak semula. 

         

  

          

    

   

  

» Harus melakukan strate- 
gie jang agressief. : 

Menurut AFP maka dalam lapo- 
ran tsb. telah djuga dimuat pernja- 
taan Van Fleet. bahwa  sedjak ia 
meninggalkan komando tentara ke- 
3 dalam. bulan jl. menurut penda- 
patnja keadaan telah mendjadi ma- 
kim baik, tetapi ia tetap berpenda- 
pat bahwa tentara ke-8 harus mela 
kukan strategi, jg lebih agresif di 
Korea. 

Van Fieet menegaskan bahwa ten 
fara ke-8 A.S. tidak mempunjai tju 

  

      
  

Uang Duka 
Rp. 5000 
Kepada Ahlif$Waris   Korban Grombolan 

ATAS PERTANJAAN ten- 
tang pemberian “wang “duka kepa 

tewas karena keganasan  gerom- 

bolan, Menteri Penerangan Mo- 
nonutu menerangkan, bahwa 
wang duka itu akan diberikan ke 
pada ahli waris pegawai negeri 
pada umumnja jang tewas sewak 
tu mendjalankan kewadjibannja, 
karena "keganasan «gerombolan. 
Wang duka itu akan dibajar se- 
kaligus . dan  berdjumlah Rp. 
5.000:—. Disamping itu akan di 
bajar wang kematian “sebesar 3 
kali gadji. bulanan skepada ahli 
waris menurut pasal 2 dari kepu- 
tusan Kepala Kantor Urusan Pe 
gawai 'tgi. 15 Nopenber "51. Pu- 
tasan Ini mulai berlaku surut pa 

Idasteld Djanuar 1953. 
Mendjawab. « pertahjaah, Menteri 

Mononutu menjatakan  selandjutnja, 
bahwa Pemerintah turut merasakan 
pahit getirnja tugas mereka 4g di 

manan dan ketenteraman diseluruh 
Indonesia sedangkan istimewa ke- 
Juarga- mereka jg tewas akan mera- 
sakan akibatnja apabila kelak di 
tinggalkan oleh kepala “keluarganja. 
Agar supaja keluarga jg ditinggal- 
kan itu dapat mempergunakan 
djumlah wang duka itu untuk men 
djamin penghidupan mereka seterus 
nja. maka Pemerintah telah memu 
tuskan untuk memberi wang duka 
itu dalam batas2 kemampuan 'ang- 
garan belandja Negara. Seperti su- 
dah dikabarkan, keputusan tentang 
pemberian wang duka kepada ahli 
waris pegawai negeri jg tewas dim 
melakukan kewadjibannja itu, teiah 
diambil oleh kabinet pada sidang- 
nja achir minggu j.l. (Antara). 

Meletus 27 Kali 
Gn. Anak Krakatau Nam- 

pakkan Kegiatannja 

  

TELEGRAM dari Labuan (Ban- 
ten) menerangkan, bahwa kawah 
dari Gunung Anak Krakatau di 
Selat Sunda tanggal 18 j.b.I- telah 
meletus sampai 27 kali Surat ka- 
wat itu dikirimkan ' oleh pos pen- 
djagaan di Pasauran, dekat kota 
distrik Labuhan dipantai Barat Bar- 
ten, k a Dinas Gunung Berapi 
di Bandung. Hari Senen kemarin 3 
orang pegawai Dinas Gunung Ber- 
api  jaitu Djatikusumo, Djajawina- 
ngun dan Sudarmo telah berangkat 
dengan pesawat - udara  Catalina 
Auri untuk melakukan penindjauan 
dari. udara. Menurut keterangan da- 
ri pihak Dinas Gunung Berapi, ka- 
lau - ternjata keadaan gunung. itu 
membahajakan, maka Djatikusumu 
akan ditinggalkan dipos pendjagaan 
Pasauran untuk melakukan.  penga-   kup persediaan mesiu pada waktu 

ini untuk dapat menghalaukan sera- 
ngan pihak Utara.  (Antara—UP). 

wasan lebih djauh dan mengadakan 
persiapan2. menghadapi kemungki- 
nan-kemungkinan. (Antara). 

  

Krisis Perantjis 
Keuangannja Dlm Tingkatan 

Berbahaja 
Banjak Negeri Djengkel Akan Tin- 

dakan Perantjis 

MENURUT SUMBER2 jang boleh dipertjaja, dalam mengha 
dapi pembitjaraan2 internasional mengenai soal2 ekonomi dan ke- 
uangan, keadaan keuangan Perantjis adalah sangat mengchawatir- 
kan. Demikian dilaporkan pada hari Sabtu, dan selandjutnja dikata- 
kan bahwa djumlah dana stabilisasi Perantjis jang amat penting itu 
telah. merosot mendjadi kurang 
makin mendjadi jang menimpa keuangan Perantjis ini 

dari 100 djuta dollar. Krisis jang 
. diharap 

kan akan diadjukan dalam sidang Organisasi Kerdjasama Ekonomi 
Eropah, 

Dalam sidang. ini akan. hadir: 
Menteri2 Luar negeri. dan....ke- 
uangan dari negara2 anggduta, or 
ganisasi tsb. Menteri luar negeri 
Inggris. Anthony “Eden, akan 
membentangkan rentjana2 ,.Whi-' 
'ehall” bagi hari kemudian pound 
sterling, dalam sidang2 jad. Teta 
Si keadaan Perantjis (ig sekarang 
merupakan ..orang sakit” dari 
Eropa) akan dimasukkan pula da 
lam pembitjaraan2 karena hal itu 
dengan langsung mengenai te- 
tangga2-nja. 

Hutang Perantjis. 
Merosotnja dana stabilisasi  Pe- 

santiis itu sampai tingkatan berba- 
haja ..100 djuta dollar” adalah se- 
bagai akibat jg langsung dari ke 
tidak-mampuan Perantjis untuk: 
mendjual , barang2nja diluar negeri. 

Menurut angka2 resmi, dari Uni, 
Pembajaran . Eropah, maka Peran- 

dak Djuni 1952 sama sekali 
a mendapatkan keuntungan 

“1 perdagangannja di Eropah. 
Hutang seluruhnja dari Perantjis 

bada Uni Pembajaran Eropah adas: 
Ifh sebesar 655 djuta dollar jg ber 
arti telah melebihi djumlah jg diten: 
tuikan. Keadaan jg buruk ini diser-| 
tai pula dengan turunnja produksi 

berat dan  bertambahnja' 
ig menjebabkan Men 

ngan  Perantjis, Rabert 
botjorkan” “kabar “bahwa 

kan mengurangi import-/ 
negara2 Bropah Barat utk. 

cmas kepunjaannja jg! 

  

                

pengai 
teri 

    

itu. 
Boftfornja berita. 

Diduga bahwa alasan titk w.inerm-' 
batiorkan” berita tsb. jalah untuk 
mempengaruhi Inggris supaja dlm. 
sidang Organisasi Kerdjasama Ero: 

jang beranggota 18 negara,. : 
sidangnja pada hari Senin, dan, pada hari. 

.dan jang akan mengadakan 
iri, Selasa ini hari. 

annja Untuk “menghapuskan bebera- 
pa batasan2 .importnja dan supaja 
para, pelantjong diberi lebih banjak 
Pe at. sehingga mereka da 
pat berbelandja lebih banjak diluar 
ng: Tetapi Itali jg dengan tjepat 
berubah, dari negara kreditur men- 
diadi negara debitur di Eropah se- 
bagai akibat ,adanja batasan2 im- 
port, dari, Inggris dan  Perantjis 
mungkin akan batasi pula pasar2 
nja jg sampai sekarang merupakan 
basar bebas bagi barang2 luar ne- 
geri. 

    

   

Dengan begitu reaksi jg akan 
timbul rangkaian dari batasan2 im- 
»0rt jg akan 'melambatkan  kema- 
ijuan idam2an Inggris untuk mem 
buat pound  mendjadi  konvertibel 
seperti dahulu sebelum  kesulitan2 
ekonomi-peperangan memaksakan 
diadakannja halangan2 buatan. Pa- 
ra delegasi2 jg datamk“di Paris utk. 
mengadakan pembitjaraan2 meman 
Jang keadaan keuangan Perantjis 
tsb. sebagai keadaan jg tidak enak 
dan mereka merasa sedikit djeng- 
kel. Banjak para ahli2, tetapi teru- 
tama jg dari Swiss berpendapat bah 
wa Perantjis 
kan penghambat terutama dari pem 
bangunan. Eropah dan. pengurangan 
pada umumnja dari batasan2 dim 
berdagangan. Mereka mehundjuk- 
kan pada adanja kenjataan bahwa 
pemerintah Perantjis tidak berusaha 
apa2 dalam tahun2 jg telah lewat 
untuk mengatur perekonomiannja 
Seperti ig telah dikerdjakan oleh ne 
gara2 tetangganja. 

Selandjutnja ahli2 jg mengeluh itu 
katakan bahwa semua soal2 Peran- 
His dapat .dipetjahkan” dengan in- 
flasi dan dengan mentjoba melindu 
ngi semua bagian masjarakat dari 
kenjataan2 kedjam kehidupan eko:   pah nanti mengumumkan  kesedia- nomi. (Antara—UP). 

da -ahliwaris pegawai negeri jang 

wadjibkan untuk menegakkan kea- 

sendirilah ig mepuba-. 
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           Dipakai disegala negara? 

besar diseluruh dunia, 

pada waktu ini dibuat 

di INDONESIA. 

DAPAT DISEMBUHKAN DENGAN — 
SEGERA SEGALA PENJAKIT .—— 

DEMAM dan 
SAKIT KEPALA 
Tablet 'ASPRO' tjepat meringankan, R8 

karena dibikin oleh achli-achli jang. 

' berpengalaman luas dantjakap da - 

lam hal memberantas demam, sakit S 

sakit dan penjakit2 Negeri panas. 

  

, : : 5: : 3 1 : P atiD 

Seorang jang telah diperingatkan harus berlaku hati2. : 

Diika kau Ba apa aan terdjadi dengan dirimu dikemudian hari, 

# t mengelakkan banjak rintangan. 

Na pada tabeat dan peribadimu akan menerangkan 

kehidupanmu! Periksalah djika kau hendak memetjahkan kesulitan. pa , 

M.S. RAHAT Oscultist 

Seteran 109 — Semarang. 

Perlu dimiliki buku? baru: 

Undang2 Padjak Pendjualan Rp. 42.50 

Bali. Atlas kebudajaan SO 

Tanah air kita 49.50 

Tjontoh2 Akte Notaris 68.— 

Untuk luar kota tambah porto Rp. 2.— 

G. KOLFF & Co. 
Bodjong 13 — Semarang   
    

  He MERAA Ta PP AA aman aa. 

BILA PERLU BELILAH SEKARANG !! !! 
Ada sedia obat? Patent luar Negeri dengan HARGA LAMA, 

Mitsalnja : 

Sanostol/Haliborange. 

Woods Pepermint. Fertarron/Metatone. 

Sioam's/Davitam B-complex. Multivitamine/Cod Liver Oil. 

, Vicks Vaporuh/Sanatogen. Andreau Tonic (Obat Kuat) 

£ Vicks Vatronol/Hepabos. Semua Obat? dari Zwitsaf DIK” 
: : DROGISTERIJ : ,ONG" 

Kranggan Timur 21—Tilp. 1419.— Semarang. 

  

A.-p. Davitamon 5/Davitamon 

2   
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Uang Duka 

  

DA H5 — Sebagai pe 
dalam. mendjalankan kewadjibannja, 

MARET ?83. 

nghargaan pada pegawai negeri jang tewas 
karena keganasan gerombolan, 

maka Dewan Menteri telah menjetudjui . pemberian uang duka atau 

penghibur-kepada djanda atau ahliwaris. Pemberian uang duka atau 

penghibur itu menundjukkan buat sekian kalinja, bahwa pemerintah me- 

naruh perhatian serta penghargaan 

korban keganasan geromboian. Lain daripada itu pemberian uang peng- 
pada pegawai negeri jang mendjadi 

hibur itu mengingatkan kita pada para pegawai negeri jang terselip di- 

daerah-daerah jang belum aman. Dan daerah itu biasanja terpentjil serta 

terselip dipelosok desa atau dilereng 

dikota. Diwaktu aman dan tenteram biasanja para pegawai negeri jang 

mendapat tugas didaerah terpentjil, 
-segan mendjalankan kewadjibannja. Mereka berpendapat, bahwa men | 

gunung. Djauh dari pergaulan ramai | 

  seperti jang kita gambarkan diatas, 

djalankan tugas ditempat ketjil djauh dari pergaulan ramai itu merupa-- 

kan ,strafoverplaatsing”. 
An maa Ian Sa ran sekarang, dimana .kita bekerdja giat untuk 

memulihkan keamanan, pikiran sematj jam itu harus dibuang djauh. Tiap 
pegawai negeri jang ditundjuk untuk menduduki tempat jang terpentjil 

dan masih belum aman, 

dirinja. 
wadjib menjingkirkan perasaan jang menguasai 

Rasa disingkirkan kekota ketjil' sebagai .,strafoverplaatsing 

mestinja tidak ada dalariu kamus pegawai negeri. Jang ada dalam sanu- 

'bari tiap pegawai! negeri ialah, bagaimana saja dapat membantu usaha 

pemerintah memulihkan keamanan. Pikiran sematjam itu mestinja men- 

djadi pedoman serta pegangan jang harus didjundjung tinggi. Pikiran 

kolot jang diutjapkan sebagai ,strafoverplaatsing” itu semestinja dirobah 

mendjadi kebanggaan, karena mendapat kehormatan menduduki pos ter- 

depan dalam menunaikan kewadjiban. Kita kemukakan pikiran ini, ka- 

rena kita tahu, bahwa diantara pegawai negeri masih ada jang mempu- 

ojai pikiran dan perasaan kolot. 
— & — 5 — Dalam hubungan 

menindjau putusan mengenai pemberian uang duka 

Mengingat tanggung djawab serta kedudukan para 

termasuk djuga alat-alat kekuasaan negara dsb.-nja) jang 

didaerah terpentjil dan belum aman, 

sendiri perlu djuga 
atau penghibur. 

pegawai negeri (ini 
jang ditempatkan 

maka pemberian uang duka itu 

ini ' pemerintah 

masih kurang tepat. Sudah sepatutnja, “djika uang duka atau penghibur 

itu disesuaikan dengan djasa para pegawai negeri. Dalam hal ini pem- 

berian vo! pensiun pada mereka jang tewas dalam mendjalankan kewa- 

djiban, karena keganasan gerombolan sudah pantas Tr 

berian vol pensiun ini tidak didasarkan atas masa 

jakin, bahwa pemberian vol pensiun itu akan mem 

sekali. Dan pem- 

bekerdja dsb.nja. Kita 

beri semangat djuga 

pada tiap pegawai negeri jang mendapat tugas didaerah-daerah terpenjjil 

jang masih ruwet, karena gangguan. gerombolan. 4 

neming jang ditempatkan didaerah 

molest-verzekering, 

lebih-lebihan. Dan jang paling perlu mendapat perhatian 1 : 

Djangarlah uang itu keluarnja seret seperti tetesnja keluarnja uang. 
embun diwaktu bangun. 

maka djaminan vol pensiun itu kiranja tidak 

Djika pegawai onder- 
mendapat djaminan 

ber- 
mengenai 

tidak aman itu 

ialah 

  

  

GUBERNUR BUDIONO TIBA 
KEMBALI DI SEMARANG 

Setelah mengadakan penindjauan 
seminggu lebih di Sumatera Selatan, 
minggu sore Gubernur Budiono te- 
lah tiba kembali di Semarang. Ka- 
rena kesehatannja terganggu, maka 
untuk sementara ini Gubernur Bu- 
diono telah mengaso. 

N 

SEPEDA DIGELAPKAN 
Seorang penduduk di Kebon Tiong 

hoa Ic telah mengadu kepada Poli 
si, bahwa sepedanja laki merk .,Fis- 
cal Tarane” no. 27740 seharga Rp. 
200,— .telah . digelapkan oleh se- 
orang nama A. tinggal di Kebon Ti 
onghoa Lengkongsari. Orang ini se 
sarang telah melarikan diri.   

  

      

    
Ndak topi! 

DOJAN BATU 
Seorang bernama Usup 

kin demonstrasi dipasar 
lojan makan batu dan paku, d2” 

mikian dikabarkan dari Mage!ang. 
Buat djaman sekarang ini sebe 

narnja ada orang jang dojan ma 
kan batu, “makan paku ini bukai 
barang jang aneh lagi. 

Berapakali sudah polisi menang 
kap orang2, biasanja malah bangs: 
pembesar tinggi jang punja tang 
gung djawab “besar, jang didakw: 
dojan” makan. rumah, minun 
bensin, menelan berton2. batu ata: 
lain2 alat pembangunan, jang se 
mustinja untuk membangun negara 
tapi salah 1 ditelan untu! 
membangun kekajaan diri senfii. 

Tjuma lain tjaranja Usup rmiene 
lan batu, daripada tjaranja sekrsta 
ris pembagian prioritet mobil pusat 
sdr.. Sarmada, makan mobil . Buick 
Packard dilain : 33 

Maka itu sdr. Usup dipandang 
.wali”, dan sdr. Sarmada dianggap 

22 ..korrupsi 

telah “Si 
Grabag 

Sir-pong. 

  

MESDIID BESAR SEMARANG 
AKAN DIPERBAIKI. 
Sebuah mesdjid baru 
judah akan didirikan. 

Mesdjid Besar Semarang jang :te- 
lah berusia 209-tahun lebih akan 
diperbaiki dan dibangun jang sesuai 
dengan kebutuhan zaman sekarang, 
a.l. bangunan serambi muka akan 
diatur jang baik. Sesudah perbaik- 
an mesdjid ini selesai, akan diba- 
ngunkan lagi sebuah mesdjid jang 
baru sesuai dengan rentjana pem- 
bangunan2. baru jang indah dan 
dapat digunakan sebagai pusat Mes- 
djid di Djawa Tengah. Tanah un- 
tuk Mesdjid baru ini telah disedia- 
kan oleh Kotapradja, jalah di Pan- 
danaran. Beaja jang diperlukan un- 
tuk pembaharuan dan pembangun- 
an. ini direntjanakan 100 ribu ru- 
piah. Oleh Kantor Urusan Agama 
Djateng saat ini telah disediakan 
beaja pertama sebesar 15 ribu ru- 
piah. Untuk keperluan tsb. diatas 
di Semarang telah terbentuk Pani- 
tya jang susunannja sbb.: Pelin- 
dung: Gupernur Djateng, dan Pang. 
Div. Diponegoro: Ketua: Saifuddin 
Zuhri, Pak Milono dan  Hadisube- 
no. Penulis: Sumadi dan  Mchd. 
Wahjono. Keuangan: H.' M. Sul- 
chan, Moh. Ramlan, S. N. Nasi- 
chun.. Bag. - Technik: Sajidiman, 
Amir Hakim Siregar, Sudarmo,' R. 
Mohammad, Abdurrachman,' Agus: 
no dan Mohd. Nurdin. Dan bagian 
Usaha lain2: Sujudi, Subakti 
Pusponoto, Abd. Cholik, K.. H. 
Ibrahim, H. Ma'ruf,  Surosudono, 
Mohd. Ridwan Fadhil dan Hardjo- 
wisastro. 

Kepada chalajak ramai, chususnja 
Ummat Islam diserukan membantu 

jang 

      
pembangunan mesdjid tersebut. 

    

Tinta Pulpen” Pental senang: -tintuk Ls 

dan. mendjadi hitam: djika. kering.” 
Pental. - membersihkan “pulpen: “Tuan “waktu 

ANN lih : 
Tinta -Pental dapat: tahan lama. 

  

  

  Lak Talens indah warnanja dan. memberikan 
hatsil segel jang terang dan tahan lama pun 

pula tak mao rengkah. 

  

  
  

    

     

tidak dapat 

      
  

Kartosuwirjo Se-Olah' Diktator '( Program 

an dga 
ig di-inginkannja ialah bhw 
yus terang. ,,Kata hidup. dalam 

terdapat 

m'kian ketua, 

     

    

|'.Setelah ini ketua memberi kesem 
Ipatan kepada terdakwa untuk mero 

bah atau menambah keterangan2- 
Inja ig telah diberikan selama Ssi- 
|dang? jg sudah2. Kesempatan ini di 

oleh terdakwa untuk 

dengan pandjang le- 

'ha untuk memulihkan kembali ke- 
amanan di Djawa Barat. Setelah di 
dadakan tanja-djawab antara ketua 
pengadilan,  djaksa “dan terdakwa 
|mengenai soal ini, ketua kemudian 
mulai memeriksa dua putjuk surat 

jg telah dikirimkan oleh pemimpin 
(gerombolan D-I. kepada . terdakwa 
serta seputjuk surat dari terdakwa 
kepada Sanusi. 
'Dalam surat pertama jg dikirim- 

kan oleh Sanusi “antara lain dite- 
rangkan bahwa terdakwa  bersama- 
sama dengan Sd. dan Bdr. harus 
datang mengundjungi tempat per- 
sembunjian Sanusi. 

Atas pertanjaan ketua, bagaima- 
na terdakwa mengetahui bahwa jg 
dimaksud dengan Sd. itu adalah 
Hadji Sachdia dan Bdr.  Badarud- 
din, didjawab oleh terdakwa, bahwa 
olehnja hanja dikira-kira sadja dan 
Oleh karena itu baginja sendiri-agak 
aneh pula, mengapa Sachdia dan 
'Badaruddin tidak mau ikut” serta 
dengan segera bersama-sama dgn. 
terdakwa dengan terlebih dahulu ti 
dak menanjakan mengapa dan utk. 
apa mereka itu diadjak oleh terdak 
wa untuk mengundjungi Sanusi. 
"Akan tetapi keterangan ini 
oleh ketua dianggap tidak masuk 
akal lebih2 mengingat akan kedu 
dukan dan pendidikan terdakwa. 

. Kemudian djaksa membatjakan 
salah suatu kalimat dalam surat 
Sanusi itu, dalam mana disebut- 
sebut perkataan ,,untuk kepen- 
ingan agama dan negara kita”, 
Atus. pertanjaan, terdakwa mene 
rangkan bahwa jang dimaksud 
dengan ,,negara kita” itu tidak 
ain hanja Republik Indonesia. 
Atas  pertanjaan2  selandjutnja 
dari ketua, terdakwa  menerang 
kan, bahwa ia sebenarnja takut 
terhadap D.I. karena ia pernah 
menerima surat2 antjaman. Kete 
rangan terdakwa ini kemudian 
dibalas dengan pertanjaan djaksa, 
bahwa apa jang diterangkan oleh 
terdakwa itu tidak tjotjok dgn 
kenjataannja, karena dalam surat 
tadi Sanusi tidak “mengeluarkan 
suatu antjaman apapun . djuga 
terhadap - terdakwa. Terdakwa 
mendjawab bahwa surat antja 
“nan “itu bukan diterimanja dari 
Sanusi melainkan dari fihak D.I. 
&etua kemudian mengemukakan, 
bahwa terdakwa telah  mengun 
djungi Sanusi dengan mempergu 
iakan mobil dinas. Djika terdak 
wa benar2 takut terhadap D.I. 
mengapa terdakwa tidak merasa 
chawatir bahwa mobil dinas itu 
akan ditjuri oleh D.I.? Atas per 
tanjaan ini terdakwa tidak dapat 
memberi djawaban. Setelah ini 
ketua mengemukakan keheranan 
nja, bahwa terdakwa diharuskan 
mengundjungi Sanusi. Ketua me 
njatakan apakah untuk mengada 
kan 'perundingan2 itu, Sanusi 

dipanggil ke Ban 
dung? Terdakwa mendjawab bah 
wa ini tidak mungkin hal mana 
tidak dapat diterima oleh ketua. 
karena apabila seorang ,,bupati” 
D.I. dapat mengundjungi Ban 
dung setjara teratur, tentu Sanu 
s: dapat. pula melakukannia. Ke 
tua tetap merasa heran, mengapa 
terdakwa segera memenuhi pang 
gilan Sanusi itu. 

Apa bedanja D.I. dgn. 
Masjumi ? 

Selandjutnja ketua R. Harsojo 
bertanja tudjuan D.I. 
ngan tudjuan N.L.I.? 

PENTJURIAN 

Pada tg. 20 Maret jbl dirumahnja 
Kromoredjo,, Kp. Mugas telah kema 
sukan pendjahat jang berhasil men 
tjuri matiam2 barang seharga Rp: 
103.—, Djuga seorang penduduk di 
Kp. Tawangsari teleh ketjurian ma- 
tjam2 barang. dari lemari seharsa 
Rp. 355.—, Rumahnja Kaput di Kp 
Pompa djuga kemasukan pendiahat 
ig. berhasil menggondol barang? se- 
harga Rp. 164.-—. Nonja C. Haffa- 
cher. didialan Bandarhardjo Selatan 
djuga kehilangan barang2 perhiasan 

telah lenjap dari iemari jang berada 
didalam kamarnja. 

“. PEMBUNUH BAJI 
mBok S. seorang pelajan rumah 

tangga di Gg. Tikus, kemaren 
oleh . Pengadilan, Negeri Semarang 
didjatuhi hukuman 4 tahun pendju- 
ra, karena membunuh bajinja sen- 
diri jang baru dilahirkan  clehnja. 
Pembunuhan ini dilakukan karena 
dia merasa malu melahirkan baji 
jang tidak sah. 

DAPAT PERYATIAN 
Beberapa waktu jang lampau telah 

dikabarkan tentang perhatian2 jang 
ditudjukan kepada dapur” - Suara 
Merdeka. Sesudah murid2 dari Seko 
lah Kepandaian Puteri di Pendrikan 
pada hari Djema'at ibl murid dari 
Sekolah Pendidikan Masjarakat dan 
Guru2 dari Taman Kanak2 sedjum- 
lah Ik. 60 orang. 
Kemarin siang Ik. 60 Pengikut 

Kursus Lurah2 di Pati jang sebagi 
an besar berlenggahan Suara Mer- 
deka pun mengundjungi dapur Sua 

Ira Merdeka. 
Untuk mendjaga, agar pekerdjaan 

didapur-ini tidak mendapat gangguan, 
dan para pengundjung dapat melihat 
tjara2 ,,Suara Merdeka” dimasak, ke 
pada mereka jang hendak berkun- 
djung setjara rombongan, diharap da 
tang pukul 11.30 siang. 

  

  seharga Ik Rp. 920.—, barang mana: 

»DAPUR” SUARA MERDEKA ' 

alasan untuk merasa takut 

manakah ia berusa' 
| 

#1 

“1 erdaxwa: Kurang terang, 
Ketua: Apakah D.I. itu sebu- 

tdu Gulam" bahasa Arab, sedang 
N.L4. nama dalam bahasa Indo 

Terdakwa: Darul Islam artinja 
sPxtulutun Islam”. Apa perbeda 

tu Kegarsusinja dengan. :N.LI. 
Yu GGAK tahu. 
Ketua: Apakah ideologi D.I. 

atsu NI? 
Ielulk was Menurut jg saja 

Sutja “usurut2 kabar, ingin mem 
perd,uarigkan (mempunjai) nega 
ra Islam, " 

Ketua: Bagaimana ideologi Ma 
sjumi? Apakah jang dimaksudkan 
oleh. saudara, ingin supaja. hu- 
kum2 Islam didjadikan dasar 
negara R.1.? 

Hendak Supaja hukum? Is 
lam didjalankan dalam" negara 
R.L, tapi tidak bermaksud men 
dirikan negara jang lain. 

Ketua: Djadi saudara 
membenarkan adanja N.!.I.? 

Terdakwa: Tidak, keinginan 
saja bukan N.I.I. Kartosuwirjo, 
tapi hukum2 Islam dalam R.I. 

. Djaksa bertanja pula: Apakah 
jg dimaksudkan hukum2 Islam? 

Terdakwa: Jang tertjantum da 
lam Ouran dan Hadits. 

Djaksa: Kalau “sudah terlaksa 
na hukum2 Islam, djadi hukum? 
R.I. itu akan berubah? 

Terdakwa: Saja belum' berpikir 
sampai kesana. Jang sudah te- 
rang, kalau Masjumi menang da 
lam pemilihan umum, UUD R.I. 
tidaklah lantas diganti dengan 
Our'an dan Hadits. 

Ketua: Kalau sudah terlaksana 
hukum2 Islam, apakah salah satu 
pasal (kebebasan beragama  da- 
lam R.I) akan tidak ada? Apa- 
kah Islam akan didjadikan staats 
godsdienst ? 

Djawaban terdakwa jg mula? 
mengatakan ,,ja” dengan ambil 
tjontoh Mesir dibantah oleh djak 
sa jang berpendapat bahwa Islam 
di Mesir bukan staatsgodsdienst. 

Kata terdakwa ' selandjutnja: 
Kalau hukum? Islam  didjalan- 
kan, tidak akan banjak peroba- 
ban: tidak akan ada paksaan. 

Ketua bertanja lagi: ' Apakah 
tudjuan Masjumi tidak identik 
dgn N.I.I.? Apa bedanja N.L.I. 
dengan Masjumi, sudah tentu 
telah dipikirkan oleh saudara. 

' Kata terdakwa: Jang sudah te 
rang dalam politik berlainan: 

Ketua -menanjakan lagi: Apa 
maksud saudara ideologi sama, 
uitvoering Jain? Masjumi bertin 
dak legaal, sedang D.I. ,.sesuka 
hati” sadja ? . ? 

Terdakwa:  Tudjuan mungkin 
sama, mempraktekkannja lain.. 
D.I. sudah terang dengan kekera 
san. 

tidak 

Kartosuwirjo bertindak 
diktatoris. 

...Selandjutnja ketua ' mengatakan 
ingin tahu susunan pemerintahan. 
D.I... dan didjawab oleh terdakwa 
antara "lain: D.I. tidak ada” DPR, 
Kurtosuwirjo” seolah-olah  djadi 

diktator, ia paling “berkuasa dan 
menurut saja adalah bertentangan 
dengan Ouran, karena - Our'an di- 
dak - menghendaki — dictatorschap. 
Kata ketua: Apakah  dictatorschap 
setjara modern atau seperti radja- 
mutlak? Sehabis -tanja-djawab  se- 
perti diatas “itu, atas . pertanjaan 
diaksa, terdakwa — menerangkan. 
bahwa D.I. tidak puas dengan hasi! 
perdjuangan sekarang dan menurut 
terdakwa pendapat itu adalah be- 
rupa salah hitungan. Kata  djaksa: 
Apakah pendapat ,,D.I. salah per-: 
hitungan” itu. djuga sudah ada pa-     

! 

da saudara ketika mau berangkat. 
identik de- ke Tjiandjur atau sesudah menga- 

dakan perundingan? Kata  terdak- 

BIAJANJA SIDANG DPR 
" PROP DJAWA TENGAH 

Menrut keterangan, selama tahun 
1952 DPR Propinsi Djawa Tengah 
telah mengadakan 7 kali sidang de 
ngan beaja Rp. 165.000—, terhi- 
tung sidang2 pleno Rp. 86.000,—. 
Seksi2 Rp. 58.000.— dan Panitya 
panitya Rp. 21.000,—. Uang kehor 
matan untuk angsauta DPD seta- 
hunrja 
penginapan Rp. 155.700.—. Angka2 
tersebut belum lengkap seluruhnja. 

  

SIARAN R.R.I. SEMARANG 
Selasa 24 Maret ”53. 
Djam 17.00 Pembukaan: 17.05 

Gending2 dolanan: 17.30 Warta be 
rita, 17.45 Gending dolanan: 18.00 
Serba-serbi AP: 18.13 Orkes xavier 
“Cuat, 18.30 Irama Hawaii: 19:00 
Warta berita, 19.10 Selingan: 19:15 
Dunia olahraga: 19.30 Aneka pus   Irama, 20.00 Sari warta berita: 20.05 
Siaran pemerintah: 20.15  ichtisar 
pers: 20.30 Konsert: 21.00 Berita ba 
hasa Djawa: 21.15 Krontjong malam 
22.00 Warta berita: 22.15 Tindjauan 
atjara, 22.20 pembatjaan buku oleh 
pak Wedo: 23.00 Tutup. 

SIARAN R.R.I. SOLO 
Selasa 24 Maret '53, 

Djam 17.00 Pembukaan: 17.05 Ra 
juan puteri ST.T.K.: 17.30 Warta 
berita, 17.45 Apa tjrita romo Rekso 
darmodjo: 18.00 Irama klasik: 18.15 
Rajuan petang oleh Tossema: 19.00 
Tanda waktu: 19.10 Ibu kota hari 
ini, 19.15 Kontak dengan pendengar 
19.30 Pilihan pendengar: 20.00 Sa 
ti warta, 20.05 Siaran pemerintah: 
20.15 Ichtisar pers: 20.30 Suara ber 
padu dwisuara, 20.45 Pak Bares: 
21.00 Berita bahasa Djawa: 21.15 
Atjara seok hari, 21.20 Ketoprak: 
2200 Warta berita, 22.15 Ketoprak   landjutan: 24.00 Tutup 

ri fihak umum, 
ffandi Ridh wan, 

Rp. 81.750.—, sedang uang 

puspa: 

Dim ,Pemerintahan D.I." Tak Ada DPR — 
Kata Affandi Ridhwan 

2 Landjutan Pemeriksaan Perkara A. 
| : .. Didakwa Membantu D.I. 

DENGAN' MENDAPAT perhatian besar sekali da 
pada hari Sabtu melandjutkan pemeriksaan perkara Affandi Ridh» 
daerah propinsi Djawa Barat, jang sebagaimana diketahui dituduh telah bekerdja 

Daru! Islam”. Pada Permulaan sidang, ketua pengadilan, R. Harsojo 
kan telah meferima surat2 kaleng, dalam mana dikemukakan pendapat2 tertentu jang berhubung- 

perkara ini. Diterangkan olehnja, bhw ia tidak mengatjuhkan surat2 kaleng itu, akan tetapi 
setiap orang hendaknja berani mengemukakan pendapat2nja dgn te- 

negara jang bersendi kepada de mokrasi. 
guna mengeluarkan pendapat 2nja setjara terang-terangan”, 

Ridhwan J 9, 

pengadilan negeri Bandung 
anggauta dewan pemerintah 

sama dengan 
Muktisangkojo menerang- 

Oleh karena itu tidak 
de- 

Ja, dari sebelum berangkat me- 
2 Sanusi .  Partawidjaja. Djak- 
kemudian ' menanjakan lagi: 

kah. nota keamanan itu suduh 
ikan kepada pemerintah? 
yab .oleh terdakwa: Ja, dan 

nanti dalam. sidang tertutup saja 
akan terangkan apa bunji djawaban 
itu. 

  

    

    

, 

Untuk keamanan. 
Setelah .mendjawab  pertanja- 

an2 ketua ,,tidak setudju dengan 
DL. praktijken” karena berten 
tangan dengan Islam, terdakwa 
menerangkan, bahwa olehnja Sa 
nusi Partawidjaja pernah ditanja 
kan kenapa dilakukan kekerasan. 
Kata terdakwa, Sanusi  Partawi 
djaja tidak bisa djawab tapi ma 
lah bertanja kembali: Apa hanja 
D.I. sadja jang melakukan pem 
bakaran ? 

Terdakwa kemudian ditanja 
Oleh. ketua: Apa saudara hanja 
tidak setudju usaha D.I. dengan 
melakukan pembakaran2, — atau 

kah djuga «tidak setudju dengan 
T.LI. Djawabnja: Tidak. 
Terdakwa selandjutnja didesak 

oleh ketua, kenapa kepada Sa 
nusi  Partawidjaja tidak dikata 
kan, ,,hentikan sadja kekerasan 
dan. pengatjauan”, dan atas per 
tanjaan itu terdakwa mendjawab: 
Sanusi Partawidjaja ketika itu su 
dah mempergunakan kata2 jang 
menjolok”. 

Djaksa djuga memadjukan per 
tanjaan jang lebih tegas: Apa 
maksud saudara itu untuk men 
tjari keamanan atau untuk mem 
persatukan D.I. dengan Republik 

| Indonesia ? 
| Kata terdakwa: Untuk keama 
Lhan dan bukan untuk mempersa 
tukan. 

Surat terdakwa 
Kemudian ketua ' memeriksa su- 

rat ig telah -ditulis oleh terdakwa 

kpd» Sanusi, dim mana antara- lain 

dikatakan ,,bhw. D.I. akan meren- 

i dahkan dirinja sendiri, apabila D.I. 

man mengakui Republik Indonesia. 
Adalah lebih baik bagi Negara Is- 

lam. Indonesia untuk meminta pe- 

ngakuan dari negara2 asing seperti 

Saudi Arab, Pakistan dan sebagai- 
nia” Terdakwa mengakui bahwa 'ia 
telah menulis surat itu, akan tetapi 

dengan maksud untuk menenteram- 

kan “hati Sanusi. Atas djawaban ini, 
ketua" kemudian menjatakan menga 

pa- terdakwa mengatjuhkan apakah 

D.I itk akan merendahkan diri atau 
tidak,” djika terdakwa. benar2 tidak 

dapar'menjetudjui ' adanja DA. itu, 
karena surat tsb. menimbulkan ke- 
san, seolah-olah terdakwa sendiri ti 
dak. menjetudjui apabila D.I. menga 
kui.negara R.I. Selain dari itu, de- 
mikian ketua, terdakwa telah me- 
nasehatkan kepada Sanusi untuk 

mengadakan hubungan dengan per- 

wakilan2 luar negeri di Djakarta, 
sehingga berkenaan dengan “ini Sa- 

  

Nasional 

Direntjanakan Oleh 27 
Partai & Organisasi 

. 

WAKIL2 27 partai dan orga- 

nisasi jang telah menanda-tanga- 
ni pernjataan bersama 20 Mei 

1952 kemarin. dulu berapat di 

Gedung Proklamasi di Pegangsa- 

an Timur Djakarta untuk mem- 

bitjarakan penglaksanaan suatu 

program jang akan dapat diteri- 

ma oleh segenap partai. dan orga- 

nisasi. Seperti diketahui, untuk 

maksud itu tempo hari telah di- 
bentuk suatu panitya dari 7 
orang dan panitya 7 orang ini 

mendapat tugas untuk | memben- 
tuk suatu studie-commissie jang 

ber-sama2 panitya itu akan me 
rantjangkan suatu peraturan da- 
sar dan suatu program nasional 
jang akan dapat “dilaksanakan 
oleh semua partai dan “organisasi 
jang ada, 

Rantjangan peraturan dasar dan 

program bersama itu dimaksudkan 

sudah selesai sebelum tgl. 20 Msi 
1953. Seperti diketahui sampai seka 
rang Masjumi, PSI, PSII, Parkindo 

dan Katholiek belum  menjatakan 
kesediaannja untuk turut menandu- 

tangani pernjataan bersama tsb. di 
atas. Djumlah partai dan organisusi 

diseluruh Indone jg telah  me- 

nanda-tangani pe aan ma 
itu ada 63 buah. , Rapat 
dulu itu adalah sebagai  landjutan 
dari usaha jg lama dalam penjusu- 
nan suatu program nasional. 

(Antera). 

     

    

   

   

    

  

nusi membentuk “ seorang ,,duta-be- 
sar” untuk mengadakan hubungan 
tsb. Terdakwa menjangkal apa jg di 
kemukakan oleh ketua itu dan me- 
ngatakan bahwa ia tidak dapat me- 
nerima perkataan2 tadi, karena apa 
bila di-ingat giatnja ia berdjoang 
untuk negara R.I. maka perkataan2 
sematjam itustak dapat dikatakan 
tentang dirinja. Ketua atas pernja- 

taan terdakwa ini menerangkan, ba 

hwa kesan itu ditimbulkan oleh su 
rat terdakwa tsb.   Ditunda sampai 28 Maret 

| Atas pertanjaan ketua apakah 
'terdakwa sebelumnja berangkat 
Ike Sanusi telah memberitahukan 
Ikepergiannja itu kepada para 
pembesar jang berwadjib di Ban 
dung, didjawab, bahwa ia (ter- 
dakwa) hanja bersedia menerang 
kannja dalam sidang pengadilan 
jang tertutup. 

Ketua kemudian menegaskan 
kepada terdakwa, bahwa kita hi 
dup dalam negara jang demokra 
tis, sehingga pada prinsipnja pe 
ngadilan memeriksa semua per 
kara2 setjara terbuka, ketjuali 
perkara2 jang bertalian dgn kesu 
silaan. Terdakwa mengatakan 
bahwa ia sebagai anggauta de 
wan pemerintah propinsi Djawa 
Barat telah bersumpah tidak 
akan mengumumkan rahasia? dja 
batannja, akan. tetapi bahwa mes 
kipun demikian ia bersedia, djuga 
untuk memberikan  keterangan2 
atas tindakan?-nja itu dalam si 
dang pengadilan jang tertutup. 

Ketua menerangkan bahwa un 
tuk sementara ia belum melihat 
adanja alasan untuk mengadakan 
sidang tertutup ini. 

Ketua kemudian memutuskan 
untuk menunda pemeriksaan ini 
sampai hari Sabtu tanggal 28 Ma 
ret jad. (Pra—Antara) 
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GEDUNG P. T. T. 
Terpaksa dibangun 
tempatnja jang lama. 

Ir. Poedjono, Kepala Bag. Umum 
Kantor Pusat P.T.T., bersama dgn 
G.P.H. Hadinegoro, Kepala Peran- 
tjang dari Djawatan Gedung2 Pusat 
dari Kementerian Pekerdjaan Umum 
hari Kemis dan Djum'at j.l. berada 
di Solo untuk menentukan segala se 
Suatu jang berkenaan dengan pem- 
bangunan gedung P.T.T. bagi Solo. 
Menurut rentjana semula gedung 

P.T,T. tsb. akan dibangun dibekas 

pada 

| Kantor Kabupaten sebelah Barat Ru 
mah Pendjara Surakarta, akan teta 
pi berhubung adanja kesukaran? me 
ngenai tanah, maka gedung PTT jg 
baru itu akan dibangun ditempat ge 
dung PTT jang lama jang telah han 
tjur dalam clash II jl. 
“Berapa besar biaja pembikinan ge 

dung P.T.T. jang baru itu masih 
akan ditentukan kemudian, sedang 
pembangunannja dalam tahun ini 
djuga akan dimulai. 
Menurut keterangan Ir. Poedjono, 

Kantor Telepon jang akan merupa 
kan sebagian dari gedung P.T.T. jg 
baru itu akan diperlengkapi dengan 
telpon-automaat dengan  kapasiteit 
permulaan (begincapasiteit) sebanjak 
1.500 nomor. j 

KLATEN 
LP.SI. KLATEN BERDIRI. 
Dengan dikundjungi oleh le- 

bih kurang 100 orang undangan 
dan anggauta pada hari linggu 
jbl. itu, di Klaten telah diresmi- 
kan 'berdirinja — Ikatan  Pentjak 
dan Silat Indonesia jang diketuai 
Oleh sdr.. Harsojo.- 

Setelah pembukaan dan urai- 
an2 tentang maksud dan tudjuan 
perkumpulan tersebut, dan sete- 
lah peresmian, para pengurus 
mengutjapkan sumpah bersama 
pada pokoknja demikian: 

1. Pentjak dan silat akan diba- 
wa ke kebudajaan. 

2. Pentjak dan silat tidak akan 
dibawa ke tudjuan politik. 

3. Pengurus dan anggauta 
tap taat kepada Pemerintah. 

Selesai penjumpahan lalu  di- 
adakan beberapa pertundjukkan 
diantaranja demonstrasi tari pi- 
ring dan pentjak. 

Perlu diterangkan bahwa wa- 
kilDjawatan  Kabudajaan seksi 
Pentjak d: Djokja berkenaan me 
njaksikan peresmian tersebut. 

Pertemuan . jang dimulai pada 
djam pagi berachir pada djam 

tes   1 siang. 
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MAN UUI 

MAGELANG 
SUTARJO DIMUKA PEGA- 
i WAI DJAPEN 

  

Sutarjo kepala Djapen Prop. Dja- 
teng jang telah tiba kembali me- 
mimpin rombongan Kesenian Bali 
diluar negeri, pada tangal 20 Maret 
Jl. bertempat diruangan sidang De- 
wan Perwakilan Rakjat Sementara 
kabupaten Magelang telah mengada- 
kan tjeramah oleh-oleh selama di- 
luar negeri. Tjeramah tsb. dihadliri 
oleh pegawai Djapen kabupaten 
Magelang dan Temanggung, bupati 
dan Walikota Magelang. 

Tentang kesannja “ia  tjeritakan, 
mengenai keadaan di Amerika dan 
dilain-lain tempat lagi jang ia kun- 
djungi. 

KUDUS 
ISRO” 

  

DAN MIKRODJ NABI 

Malam Senen tgl. 22/3 bertem- 
pat di ruang Kantor Urusan Agama 
Ketjamatan Kudus, Kantor Agama 
Kabupaten telah mengadakan si- 
dang untuk membentuk P.H.B.I. 
dan malam peringatan - Isro” dan 
Mirodj pada nanti tgl. 12/4/1953 
Karena party dan organisasi Islam 
di Kudus jg. diundang banjak jang 
tidak datang, maka pembentukan 
PHBI ditunda untuk sementara, se- 
dang Panitya Peringatan Isro” dan 
Mirodj dibentuk dengan susunan 
darurat, Ketua: Tamjiz Choedlory 
(Pemangku Kantor Urusan Agama) 
dan dibantu oleh pegawai2 Kantor 
Agama. Rentjana peringatan akan 
diumumkan dikemudian hari. 

Tar Pan aa 

Baru Terima Lagi 
ILMU POTONG 

PAKAIAN MENURUT 

ALIRAN ZAMAN 
MODEL 1953, 

Isi aneka rupa, untuk para pen- 
djahit, beladjar sendiri menggun- 
ting, mendjahit pakaian: JAS, 
TJELANA, PYAMA, KEBAJA. 
PAKAIAN ANAK2 LELAKI & 
PEREMPUAN dan lain2 model 
1952—1953. Satu buku tebal 
tamat Aa Rp. 10,— Juar kota tam- 
bah ongkos kirim Rp. 1,— 

Toko Buku 
HO KIM YOE 

: Semarang. 
(Dj. Purwodinatan 1/22 RE). 
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““Sjahdan dikala Iskandar Muda itu 
“begitu kondang sampai " armada 
asing sama takut. Sajang Iskandar 
Muda tidak mempunjai keturunan 
lelaki, hanja mempunjai seorang pu- 
teri bernama Putri Safiah, — ibunja 
dari putri Bugis jang bernama Pu- 
tri Sendi. Putri radja ini dikawin- 
kan dengan radja taklukannja dari 
Malaja bernama radja Tjut Malaka 
dan ketika menggantikan -ajah men- 
tuanja sebagai" radja di Atieh dje- 
djuluk Radja Iskandar Bani (bani 
artinja kedua). Dan dengan wafat: 
nja radja keloka Iskandar Muda itu 
surut pulalah tjahaja Atjeh, seperti 
djuga sedjarah di Madjapahit dan 
Mataram jang suram setelah radja- 
nja jang kuat wafat. Tetapi kita hi- 
dup didjamam sekarang, sudah Mer- 
deka dan Berdaulat. Marilah kita 
menengok keadaan sekarang. Atieh 
jang penuh dengan radja2 besar ke- 
tjil (zelfbestuurders) dengan lang 
contract maupun dengan korte ver- 
klaring didjaman Belanda, kini su- 
dah tidak ada lagi, tinggal bekas- 
bekasnja. Tetapi bangsawan2nja ma 
sih ada. Hilangnja itu dilenjapkan 
oleh revolusi sosial jang menghebat 
ketika permulaan revolusi nasional 
(1945). Tentang ini ingin kita bi- 
tjarakan tersendiri. Karena soalnja 
rupanja. belum ,.padam” benar. 

Kekajaan Atjeh. 
Daerah Atjeh ini iuasnja  samz 

dengan seluruh Djawa Barat. Hanj: 
sadja penduduknja tidak lebih dar! 
satu setengah djuta. Sedang tanah- 

“ nja sangat subur, hutan2nja sangat 
luas dan kaja, harta terpendamnja 
jang berupa tambang butan main 
banjak dan matjamnja. Kini sudah 
diketahui bahwa disini betul2 ad: 
mica, bauksit, mas, perak, besi dar 
entah apalagi. Matjam? sekali. Mice 
ini begitu banjak dari begitu mudak 
tjarinja hingga dengan tenaga sedi: 
kit begitu ditarik dari tanah, lem 
baran mica sudah keluar, demikiar 
keterangan Danubroto residen koor 
dinator di Atjeh. Di Atjeh ada sua 
tu daerah (hanja dari satu ketja- 
matan) jang mempunjai tanah se 
fuas, 10.000- ha., . pengairan tjukup. 
tetapi: masih. merupakan: ladanc 
alang2 dan padang rumput. Tjama' 
dismi selalu menangis SUPAJA 
DJAWA SEGERA DAPAT ME 
NGIRIM 10.000 PETANI - untuk 
mengerdjakan tanah ini. Ini bar 
satu ketjamatan, belum jang lain 
Rakjat di Atjeh sendiri sudah sibus 
dan kerdja keras dengan pertanian: 
nja sawahnja jang subur, terutama 
daerah SIGLI jang disebut gudang 
berasnja Atjeh, malahan “bisa mem- 
bantu daerah Sumatra jang - lain 
Rakjat Atjeh kaja dengan hatsil2njz 
fada, pinang, - hatsil hutan sepert 
damar, kaju2, ikan, kaju bakaunja 
Bakau adalah kaju laut jang tum- 
buhnja selalu dipesisir. dimana2 se- 
luruh Indonesia. Tetapi istimewa d' 
Sumatra ini. Pohon bakau inilah jg. 
mendjadi penggantinja djati di 
Atjeh (Sumatra) umumnja — untuk 
erumahannja, untuk” kaju-bakarnja 

dan untuk diperdagangkan. Nipah. 
aren, karet-sudah terkenal sebagai 
tanaman rakjat di Sumatra. 

Di Atjeh karet rakjat ini ada se- 
luas 12.070 ha. dan hatsilnja seta- 
hun 32.131 ton jang diexport. Ke- 
lapanja? Kapan kelapa ini sudah 
mendjadi karakteristiknja setiap pu- 
laa Indonesia. Dimana ada pulau 
Indonesia,' disitu ada kelapa. Dan 
di Atjehpun beribu2 pohonnja dju- 
ga bahan export jang mahal. 

Pendeknja Pamong Pradja di Atjeh 
menangis semoga segera dikirim te 
naga dari Djawa. Bahkan ketika 
Presiden mengundjungi Atjeh jang 
terachir ini (12 — 15 Maret 1953) 
MUHAMMADIJAH ATIEH SU- 
DAH MENJERAHKAN SURAT 
TUNTUTAN KEPADA - PRESI- 
DEN PRIBADI. Menuntut supaja 
segera dikirim tenaga dari luar dae- 
rah. Tenaga petani, tukang batu, 

— Harimau Atjeh — 
Kurang Adjar... 
Berani Masuk Kam- 
pung Dan Kedai' 

Daerah sekitar Lamtamot 
(58 'km dari Kutaradja), 
menurut keterangan” kala- 
ngan djawatan sosial setem- 

' pat, sedang diganggu oleh 
harimau jang diwaktu sen- 
dja sudah mulai masuk ke- 
pasar2 untuk mentjari mang 
sanja. Harimau2 jang meng- 
ganas itu menurut kalangan 
jang melihatnja, sering2 ma- 
suk kekampung2 dan dite- 
pi2 kedai dan  menjerga 
mangsanja dengan tiba2, 
menerkam andjing, kam- 
bing, lembu, begitu djuga 
manusia kalau ada jang lalu- 
lintas. Untuk memberantas 
gangguan harimau itu, pen- 
duduk dibolehkan pindjam 

Mang Ganda Menindjau: 

u—Sajang 
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Atjeh kenegaran 
masih ada di Pase), 

diseb 
un ,,k 
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sampai di Ban 

tukang kaju, guru 'sebanjak dapat 
nja. 5 

: Lautan daun Nilam. 
| Rakjat Atjich- mengerti“ bahw: 
daun NILAM (dilem bahasa Dja 
wanja) adalah suatu bahan expor 
jang mahal. "Maka rakjat di Atjek 
Barat dan Selatan di gunung2 sam: 
menanam daun nilam itu bsrpuluh” 
ha. luasnja. Daun nilam ini setelah 
dimasak keluar minjaknja. Dan mi 
njak inilah jang diexport ke PARIS 
Jan AMERIKA. Guna apa? Gun: 
putri2 di Indonesia djuga “antaranja 
Sebab minjak wangi “luar negeri. 
mitsalnja dari Parise dan Amerik: 
itu bahannja jang penting ialah mi 
ajak nilam dari Atjeh itu. Kini $ 
Kg. daun nilam berharga Rp. 100,— 
dahulu pernah memuntjak sampai 
"Rp. 300,—. 

Djika orang membanggakan B:- 
RAS TJIANDJUR, RADJATELF 
DI KLATEN, maka Atjeh menge- 
nal PADI SIGEPAI jang tumbuh 
subur di Belangpidi. Itu radjalcle 
dari Solo masih kalah enaknja: 
Hanja sajang pertjobaan hingga 

kini belum berhatsil untuk: meluas 
kan tanaman padi sigepai tadi ke- 
lain daerah. 

Bekas romusha gagah 
dan makmur. 

Transmiwati dan transmiwanto 
(demikian nama jang diberikan oleh 
Djawatan Transmigrasi di Djakart: 
kepada" rakjat jang dipindahkan da- 
ri Djawa kelain daerah) di Atish 
corangpun belum ada. Kalau sc 
karang kira? 400 ,Orang baru” in' 
adalah mereka jang didatangkan 
oleh perusahaan? kebun. Tetapi di 
Atjeh adalah suatu pegunungan jg. 
luas, subur tanahnja' dan disini su- 
dah banjak sekali rumah? jang -mo 
delnja. seperti rumah? di Djawa 
Ketika kita berhenti dan menanja- 
kan memang benar mereka itu 
orang2 Djawa. Jakni bekas romusha 
jang sengsara dahulu. Kini ditolong 
diberi tanah seluas-Inasnja menurut 
kehendak hati masing2 orang bekas 
romusha, asal sadja dikerdjakan. 
Disamping diberi tanah mereka di- 
beri pekerdjaan sebagai buruh -un- 
tuk mendjaga perbaikan djalan2.. jg. 
letak djalan itu djuga didepan..ta- 
nah mereka sendiri dan mereka ber 
gadjih tetap. Begitulah bekas ro- 
musha tadi ketjuali mendjadi buruh 
di Pekerdjaan Umum Atjeh, 'djuga 
mempunjai sawah dan ladang. jang 
ledung2  tanamannja. Hidjau2 ka- 
tjang, kates dan sajur-sajurannja. 
Malahan ketika kita berdjalan di- 
daerah ini padi sudah menguning, 
tinggal lagi mengetamnja. 

Di daerah Atjeh ini ada beberapa 
ketjamatan jang kita lalui“dan ig. 
namanja hebat sekali. Ada ketjama- 
tan jang namanja Darul Aman. Ig 
lain Darul Makmur. Ada lagi Da- 
rusalam.  Lainnja INGIN DJAJA. 
Lagi Indrapuri. Namanja bagus-ba- 
gus sekali. Dan kiranja memang te- 
pat dinamakan demikian. 
Karena betul2 daerah itr” aman, 

makmur, rakjatnja rukun sentausa' 
dan terutama SUKA KERDJA. 

Alangkah indahnja apabila DA- 
RUL AMAN ini 
sampai seluruh Indonesia. , 

Bis expres siang-malam. 
Bagaimana amannja seluruh dae- 

rah Atjeh ini kami alami: sendiri. 
Dari Kutaradja  (umumnja disebut 
Kotaradja) ke Medan setiap -hari 
ada bis ekspres berdjalan. Dan dja- 
lannja siang DAN MALAM.. Kita 
sendiri waktu menudju Kutaradja 
dari Medan dengan mobil terus ber 
djalan malam. Bukan djam 9, 10 
malam. Tetapi kita djadan terus, 
sampai di Sigli diam 4 pagi. Menga 
so sebentar, terus djalan lagi menu- 
dju Kutaradja. Djarak Kutaradja 
Medan memang hanja 650 km. Te- 
tapi ini harus dilalui sedikitnja . 14 
djam, kita malah 21 djam,. sebab 
membawa alat2 jang mahal harga- 
nja. Sebab jang mutlak ialah  ka- 
rena DJALANNJA TERLALU 
DJELEK, ada kalanja kita .. mesti 
berdjalan 5 km. sedjamnja. Dan per 
djalanan malam ini DI SUMATRA, 
ATJEH. Ingatlah. Tjoba periksa pe 
ta bumi Sumatra. Kita melalui hu- 
tan-hutan bakau, kelapa, karet, 
rimba, pinang, hutan pisang dan 
damar. Dari kota ke kota lain se- 
dikitnja 30 km. Kota besar jang 
kita lalui sedjak dari Medan itu 
ialah Bindjai, Tandjungpura (bekas 
kasultaman  kajaraja), Pangkalan 
Brandna, Langsa, Idi, Lhok Seu- 
mawe, Bireun, Sigli, Kutaradja. Dja 
raknja djauh. Diantara kota2 itu, 
dan kota2 itu tidak begitu besar, 
hanja kadangkala ada desa2 . atau 
kampung2 jang amat ketjil, hanja 
beberapa rumah. “rat 

Banjak ,grombolan”. 
Toh perdjalanan malam hari 

itu AMAN SEKALI. Apalagi ha 
nja siang hari j/) BENAR ' KITA 
SERING BERDJUMPA DGN. 
»GROMBOLAN”. ) 
grombolan jang bersendjata dan 

" 

| man 
arul Aman Darul Makmur—Ter 
Gembala—Expres Bis Malam T iadaTer- | 

: JL Kurang Penduduknja || 
(Ditulis Cbusus Utk Pembatja »Suara Merdeka”) » 

SAN INI pembatja budiman akan kami ba 
gan bandar dagangnja Bandar Atieh. Darusalam 

1 jeh sudah mengenai djaman keemasan, 
taram, dalam tjita2nja. Disana ada suatu Negara 

njai n dagang sangat besar dan mendjadi pe 
a dalam ikut mengangkut kekajaan nega 
SAMADRA (kini kampungnj 

Arab mendjadi nama Sjamatra, achirnja oleh Belanda 
pulau besar, seperti kain tergelar luas ini 
disebut Pulau Pertja dan Pertja artinjs 
tjantik sebab ,,kain 'tergelar” ini memi 

berwudjud Sumatra jang dilingkari pulau2 besar ke | rangkaian melati, itulah Sumatra dengan pag: 
Kebesaran Atjeh 'ni memuntjak dizaman radja 
seluruhnja dan bersahaba tannja 

benar2 . meluas. 

Tetapi bukan 

2. 

  

ntau ditanah Rentjong. 
jang kini bernama Ku- 

sama dengan Ma- 
besar, Pase namanja 

wa mera 

nghentiannja 
ja masing2. Pelabuhan terkenal 
kemudian Samadra ini dibawa 
lidahnja menamakan Sumatra. 

ut internasional - Sumatra. 
ain”. Pulaunja seperti kain terge- 

renda sutra mas mutumanikam jang 
iseputarnja. Bagaikan Putri dje- 
au2nja beribu2 sebagai penga- 
uda, sampai2 meluas daerahnja ke aja : di Banten, Sulawesi (Bugis, di daerah Indone- | sia. Malahan kata orang dari Atjehlah datangnja Islam menudju ke Timur, kelain2 daerah Indone 

Y 

biar dikebun karet, pinang dise 
putar tempat itu. 
sama pulang kedaerahnja sendi- 
ri2. Tidak ada satupun jang hi 
lang. Djuga ini suatu tanda bah 
wa didaerah ini sudah tidak ba 

lainnja di hutan2, meskipun ka 
dang2 memang ada. Dan pernah 
kita berdjumpa  didjalan dengan 
»kjainja” alias matjan, rusa. Per 
kara kera djangan ditanja. “Pa 
ling banjak dan matjam2. 

Memang njata apabila disebut 
Atjeh paling aman diseluruh In- 
donesia. Dan oleh karena lalu- 
lintas Medan—Kutaradja ini ra 
mai sekali, maka dengan djalan 
inipun kita mendesakkan keingi 
nan rakjat supaja djalan2 besar 
itu segera diperbaiki. Sudah terla 
lu sekali. Maka meskipun peman 
dangan didjalan2 terlalu indah, 
keamanan amat terdjamin, rak 
jatnja ramah-tamah, andaikata 
kami disuruh keduakalinja dgn 

sudah..... . minta ampun. 

Sawah mekanis dari 
P.P.N. 

Kegiatan Pusat Perkebunan 
Negara harus dipudji. Teruskan 
ah dan perhebatlah. Di Lhok 
'ukon P.P.N. ini sudah mengada 

pertjobaan — menggunakan 
2 mekanis seperti traktor2 un 
persawahan ini. Luasnja sa 

vah pertjobaan ini 10.000 ha. 
Menurut keterangan jang kita 
dapat, besar kemungkinannja ber 
hasil bagus. Apabila ini dapat di 
perluas, dan kaum tani di Atjeh 
dapat ikut menggunakannja da 
lam sawah?-nja jang luas2 sekali 
itu, pastilah Atjeh mendjadi sa 
lah satu dari lumbung padinja 
Indonesia. 

Dan tidak seperti di Djawa, 
padi jang sudah diketam (menge 
tamnja. . memakai sabit bukan 
ani2) terus diletakkan disawah 
sadja.. Atau dibawah,pohon.njiur. 
Atau dibawah pinang. Dibiarkan 
begitu sampai padi tadi didjadi- 
kan gabah. Gabahnja ini jang di 
bawa pulang kelumbung. Meski- 
pun dibiarkan disawah atau tem 
pat terbuka toh tidak hilang. Ini 
pun satu tanda keamanan jang 
tidak bisa disangkal. Waktu kita 
berdjalan selalu kita lihat tumpu 
kan2 padi itu disepandjang dja 
lan. 

  

Hutan damar 179.900 ha 
Dari Kutaradja kita menudju 

Takengon. Djuga malam hari. 
Sampai di Takengon sudah djam 
11 malam. Disini banjak Iosmen, 
sebagian besar- kepuniaan Tiong 
hoa totok. Singkek2 ini sudah 
beranak tjutju ditepi danau Laut 
Tawar tadi. Takengon jg terletak 
ditepi danau tadi sangat dingin, 
tingginja 1300 m dari permuka 
an laut. Danau ini terkenal dgn 
ikan tawarnja jang banjak dan 
enak sekali. Rakjatnja pun petani 
dan berkebun. Inilah tempatnja 
suku bangsa GAJO, ALAS. Su- 
dah ada pengaruh dari Batak. 
Minangkabau. Nampak pada pa 
kaiannja, pembitjaraannja. 

Disini disamping kerbau sam 
pi djuga kuda banjak sekali dan 
dilepaskan begitu sadja. Kuda ini 
djuga untuk pertanian. 

Takengon sendiri penduduknja 
|hanja 8000 orang, tetapi ditam 
bah dengan desa2 diseputar da 
nau Laut Tawar jang besar dan 
djernih itu djumlah penduduknja 
antara 17.000 orang. 

Disamping bersawah, disini 
orang berkebun kopi, pinang, dll. 

Jang istimewa disini djuga usa 
ha P.P.N. lagi. Jakni usahanja 
dalam mengusahakan  DAMAR. 
Pohon damar, pinus, disini semu 
lanja tumbuh dihutan tidak tera- 
tur. Kemudian ada onderneming 
nja. Sedjak th. 1952 ini diusaha 
kan sendiri oleh -P.P.N. ' Kira2 
modalnja untuk mengusahakan 
lagi perusahaan ini-ada 27 djuta 
rupiah. Sebagian besar utk. mem 
"bikin perumahan2 kaum buruh- 
nja dan kantor2. Kaum buruh 

penduduk berbangsa Djawa me 
mang sudah banjak sedjak dahu 
lu, bekas2-nja kontrakan. Luas- 
nja hutan damar ini ada 170.000 
ha., tetapi belum semuanja diatur 
|dalam perusahaan P.P.N. ini. 
Baru beberapa puluh ribu ha, te 
fapi sudah tjukup luas. Sebagai 
“diketahui damar ini  menghasil- 
kan terpentijn dan hars jang sa 

nak Zonder| 

semua kapal dagang | ' 

Chewan 'itu' 

njak matjan dan binatang ' buas | 

mobil dari Medan ke Kutaradja 

   

: Pengobatan 

  

Kanker, " 
  

  
TE 

Suatu demonstrasi pengobatan penjakit kanker dengan mempergunakan pesawat baru dengan daja 2 diuta sinar X jang digerakkan dengan daja kekuatan atom. Pertjobaan ini dilakukan di University Chicago. Dengan salat sematjam. ini diharerkan penjakit kanker dapat disembuhkan sama sekali. Fampak jang duduk dalam kursi pesawat, nj. Doris Charlestown. Berdiri sebelah kanan: nj. Helen Malevitis dan dr. John Charles. Jang duduk ditengah kelihatan kepalenja ialah ahli pesawat nona Ester Colby. 

Jajasan Urusan 
bahan Makanan 

Tugasnja Dan Usaha2nja Utk Mentju- 
kupi Bahan Makanan Se Indonesia 

JAJASAN URUSAN Bahan Makanan jang didirikan mulai 1 Maret 1952 disamping menjelesaikan urusan2 jang masih ber- djalan daripada badan jang digantinja, jaitu Voedingsmiddelen- fonds, bertugas dibawah pengawasan komisaris pemerintah jang di- adakan untuk maksud itu, untuk mengatur dengan bantuan kemen terian dalam negeri i.c, para bupati, pembelian padi, djagung dan gaplek dalam daerah2 surplus dari Indonesia dan untuk menambah mendjual bahan2 makanan ini didaerah minus. Untuk tahun 1952 direntjanakan pembelian beras sebanjak 400.000 ton di Djawa, aa ton di Sulawesi, 15.000 ton di Lombok dan 4.000 ton di 
umbawa. 1 

Harga beras per ton di Djawa tahun 1952: : 
menurut taksiran kasar adalah Selandjutnja dalam memori itu 
Rp 2.230, di Sulawesi Rp. 2000 diterangkan, bahwa - mengenai 
di Lombok Rp 2.000 dan di Sum djagung dan gaplek, “diharapkan bawa djuga Rp 2000.— Dalam pakan dapat dibeli djagung 50.000 
harga2 ini telah termasuk pengefton dan gaplek 10.000 - ton di 

"Djawa dan lagi, 10:000 ton dja- 
ongkos2 menggiling, pengangku fsung di Sulawesi. Harga diagung 

m |'iap satu ton ditaksir Rp. 1.500,- 
tan dan. penimbunan 

(dan gaplek Rp. 1.100.— terma-   

ini kebanjakan dari Djawa. Dan 

veem2 sampai sa'at dikeluarkan 
nja beras itu. Djika ongkos2 tam fsuk ongkos pembungkus. 
bahan. ini tidak turut diperhitung ik pembelian beras, dja- 

dalam wilajah sebut. dimuka, maka rga padi | indonesia disediakan semuanja 
per ton di Djawa dihitung 1.800 | sedjumlah Rp: 1.110.598.000 rupiah dan didaerah2 lain di In |: “Berhubung dengan itu dan lain 
donesia Rp 1.870.— hal, boleh dikatakan, bahwa prin Guna alat2 pembungkusan S€ |sipil harga pendjualan beras itu perti karung2 dari goni dan -dari | ditentukan oleh apa jang diper- 

lakan untuk pembelian beras jg. 
sebenarnja, ic. Rp. 1.110.598. 

Rp. 39.598.000.—, demikian an 
tara lain dikutip dari memori 000,— ditambah dengan ongkos2 
pendjelasan anggaran belandja ke organisasi JUBM sebesar Rp. menterian perekonomian untuk | 14810.000 dan achirnja 1/5 dari 

ongkos2 barang2 modal sebesar 
Rp. 520.000.—. Harga pendjua- 
lan jang ditetapkan oleh pemerin 
tah adalah lebih rendah daripa- 
da harga jang sebenarnja harus 
dihitung oleh JUBM. Djumlah 
penerimaan JUBM sebagai hasil 
pendjualan 1952 adalah sebesar 
Rp. 921.174.500.- 

Mengingat maksud dari  tinda- 
kan pemerintah, ialah untuk 
memberi keimbangan, lebih dari 
pada jang sudah2, antara harga 
pokok (kostprijs) bahan2  maka- 
nan jang terutama dalam negeri 
ini dan kesanggupan — penduduk 
terhadap bal itu, maka komisaris 
pemerintah menetapkan — harga 
pendjualannja pada waktu2 jang 
tertentu berdasarkan keterangan2 
jang diberikan oleh kementerian 
ini mengenai hal2 itu. Dengan 
demikian harga pendjualan ber- 
beda-beda menurut waktunja, te 
tapi biasanja harga itu ada diba- 
wah harga pokok sebenarnja, 
lang dapat ditetapkan oleh 
JUBM apabila dikehendakinja. 
Diusulkan untuk tahun 1952 di- 
berikan kepada JUBM agar ba- 
dan hukum ini mempunjai kesem- 
patan untuk membajar - kekura- 
ngan uang atas perdjualan beras 
dari djumlah itu dalam hat meng 

  

     

  

ngat diperlukan. untuk “ pembiki 
nan kain di Djawa dan pembiki 
nan tjat. : 

Pula djalan menudju Take- 
ngon ini terlalu djelek dan ' sem 
pit sekali, sedang djalannja berli 
ka-liku seperti ular  mendjalar. 
Kanan kiri hutan, djurang, disua 
tu tempat banjak rusa mu 
njuknja, lagi litjin. 

Takengon ini mendjadi tempat 
istirahat jang sehat, sama dengan 
Puntjak di Bogor, Sarangan di 
Madiun, Tawangmangu di Sura 
karta. Tjuma lebih molek. Lebih 
dingin. Dan menjenangkan. Siu 
lan rakjat disana berkata: ,,Di 
hawa sedjuk jg membawa fikiran 
sedjuk pula, rakjat radjin 'beker 
dja, lupa lara.” SN na 

Ada apa di Atjeh? 
Begitulah"keindahan, kekajaan dan 

keamanan Atjeh seluruhnja dilukis- 
kan sepintas lalu: Meskipun demiki 
an, ada kami rasakan ada 
apa2- di “Atjeh jang tidak nampak. 
Tetapi terasa. - Ada 'spanning. Ada 
ketegangan. Adalah disini banjak be 
kas keluarga radja2. ajaannja 
berdjuta2 "habis lenjap. Jang berupa 
benda. “Tetapi jang “berupa tanah, la 
dang, sawah, mereka merasa “masih 
punja' sebab “ada barangnja. Di importir beras, bila menjetorkan 
lain pihak orang tidak mengakui Ia kembali dalam kas negeri 
gi. Inilah dua pihak jang bertentang bin membajarnja pada bank sir- 
an jang. segera minta perhatian dan : : : : 
keputusan. Ada jang ketiga. Jakni ear On Pen : 
bekas pedjoang- Malah mereka tidak dare 2 Ti MIA AMAN jang Givel 
suka disebut ,,bekas” sebah alasan-' Slam tahun 1952, baru akan di- 
nja kini perdjoangan belum selesai. diual pada permulaan 1953, ma- 
Inipun merupakan 'suatu pihak. Tak kb Gjuga pos subsidi jang dalam 
kan kami perpandjang tulisan ini. Prinsipnja sebesar Rp. 100 djuta, 
Kita tidak ingin . menambah keruh. itu direntjanakan  sebanjak Rp. 

jang ha 83.333.000 bagi tahun 1952. 

Import bahan makanan. 
soal ,,TANAH. DI SUMATERA TI 
MUR” ini. Jang kini mendjadi 

Mengenai import bahan makanan 
ha- dikatakan, bahwa bank sirkulasi we- ngat. Panas. “Kalau2 meletus: lah bersedia memberi ' modal, dgn. 

Ini semua kita kemukakan, -kare- garansi pemerintah, bagi import be 
na kita merasa sajang apabila 'ke- ras sebanjak 600-000 ton. dari luar 
amanan bisa terganggu, ahal ki negeri dalam tahun 1952. - Pada 
ni keadaan keamanan 
kali. 

    agus se- waktu beras import itu meninggal- 
Orang berkata: Parlemen dan kan veem2, JUBM harus melunasi Bung Karno bisa mengatasi. Terse- seluruhnja pada de Javasche Bank 

rah. mengenai “ig diambilnja. Karena 

| pekerdjaan 

'krat Tjek. Perang Dunia I 

kali. 

atau-: 

(Dari Negara Tjekoslowakia— 
ISumpah Pres. Baru Zapotocky 

PRESIDEN TJEKOSLOWAKIA 
| tocky, menjatakan pada hari Saptu, 
djak mendiang presiden Klement 

rikan keterangan tersebut dalam 

| bahwa saja tidak akan melupakan 

dari kelas buruh”. 

Achirnja ia menjatakan, — bah 
wa ia Ns membantu usaha 
membangun suatu Republik jang 
akan membawa perdamaian, ke 
tenangan, ketenteraman dan hari 
kemudian jang menggembirakan 
bagi kaum buruh dan semua 
orang jang mempunjai goodwill. 
Sesudah itu kemudian Radio Pra 
ha menjiarkan komentar2 jang 
memudji-mudji Zapotocky seba 
gai orang jg akan melandjutkan 

Klement  Gottwald 
dan sebagai seorang pahlawan ke 
merdekaan dan hak2 kaum buruh 

| Tjekoslowakia. 

Riwajat hidup Zapotocky. 
Antonin Zapotocky, jg telah di 

pilih sebagai presiden baru Tjeko- 
slowakia pada hari Sabtu jl. itu 
adalah anak seorang pekerdja pada 
sebuah perusahaan pendjahit. Ia di 
lahirkan ketika 19 Desember 1884 
di Zakokany dekat Kladno. Ketika 
masih ketjil, Antonin biasanja men 
djaga rapat, jaitu apabila ajahnja 
bersama kawan2nja sedang menga- 
dakan rapat rahasia dihutan dekat 
Zakokany dan seringkali Antonin 
menempel-menempelkan poster2. 
Umur 14 tahun, Antonin keluar da 
ri sekolah rendah, lalu bekerdja se 
bagai tjalon tukang batu: umur IS 
tahun ia ikut serta dalam gerakan 
nemuda anti-Anstria (ketika itu Tie 
koslowakia masih merupakan bagi- 
an dari kekaisaran Austria-Honga- 
ria), hingga ia ditangkap dan dipen 
djarakan. 

Via Sosial Demokrat ke 
partai Komunis. 

Antonin Zapotocky kemudian 
mendjadi sekretaris-djendral  or- 
ganisasi Pemuda Sosial Demo 

pe- 
ijah: Antonin mendapat panggi 
lan dan ia masuk tentara Austria 
sebagai serdadu biasa, ia menga 
lami pertempuran di berbagai 
front. Perang berachir, Zapotoc 
ky bergerak lagi dilapangan poli 
tik. Desember 1920 ia didjatuhi 
hukuman pendjara 212 tahun, ka 
rena menjusun pemogokan kaum 
buruh tambang dan badja. Se- 
mentara itu, jaitu ketika Okto 
ber 1918, telah terbentuk repu- 
blik Tjekoslowakia jang merdeka. 
Zapotocky dibebaskan kembali, 
sebagai hasil daripada amnesti: 
ia segera mendjadi anggota Par 
tai Komunis Tjek jang didirikan 
oleh Klement Gottwald, jaitu 
presiden Tjekoslowakia jang baru 
sadja meninggal dunia dan digan 
tikan oleh Zapotocky. 

Tak lama kemudian Zapotoc- 
ky dipilih sebagai sekretaris par 
tai di Praha: tahun 1923, bulan 
Maret, ia mendjadi sekretaris- 
diendral Partai Komunis Tjeko 
siowakia: 1925 anggota perlemea. 

Zaman sesudah Dijerman 
menjerbu. 

Ketika Djerman Hitler: menjferbu. 
Zapotocky dikirim keluar negeri 
oleh partainja, akan tetapi ditapal- 
batas ia tertangkap lalu di masuk- 
kan kamp tawanan  Oranienburg. 
Djerman.. Mei 1945 tentara Sovjet 
jg sementara itu telah serbu Dier- 
man, dan orang2 jg meringkuk da- 
lam perkemahan tawanan dibebas: 
kan, diantaranja Zapotocky. Ia pu- 
lang ke Praha, lalu mereorganisasi 
gerakan serekat buruh: ia terkenal 
sebagai pemimpin buruh jg militant. 
8 Djuni 1945 ia dipilih djadi ketua 
Gabungan Serekat Buruh Tjekoslo- 

  

ada kemungkinan, bahwa JUBM ti 
dak segera dapat memenuhi kewa- 
diiban pelunasannja kepada De Ja- 
vasche Bank, maka pemerintah me 
rasa perlu memberikan kredit sebe 
sar Rp 50.000.000, mengingat bliw 
tindakan2 mengenai pemberian ma- 
kanan itu adalah soal jg penting se 

Dalam anggaran ' masih ada 
rentjana pengeluaran sampai sebe- 
sar Rp 200.000.000.— jg djuga gu- 
na mengimport bahan2 makanan da 
ri luar negeri: pembelian — bahan2 
makanan ini diselenggarakan oleh 
Bank Negara.  Pendjualan bahan2 
makanan ini ditugaskan kepada 
JUBM djuga. 

Tahun 1953. 
Untuk pembelian beras, djagung 

dan gaplek dalam tahun 1953 dimir 
takan uang sebesar Rp. 1.051.500. 
000.— . dibandingkan dengan Rp. 
1.110.598.000.— dalam tahun, 1952, 
Sebabnja pengeluaran ini berkurang. 
ialah karena dalam tahun 1953 di- 
adakan penghematan pembelian be- 
ras. Berhubung dengan kerugian2 jg 
diderita, bertalian dengan harga pen 
djualan jang ditetapkan oleh peme 
rintah, ditentukan untuk tahun 1953 
sebanjak djumlah Rp. -100.000.090.- 
dibandingkan. dengan - Rp. 83.333, 
000.— dalam tahun 1952. 

Kredit untuk ' menutup sisa debet 
JUBM pada bank peredaran, berhu 
bung dengan pembelian2 beras jang' 
dilaksanakan diluar negeri,. seperti 
tahun 1952, djumlah itu untuk ta- 
hun 1953 ditetapkan. sebanjak Rp. 
50.000.0000.—. Demikian al kuti: 
pan2 dari memori pendjelasan ang 
garan belandja kementerian pereko   nomian 1952/1953. (Pia) 

    mengganas merampok. Tetapi 
grombolan bertanduk, alias sam- 
pi, kerbau, kambing, itik 
berkeliaran didjalan2.  Kadang2 
berpuluh2.- Bukan digiring manu     sendjata kepada pihak jang 

berwadjib. Barang siapa jg. 
dapat: membawa buntut ha- 
rimau (jang masih basah 
dan baru) pada djawatan so- 
sial di Kutaradja, diberi ha- 
diah . Rp. 300.— untuk se- 
ekor. Diantara harimau2 jg. 
mengganas itu, telah ada pu 
la jang tertembak mati oleh 
penduduk. |     
  

  sia untuk dibawa dari pasar ke 
ipaSar. Ini memang ada, sering 
|kita djumpai. Tetapi jg paling 
| banjak ialah chewan jang sama 
berdjaian2 sesuka hatinja,  ka- 
dang2 seperti mengadakan rapat 
ditengah djalan. Sebab umumnja 
chewan2 , itu TIDAK PAKAI 
GEMBALA, TIDAK PERNAH 
DIGIRING KEKANDANG 
loe MANUSIA, dan dibiar 
kan begitu sadja. Biar dihutan, 

, 

jang, 

KEMENTERIAN 
NGAN Amerika Serikat  melapor- 
kan pada hari Minggu, bahwa ban: 
tuan militer Amerika Serikat kepa- 
da negara2 sekutunja selama triwu- 
lan jang terachir dari tahun 1952 
seluruhnja kira2 berdjumlah 
1.000.000.000 dollar. Dikatakan, 
bahwa djumlah ini adalah melebi- 
hi djumlah bantuan ekonomi dan 
bahwa hal jang demikian ini ada- 
lah jang pertama kalinja  terdjadi 
sedjak perang dunia ke-II. Menurut     Amerika Obral 

PERDAGA , laporan itu dalam triwulan — Okto-' Menurut laporan itu, untuk. seba- 
ber-Desember. 1952  djumlah ban-'gian djumlah bantuan militer itu 
tuan ekonomi adalah hanja sebe- diisi dengan pengurangan — dalam 
sar kurang dari 500.000.000 dollar, "pemberian. bantuan ekonomi. Selu- 
sedangkan djumlah pengeluaran se-|ruh bantuan luar negeri Amerika 
luruhnja adalah sebesar 1:400.000. | Serikat kepada Eropa' dalam tahun 
000. dollar. Diumlah bantuan 1952 adalah sebesar 4.250.000.000 
negeri “seluruhnja - selama tahun (dollar. Bantuan militer dalam. ta- 
1952 kira2 adalah 1096 lebih be- (hun itu adalah sebesar 2.250.000.000 
sar dari pada djumlah tahun 1951. (dollar (2 kali lipat kalau dibanding- 

Djumlah bantuan militer selama| kan dengan tahun? sebelumnja), 
tahun 1952 dalam pada' itu adalah sedangkan bantuan ekonomi turun 
2 kali lipat djumlah tahun 1951. dengan kira2 625.000.000.  doliar. 

   

  

   

  

  

Bantuan Militernja 
Bantuan luar negeri seluruhnja ke- 
pada Asia dan Pasifik adalah sehe- 
sar 1.920.000.090 dollar dalam ta- 
hun 1951 dan 1.951.855.000 dollai 
dalam tahun 1952. Bantuan militer 
kepada Asia dan Pasifik dalam ta: 
hun 1951 adalah sebesar 292.000. 
000. dan dalam tahun 1952 390 
000.000 dollar, sedangkan djumlah 
bantuan ekonomi adalah sebesar 
628.000.000 dollar dalam — tahun 
1951 dan 465.000.000 dollar da- 
lam tahun 1952. (Antara-UP). 

   

   

ngun suatu Republik baru, jang akan 
sadja dalam pandangan, melainkan dalam kenjataannja. Ia membe- 

“jang datang menjambut dia dimuka Istana Praha, 
mendjadi presiden. Kata Zapotocky selandjutnja: 

pah, bahwa saja tidak akan sekali-kali lupa, 

' Saja Akan Bikin ..Sorga” 

jang baru, Antonin Zapo- 
bahwa ia akan mengikuti dje- 

Gottwald dalam usaha memba- 
mendjadi suatu sorga, tidak 

pidatonja dimuka ribuan rakjat 
setelah ia terpilih 
.Saja berdjandji, 

kelas asal saja dan saja bersum- 
bahw saja ini berasal 

wakia: 1946 ja djadi anggota parle: 
men-sement: dan didjadikan tj 
lon. Partai Komunis dalam pemili- 
han ketua parlemen. 

Peranannja dalam pero 
bahan pemerintahan. 

Menurut keterangan? jang di 
peroleh AFP, pada waktu itu 
Zapotocky. menjusun milisi bu- 
tuh, jang kemudian melakukan 
peranan penting dalam perebutan 
kekuasaan oleh kaum Komunis, 
ketika 1948. Dalam tahun itu 
djuga "ia mengusahakan pemben 
tukan |,Madjlis Umum Kaum Bu 
ruh Tjek”, bertugas menuntut 
kepada Presiden Benesj supaja 
para menteri jang bukan Komu 
nis meletakkan djabatannja dan 
mendirikan pemerintah ,,Front 
Nasional jang sudah  dirobah”. 
25 Februari '48 Zapotocky dipi 
lih djadi presiden ,.Front Nasio 
nal?” merangkap wakil perdana 
menteri. Setelah Gottwald dipilih 
mendjadi presiden, Zapotocky ke 
tika 14 Djuni 1948 mendjadi per 
dana .menteri. 1950 ia meletak- 
kan djabatannja sebagai ketua 
Dewan Serekat Buruh. Ia terke 
nal sebagai seorang jang - bentji 
terhadap keborosan dan keteledo 
ran. (Antara-AFP) 

   

   

“ 

    

PEMERINTAH MESIR TUN- 
TUT BEKAS RADJA 

FAROUK 
Pemerintah Mesir pada hari 

Minggu menuntut pembajaran se 
djumlah 1.246.700 dolar dari be- 
kas radja Farouk-atas tudjuan 
bahwa Farouk telah mengguna- 
kan djumlah tersebut unt#x diri 
sendiri sedangkan maksudnja ia- 
lah untuk membiajai rentjana2 
kesedjahteraaz. 

  

Belum 'Siap 
Untuk Hadapi Perang 

Atom 

ANGGOTA panitia Kongres 
A.S. urusan tenaga atom, sena 
tor Lyndon Johnson dari partai 
Demokrat, mengatakan pada hari 
Minggu di Washington bahwa 
pertjobaan bom atom baru2 ini 
di Nevada menurut pendapatnja 
menundjukkan bahwa baik per 
tahanan militer maupun sipil 
A.S. masih belum lagi siap untuk 
menghadapi serangan atom. John 
son telah menjaksikan pertjobaan 
atom, jang telah diadakan didae 
rah pertjobaan Yucca di Nevada 
dalam minggu jl. Seperti telah 
diwartakan dalam pertjobaan tsb. 
sebuah bom atom telah didjatub 
kan dari menara badja, jg tinggi 
nja 306 kaki. Sementara itu Yal 
Petersen, kepala pertahanan sipil 

  
  

Bevan 

Malu 
Melihat Kemelaratan 

Je Ditinggalkan Inggris 
Didaerah2 Bekas Dja- 

sdjahannja   
ANEURIN BEYAN,  pemim- 

pin sajap-kiri dalam Partai Buruh 
Inggris, dalam pidatonja ig per 
tama sedjak ia kembali dari kun 
djungannja ke India minggu jang 
lahu, menjatakan di Manchester 
pada hari Minggu, bahwa ' kun 
djungannja ke India, Pakistan 
dan Birma telah membuat ia me 
rasa malu sekali ketika ja me- 
njaksikan kemelaratan jg. diting 
galkan oleh Inggris dinegeri2 tsb. 
sesudah memegang tanggung dja 
wab bertahun2 lamanja. Ia me 
agutjapkan pidatonja itu dalam 
suatu rapat jang dihadliri oleh 
kira-kira 1.590 orang buruh. 
Dikatakan, bahwa gerakan buruh 

di Timur Djauh adalah masih mu- 
Ja sekali"dan orang di Inggris harus 
menaruh sympati dengan penuh ke 
sabaran kepada apa jang sedang me 
eka lakukan sekarang dan haris 
pula menjadari, bahwa segala sewia 
tu tadi adalah tidak terlepas dari 
tanggung djawab Inggris. Bevan se 
landjutnja mengemukakan, — bahwa 
Partai Buruh Inggris dipandang se 
bagai kawan2 rakjat India, Pakistan 
dan .Birma.. Andai kata Churchill 
terpilih 'mendjadi perdana menteri 
Ialam tahun 1945 dulu, demikian 
Bevan, maka. banjak - serdadu Ing- 
gris jang tewas untuk mentjoba...... 
Kata terachir. dari: kalimat: tersebut 
tenggelam dalam suara gemuruh da 
ri sambutan tepuk tangan para ha- 
dlirin. “Oleh karena itu kalau saja 
sekarang melihat madjelis rendah 
dan melihat siapa jang enak2 duduk 
menikmatkan  kekuasaannja, mako 
terbajanglah dimuka saja djerih pa 
jah kelas buruh Inggris jang berdiu 
ang dari tahun 1945 sampai th. 
1950 untuk, menghasilkan suatu pe 
merintahan jang telah dapat menje 
lamatkan negeri ini dari berbagai- 
bagai keadaan berbahaja dan telah 
memberikan kemerdekaan kepada 
beberapa rakjat, demikian Bevan. 

Dilarang Ba- 
wa Beras! 

KAMPUNG Melalu Senai di- 
negeri Djohore (Malaju) jang 
berpenduduk 700 keluarga atau 
semuanja meliputi 4100  djiwa 
hari Minggu mendapat peringa- 
tan, supaja djangan memberi se- 
fjara diam2 bahan makanan ke 
pada ,,orang2 komunis”. Opsir 
pemerintahan darurat J.A.Aitken 
dalams hubungan ini menerang- 
kan bahwa kalau pemberian ba- 
han makanan itu tidak dihenti- 
kan, maka pemerintah akan 
menghentikan distribusi beras 
dan selandjutnja beras itu akan 
dimasak untuk seluruh penduduk 
kampung dalam dapur2 umum. 
Penduduk kampung harus mema 
sak nasinja disitu dan tidak akan 
diizinkan membawanja pulang. 

Ini adalah “tindakan jg pertama- 
tama jg didjalankan terhadap kam: 
pung jg .,membandel”, sedjak di ha 
puskannja kekuasaan? ' darurat pe- 
merintah oleh komisaris tinggi Ing 
gris djenderal Sir Gerald Templer 
dalam menahan dan mendeportir 
penduduk kampung2 Melaju setja- 

  

ra besar2an, jg bekerdja sama dgn. 
kaum komunis. 

  

MANOUVRE DI. TAIWAN,   A.S., mengatakan dalam siaran 
televisi, dalam mana Johnson dju 
ga berbitjara itu, bahwa” untuk 
menghadapi serangan atom ma 
sih banjak persiapan harus dilaku | 
kan dalam lapangan pertahanan 
sipil. 

  

Pasukan2 Nasionalis . di Taiwan 
hari Senen akan melakukan manou- 
vre raksasa diudara-daratan dan lau 
tan di Taiwan Selatan berhubung 
dengan kedatangannja letnan dien- 
deral Franklin A. Hart komandan 
korps marine Amerika di Pasifik. 

  

2400 Zak Trigu 
Jg Sebetulnja Utk Semarang 
HendakfDiselundupkan Ke 
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SEMENDJAK ADANJA 
berdasarkan surat 

rmasin: 
7 aan 

Polisi Ekonomi Semarang Bertindak 
Kesulitan2 ! 

#(Oleh : Wartawan Kita) | 
perobahan kelas barang2 import peredaran jang telah dikeluarkan 

Pebruari 1953 oleh K.P.U.L, timbullah kesukaran2 
pada tg. 22 

mengenai dja- lannja ekonomie dikota Semarang dan sekitarnja, disebabkan kare- na usaha dari kaum pedagang untuk menaikkan harga barang da- 
Polisi Johnny Anwar kepada wartawan kita: 5 

Selandjutnja dinjatakan, bah 
wa kaum pedagang telah menjem 
bunjikan barang  dagangannja 
dan menanti datangnja barang im 
port baru, agar persediaan ba 
rang Tama ini dapat didjualnja 
serentak dengan barang' baru, su 
paja 'tidak melanggar peraturan. 
Dengan adanja pendirian ini, ma 
ka banjak barang2 , telah lenjap 
dari peredaran, seperti bola ten 
nis, 'susu tjap njonja dan paling 
belakang ini tepung trigu. Untuk 
da ah supaja “barang2 itu 
tidak' lenjap, maka Polisi bag. 
Ekonomie mengambil — tindakan 
untuk memperkeras penilikan har 
ga barang di toko2 dan seperti 
biasanja, kalau perlu pun mem 
bongkar isinja dan mengeluarkar 
tu dengan djalan  bidjaksana 
Tindakan demikian ini diambi' 
untuk dapat melindungi  kebutu 
han2| masjarakat pada umumnja.. 

Kewadjiban jang berat ini su- 
dah tentu tidak dapat didjalan- 
kan dengan sekaligus, tetapi ha! 
ini akan meringankan beban Po- 
lisi, apabila rakjat suka memberi 
kabar jang disalurkan setjara ter- 
sembunji maupun terang2an. Sa- 
Ia perijaja penuh, kalau masjara: 
kat turut 'membantunja,  hasil2 
tindakan itu akan lebih berman: 
faat dan menguntungkan masja- 
rakat pada umumnja, demikian   "Sernuran, bag 

Atas pertanjaan,  betulkah Sema- 
rang. kekurangan tepung? Dan apa- 
kah tindakan dari Polisi mengengi 
tepung dikatakan, bahwa Semarang 
memang kekurangan tepung trigu, 
seperti djuga dikota2 Djakarta dan 
Surabaja, dimana « tepung trigu ba- 
njak jg lenjap dari -peredaran. Ke 
rena sikap demikian mi, maka bebe 
rapa perusahaan2 roti di Semarang 
(Z perusahaan) 
bung dengan ini, maka pemeriksa- 
an dilakukan setjara keras dan ba 
ru2 ini telah didapat Ik. 7000 &a- 
rung Tepung  trigu, “dutara mana 
2400 karung dari seorang pedagang 
ig tinggal di Kp. Melaju ig hendak 
kirim tepung ke Bandjarmasin ter- 
paksa dihentikan, karena izinnja 
ialah untuk ' dimasukkan ke Semu 
rang dan bukannja Bandjarmasin. 
Suatu pedagang di Beteng 95 ka- 
rung, di Pedamaran 524 karung, 
Gg. Besen 2 pedapang 2100 karung 
Gg. Baru. 245 karung dan satu pe- 
lagang lagi 126 karung, Tiatatan? 
Ijumblahnja — tepung trigu ini: telah 
liberikan . oleh i 
an kepada Polis: 
untuk dibagi?kan, 

    

Selandjutnja 
Jidapi keterangan, 
pemb 1 tept i 
rakan lebih dj 

dari 

    

  

mana baiknja untuk 
mengadakan “distribusi tepung. Ka: 
barnja satu dua hari ini akan di bi- 

  

   

  Anwar, tjarakan detailnja. 

  

telah tutup. Berhu- 

          

          



— Kabar Kota   " Seperti pernah 'dikabatkan, pada | Surabaja, nj.' Gan Khiben Giok dari! | » te. 1 s/d 6 April 1953 di Semarang, | Purwokerto dll-nja. “Oleh " Radio. masa MEA Semarang “Tennis Club “akan “me- 'Succes”, Duwet, telah disediakang j PASAR HASIL BUMI langsungkan “pertandingan2 — Tennis (sebuah radio ,,BIN”.e | SEMARANG Open Tournament jang mendapat| Sajang pemain dari India Kumar $ ' : perhatian besar dari pada pengge-| dan Misra tidak dapat datang. ' $ Pasar. hasil bumi Semarang jang|mar Tennis diseluruh Indonesia. Ho Sport Mode-Show. | tertjatat oleh Dunlop & Kolff pada| Setelah pendaftaran ditutup, -ter-|  Selandjutnja mengenai Sport Mo- | tgl. 23-3-53 sbb: Kapok C kedja-| njata djumlahnja para pengikut, de-Show' dapat dikabarkan, " bahwa | dian 1025: Bidji kapok nom, 72,50| Tennis 'ini dapat ditlitu'kan sbb. perhatian ada besar pula. 8 Mode-j z2. Kopi Rob. Ond. WIB kedja-| Single 104 orang, Men's doubles |huizen di, Semarang sudah mendaf- dian 9355 Kedele Djember pmi pen-|70 “orang: Ladies singtes 14'orang|tarkan nama2hja, dan setiap Mode- djual 160 Djuli/Aug.: Gendjah pen|dan Mixed doubles 28 orang. Antara huis akan mengeluarkan 4 matjam diual 185 tidak ada tanah: ” item|pemain2 ini terdapat “djapo Tennis | pakaian jang menarik dan “belum pendjual 140: :- Gaplek pendjual 56 | Indonesia jang terkenal a.l. 'Tan|pernah diadakan 'dilain2 kota, jaitu ready: Djagung putih pendjual 81: | Liep 'Tjiauw, Ketje Soedarsono, Soe- -pakaian2 Tennis, Badminton, Korf- Katjang glondong terpilih pendjual | paris, Lie Boen Swan, Koo -Hong | bal, Wintersport, Jockey, Pakaian 2351  Osee tidak terpilih pendjual| Bing dari Malang, Lts. Nisarwan untuk di pantai dan Basketball. 270:  Osee terpilih pendjual 300, | dari Djakarta, Amat dari Salatiga, | Mode-show ini: akan diadakan pada |“ Osee terpilih kasar pendjual 290:| Koo Tjing An, Panarto dan Liem| tg. 3, 4, 5 dan 6 April pada waktu " Katjang merah pendjual 135 n.o.:| Yoe Djien. Penggemar Tennis wa- pagi dan sore, tetapi rentjana se-| | hidjau toatjeh pendjual 175: katjang| nita jang akan ikut dalam pertan- | tandjutnja “akan disusulkan. gi- hidjau julik tauwtjm pendjual 185:| dingan2 ini, al. Nn. Liem Giok Pik, | ngat kebaikannja' Mode-show 5 Beras Kretek TC Tjeree pendjual | djuara PON 1952, Nn. Tan Kim| maka diduga jang initiatief ini akan 140 April/Meis Karung HC Green | Seh, djuara Pelti 1952, nj. Gan| dapat sambutan hangat. oleh" para - H pendjual 5. Siauw Kie, djuara STC 1952, nj. penggemar Olahraga pada umum: : Tinangun salah satu pemain jang ' nja dikota Semarang. IR ERNR DJUARA BANDUNG MAIN Pa dana Aa . DI SEMARANG. 

Dengan mendapatkan kundjungan 
jang memuaskan, meskipun telah 
turun hudjan, pertandingan2 Bas-|. 
ketball jang diselenggarakan oleh 
Chung Hua Lan Chiu Tsung Hui, 
di lapangan Piampitan 35  Sema- 
rang, telah berkesudahan sebagai 
berikut: 

Chun Sing (djuara Bandung) 
(wanita) — Shioh Lian Semarang 
(wanita) 10—20. : 
Chun Sing  (djuara  Bandung2) 

(laki2) — Pheng You Hui Sema- 
rang (laki2) 2622. 

Permainan dan spelteknik Chun 
Sing ada lebih unggul, mereka 
menggunakan systeem Longpassing 
dan mempunjai tukang2 tembak jg. 
djitu. 

Atjara pertandingan 
malam: 

19.00: Chun Sing Awanita) — 
Pheng, Yu Hui (wanita). 
20.00: Chun Sing (laki2) — Sin 

You Sze (laki2). 
Pertandingan pada nanti malam 

diduga akan lebih heibat dan ra- 
mai, karena ini kali, Chun Sing 
Bandung akan mendapatkan lawan- 
an jang setimpal jalah Sin Yu Sze. 

SINTJIA AKSI CHUNG LIEN 
HUI 

Panitya Sintjia Aksi Chung Lin 
Hui mengabarkan, bahwa hasilnja 
aksi jang dipergunakan untuk meng | 
hibur anak2 Jatim/Piatu di Tanah 
Putih 12, 14 pada tg. 12 Pebruari 
1953, ja'ni pendapatan Rp. 6879, 
dan dikeluarkan untuk penghiburan | $| SR na " i 

Aa Sa ana ea Mintalah berlangganan madjallah ,,MINGGU PAGI”. perluan pakaian Rp. 3580.20, lain2 

Satu-satunja. mingguan penghibur, enteng tetapi berisi. Madjallah jang terbesar dan po- 
Putih 12 dan 14 masing2 Rp. 380,50 

puler di Indonesia. Beraneka warna isinja, dihiasi pula dengan banjak gambar. 
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"HEBAT SUNGGUH CHASIAT DELFIA NAS an ITU. 'TA' PERNAH AKU MAKAN Me SESEDAP INI." Aa an 
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"IKAN JANG KITA BELI KEMARIN, 
DIGORENG ISTERIKU DENGAN MIN- 
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    MOHON PERHATIAN ' . 
'Dari para pengisap dan Langganan dari kami punja keluaran” 
rokok sigaret kretek tjap Pompa. Agar djangan sampai mengetji- | 
wakan dan merugikan para pengisap/Langganan, maka hen- 
daknja supaja selalu Waspada terhadap barang2 jang Palsu, 
teristimewa 'di kota Solo dan daerahnja. 

    

     

pada nanti 

        
  

: Ja | jug af 

SIGARET 1 
KRETEK 

CL. NGAY KONG. 

   

Berhubung sudah kira2 dua bulan lebih untuk sementara kami | 
punja pabrik tidak mengeluarkan rokok Pompa jang isi 5 | 
Batang. Maka bilamana di kota Solo 'dan Daerahnja sementara | 
ini ada banjak perederan rokok Pompa jang isi 5 Batang, kami tidak | 
TANGGUNG bila itu rokok “ada tulen, oleh Karena "kami telah selidikin bahwa ada ' 
sebagian besar ternjata jang isi 5 batang ada rokok Pom pa palsu. Terutama 
Banderolnja pakai jang sudah bekas terpakai, pun djuga jang isi 10 batang ada jang | 
memalsu. Terutama jang mudah dilihat jaitu : Tjintjin. batangannja tertjitak tidak "terang ! 
dan tintanja ada'banjak jang luntur. | 

    
  

   

    
  

    

  
Pz : - 

Kepada siapa'sadja akan diberikan HADIAH jane sepantesnja, djika dapat melaporkan 
atau menundjukkan kepada kami si Pemalsunja, berikut djuga segala bykti-buktinja,s, | 
sehingga dapat diteruskan kepada jang berwadjib. 

Dengan djalan ini kepada segenap 
penderma dihaturkan terima kasih. 

BERITA PENANGGALAN. 
        Langganan di Gg. Aldjufrie, Se- 

marang. — Tgl. 11 bulan Rabingu- 
lakir 1336 djatuh hari Kemis Wa- 
ge, Masehi tgl. 24 Djanuari 1918. | 

Langganan di Nganguk, Kudus. 
— Ygi. 14 September 1925 harinja 
Senen Wage 24, Sapar tahun B& 

Kepada para pengisap dan Langganan kami serukan sekali lagi Waspa'da, olehfkarena 
perbuatan Pemalsuan ini, selainnja dapat merugikan pada para Pengisap, pun djuga 
sangat Merugikan Pemerintah dengan kurangnja pemasukan uang Pita Tjukai. 

: Tgl. 5 April 1953 madjallah ,, MINGGU PAGI” genap ber- 
usia 5 tahun. Untuk memperingati itu, maka akan diadakan 
sajembara besar dgn. hadiah uang tunai sebesar Rp. 2500,— 

      
    | 

1856. | 
Langganan di Djaneng Lor, Se- | 

marang. — IL Hari Kemis Wage | 3 
bulan Puasa tahun 1855 djatuh Mail 1. ,,APA DAN SIAP 

i 1 1 27 | 

, Na engan ing Ka Ba 25 melukiskan penghidupan orang2 ternama. 
Suro 1855. : : 52 Langganan No. 150, di Pekalo-!i| 2. x, SUKA DUKA 
ngan. — Tgl. 22 Mulud tahun 1918 menggambarkan suka duka penghidupan seseorang anggauta ma- 

BNN Ten Da Rais Kas | sjarakat. Misalnja : suka duka seorang menteri: suka duka seorang 
26 Desember 1918. | Kepala Kantor, suka duka seorang djuru-rawat, suka duka seorang 

TEGAL — 3. ,RAHASIAKU” 
Ih Dalam rubrik ini seseorang mentjurahkan isi hatinja dengan terus 

terang. : 

'sPETUNDJUK2 DALAM SOAL PERTJINTAAN” j ta 
»IJERITA PENDEK” 2 
»SPIONASE CONTRA SPIONASE” 
»PERGAULAN ANTARA MANUSIA DENGAN MANUSIA” 
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Nomer Banderol dari rokok tjap Pompa jang tulen hanja dengan seri nomor 1035 
Pan brik madjallah MINGGU PAGI” : | Kandtre rana ai Sekian, terlebih dahulu kami haturkan beribt-ribu teriraa kasih.   

Hormat kami, 

Pabrik Rokok tjap POMPA 
SE M ARANG 

  

  

   

  
PENGEMBALIAN TANAH 

ERFPACEHT. 

Didapat keterangan, bahwa 
atas usulnja wakil fraksi buruh, 
DPRDS kabupaten Tegal, telah 
menjetudjui dan mengesjahkan 
pengembalian tanah erfpacht mi- 5 
lik ,Cultuur en Kaikbranderij Pru »SKETS MASJARAKAT 
puk” seluas 450 Ha kepada peme- s PENGALAMAN ANEH-ANEH DALAM PENGHIDUPAN KITA" 
ra na $ | 10. ,,LAJAR PUTIH” : al ini kabarnja dilaksanakan, » karena “pihak onderneming enlI 1g. Naa Pa 2 : Kalkbrandery tersebut telah me | f| 12. Dan lain-lain lagi jang menarik. - Janggar perdjandjian kontraknja, 
Jaitu telah menanami tanah2 ter- 
sebut dengan tanaman padi jang II . 
seharusnja ditanami dengan tana- || 
man karet. 

Kerugian jang diberikan oleh 
en kepada ,,Cultuur on- II 
erneming en Kalkbrandery” Pru- | : batang 3 puk” itu berdjumlah Rp. 15.000. (| Agen Gi ea Selandjutnja menurut ketera- 1. TU. SUARA MERDEKA ngan, pemerintah daerah Tegal! Purwodinatan Utara 11TA." sedang melaksanakan pengembaii | 1 an kepada pemerintah tanah erf- | | 2. Sdr. Mintardjo 

| 
f 
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Pokok agama jang pertama ialah Our'an. Agar dapat meamal- 
kan perintah dan mendjauhi larangannja, harus mengerti arti- 
nja. Silahkan pilih, ada 3 matjam: 

OUR'AN TARDJAMAH INDONESIA : — — 
OUR'AN TARDJAMAH DJAWI 
OURAN TARDJAMAH SUNDA. 

Sebelah kanan lafadhnja huruf arab, sebelah kiri ma'nanja | 
huruf latin. Kertas halus, tjetakan terang. Didjilid karton tebal, | 
bagus, mendjadi 3 buku chatam. Tiap djilid berisi 10 djuz: | KEK nba 
ukuran 16 X 24”2 cm. Tebal 1184 muka. Harga sedjilid berisi | | mw 
10 djuz Rp. 35,— 
Boleh pesan 1 djilid berisi 5 djuz mendjadi 6 buku chatam. 
Harga sedjilid berisi 5 djuz Rp. 17,50 
Pesanan "harap disertakan harganja, ongkos kirim bebas. 
Mintalah daftar harga kitab2 dengan pertjuma kepada : 

PENJIARAN ISLAM 
| | , 7 KN Tt 2 Ma GR AND» ,. Unifmalam premiere”(u. 13 th) 

: 5127.9.- JOHNNY WEISSMULLER EN Mlailiina AT Apa Pu Angela Green—Jean Willes — Lester Matthews— Tamba 
REX 2010000 ASN MUNGLE JIM IN THE 

ng Crosby —Jane Wyman FORBIDDEN LAND” 

Pp ? Tecknicol Ea Pe Oh Million-Ycar-old Monsters ruh Amok in Jungle Jins Giant stronghola ! 
Penuh sensatie jatig inenggemparkan ! 

ACHLLILMU FALAK (Occukisi) 
Kesulitan dalam hal2 seperti penghidupan, perdjodohan dan lain2. 
Tuan/Njonja akan dapat djawaban2 jang tjotjok dan berbukti. Rahasia 
tanggung dipegang teguh. Kirim 4 pertanjaan berikut Nama dan 
Umur dalam. satu envelop dengan poswesel Rp- 10.— kepada: 

M. A. G- RAWAL Kotakpos 170 — BANDUNG. 

T
O
K
 

O
A
 

      
  Harga langganan Rp. 8,— sebulan 

Etjeran Rp. 2,— 

   

        

CITY CONCERN CINEMAS 

Ini malam d.m.b. (0.17 th. 

Robert Young —Janis Carter — Ciaude Rains 
HE» Pom areal es Color by » The Half Breed Technicolor ! 

Jealousy and revenge light the fuse that sets the frontier aflame . 
when white man and Half-Breed turn ati Sayage! Apache Vengeane 
Red-blooded Action! — Hat-Blooded Romance! 

Kenekatan dengan Asmara jang berkobar2 

                

1 He aan 
  

  
  

| Tata Usaha | 

»MINGGU PAGI” 
Tugu 42 Telp. 900-901 

JOGJAKARTA. | 

  

pacht ,.Kertamanah” milik onder- : neming karet ,,Pongkah” sedjum- | || #21 Nadinotan “ San lah 250 Ha. 

MAGELANG 
ati & Ni Si 3 Saka, ea - SARANA .: s DE MEERANA EA PN 2 TAMAN TN Ya. 

BERBAGAI RENTJANA Nala ah mag naga Oleh rakjat seluruh  Asistenan| TIDAK ADA KETEGANGAN | 
Mertojudan jg meliputi 13 kelura-| .. 4 Na 3 j han kini sedang direntjanakan sua-| Menurut keterangan dari Ketua, 
tu gerakan pembangunan kuburan. DPRDS Kabupaten “Sukohardjo, 'ter: Dimaksudkan - dalam rentjana tsb., |. 5 s d ih agar tiap2 kuburan bertjorak baik |njata mengenai berita tentang'a SN serta tidak mengganggu kesehatan|nja ketegangan antara DPD dani/: 
Na Tb pi DPR telah disangkal dan dikatakan! 

isamping itu telah direntjanakan| :-5.. anga a ang- | pula untuk mengadakan pertjobaan 2 an aan Bana 1 memperbaiki peternakan lembu. | gowa te $ Walaupun rentjana ini termasuk da 
lam rentjana djangka pandjang, na- 
mun pelaksanaan kearah itu sedjak | Roy Rogers 5 | 2 

    
  

            

  

      

   

  

    

  

PPA ASRAMA KARTINI SEMARANG. 
naadabad JII Masih menerima 10 tempat pemondokan un- 

tuk Pekerdja Wanita. 
Keterangan kepada: 

er / IBU SUKARDI 
Karangtempel 186 Semarang. 

    

    

  

susah itu dapat 
dihilangkan denga 

BEDAK DAN BALSEM 

Ini malam premiere 
ORION 5.—7.--9.- U3th) 
William Holden — Nancy Olson 

William Bendix—Don Taylor 
»SUBMARINE COMMAND” 

Penjerangan “dasjhat kapal silam jg. 
tak ada bandingannja, bermula perang 
dunia II sampai perang. KOREA. 

  

    Dirumah obat & Toko? | 
Hebdamah an Delanala Ini malam d. m. b. (u. "segala umur.) 

Bud Abbott & Lou Costello 
dgh. Patrica Medina dalaim 

»FOREIGNSL EGION? 

INDRA 
57.29. — 

      

    

maan Ae ati esa maka mebnina n 1. Meta “makkerua " 

      

  

beberapa waktu jl. telah mulai dil 
lakukan dan diharapkan - tak Jama 
lagi akan dirasakan hasil2nja. 

Hingga kini oleh Asistenan Mer- 
tojudan telah diterima dari Peme-' 

    

THAT SCYTFEU TS AA. 
CHANCE TO GET Locsg. 

      

      
   

H5 TED UP AND 
UNCONSCIOUS / HE 
WON'T..GIVE US 

TROUBLE / 

      

x A WHEN WE.GET fo THE 
2 MINE, WE'LL MAKE TEE3 

: : PkoresSOk Tel US: 
WHERE THE aren 18 

GO. 

      

    

“Wap 
WE Bo WITH: 

    

    

    

       

      

   

  rintah 3 ekor lembu djantan sebagai 

  

HIDDEN LET 
ROGERS2. 

    

    

pematjet dan seekor lembu betina 
sebagai bibit. : 1 

Pertu diketahui bahwa pertjoba- 
an memperbaiki peternakan lembu 
ini ada dibawah pengawasan Dja- 
watan Kehewanan setempat. 

RAPAT DEWAN PEREKONO- 
| MIAN RAKJAT 
X 

Bertempat diruangan karesidenan 
Kedu pada hari Djumahat ji telah 

  

  

diadakan rapat anggauita Dewan Per 
ekonomian daerah Kedu. Rapat di-   

  

  
  

    

Metropole 5.-7.-9.- (13 th) 
— John Payne — Susan Morrow 
F BLAZING FOREST" 
: Paramount" Technicolor 
Penuh 'actie-Adventure. dan romance 
jg. menarik- 

. Besok Malam Premiere 
Djagalan ' Lima 9 — 

ilm Documentair R. R.T. 

»! Mei (1952) di Peking" 
  

TheirgNewest and Fimniest by Far! 
Luar biasa! Kotjak dan Lutju sekali ! 

Tanggung para penonton terus terpingkel2 ketawa. 
& 

ROYAL 
5.-7.9.- 

berbareng 

ROXY 

Ini malam premiere (u. 17 th.) 
Gregory Peck — “Ann Blyth in Rex Beach's. 

nIHE WORLD IN 
HIS ARMS" Ini malam pengh. Lin9yu 

1 164 Uber “mnbebutkan »Captain Marvel | PN kenititin bupuk ba, 000. Serie II (TAMMAT) A whole new World of Adventure sweeps 'the sercen ! 
— Bagaimana dengan Rogers", tanja Legs. 

. mma Film terbesar, penuh Sensatie mengikat dan Pertjetakan Smg. No. 5547111 /AYTA (1 gesssss me 

     

  

—. Lho, itu ada arit. Dapat mem- 
“berikan kesempatan 'jang baik un- 
tuk meloloskan diri, fikir Rogers. 

— Dia telah terikat “dan 
tidak sedar, ' sehingga tidak 

pimpin oleh acting residen Kedufl .. Djika kita sampai ke tambang, kita akan mempersilahkan Professor bupati Sosrobusono. Jang dibitajra-| Iwnruk mentjeriterakan, dimana emas tsb. disembunjikan. Mari kita be- kan sekitar hasil penindjauan di Te-| angkat. 
manggung beberapa hari j.l. dang! 
tjara ' memadjukan perekonomian 
rakjat. At adalah Galaksi k di . 

7—9.— Color by Technicolor! sesuatu 

    

          

     


