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Utara No. 11 A. 
Rumah 1798 Smg. 

si-Fkspedisi 2087 Smg. 
10.— didalam kota. - 
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Tapi Penduduk Tinggal 
Tenang Menghadapi 

an Merapi 

         

an ,,Suara Merdeka” di 
jang baru2 ini menin- 

ah Merapi di Dukun, 
ung kawedanan Salam da- 

lam suatu pertjakapan dengan | 
pa orang penduduk disitu, 

nenj kan keheranannja 
kesibukan pemerintah tentang ke 
mungkinan meletusnja gunung 
Merapi. Penduduk disekitar Gu 
nung Merapi tgk tenang da 
lam menghadapi keadaan jang 
membahajakan itu. Ada pula jg 
bekerdja membuat rumah2 baru. 
Mereka mempunjai kepertjajaan 
penuh dengan tahajul, bahwa bila 
mana betul2 gunung Merapi akan 
meletus tentu akan diberi tahu 
oleh ,,badan alus” atau ,,danjang 
melalui anak2 ketjil atau “orang 
tua dengan tjara . ,,krandjingan” 
atau ,,ngomeh”, sup 
menjingkir. — Ke 
berdasarkan galai 
nja Merapi dalam un 1930. 

Au r BP Yat 

«Sementara itu dari kalangan 
jang mengetahui didapat ' kete- 
rangan bahwa pada malam Dju- 
muat waktu tengah malam ' gu 
nung Merapi mengeluarkan sua 
ra gumuruh, menurut pendapat 
penduduk didaerah itu mungkin 
kawah tertutup dengan asap te- 
bal. Diantara kewan2 Jiar misal- 
nja kera banjak jang sudah me- 
ngungsi turun kebawah pergi ke 
lain daerah. Seperti halnja de 
ngan peletusan Merapi tahun 
1930 maka untuk  menjelamat- 
kan penduduk, pihak jang ber- 
wadjib kini sedang sibuk meng- 
adakan persiapan, memperkuat 
pos2 pendjagaan,  pembikinan 
dan melebarkan djalan2 jang 
menghubungkan desa. dengan 
lainnja. Penduduk jang menurut 
letak tempat tinggalnja harus me 
ngungsi djika nanti peletusan Gu 
nung Merapi, ialah desa Paten, 
Krindjing, Ngargomuljo, Sumber, 
Keningar, Sengi, Sewukan, Ma- 
ngunsoko, Dukun, Kalibening, 
Wates dan Banjudono jang pen- 
duduknja Ik. 7.500 orang. 

PERUNDINGAN2 ME- 
NGENAI MMB. 

Perundingan2 mengenai Misi 
Militer Belanda menurut kabar: 

  

    

  

-Aneta akan dilangsung- | 
kan pada hari Kemis j.a.d. pukul 
10 dengan bertempat dikemente- 
rian luar negeri. 

Perundingan pertama diantara 
kedua delegasi jang akan diada- 
kan pada pagi hari Kemis akan 
bersifat terbuka, demikian kabar 
jang diperoleh PI-Aneta. 

,Sikat Sadja 48 
Dianggap Oleh Mr. Kustomo Sebagai 

. Komando Untuk Merampok &“ 
Mr. Kustomo Digandjar Hukuman 5'/, Tahun 

"HARI SENIN kemaren dulu Pengadilan Negeri Bogor diba- 
wah pimpinan Hakim Surjanandika mendjatuhkan hukuman terha- 
hap Mr. Kustomo 5 tahun 6 bulan, terhadap Supradja, Suratman, 
Njoo Soe Hien masing2 4 tahun 

atas 

ga etjeran 60 sen per lembar. 
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Lagi photo tentang Kurdjungan presiden Jugoslavia, laksamana Jozef 
Tito. ke. Inggris baru-baru ini. Tampak tamu agung 'ini sedang meng- 
inspeksi pengawal. penghermaran dengan diantar oleh Duke of Edin- 

$ Lurgh (kui), suami Ratu Elizabeth. 

Sekarang Masa Sulit 
Bagi Setiap Orang Di Dunia — Hen- 

daknja Hapuslah Segala Blok2 
L 

USA Chester Bowles 

BEKAS DUTABESAR Amerika Serikat di India Chester Bowles 
beserta keluarganja Selasa siang kemaren Lk. pukul 13.30 dengan pe- 
sawat terbang tiba di Djakarta dari Calcutta. Di Kemajoran ia didjem- 
put. oleh acting kepala direksi Amerika dari Kementerian Luar Negeri 
Didi Djajadiningrat, charge d'affaires Amerika Serikat di Djakarta 
Hohenthal dan dutabesar India di Djakarta -B. Dhayal, demikian pula 
beberapa anggauta staf kedutaan A.S. dan pembesar2 dari bagian pro- 
tokol dari Kementerian Luar Negeri, Latief dan Siafi. “Kepada pers 
bekas dutabesar Chester Bowles menjatakan, bahwa ia bermaksud akan 
tinggal di Indonesia Lk. 2 minggu. Hari ini ia akan pergi ke Bali be- 
serta keluarganja dan kembali ke Djakarta kira2 pada waktu pemimpin 
Partai Demokrat Adlai Stevenson datang di Djakarta dalam . permulaan 
Ap4l jang akan datang. 

Keterangan Dutabesar 

sangat penting jang menentukan 
sedjarah. Daerah jang berpendu- 
duk 600 djuta orang sesudah pe- 
rang dunia jg. lalu ini mentjapai 
kemerdekaannja. Jang. penting 
didaerah itu ialah dapat ditjapai- 
nja hasil2 oleh demokrasi. Di- 
njatakan, bahwa ia merasa gem- 
bira dapat menjaksikan adanja 
persesuaian paham antara Indo- 
nesia dan India. Sekembalinja di 
A.S. ia akan mengadakan tjera- 
mah2 dan akan menulis tentang 

negeri2 di Asia. 

Soal Asia Tenggara soal pen- 
ting jg. menentukan sedjarah. 

Atas ptrtanjaan, “bagaimana 
pendapatnja tentang usaha2 dari 
berbagai negeri di Asia untuk 
berdiri diluar kedua blok didunia 
pada waktu ini, Chester Bowles 
mendjawab, bahwa "ia sendiri 
mengharapkan didunia ini tidak 
ada blok2. Waktu ini adalah wak- 
u sukar bagi setiap orang. 

Nasib Asia Tenggara tergantung. 
pada kehendak negars2. itu sen- 
diri... Jang penting, ' demikian 
Bowles, ialah bahwa ada saling 
mengerti (understanding) antara 
Amerika Serikat dan negeri2 di 
Asia. Dan ,,understanding” itu 
Gengan sendirinja belgm berarti 
persetudjuan (agreement). Dika- 
takan selandjutnja, bahwa soal 
Asia Tenggara ialah soal jang 

  
Tertarik oleh 
politik disini. 

kembangan 

Atas pertanjaan apakah 'ia 
akan menemui pemimpin2 di In- 
donesia, Chester Bowles menja- 
takan, bahwa ia tertarik oleh 
perkembangan politik disini, tapi 
kedatangannja kenegeri ini ada- 
lah untuk mengaso. Dikatakan, 
bahwa atas bantuan dutabesar 
Indonesia di India, Dr. Sudarso- 
no, jang ia njatakan mendjadi 
sahabatnja jang baik, ia akan 
dapat mengundjungi pulau Bali. 
Di Indonesia ia akan mempela- 
djari pula soal2 jang bertalian 
dengan pendidikan, pertanian, 
dan pengadjaran. Demikian 
Chester Bowles. Sebagai diketa- 
hui, Chester Bowles diantara pe- 

mimpin2 di India mempunjai na- 

ma baik, karena ia dipandang 
sebagai seorang dutabesar jang 

mempunjai pengertian terhadap 

pendirian India dalam mengha- 

dapi persoalan dunia pada waktu 
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6 bulan, dan terhadap Umar, 
Otong, Abdurachim, Jasmien Anthonie masing2 3 tahun 6 bulan, 
semua dipotong waktu selama dalam tahanan, sedang ongkos per- 
kara harus ditanggung oleh mereka. Permintaan Djaksa ialah untuk 
Mr. Kustomo 6 tahun, untuk 3 orang jang tersebut kemudian 5 ta- 
hun, dan jang kemudian lagi 4 tahun masing2. Kustomo menerima 

|. Kustomo, mungkin 

Ka 
putusan itu, tetapi minta, supaja kawan2-nja diberi keringanan, 
karena mereka itu hanja iknt2 sadja. 

Ia dan 7 orang kawannja itu di- 
persalahkan dan mengakui telah me 

“ lakukan perampokan? ditahun 1959 
terhadap perkebunan2 Gunungputri, 
Tjitajan/dan sebuah rumah Tiong- 
hoa didjalan Sawodjadjar 48 Bogor. 
Mereka telah ditahan kira2 215 tn 
hun, mula2 di Djakarta, dan baru 
dekat sebelum pemeriksaan pengadi 
lan, di Bogor. Dalagp pemeriksaan 
hari itu didengar pula keterangan 
bekas Major CPM Sachri, sekarang 
peladjar- Akademi Perdagangan. 

Djalannja pemeriksaan. 
Setelah disumpah, saksi | Sachrie, 

atas pertanjaan mengenai ketera- 
ngan2 para terdakwa dalam pemerik 
saan jang jalu menerangkan, ia tidak 
memerintahkan kepada Kustomo un 
tuk melakukan perampokan2. Ia 
akui, bahwa betul Kustomo dan ka 
wan2-nja itu dipakai ketika itu seba 
gai “pembantu. .CPM dan diberinja 
pula tanda2 legimitatie serta dua pu 
tjuk. pistol. sebab Kustomo. dianggap 
nja sedikit-banjak: mengetahui ke- 
adaan gerombolan2. 

Mr. Kustomo menerangkan, bah- 
wa ia tih bekerdja membantu CPM 
bagian ,,Garde Batalijon X” 6 bulan 
lamanja, tetapi belum menerima 
gadji, sehingga ia harus banjak me-| 
ngeluarkan uang dari kantong sen- 

diri. 1 

Ketika ia mengenai ini minta per 
hatian Major Sachrie, ia mendapat 
balasan: Sementara waktu harus 
berinisiatif sendiri sadja”. Menurut 

karena belum 
ada ,,tactische fondsen”. Sebab itu 
maka ia melakukan perampokan2. 
Hakim sesalkan  interprestasi jang 
salah ini bisa timbul pada Mr. Kus 
tomo sebagai ahli hukum. Supradia, 
bekas tjamat Partai Rakjat Pasun- 
dan, menerangkan, betul Sachris ts 
lah berkata demikian kepada Kusto 
mo. Keterangan inipun dibantah 
oleh Sachrie. 

— Sikat sadja no. 48”. 
Mr. Kustomo mehgatakan, bah 

ja pada suatu waktu ketika Sach 
rie keluar dari rumah Kustomo 
pernah Sachrie berkata: ,,Sikat 
satMa no. 48”. Sebab itu maka 
Kustomo dan kawan2-nja menga 

  

dakan perampokan dirumah Tan 
Ho Sien, djalan Sawodjadjar 48, 
Bogor. Menurut keterangan Kus 
tomo, untuk membalas dendam, 

'karena, katanja, ketika keluarga 
'Sukiman hendak mendjual ba- 
irang2 perhiasan kepada keluarga 
Sawodjadjar itu, orang dari ke 
luarga ini melempar perhiasan 

|tsb. ketika tidak terdapat persetu 
djuan mengenai tawaran. Dr. Su- 

tkiman ketika itu memerlukan 
luang untuk pergi ke Konperensi 
Naah Bundar. Perlu diketahui, 
bahwa Sachrie adalah putra Dr. 

' Sukiman. Sachrie terangkan, bah 
Iwa kata2 sikat sadja no. 48” 
bukan dia jang utjapkan, mung 
kin oleh seorang anggauta MMB 

|jang ada disitu, atau oleh nj. Kus 
!tomo sendiri. Atas pertanjaan ha 
'kim, semua terdakwa mengakui 
Itelah melakukan perampokan? 
| tsb. Keterangan tertulis saksi 
| Amir, pendjaga perkebunan Gu- 
nungputri, membenarkan adanja 
perampokan2 “di  Gunungputii 
oleh 20 orang berpakaian sera 

gam dan 2 berpakaian preman, ig 

datang dengan 2 truck dan 2 pick 
up. 

  

| Kustomo mengakui memimpin 
Iperampokan2 itu. 
| Karena tidak ada jang harus 
diperiksa - lagi, maka  Djaksa 

'Adoeng Wiraatmadja dalam re 
guisitoirnja ' mentjela perbuatan 
Mr. Kustomo sebagai ahli  hu- 
kum, dan Supradja sebagai orang 

jang pernah mendjabat tj 
'dan memintakan hukuman bagi 

mereka dan kawan2 mereka seba 

'gai tsb. diatas. Sesudah sidang 

ditunda untuk mengadakan raad- 
kamer, Hakim membuka sidang 
kembali dengan memberi — tahu- 

kan putusan pengadilan. Seperti 

jang sudah2. pemeriksaan inipun 

mendapat perhatian besar. Keti- 

ka Hakim menerangkan  keputu 

(san sidang, dari kalangan hadirin 
terdengar suara2' ketjewa,” rupa 
Inja karena mereka mula2 meng 
(harapkan hukuman jg lebih berat 
|bagi Kustomo cs. (Antara) 

   

  

amat, 

ini. Ia adalah anggauta dari 
Partai Demokrat di A.S. dan 

berhubung dengan penggantian 

pemerintahan di Washington oleh 
Partai Republik: ia dipanggil 

kembali. ' Ia digantikan oleh 

George Allen, dutabesar A.S. di 

Belgrado. 

Beberapa waktu jang lalu ke- 
tika Chester Bowles masih men- 

djabat duta besar A.S. di India 

dan mengadakan perdjalanan di 

Asia Tenggara ia hendak me- 

ngundjungi Indonesia, tapi tidak 
djadi dan hanja sampai di Singa- 

pura (Antara). 

  

Putjuk Pimpinan 

PSII 1953-1955 

Untuk menentukan susunan pu- 
tjuk pimpinan PSII tahun 1953 — 
1955 Madjlis  Tahkim  SPII telah 
menundjuk dua orang  formatur, 
jakni tuan2 Abikusno Tjokrosujoso 

dan Anwar Tjokroaminoto. Mereka 
telah berhasil menjusun dewan par- 

tai seperti berikut: Ketua — Anwar 
Tjokroaminoto, wakil-ketua 
Sjahbuddin Latif dan anggota2 
Lukman Siregar (bertugas sebagai 
sekretaris dewan partai), Kiai Ah- 

mad Chatib, kiai Thoha,  Pangku, 

K. Kaluku, HH. Zainal dan W.A. 

Rahman. Selandjutnja telah di su- 
sun pula Ladjnah Tanfidzijah jg di 
ketuai oleh Abikusno Tjokrosujoso. 
Susunan selandjutnja ialah sbb.: Wa 
kil ketua — Arudji  Kartawinata, 
sekretaris-djenderal Suhardjo, 
sekretaris 1 — Ahmad Masruri, sek- 
retaris NI — Ishak Moro dam Ma- 
dilis Urusan Uang (MUUPSII) Mus 

lim Arif. 

               
| & 

Belum Berbal 

  

NUNG Anal 
“Oktober 

       

        

.kan bahwa Mn Anak. 
kali pada tg. 18 jl”, 
EU Pan A4 

  

n
a
g
a
 

    

Komunis KA | 
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Di Indonesia 
Tenurut Mononutu Tak 

| Ada Kesempatan Ber- 
kembang' | 

( 

  

MENTERI penerangan Ind 
sia, Arnold Mononutu, jang telah. 
diangkat mendjadi dutabesar In- 
donesia pertama di Republik Rak 
jat Tiongkok, dalam interpiunja 
dengan  koresponden — United 
Press, antara lain  menjatakan 
pendapatnja, bahwa komunisme 
di Indonesia hanja mempunjai ke 
sempatan jang sedikit sadja utk. 
berkembang. Diterangkan selan- 
djutnja, bahwa Indonesia dapat 
memperoleh keuntungan dengan 
mengambil tjontoh2 jang baik 
tentang apa jang dilaksanakan di 
RRT itu, akan tetapi Indonesia 
adalah tidak merupakan tempat 
jang subur 
komunisme. $ 

Di Tiongkck, demikian menteri | 
Mononutu,. harus diadakan peroba- 
han-perobahan. dalam pembagian 
tanah, karena disana terdapat. sis 
tim feodal tuan2. tanah, hal: mana 
tidak. terdapat, di Indonesia. Meski 
pun djumlah penduduk. Indonesi: 
dewasa ini meliputi 80 djuta djiwa. 
akan tetapi di Indonesia hanja ter- 
dapat sedikit pengangguran La 
dan sedikit sekali buruh jang be: 
kerdja dalam perindustrian, aa 
ga oleh karenanja hanja sedikit sa: 
dia kemungkinannja bagi kang 
me untuk berkembang. jan 

Menteri Mononutu ,  selandjutnja 
mengakui, bahwa Partai Komunis 
di Indonesia — mempunjai pimpinan 
jang kuat dan dapat pula mempe- 
ngaruhi beberapa perserikatan2 bu- 
yuh, akan tetapi kenjataan ini tidak 
merupakan - bahaja langsung bagi 
kemakmuran negara. Komunisme 
di Indonesia dewasa ini merupakan 
soal politik dan belum soal ekono- 
mi, demikian menteri Mononutu. 

Menurut Mononutu kesulitan ter- 
besar jang dihadapi oleh Indonesi: 
dewasa ini ialah, bahwa meskipun 
satuan2 polisi dan tentara berusaha 
dengan segiat-giatnja untuk mengem 
balikan keamanan, akan tetapi hing- 
ga kini pelbagai daerah di Djawa 
Barat dan Djawa Tengah masih sa- 
dja mengalami gangguan? dari fi- 
hak gerombolan.  Kebanjakan dari 
aksi2 gerombolan itu menurut du- 
gaan tidak dipimpin oleh kaum ko- 
munis, meskipun diantara- kalangan? 
resmi hanja sedikit sadja keragu- 
raguannja bahwa  fihak komunis 
memberi bantuan kepada gerombo- 
lan2 dipelbagai daerah di Indone- 
sia, demikian menurut koresponden 
United Press tadi. 
Lebih landjut menteri Mononutr 

menerangkan bahwa ia tetap “akar 
menduduki djabatan dutabesar In- 
donesia di RRT itu selama dike- 
hendaki oleh pemerintah, akan 
tapi ia ingin sekali untuk kembali: 
lagi di Indonesia apabila kelak pe 
milihan2 umum dilangsungkan. 

2 3 

t2- 

  

BEKAS MULTIMILJUNER 
SHANGHAI DITANGKAP 

Harian Djepang .. ,,/Mainichi” 
Selasa pagi mengabarkan bahwa 
polisi Djepang telah menangkap 
seorang saudagar . bangsa Tiong- 
hoa dan seorang Djepang. jang: 
mendjadi  kakitangannja,: dengan 
tuduhan bahwa mereka menjelun 
dupkan sedjumlah besar arlodji 

nak 

h : Di Surabaja 

tas gunung tersebut 
lina Auri. Sebagai telah 

a telegram : 
'akatau itu telah meletus sampai 27 

RI : TN , 1 

Irang tidak tampak lagi. 

guna perkembangan - 

#ra-kira djam 9 pagi di 

lah asing 

             

   

  

   

    

TAHUN KE VIH No. 36. 
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Kra- 

aja — Hudjan Abu: 

Krakatau di Selat Sunda kema- 
giat djika kita bandingkan dgn. 
1952. Tapi kiranja belum begitu 
ngan jang diperoleh ,,Antara” 
Berapi jang kemarin dulu siang 

dengan mengguna- 
dikabarkan, di- 

pada tg. 21 jang menjata- 

Pegawai2 tsb. menerangkan lebih 
djauh, bahwa keadaan kawahnja su 
dah agak berbeda dari pada Okto- 

|ber tahun jang lalu. Tebing2 masih 
ada tapi disebelah Tenggara dan 
sebelah Barat-laut “tampak sudah 
gugur. Dulu dipinggir2 kawah itu 
terdapat 4 buah solfatar, tapi seka- 
rang jang tampak hanja 2 buah. 
Selandjutnja fumarolenveld  disebe- 
lah Barat dari telaga kawah seka- 

Keadaan telaga tampaknja keruh 
dan berwarna oker, air mendidih 
membual dan mengeluarkan uap te- 
bal. Temperatuurnja belum bisa di- 
ukur. Mengenai pertanjaan tampak 
tidaknja akibat2 dan tanda2 bekas 
letusan hebat, diterangkan, bahwa 
mungkin djuga dalam letusan2 - itu 
keluar uap abu, tapi-ini karena be- 
kas hudjan tidak begitu- kelihatan. 
Selandjutnja pulau- Anak Krakatan 
itu tampaknja berwarna abu2 kehi- 
tam2an. Diterangkan djuga, bahwa 
baik pihak Auri maupun pihak Di- 
Las Gunung Berapi telah membuat 
potret2 dan gambar2 tangan dari 
keadaan kawah itu. 1 

Hudjan abu di Surabaja. 
Dalam pada itu dari Surabaja di- 
artakan, bahwa kemaren pagi ki- 

Surabaja te- 
lah terdjadi hudjan abu. ' Hudian 
abu itu tidak begitu kentara, ha- 
nja orang2 jang ada didjalanan da- 
pat melihatnja pada mobil2 janz 
berhenti dan daun pohon2an tam- 
pak agak keputih2an, Sampai djam 
14.00, saat berita ini ditulis tjuatja 
diatas Surabaja berawan dan mata- 
bari tidak tampak. Tidak didapat 
keterangan dari pihak resmi di Su- 
rabaja apakah ada kedjadian. luar 

biasa. k , 
Kepala Djawatan:  Pekerdjaan 
Umum Propinsi menjataakn, bahwa 
hudjan abu di Djawa Timur tidak- 

lagi, | mengingat bahwa 
gunung Raung tiap 2 sampai 5 me-| 
nit meletus dan melemparkan  ba- 
han2 ke-udara. Djika angin ..baik", 
maka mungkinlah abu itu sampai 
djuga di Surabaja, atau lebih djauh 
lagi. Seperti diketahui letusan per- 
tama gunung Raung terdjadi pada 
6 Pebruari j.l., dan sedjak itu te- 
rus-menerus meledak. Tapi sedjak 
waktu itu di Surabaja baru perta- 
ma kali ini ada hudjan abu. 
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Keterangan | 
PM Wilopo: 

Pemeritah Djuga Tak Be- 
narkan Adanja Paksaan 
Dim Penjelesaian Masa- 
alah Tanah Liar Di Su- 

matra Timur: 

ANTARA DELEGASI sront 
Persatuan Tani (FPT) jang terdi- 
ri dari Sidik Kartapati, Hartojo 
dan Kurdi dengan Perdana Men- 
teri Wilopo telah diadakan per- 
temuan pada . Senin pagi tgl. 23 
Maret 1953 di Pedjambon. Oleh. 
delegasi FPT dikemukakan aksi 
pentraktoran pesawahan dan per- 
kampungan rakjat di Sumatera- 
Utara jang memuntjak pada 18 
Maret jang baru lalu dengan ter- 
bunuhnja 6 orang rakjat tani 
dan djuga mengakibatkan berpu- 
tuh rakjat lainnja jang tidak ber: | 
daja mendapat Juka2 berat kare- 
na tembakan polisi jang menga- 
wal pentraktoran pihak  onder- 
neming dan pemerintah daerah. 
Oleh pihak delegasi  didesakkan 
supaja diadakan usaha sekurang2 
nja untuk menghentikan dan dja- 
ngan berulangnja :- pembunuhan   dan barang2 perhiasan dari Hong 

kong ke Djepang. Saudagar tadi 
sampai beberapa tahun j.l. terke- 
nal sebagai seorang multimilju- 
ner di Shanghai, sebelum ia me- 
mindahkan kekajaannja ke Hong 
kong. Ia bersama orang Pfepang 
tersebut tadi didakwa berusaha 
menjelundupkan segala kekajaan 
nja dari Hongkong ke Diepang, 
dengan maksud untuk menetap 
disana. 

DI SURABAJA TERBIT 15 
SURATKABAR. 

Dengan akan “ diterbitkannja 
harian ,,Surabaja Post” pada 
tanggal 1 April j.a.d di Surabaja, 
maka 15 harian kini sudah terbit 
di Surabaja. Jang sudah ada ialah- 
8 harian terbit berbahasa Indone- 
sia, sebuah terbit dalam bahasa 
Djawa, 2 harian terbit dalam ba- 
hasa Belanda, dan 3 lainnja da- 
lam bahasa Tionghoa. 
  seperti jang sudah terdjadi di- 

kampung Perdamaian di Sumate- 
ra-Utara itu, 

) Dan djuga dihentikannja aksi2 
pentraktoran jang mengantjam 
nasib sekurang2:nja 50.000 rak 
jat Indonesia di Sumatera-Utara, 
supaja dapat segera ditempuh pe 

.njelesaian dengan djalan — perun 
dingan dan setjara damai, demi 
kian keterangan jg disampaikan 
oleh Front Persatuan Tani pada 
pers. Seterusnja diterangkan, bah 
wa Oleh Perdana Menteri dinja 
takan akan penjesalannja atas 
peristiwa itu, dan dikatakan, bah 
wa. kedjadian2 itu pasti memba 
wa arti dan pengaruh . jg besar 
dalam, penjelesaian masalah  ta- 
nah di Sumatra-Utara. Oleh pe 
merintah sudah dikirimkan utu- 
san untuk mendapat keterangan2 
jang langsung dan dari dekat dan 

tbila nanti ada jang njata bersa 

  

    lah dan bertindak diluar batas 

Edisi 

    

SORE 
DENGAN BERITA? TERACHIR 

  

Radja Tini Saud 5 O VJ Ce t S C cd 1 da 

  
Gambar terbaru dari Radja Ibnu Saud dari Saudi Arabia. Tampak disini 
beliau sedang menjambut kedatangan Doctor Ghulam Mohamed (kiri) 
gobnor djendral Pakistan, jang datang mengundjungi radja 

di Istana Gasr Rurabbu pada tanggal 4 

  

Industrialisasi Ner 
gara? Asia Tenggara 

RADIO MOSKOW mengabar- 
kan dalam siarannja semalam, 
bahwa Sovjet Uni bersedia mem- 
bantu penglaksanaan  rentjana2 
industrialisasi negara2 Asia Teng- 
gara dengan melever kepada ne- 
gara2 tersebut. barang2 modal 
jang diperlukan bagi usaha itu, 
seperti perlengkapan2  pertam- 
bangan,  perlengkapan2 . Iistrik 
dan mesin2 ringan. Siaran. itu 
adalah bertalian . dengan . suatu 
tindjauan mengenai perhubungan 
dagang antara Sovjet Uni dengan 
RRT, dengan negara2 demokrasi 
rakjat lainnja dan dengan nega- 
ra2 lainnja didunia. 

Dikatakan dalam siaran itu, 
bahwa Sovjet Uni dalam konpe- 
rensi2 internasional senantiasa 

Ibnu Saud 
Maret 1953 j.l. 

    

Subadio Menantan 
| Kalau Mau Berkelahi Saja Lajani 

Saja Tak Pernah Takut Pada PKI —Katanja Pada 
Ir. Sakirman Dim Parlemen 

DALAM KELANDJUTAN pembitjaraan dalam sidang Par- 
Selasa siang 

pentjalonan ' anggauta Konstituante dan Par- 
amendemen Rasjad (PNI) cs dengan suara 

76 lawan 29 jakni jang meminta supaja 
an daftar tjalon perseorangan ataupun 

lemen pleno terbuka hari 
tuan tentang sjarat2 
lemen, disetudjui usul 

daerah pemilihan 

lain pada pembagian Lerosi-sisa. 

Disetudjui pula (dengan suara bu- 
lat) usul tambahan dari St.” Mak- 
mur, bahwa pemilih? jang ada di- 
luar negeri dianggap terdaftar oleh 
daftar-pemilih dari daerah pemilih- 
an tempat gedung Kementerian 
Luar Negeri berdiri, sehingga - de- 
ngan begitu mereka dapat pula me- 
madjukan tjalon2nja. Usul amende 
men Ir. Sakirman (PKI cs. 
meminta supaja jang boleh menija 
lonkan dalam daftar-kumpulan ha 
nja. partai2. politik 
milihan (kiescomite) dengan sjarat? 
ertentu ditolak dengan 
awan 43, begitu djuga 
ngan suara 90 lawan 22 
demen Sutardjo (PIR) 
la supaja orang? jang menurut fai- 
sal 61 UUD tidak boleh merang- 
kap djabatan anggauta Konstituan- 
te dan Parlemen,. harus meletakkan 
Gjabatannja djika mereka terpilih 
mendjadi anggauta. 2 

Ketentuan Sjarat2. 
Dengan diterima dan ditolaknja 

amendemen? tersebut diatas, maka 
ketentuan sjarat2 tentang pentjaton- 
an itu adalah sbb.: 
Dalam pemilihan umum nanti di- 

adakan 2 matjam daftar, jaitu daf- 
tar perseorangan .jang hanja me- 
muat satu tjalon dan daftar kum- 
pulan jang boleh memuat tjalon? 
hingga djumlah dua kali - djumlah 
kerosi untuk daerah pemilihan jang 
bersangkutan, tetapi penambahan 
ini tidak boleh melebihi 20. Se- 
orang tidak boleh ditjalonkan -a- 
lam lebih dari setu daftar dalam 
satu daerah pemilihan. Jang boleh 
ditjalonkan ialah orang2, jang me- 
menuhi sjarat untuk mendjadi ang- 
gauta. Untuk pembagian-kerosi-per- 
tama (eerste lezing) seorang tjaion 
jang dikemukakan dalam  daftar- 
perseorangan — ataupun daftar-kum- 
pulan dapat digabungkan dengar 
daftar-kumpulan lain jang dikemu- 
kakan dalam satu daerah pemilih- 
an. Untuk pembagian kerosi-sisa 
daftar-kumpulan ataupun daftar-ga- 
bungan dari satu daerah pemilihar 
dapat digabungkan lagi dengan 
daftar-kumpulan atau  daftar-gabu- 
ngan lain dari. daerah pemilihan 
lain. 
Seorang tjalon perseorangan atau 

tjalon pertama dari satu daftar- 
kumpulan ditjalonkan untuk satu 
daerah pemilihan oleh sekurang2- 
nja 200 orang pemilih jang nama- 
nja terdaftar dalam daftar pemilih 
dari. daerah pemilihan itu. Tjalon2 
selandjutnja — dari daftar-kumpulan 
itu dikemukakan oleh sedikit-dikit- 
nja 25 orang pemilih untuk tiap2 
tjalon. Pemilih jang telah 'menge- 
mukakan suatu daftar, tidak boleh 
turut mengemukakan daftar jang 
lain. Tiap2 tjalon jang dikemuka- 
kan harus menjatakan kesediaannja 
untuk pentjalonan itu pun 
djuannja tentang tempat jang di- 
berikan kepadanja dalam urutan 
daftar. 

    

usil amen- 
Cs. jang min- 

  

   

        

Insiden Subadio-Sakirman 
Sebelum sidang sampai kepada 

keputusan2 itu, terlebih dulu di- 

  

kekuasaannja padanja akan di 
adjukan tuntutan2 jan 
karena pemerintah memang lebih 
mengutamakan djalan -penjelesai 
an setjara perundingan dan sama 
sekali tidak dapat membenarkan 
dipergunakan paksaan (geweld). 
Demikian Perdana 'Menteri, me 
nurut keterangan FPT jg disam 
paikan pada pers. (Antara) 

  

Amer 
RADIO MOSKOW hari Sela- 

isa pagi kemaren menjiarkan dja 

waban pemerintah Sovjet  terha 
dap protes Amerika Serikat me 
ngenai insiden penerbangan jang 

terdjadi ketika tgl. 15 Maret jl. 

didekat semenandjung  Kamechat- 
ka, dalam mana Sovjet menjata 

kan bahwa pesawat terbang Ame 
    ka Langga 

rika jang bersangkutan telah me 
langgar wilajah Sovjet Uni. Da 
lam protes Amerika tadi dinjata 
kan, bahwa sebuah pesawat ter 
bang | 
15 Maret sedang melakukan 
nerbangan penjelidikan — tjuatja, 
ketika "pesawat tadi ada pada 
djarak 25 mil sebelah timur pan 
tai Kamchatka  (semenandjung 
Asia, wilajah Sovjet), maka se 

Lamkbaga 
1Kon Batavisasch 3 

van KunsslenerWata 

   

    

  

r Wilajah Sovjet 
konjong2 datang pesawat2 pem- 
buru Sovjet jang segera melepas 
kan tembakan2, hal mana dibalas 
oleh pihak Amerika. 

RB-50 Amerika ketika tgl. | 
pe Sebaliknja Radio Moskow me 

njiarkan dalam -maklumatnja me 
| ngenai djawaban Sovjet tadi, bah 
wa pesawat terbang Amerika jg 

| bersangkutan itu adalah sebuah 
“pesawat pembom F-59, dan me 

encotschap | 

nschevpan” 

an alssnbskananiaiki 

Indonesia 

  

maka 
diatas 

atas se 

sedjauh 

nurut hasil2 penjelidikan, 
pesawat ini telah terbang 
Tandjung Krestovoi dan 
menandjung Kamchatka, 
sampai 70 km dan dari pantai 
sedjauh 15 A 17 km, tak djauh 
dari desa. Mutnovskaya, lalu ter 
bang kembali kearah laut. Demi 
kian bunji djawaban pemerintah 
Sovjet terhadap protes Amerika 
Serikat. (Antara-UP) 

jang 

dan komite-pe : 

     

persetu- 

pada pembagian kerosi pertama (eerste lezing). 
Selain itu supaja daftar-kumpulan 
suatu daerah pemilihan dapat digabungkan 
kumpulan ataupun daftar-gabung an lain 

  
g setimpal, ! 

mengandjurkan supaja diadakan 
perdagangan internasional fang 
bebas diantara semua negeri dan 
bhw pendirian Sovjet Uni jg de- 
mikian ini telah pula dikemuka- 
kan dalam konperensi Ecafe jang 
terachir di Manila. Seperti telah 
kita kabarkan, konperensi Ecafe 
di.Manila itu telah . bersepakat, 
bahwa perdagangan dengan. So- 
vjet Uni akan meringkan - beban 
negara2 Asia Tenggara dewasa 
ini. (Antara). 

- 

kemaren mengenai keten- 

TITO BERTOLAK 
Kelaksamanaan Inggris hari Sabtu 

mengumumkan bahwa marsekal Tito 
dari Jugoslavia Sabtu pagi telah ber 
tolak dari pelabuhan London menu 
dju Jugoslavia, demikian kantor pe 
nerangan kedutaan Inggris di Dja- 
karta. 

mengenai United Press mengabarkan lebih 
2 djauh bahwa marsekal Tito dikawal 

oleh beberapa kapal torpedo Inggris. 

dibolehkan penggabung- 
daftar-kumpulan dari suatu 

dari 
lagi dengan daftar- 

dari . daerah pemilihan 

maupun daftar-gabungan 

adakan perdebatan 
usul2 amendemen. Mula2 menge 
rai usul amendemen Ir.  Sakir- 
man (PKI) 'cs jang “ditanda-ta- 
agani djuga oleh Mr. Tadjuddin 
Noor (PIR), Asrarudin (Partai 
Buruh), Maruto (Murba), Otto 
Rondonuwu ' (Progresip),  Kasimo 
(Katolik) dan Sumarto (Parkin- 
do). Usul amendemen. ini merupa 
kan hasil dari usaha merumuskan 
amendemen . Sakirman dengan 
para pengusul lain. 

Pokok dari usul itu ialah supa 
ja daftar-kumpulan hanja dapat 
tadjukan” olen organisasi2 poli- 

tik, baik berbentuk partai mau- 
pun kiescomite jang dalam per- 
aturan dasarnja memuat djelas 
tudjuan program -politik kenega- 
raan dan kemasjarakatan serta Ia 
rangan bagi anggauta?nja untuk 
merangkap  mendjadi anggauta 
organisasi politik lainnja. Sjarat 
bagi organisasi politik itu ,ialah 
mempunjai tjabang sekurang-ku- 
rangnja 25 atau sub-komite pe- 
milihan jang tersebar sedikitnja 
dalam 3 propinsi. 

Kalau mau berkelahi 

Ketua fraksi PSI Subadio meno- 
lak usul amendemen tersebut sebab 
menurut Subadio hakekatnja meng- 
hendaki - supaja pemerintah turut 
mengatur disiplin partai, sedang 
sjarat2 jang diusulkan oleh amende 
men itupun menurut Subadio terla- 
lu berat, sehingga mengurangi hak 
azasi rakjat. Subadio meminta su- 

SerbuanBersama 
Diusulkan Oleh Chiang Utk 

Mendarat Di Tiongkok 
Chiang Menjesal Dulu Menuruti Po- 

litik Tidak Baik Amerika 

DJENDERAL CHIANG KAI SHEK hari Senin diberitakan 
telah mengemukakan ,,usuP?” supaja pasukan2 anti-Komunis di Ko 
rea, Indo China dan Taiwan dikonsolidir dibawah satu komando 
dan memusatkan usahanja dalam serangan terhadap Tiongkok Da- 
rat. Dikatakan,- bahwa gerakan itu adalah djalan jang paling baik 
untuk menembus djalan-buntu di Korea. Chiang Kai Shek menge- 
mukakan pendapatnja itu dalam suatu pertjakapan di Taipeh de- 
ngan Roy W. Howard dari harian2 Scripps Howard, jang diumum- 
kan di New York hari Senin. Menurut Chiang, suatu orang dengan 
kesanggupan seperti djenderal Clark, komandan pasukan2 PBB js. 
sekarang di Korea, harus memimpin komando pasukan2 jang dikon 

. 

solidir itu. 

Mr. Djody: 
Modal Asing Takut Ka- 
rena Soal2 Keamanan 

& Perburuhan 
Ketua: seksi luar negeri parlemen 

mr. Djody Gondokusumo  mene- 
rangkan, bahwa jg primair. untuk 
menarik modal asing itu adalah sia 
rat2 defacto keammnan dan politik 
perburuhan jg dianut oleh pemerin- 
tah. Prinsip2 seperti jg disetudjui 
kabinet adalah  secundair.  Djody 
berpendapat, bahwa keadaan kea- 
manan dan suasana perburuhan pa- 
da waktu ini masih belum memuas 
kan. Kedua faktor inilah jg sesung- 
guhnja mengchawatirkan kaum pe- 
ngusaha asing untuk menanam mo- 
dalnja. Bilamana keamanan dan 
suasana perburuhan sudah baik, de 

    

paja para pengusul memikirkan lagi 
halwini. “ Saja tolak ' pemerintah 
mentjampuri partai saja”, demikian 
Subadio. 

Ir. Sakirman menginteruptir: ,,Me 
ngenai mogok djuga?!” 

Subadio: ,,Kita sama2 protes, 
pi djangan ikut menjusun”. 

Sakirman:  ,,Tapi saudara 
protes”. 

Subadio: Itu soal saja. “Kalau 
maw berkelahi boleh, saja lajani, 
saja tidak pernah takut sama PKP. 

Sesudah insiden tersebut ketua si 
dang Mr.: Tadjuddin Noor mem- 
beri kesempatan kepada Ir. Sakir- 
man cs. untuk mengadakan  peru- 
musan buat kedua kalinja terhadap 
usul2- amendemennja. Perumusan 
kedua kalinja berhasil mengurangi 
sjarat2, antara lain tentang sjarat 
larangan bagi anggauta2 organisasi 
politik  mendjadi anggauta organi- 
sasi politik lainnja, dan menentu 
kan sjarat bagi partai politik seku- 
rang-kurangnja 25 tjabang dan ter- 
sebar - dalam 3 “daerah pemilihan 
(bukan 3 propinsi). 
Perumusan kedua kali ini terus 

dipungut suara dan ditolak dengan 
suara 81 lawan 43 seperti tersebut 
diatas. Pada pembitjaraan terhadap 
perumusan pertama, tidak menjetu- 
djiui pemerintah,  Masjumi, PNI, 
Demokrat, PSI, Abdulhajat dan Mr. 
Burhanudin, sedang Yamin -menje- 
tudjuinja. (Antara). 

ta- 

tidak 

  

  

Dalam pertjakapan itu Chiang Kai 
Shek menjatakan djuga, bahwa da- 
lam tahun2 sebelum Mao Tse Tung 
berkuasa di Tiongkok, politik Ame 
rika di Timur Djauh adalah ..tidak 
sehat”. Sebenarnja ia harus menolak 
saran2 Amerika jang tidak sehat itu 
dan kini ia merasa menjesal tidak 
berbuat demikian. Tetapi Chiang 
Kai Shek menegaskan, bahwa jang 
bersalah adalah dirinja sendiri. Di- 
njatakannja. bahwa pasukan2 anti 
Komunis di Asia harus bersatu atau 
mereka satu per satu akan dihantjur 
kan oleh pasukan2 Komunis jang 
bersatu. Peperangan jang kini sedang 
berlangsung di Korea dan Indo Chi 
na harus dipersatukan dengan sera 
ngan pasukan Taiwan jang hendak 
dilakukan terhadap Tiongkok Sela- 
tan. Ini adalah djalan paling baik 
dan tjepat untuk menembus  dead- 
lock di Korea, demikian Chiang. — 
Antara —. UP): ngan sendirinja modal “asing akan 

Latihan pendaratan. | membandjiri — Indonesia, — demikian 
Dalam pada itu letnan djenderal | pendapat mr. Djody  Gondokusu: 

Franklin Hart, komandan pasukan2 | mo (Pia). 
tentara laut Amerika di Pasifik, pa 
da hari Minggu telah tiba di Taipeh 
untuk berunding dengan pembesar2 
angkatan laut Tiongkok Nasionalis 
mengenai latihan pasukan2 tentara 
laut Tiongkok Nasionalis dalam ge 
rakan2 pendaratan amphibi.  Djende 
ral Hart ialah opsir. tinggi tentara 
laut Amerika jang pertama datang 
di Taipeh sesudah perintah denetra 
lisasi pulau Taiwan oleh presiden 

Eisenhower. Djenderal Hart antara 
lain akan merundingkan  masalah2 
tehnis jang bertalian dengan pengiri 
man serdadu2 tentara laut Tiongkok 
Nasionalis untuk mengikuti latihan2 
'ebih landjut dalam gerakan penda 
ratan amphibi dipangkalan2 Ameri 
ka di Pasifik, sesudah mereka sele 

Ikuti latihan2 tingkat perta 
wati. (Antara — Reuter), 
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MERDEKA 

  
  

G., REBO 25 MARET 1953. 

Membuka Djalan 
  

Bean ! : 2 
— —— —— Setelah presiden Amerika Serikat Eisenhower memper- 
dengark: aa ln menjambut adjakan Malenkov untuk meng- 
adakan pertemuan, maka wakil Indonesia di P.B.B. 'Palar bermaksud 
akan mengadjukan resolusi disidang umum P.B.B. jang mengharapkan 
dilangsungkannja pertemuan antara Eisenhower dan Malenkov. Dalam 
hubungan ini, maka suara-suara dari pihak Amerika Serikat dan Soviet 
Russia patyt di tikan, sebelum kita menindjau lebih dalam' usaha 
Palar. Begitulah suara radio Moskou dengan hebatnja menjatakan, bahwa 
Sovjet Russia ingin hidup damai, djuga dengan rakjat Amerika dan rak- 
jat lainnja. Pun Amerika Serikat sendiri tidak mau kalah suara dengan 
Sovjet Russia. John Foster Dulles berpendapat, bahwa tawaran damai 
jang konkrit dari pihak.Sovjet untuk mengadakan pertemuan damai ting- 
kat tinggi mungkin akan Bana dalam bentuk usaha informil di P.B.B. 
Dan setelah dalam prinsipnya diputuskan untuk mengadakan pertemuan 
semdtjam itu, “alat-alat politik Amerika Serikat di Moskou dapat digerak- 
kan dengan sungguh-sungguh. SN 
— — — —— — Demikianlah suara-suara dari pihak Amerika Serikat 
dan Sovjet Russia jang patu: diperhatikan guna mengukur keinginan ser- 
ta kemauan damai jang telah menggelora diseluruh dunia. Sebagai orang 
jang mendjadi pandangan seluruh dunia, maka Malenkov dan Eisenho- 
wer mestinja ti akan mempermainkan dunia jang memang haus akan 
perdamaian. Tegasnja suara-suara jang telah mereka tiupkan keseluruh 
pelosok dunia seharusnja di-ikuti oleh perbuatan:perbuatan jang bisa 

  

      

mendekatkan kemauan. Dan pergolakan politik diwaktu belakangan ini, 
seperti perhubungan Inggris dan Jugosiavia mungkin mempengaruhi ter: 
laksananja pertemuan kedua djago dunia Eisenhower dan Malenkov. 
Dan bagaimana kelandjutan daripada suara-suara itu mungkin dapat kita 
ketahui dalam hari-hari jang akan datang ini. 
'— — — — — Iahu 'akan perkembangan politik dunia jang memang 
ingin akan tertjiptanja perdamaian, maka Palar berusaha iintuk men- 
dekatkan Eisenhower dan Malenkov. Sebagai bangsa jang tjinta damai 
dan. gandrung akan perdamaian, maka kita sangat menjetudjui usaha 
Palar tsb. Usaha Palar ini merupakan ichtiar membuka djalan, supaja 
suara jang telah diperdengarkan oleh Malenkov—Eisenhower itu dapat 
lekas diudjudkan.  Djadi bukennja merupakan suara jang hilang di- 
hembus angin. Dengan usahanja itu Palar membuktikan djuga kesang- 
gupannja sebagai wakil dari negara jang mendjadi anggauta P.B.B. Dan 
menurut pendapat Palar sekarang inilah waktunja untuk mempertemu- 
kan kedua djago dunia jang telah melahirkan keinginannja' akan meng- 
galang perdamaian. Dan hasil tidaknja usaha itu bukannja terletak pada 
Palar, tetapi pada kedua djago dunia tsb. Jang pasti ialah, bahwa wakil 
Indonesia telah mempergunakan kesempatan baik untuk turut mengisi 
serta menggalang perdamaian. Sekarang terserah pada Eisenhower— 
Malenkov untuk meudjiudkan kemauannja mendjadi bukti njata jang ti- - 
dak dapat diragu-ragukan lagi. 1 

Kabar Kota 

Import Tjengkeh 
Supaja Diserahkan Kepada Importir 

Nasional 
(Oleh : Wartawan Kita) 

SEDJAK TAHUN 1950, djumblahnja Paberik Rokok Kretek 
diseluruh Indonesia ada 1026 buah, tetapi sekarang ini hanja ting- 
gal Ik. 300 paberik, dimana pekerdja'annja terbatas, jakni ada jang 
1 minggu bekerdja terus kemudian berhenti dan paberik lainnja Ia 
gi 1 bulan hanja bekerdja 5 hari. Hal ini disebabkan, karena su- 
litnja didapatkan tjengkeh atau kurangnja tjengkeh dikasih masuk " 
di Indonesia, demikian wakil Gapperon Djawa Barat dalam pertja- 
kapan dengan wartawan kita. -$ 

  

  

Lebih djauh dikemukakan, bah 
wa dalam tahun 1950, tiap bulan 
nja pabrik2 rokok telah membu 
tuhkan 1000 ton tjengkeh. Teta 
pi sebelum dan sesudahnja dipe 
gang oleh PPTI, ternjata pema 
sukan tjengkeh ini mendjadi 5000 
ton setahunnja. 6096 dari djum 
lah tsb. adalah untuk Djawa-Te 
ngah, 3096 untuk Djawa Timur 
dan sisanja untuk lain2 daerah 
Gi Indonesia. 

GUBERNUR BUDIONO 
SAKIT. 

Pagi ini dengan plane pertama 
telah berangkat gubernur Budio- 
ao ke Djakarta, untuk dirawat 
disana selama 1 bulan guna me- 
mulihkan kesehatannja. 

BASKETBALI. 

Kesudahannja pertandingan Bas- 
setball jang diadakan kemaren ma- Mengenai kesulitan tjengkeh jg 'am dilapangan Lung Hua,  Plam- 

telah dihadapi oleh pelbagai peru 

  
(Maupun 

2. (Weh Warta an 

    

  

. jang 

garan tahun 1953 ini sebagian 
tuk pemeliharaan biasa 1 
nja: gadji, makan, pakaian dan 

dan kapal terbang. 

4 Anggaran belandja 1953. 
Sebagaimana “telah diketahui ang- 

garan belandja untuk Kementerian 
Pertahanan tahun ini sebesar Rp 
2.879.850 sedangkan dalam tahun 
1952 Rp. 3.930.000,—. Dalam pen- 
djelasan 'itu dinjatakan, bahwa ber- 
hubung dengan keadaan “ keuangan 
negara jg amat sulit dalam. -tahun 
ini, maka anggaran - dalam tahun 
ini direntjanakan atas dasar pengu- 
rangan dan penghematan jg “seluas- 
luasnja, baik mengenai belandja pe 
gawai, maupun — terhadap - belandja 
barang dan belandja modal... Ten: 
tang belandja pegawai diperhitung- 
kan kemungkinan adanja afvloeieng 
dari anggauta militer ataupun pega 
wai sipil jg dirantjangkan  berang- 
sur-angsur hingga 60.000 militer, 
sedangkan untuk belandja barang 
hanja disediakan biaja sekadar utk. 
mempertahankan" tingkat hidup ang 
gauta Angkatan Perang, serta utk. 
penjelenggaraan (instandhouding) 
djawatan2 dgn  sederhana-sederhana 
nja, dan selandjutnja . pemeliharaan 
biasa jg sehemat-hematnja — dari 
alat2 Angkatan Perang seperti ken- 
daraan bermotor, kapal dan kapal 
terbang, bebangunan dsb. 5 , 

Mengikuti rangka pembatasan? ini 
maka untuk belandja modal hanja 
disediakan sekadar seberapa perlu 
(commitment) untuk  melandjutkan 
dan menjiapkan pembajaran2 kon- 
trak2 tentang pembelian? ' ba- 
rang2 modal (kapal, kapal terbang 
dsb.) dan pembangunan2, jg. mana 
telah mendapat pengesahan dalam 
tahun 52, tetapi pada achir tahun 52 
belum dapat dilaksanakan seluruh- 

nja. i 
Berhubung dengan tidak ada ke- 

longgaran sama sekali untuk meng- 
adakan persediaan uang guna per- 
tumbuhan Angkatan Perang selan- 
djutnja, maka dalm tahun 53 ini ti 
dak ada rantjangan2 baru mengenai 
pembelian 'alat2 inventaris seperti 
kendaraan2 bermotor, alat2 mesin. 
perhubungan dsb. dan sama sekali 
tidak ada rentjana baru dari belan- 
dja modal, misalnja untuk. pembeli- 
an kapal, kapal terbang atau beba- 
ngunan baru. Selandjutnja dibentang- 
kan, bahwa djikalau rantjangan peng 
hematan dan pengurangan itu seper 
ti jang tersebut diatas tidak' tertjapai 
maka kelak pada waktunja akan di 
usulkan anggaran tambahan hingga 
djumlah jang diperlukan. 

245 “Pengeluaran . Angkatan 
P . Darat. 

Penbeluaran Angkatan Darat utk. 
tahun 1952 didasarkan pada susunan 
Ik. 200.000 anggauta militer, 20.006 
pegawai sipil dan 75.000 pekerdja 
harian. Biaja untuk keperluan ang- 
katan darat dirantjangkan Rp. 2.061. 
000.000 dalam tahun 52 dan Rp. 2. 
471.100.090. Keperluan uang itu ada 
lah untuk gadji pegawai Rp. 976.060. 

pendidikan Rp. 25.000.000., - peralat 
an Rp. 150.000.000 perbekalan, ma 
kanan dil Rp. 500.000.000, paberik 
sendjata 25.000.000., kesehatan Rp. 
20.000.000., pemeliharaan bangunan 
Rp.20.000.000.,. pengankutan perdja 

       

takan, bahwa pengeluaran untuk pertaha 
amat berat atas anggaran negara, tetapi harus diperhatikan, 

bahwa dengan usaha2 penjempurnaan 
jang telah dilakukan, dalam suasana sekar 
mentjapai sjarat2 persendjataan suatu tentara 

(routine-uitgaven) jang terpenting diantara- 

tor, perdjalanan, pemeliharaan perum | 
, Sedangkan untuk pembelian 

jang berupa belandja modal sama sekafi tidak : : 
alam anggaran tahun ini. Pun 

uang untuk persendjatsan berat. 

000., belandja barang Rp. 80.000.000 

sahaan rokok dalam achir tahun 
1952 dan permulaan th. 1953 di 
katakan, bahwa ini disebabkan 
karena soal teknis dengan diada 
kannja single buyer oleh Peme- 
rintah.  Prinsipnja — Pemerintah 
mendjalankan geleide ekonomi, 
merehabiliteer perusahaan2 jang 
terbelakang dan melenjapkan sis 
teem import kolonial jang masih 
belum didjalankan sebagaimana” 
diharapkan, hingga PPTI belum 
dapat mendjalankan distribusi 
tjengkeh setjara memuaskan. Se 
landjutnja wakil tsb. mengatakan 
setudju 10096: apabila import 
tjengkeh ini diserahkan kepada 
Importir Nasional. Ditambahkan 
pula keterangan? mengenai Gap 
pri/PPTI, hingga beberapa. ang 
auta telah keluar dan achirnja 
membentuk GAPERON jg men 
dapat bantuan dari GABID. 

Atas pertanjaan tjara2-nja GA 
PERON dapat mendjalankan tu 
gasnja setjara baik dituturkan, 
kalau andai kata ada pembagian 
tjengkeh,. 209c- dari dijumlah 
tengkeh ini harus diserahkan ke 

. pada perusahaan2 kotiil dan 1076 
diserahkan kepada perusahaan ig 
yarus  direhabiliteer kedudukan 
nia (paberik2 modal keijil). dan 
Sisahja dari djumtah tsb. baru di 
bagi2-kan kepada” “perusahasn2 
rokok kretek atas dasar besar/ ke 
tiilnja pembelian tjukai. Inilah 
dikatakan” 
APE IN 3 

Atas pertanjain mengenai back 
ground ticaskch dikatakan, bah 
wa kesw'itan2 itu bukan mendia 
di kesalahannja GAPPRI dan PP 
TI. tetani pedagang2 di Singapo 
re jang tdak kena dipengaruhi 
oleh neseri2 ,/Thc Big Five”. De 
mikianlah saran2 jang diberikan 
kepada (pers. . 

  

  

MENGASO Dt TAWANG- 
MANGU. 

i 

| Dalam hari2 Puasa bulan Mei, ' 
oleh Jajasin 47 Agustus: di Sema 
rang akan diberi kesempatan ke- 
paca Y) murid2 Sekolah Rakjat 
diseluruh Djawa Tengah untuk 
mengaso di Tawangmangu sela- 
ma.2 minggu. Inilah angkatan 

  

kedua jang pernah diberikan ke- 
pada murid2 sekolah, sedang jg. 
pertama terdiri dari 40 murid da- 
ri Sekolah Landjutan di Djawa ' 
Tengah. Boajanja berikut ongkos 
spoor/bis sampai di Tawangma- 
ngu (pulang pergi) untuk angka- 
tan kedua ini Rp. 15:000,—, se- ' 
dang beaja bagi angkatan perta- 
ma ialah Rp. 6000,—. 

  
mendjadi prinsipnja | 

| membentuk Komite an , 
|maian Daerah Semarang terdiri dari | kar 

f 

| residenan). 

Ditan, Semarang sbb.: 
Chun Sing (Bandung) Pheng 

Yu Hui (Smg.) wanita 8—132. Da- 
'am pertandingan ini Pheng Yu Rui 
andjuk keunggulannja, terutama pc 
main Rika jang main gilans-temi- 
ang. Antara Chun Shing dan: Sim 
Yu Sze flaki2) 22—17. Chun Sing 
5ag. laki jang mendjadi djvara di 
Bandung selama main di Semarang 
tidak sampai ka! hal mana mens 
andjukan kekuatannja. 

lanan Rp. 60.000.000, invaliden 12. 
000.000 dil Rp. 8.000.000 dan belan 
dja modal Rp. 125.000.600. 

Tentang CTN dan demo- 
bilisan peladjar. 

Tentang Corps Tjadangan Nasio- 
nal dinjatakan, bahwa anggauta ten 
tara Angkatan Darat jang tidak ma 
suk susunan organiek. militer dima- 
sukan : kedalamnja, tetapi meskipun 
demikian, gadji, ongkos makan dsb 
untuk mereka tetap melalui saluran 
administrasi militer. Ditaksir djum- 

  

HARGA EMAS. 
  

Tgi. 
Djakarta: 

No. 1 Rp. 41,25, 
Surabaja: Harga 

Rp. 40.70. 
Singapura: 

beli Str. $ 162,50/, penijual 

167,50. 
Hongkong: Emas lantakan per 

tsel HK $ 270,125. 
Bangkok: Emas lantakan per tae 

weight 332 ticals. : 

KONGRES RAKJAT UNTUK 
PERDAMAIAN SOKONG 

SIKAP PALAR 
Kongres Rakjat untuk Perdamsgian 

daerah Semarang tgl. 21 dan..22/3 
dengan suara bulat a.l. menjokong 
Sikap wakil tetap Indoresia di PBB 
L. N. Palar, jang mendesak 'diada- 
kannja perundingan. antora Presides 
Amerika Serikat Risenhower din P. 
M. Sovjet Uni Malenkov untuk me 
ngurangi ketegangan? “internasional. 
sebagai langkah kearah perundingan 
dan persetudjuan perdamaian antara 
Lima Negara Besar Amerika Serikat 

Soviet Uni, Inggeris. RRT dan Pe- 
rantjis. Selain itu pun kongres men 
desak agar masalah Irian Barat sele 
kasnja diselesaikan, karena tetap di 
dudukinja wilajah Indonesia itu cich 
pemerintahan Belanda merupaka: 
sumber peperangan. Kongres menja 
takan kejakinannia, bahwa perang 
dunia IH harus dan musti dapat di 
elakkan. 

Kongres 

24 Maret. (Ant.-UP-Comten. 
Harga nominal emas 

No. 2- Rp: 4075: 
pendjual 

PEMINAT TEMPAT PEMAN- 
DIAN MAKIN MENINGKAT 
Pemandian umum Kota Besar Se 

marang di Stadion selama tahun 
1952 mendapat penghasilan Rp. 155. 
595,50 sedang dalam tahun 1981 
tertjatat Rp. 115.010,85.  Djumiah 
pengandjung menurut pendjualan 

Emas Tantakan pem- 
Str. $ 

  

orang dewasa, 68092 anak2 dan jg. 
merupakan rombongan» ada 188 
rombongan perkumpulan dan 21 
rombongan anak2 sekolah. Selama 
2 bulan jang terachir ini djumlah 
pengundjung rombongan telah ber- 
tambah 30 rombongan perkumpulan 
dan 38 rombongan anak2 'sekolan. 
Sementara itu permintaan tempat/ 
waktu. dari pelbagai perkumpulan 
hingga sekarang masih banjak jang 
belum dapat dipenuhi, “karena tak 
dapat lagi mengurangi waktu untuk 
umum, demikian keierangan 
Kepala Pemandian Umum Kota B 
sar Semarang. : : 

KEBAKARAN. 
Antara djam 5 kemaren sore 

tempat penjimpanan kapur dekat ge 
dung Sekolah Pelajaran di Djl. Si- 
walan telah terbit kebakaran. Kc- 
bakaran itu disebabkan karena ka- 
pur jang disimpan didalamnja  ter- 
kena air hudjan “hingga mendidih 
dan dapat menimbulkan api 
terus mendjalar pada atap. Keba- 
karan dapat segera dipadamkan oleh 
Barisan Pemadam Api Kotapradja 

tersebut telah berhasill dan kerugian jang diderita ditaksir 
Pembela Perda|l.k. Rp. 2000,—. Kapur jang terba- 

adalah miliknja Pemborong 
35 orang dari golongan2 intelektuil, | .Wisma” jang akan dipergunakan 
pegawai2 negeri dari pemerintahan| untuk pembangunan Sekolah Peia- 
daerah, agama, kepolisian, anggavta | jaran. 
DPRDS, pengusaha2, pemimpin2 bu ANK NUSANTARA 
ruh, pemuda, peladjar, wanita dan BERDIRI, 
golongan kesenian, Dengan akte notaris di Semarang 

Oleh kongres dipilih sebagai ketua telah didirikan Bank Nasional ,,Nu 
TI, Ir dan TII komite pleno: Osi Liong santara”, 
Thay (pengusaha dan anggota PNI), dalam lapangan bank disamping 
Mr. A. Djoyo .adiningrat (advekat) Bank2 Nasional jang sudah ada se- 
dan Ki Ronggo (pegawai tinggi ka-' perti Bank Timur, IBC, Bank Su 

rakarta dil. Kapitaal jang telah di- Dalam Komite | 

setor sedjumlah Rp. 1000.000,—. | 

   

  

Cu 

   

    
Harian | 

selain mereka itu dipilih 16 orang: | | 
bagian organisasai dipegang oleh in| Sebagai presiden direktur Bank tsb. ' 
spektur Djawatan Kreta Api Slamet, adalah R. Marjunan dan direktur- 
Penerangan: S.W.  Kuntjahjo. dari nja Kho Be Oen Gwan, Mr. Sujudi, 
Partai Rakjat Indonesia, Keuangan: Mr. Kasman Singodimedjo, Mr, 
anggota DPR daerah St. Batuah dan Kho Siok Hie, Dr, Notonindito dan 
Kebudajaan/Olahraga: Sjamseeri. R. Ramelan, 

  

kartjis selama tahun jl. ada 390427 is 

Jari: 

di. 

jang. 

jang bekerdjanja chusus | 

lin y Pegawai Mi ter 

Kita Di Djakarta) 

  

| DALAM MEMORI pendjelasan Kementerian Pertahanan me D 13 an merupakan beban! 

  peralatan Angkatan- Perang 
ang masih belum pula 

tara jang selajaknja. Ang- 
besar hanja merupakan biaja2 un- 

  

     
   

  

kapan, alat2 asrama dan kan 
han dan kendaraan, kapal, 

rang? inventaris 
apat dimasukkan 

tidak ada termasuk: 

     

  

| pula 

  

ilah jang masuk dalam CTN ini be 
jumlah 30.000 erang. Kepada mer 
ka diberikan pendidikan dalam lap: 

Ingan pertanian, perchewanan, per- 
hikanan, perindustrian, pertukangan 
|dsb., dengan maksud, bila .mereka 
ditransmigreer keluar Djawa, maks 

| mereka telah memperoleh dasar per 
| didikan jang tertentu.jang akan ber 
| guna sekali dlm daerah transmigra 
dimana mereka “ditempatkan.. Buai 
mereka ini: dikeluarkan “belandja dim 
tahun 1952 Rp. 

   
    

”110:000.000 dan da: 
lam tahun 53 Rp-127150.000.- “ 

" Untuk Demobilisan Peladjar, seba 
gai penghargaan djasanja dalam ma 
sa perdjoangan untuk. mentjapai ke 
merdekaan, kepada tentara peladjar 
jang tidak masuk dalam susunan ke 
tentaraan diberikan bantuan, beru- 
pa uang saku alat2'peladjaran, dll: 
disediakan bantuan « untuk 11.006 
orang dalam tahun 53. Rp. 36.000. 
000 dan tahun 52. Rp. 26.000.000. 

dan sekolah Tinggi Rp. 150 seorang. 

Pengeluaran angkatan laut. 
Pengeluaran untuk Angkatan Laut 

untuk tahun 1952: didasarkan pada 
susunan 6.925 anggauta militer dan 
5.400 pegawai sipil dan pekerdja ha: 
rian. : 
Dan biajanja'dalam tahun 1952 

dirantjangkan Rp. 429.000.000. dan 
tahun 1953 Rp. 230.000.000. Dalam 
tahun 53 diantaranja bejandja pega 
wai Rp. 54.000.000 dan belandja mg 
dal Rp. 50.000.000., termasuk pem- 
belian kapal2 dan pembikinan bangu 
nan untuk asrama. Si 

Pengeluaran angkatan udara, 
Pengeluaran Angkatan Udara unb 

sunan 11.000 anggauta militer 
8.900 pegawai sipil dan harian. Ran 
tjangan biaja dalam tahun 52? Rp. 
480.000.000 dan tahun 53 Rp. 272. 
000.000./ Diantaranja termasuk be- 
landja pegawai Rp. 72.000.000 din 
belandja modal Rp. 25.000.000 jang 
kegunaannja termasuk pembelian pe 
sawat terbang, pembikinan bangunanf 
asrama dan lapangan terbang. r 

Tan Soen Hian| 
Anak Keramat . 

Setelah Mimpi Lalu 
Punja Kekuatan 

Gaib g 
(Corr. Sendiri) 

SEORANG ANAK Ielaki ber 
nama Tan Soen Hian, umur 16 
itahun di kota Wonosobo, baru2 
jini kelihatan mempunjai  kepan 
| daian jang gaib, ialah dapat me 

  

  

ngan gambar istinewa 
po 

Jang bersekolah S,M.P. diberi tun- 
djangan Rp. 100., S.M.A. Rp. t2s| 

tuk tahun 1952 didasarkan pada su: 
dan |. 

1 60.0000rangAkanBerhenti 

  

et otomatis jang dipasang pada 

Jihak Amerika, jang menundiukkan 

Sebagaimana 
menurut fihak Amerika katanja pa 
Russia hendak mendekati iring2Zan 
“membawa presiden Ersenhower 

£ 

& 

“Tjukai 
Sidah Ada 

s Kas 
Keterangan sdr. 

wa dari hasil seluruh padjak di 
besarnja Rp 3.701.519.735.— 

besarnja masing2 Rp 401 djuta 
| djumlah import lebih Rp. 1.001 
$ mengharapkan 
produsen dalam negeri dan buruh 
ngi kelebihan import dengan dja 

ran tsb. Sarpan 

Adanja bea dan tjukai jang hing- 
ga kini mendjadi tugas dari djawa- 
tan Bea dan.Tjukai bukan soal ba- 
ru bagi Indonesia, karena bea dan 
tjukai sudah ada sedjak zaman Mat 
djapahit jang dikerdjakan oleh pe- 
merintah keradjaan tersebut.  Dite- 
tangkan selandjutnja, bila dibanding 
dengan Eropa Barat, misalnja di 
Perantjis,  timbulnja ' pemungutan 
bea dan tjukai di Indonesia ada ter 
belakang satu abad, karena didae- 
rah Eropa Barat telah mulai ber- 
laku-sedjak abad jang ke-Il. 

: Dizaman Madjapait. 
Berlakunja peraturan pemungutan 

bea dan .tjukai pada zaman Madja- 
pait tersebut melulu bersifat men-   njembuhkan orang sakit, mene 

mukan barang jang hilang dan 
menebak kehendak atau nasib 

torang. Banjak orang2 tua muda, 
"lelaki dan perempuan jg datang 
minta - pertolongannja, bahkan 
ada jang dari luar daerah kabu 
paten, dan kebetulan banjak jang 
berbukti. Anak tsb. tidak meng 
harap pemberian apa-apa, hanja 
dari kerelaan orang2 jang minta 
pertolongannja, ada jang membe 
rikan uang atau barang. 

Menurut keterangan jang kami 
dapat, asal. mulanja anak terbe 
but mempunjai kepandaian jang 
keramat itu, “ialah pada suatu 
malam ia tidur bermimpi: berte 
mu dengan almarhum ajahnja, : 
memberinja nasihat supaja ia 
mendjumpai seorang tua “jang 
bertempat tinggal dibelakang mes 
djid besar: Wonosobo. Kemudian 
nasihat itu ke-esokan harinja di 
taksanakannja, «dan ditempat jang 
ditundjuk itu (belakang masdjid) 

berdjumpa dengan seorang 
kakek jang tidak dikenal dan 
memberinja- suatu ,,djimat” jang 
' membikin ia mempunjai . kepan 
|daian jang .adjaib itu. Seperti di 
ketahui dibelakang masdjid. Wo 
nosobo terdapat suatu . petilasan 
(bekas pekarangan. . — Djw.)-nja 
Kjai Walik, ialah orang jang pcr 
tama2 membuka desa Wonosobo, 
demikian tulis pembantu" ,Suara 

| Merdeka.” 
: 

  

   

  

  

SIARAN R.R.I. SEMARANG 
Rebo 25 Maret '53. 
Djam 17.00 pembukaan: 17.05 Ta 

man kusuma: 17.39 Berita daerah: 
17.45 Perry. Como meraju: 18.00 Ru 
ang CPRAD: 18.15 Sendia gembis : 
19.00 Tanda waktu: 19.10 Selinga 
19.15 Siaran penerangan: 19.39 Pi 
han dari diskotik: 20.00 Sari wsrt 
berita, 20.05 - Siaran pemerintah: 
20.30. Pilihan pendengar klasik: 21.05 
Berita. bahasa Djawa: 21.18 Lansen 
drian: 22.00 Warta berita: 22.15 Ti 
djauan .atjara, ' 22,20 Langendrian: 
23.00 Tutup. 

SIARAN R.I. 
Rebo 25 Maret '53. 
Diam 17.00 Pembukaan: 17.05 bu 

Mul dengan arak2nja: 17.30 Warta 
berita: 17.45 Pantasis 18.00 Penera 
ngan rakjat: 18.15 Seni karawitan 
oleh S.G.LA.N.: 19.00 Tanda waktu: 
19,10 Ibu kota hari ini: 19.15 Psy 
paedagogie:. 19.30 Irama me 
20.00 Sari warta berita: 20.05 S 
Pemerintah: 20.30 Timbangan 
21.00 Berita singkat bahasa Djawa: 
21.15 Atjara esok hari: 21.20 malam 
mana suka oleh ROS. | 

  

   

SOLO 

       

    

'pembajaran2 bersifat barangZ 

tjari penghasilan untuk memper- 
Ikuat belandja negara dan sama se- 
"kali tiada peraturan2 jang berhubu- 
| ngan urusan politik. Pada umumnja 

(na- 
tura). Suatu hal jang membawa ke- 
beratan para pedagang atau peng- 
usaha dimasa itu diterangkan oleh 
Sarpan, ialah adanja peraturan bea 
atau padjak sematjam dari lingku- 
ngan radja, sehingga bilamana per- 
edaran barang? tersebut keluar dae- 
rah kepulauan harus dibajar bea li- 
pat ganda, jalah bea jang biasa dan 
bea untuk lingkungan radja2 se- 
tempat. Peraturan bersifat dualisme 
tersebut beberapa abad. jang lalu 
masih berlaku didaerah Sulawesi Se 
latan jang terkenil dengan nama 
,Padjak .Kas Radja”, 

KL empunjai 
Sian. 

Kemadiuan zaman membawa be- 
berapa peraturan2. “ D'awat » Bea 
dan Tjukai jang tadinja melulu men 
tjari uang untuk negara, ,kemudian 
mendapat tugas2 kepolisian. Ia ha- 

tugas kepofi- 

  

  
dibuat 

tjukai. Dalam pada itu Sarpan merasa ketjewa dengan 
angka2 export di Djawa Tengah selama tahun 1950/1952 

    

3 

dengan sebuah ,,gun-camera” (alat 

sebuah mitraljur) dari pesawat ter- 
bang kepunjaan angkatan laut Amerika. Ini adalah suatu gambar bukti 

ditembak djatuhnja sebuah pesawat 
MIG Russia dilaur sekitar Korea pada tanggal 18 Nopember 1952 H 

ernah dikaharkan dalam ,,Suara Merdeka”, baru-baru ini, 
da 'hari itu ada 100 pesawat MIG 
kapal ,,Task Force” Amerika jang 
dalam kundjungannja' ke Tokio. 

Sedjarah Bea 
Indon. 

Sedjak Zaman 
'Modjopait, Disebut ,,Padjak: 

| Radja" 

  

Sarpan — Kepala! 
“Djvt. Bea Tjukai Djawa Tengah 

Sdr. SARPAN, Kepala Djawatan Bea Tjukai di Djawa Te 
ngah, dalam tjeramahnja di Semarang baru2 ini menerangkan bah 

Indonesia pada tahun 1951 jang 
63 pct.-nja diterima dari bea dan 

adanja 

jang 
dan Rp 1.421 djuta, sehingga 

:000.000. Dengan adanja gamba- 
chalajak ramai, terutama kaum 
umumnja untuk ikut mengura- 

lan memperbesar djumlah export. 

nja bermaksud pula untuk memper 
(lindungi hasil2 dalam negeri. Di z4 
Iman pendjadjahan terdapat ,,tarib 
kolonial” jg istimewa ditudjukan p3 
da barang2 keluaran” dari meneh 
pendjadjah . (negeri Belanda) jg di 
datangkan di Indonesia dengan tu- 
djuan untuk memperiindungi pro- 
duksi negeri pendiadjah tsb. Tari 
tsb. berlaku sampai pada tahun 
1874. Hingga sekarang berlaku pei 
aturan? bea dan tjukai jg meliput 
semua barang, ketjuali barang? jk 
bersifat keperluan umum  misalnja 
beras, sedang dizaman  pendjadja- 
han hanja 8 matjam barang, tidak 
lain karena mempunjai maksud utk. 
menutup kekurangan2 belandja dan 
keuangan . negara jg baru dan ma-     

SOLO 
RAPAT PLENO PGRI 

Pada tg. 21 - IHI - "53 telah di 
langsukan rapat Pleno. P.G.R.I. 
T,avang Sukohardja di Sukohar- 
Cija sejamai 2 hari. Pembitjaraan 

K.S1T pada soal: 
a2 keuangan jang  berhu- 

“sta “dengan Kantor" P.P. & 
Gimana 'ternjata suntuk ' th. 
pembajarannja belum beres. 

Akan adanja konperensi 
PG.RILK.D. Djawa Tengah di- 
antarahja “diadjukan usul pengga 
b n Kantor Inspeksi SR. dae 

n VI dengan “daerah V. 
Adapun susunan pengurus tja 

bang jalah: 
Ketua I, » Sdr. Masngudi, Ke 

tua IL: Sdr. Tirtosuhardja, Se- 
oret L 1 Sdr. Jatmaka, Secret. II. 
Sukanta, Keuangan: Sdr. Sukar 
dja. Sudarta, Perburuhan: Sdr. 
Hardjawardaja, Sdr... Sunarta, 
Pendidikan: Sdr.” Ratmawardaja, 
Sdr. -Partawijata-dan Com.: Mar 
did MA 

     

  

    

MATI DISAMBAR PETIR. 
Seorang “perempuan “dan seorang 

laki2 didaerah - ketjamatan Bendo- 
sari: kabupaten Sukohardjo bebera- 
pa hari jang lalu telah kedapatan 
mati disambar: petir ditengah-tengah 
sawah pada waktu jang bersamaan. 

Peristiwa pertama terdjadi didesa 
Tjangkring “ keluarahan Bendosari, 
dalam mana seorang perempuan jg. 
belum dikenal namanja telah disam 
bar petir dan menemui adjalnja. Ia 
kedapatan djatuh tertelungkup di- 
tepi kali ditengah2 sawah dan ma- 
sih menggendong padi. - Sebagian 
badannja ternjata hangus. 

Peristiwa kedua terdjadi didesa 
Siring kelurahan Gentan . ketjama- 
tan “Bendosari, dalam mana seorang 
laki2 kedapatan tersambar petir di 
tengah2 sawah. Pada waktu terdja- 
dinja peristiwa itu hudjan amat le- 
batnja, 3 . 

Lebih landjut  diwartakan pula 
bahwa pada. hari itu didaerah Baki 
pun terdapat seorang perempuan jg. 
mati tersambar petir. 

MAGELANG 
selada dunananNan 

MEMPERHATIKAN 
DAERAHNJA. 

Tentang. ketjelakaan mobil, se- 
hingga residen Kedu  R. Muritno 

  

  

16 tahun 1951, 
2. Mendesak kepada pemerintah 

sikap 'tegas terhadap gerombolan- 
terror rakjat jang kini masih mera- 
djalela jang terang2an sudah me- 
rugikan. kaum buruh, rakjat dan 
negara. : 

3. Membantah/tidak - membenar- 
kan kepada golongan2 jang menu- 

“duh bahwa Damri menderita keru- 
gian. f 

4. Supaja pemerintah memb 
hak2 istimewa kepada Damri 
pa traiek dan prie 
truck dan bus u 
pengangkutan ba 
pang diatas djal 

pemerintah 

     

    

3. 'Supaja Segera 
membuat peraturan “chusus untuk 
Damri mengenai pembelian alat? 
dan barang2 guna melantjarkan per 

kembangan Darnri. 2 

WUNOG:RI 
GERAKAN PEMBRANTASAN 

| P. B. H. 5 
Dalam keterangan jang diberikan 

Djawatan Pendidikan  Masjarakat 
Kab. Wonogiri, diantaranja didjelas 
kan untuk segera mendjadi kemadju 

.an masjarakat selain dilakukan usa 
ha setjara massaal dalam pembranta 
san buta huruf, djuga dibukanja kur 

isus untuk mempertinggi ketjerdasan 
rakjat. 
Menurut tjatatan jang terachir, di 

njatakan bahwa keadaan penduduk 
jang telah dapat membatja dan me 
nulis ada 210.984 dari djumblah pen 
duduk 739.933. Usaha2' ke arah ini 
sungguh mendapat perhatian besar, 
dan kini telah ada 831 tempat kur- 
sus dengan murid sebanjak 22.494 
laki dan 6.527 wanita untuk klas I 
dan klas II ada 343 tempat? dengan 
murid 8917. Selainnja tsb djuga ada 
117 tempat kursus jang meliputi chu 
sus wanita dengan murid sedjumlah 
3.958. 

Selain kursus P.B.H. di Wonogiri 
terdapat kursus keradjinan wanita 
di 68 tempat dengan murid2 2.216. 
K.P.U.A. sebanjak 11 tempat dengan 
murid 384, dan K.K.O.D. (Kursus 
Kemasjarakatan Orang Dewasa) se- 
banjak 33 tempat dengan murid 
1:266. ' 

MERUNDINGKAN KE- 
AMANAN. 

Berhubung semakin pentingnja soal 
keamanan dewasa ini, maka pada 
hari malam Sabtu tg. 21 Maret ig. 
lalu keluarga Masjumi tjabang Wo- 

£ 2 

  

    perlu dirawat dirumah sakit St. Eli 
zabeth Semarang, lebih djauh da- 
pat dikabarkan, bahwa keadaan ju- 
katluka residen sudah sembuh. Da- 
lam suatu 'pertjakapan dengan war- ' 
tawan kita'residen Kedu menerang- ! 
kan, bahwa pada saat terdjadinja | 
ketjelakaan, ia baru tidur. - Tiba2 ! 
setelah ia bangun didalam tempo 
beberapa menit, mobil jang ia tum- 
pangi. menabrak-pohon. Meskipun 
dalam perawatan dokter residen te- 
tap .djuga memperhatikan keadaan 
daerahnja. :Baru? ini ia telah me- 
ngirimkan surat perintah kepada pa 
mong prodjo, bilamana mereka ma 
sih ada jang meninggalkan daerah- 
nja berkenaan dengan aksi gerom- 

Ibolan. jang. lalu,. diharuskan pulang 
kerdja Sama, dengan. pihak Tentara. 
dan Polisi (Tritunggal). “ Bagi “me- 
reka jang tidak suka, akan diturun- 
kan pangkatnja. 

KEPUTUSAN KONP. KER- 
DJA SBKB DJ. TENGAH. 
Konperfnsi kerdja SBKB chusus 

Damri Djawa Tengah jang dilang- 
sungkan di Magelang baru-baru ini 
telah menghasilkan beberapa" reso 
lusi a.l. 'sbb.: 

I. Mendesak kepada pemerintah, 
supaja mentjabut peraturan2 dan 
Undang2 jang bersifat merugikan 
kaum buruh dan rakjat umumnja,   sih lemah keuangannja. e “antara lain Undang? Darurat No. 

  

Pembagian Cambrics 
Seluruh Pengusaha, Batik Dapat 

Pembagian 
(Oleh: Pembantu Ekonomi Kita) 

DJAWATAN PERINDUSTRIAN: dan Keradjinan Pusat di 
Djakarta telah mengeluarkan instruksi bahwa semua perusahaan 
batik jang terdaftar dalam .D,P. K. (Djawatan Perindustrian Kera 

| “djinan) setempat berhak. mendapat pembagian cambrics jang dila 
kukan monopoli oleh G.K.B.I. (Gabungan. Koperasi Batik Indo 
nesia) dalam pembagian triwulan 1 dalam tahun ini. Instruksi ini 
dikeluarkan, berhubungan dengan banjaknja pengaduan jang 'ma 
suk pada D.P.K., bahwa mereka itu tidak dapat pembagian cam- 
bric jang telah 
lan Oktober 1952. 

Keterangan G.K.B.. , Kesulitan dim. pembagian.     rus mendjamin beresnja larangan2, 
diantaranja selain harus raclakukan 
penggeledahan2, djuga harus mem- 
bikin prosesperbal. jang kemudian 
diserahkan .kepada kepotisian untuk 
diteruskan kemuka hakim. Dam 
melakukan. tugas sebagai kepolisian 
jang terbatas tersebut ia ti bo- 
leh pilih bulu, sehingga “Siapapun 
jang keluir masuk pelabuhan, hi- 
rus ada dibawah penilikan Pe 
kai... Diterangkan.. mes 
sedikit diumlah. pelan 
dan. tjukai dapat dis 
ra damai (dengan den' 
meliwati pengadilan), 
daerah Semarang dalam th 
ig“tidak sedikit pula 
mendjatuhkan 
diri Rp-100.-5sa 

htara taripd'i 
peraturan? jg b 
tt Ltarip peri | 
nentukan.itjukai leb 
dap. suatu dienis 
maksud untuk mem: 
duksi dalam .negeri, 
da2” ig dikenakan at: 
port ig sama bent ik 

                     

deni 
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KEBAJAN DIANIAJA 
SAMPAI MATI, 

Pada hari Sabtu maldm i.b.l. di- 
rumahnia Kebaian dukuh Djetis 
(S'ruh) tela | oleh peram- 

ia belum diketa- 
gai barang perhias- 

uang seharga Rp. 496.50 
h digondol, demikian djuga diri- 

Kebajan Ronodimedjo. Esok 
harinja majitnja Kebajan telah  di- 
ketemukan di kali Bendungan. Tan- 
da-tanda luka terdapat dibagian le- 
her, mata kiri, kepala dengan sen- 
djata tadjam. 
MAKASAR — PSIM 11. 
Pertandingan ulangan antara Kes. 

Persis. Makasar dan PSIM Jogja is. 
kemaren sore dilangsungkan di Sri- 
wedari Solo berachir 1-1, ' Stand 
waktu turun minum 0-0, 

         

  

  

      

Dengan terangan2 G.K.B.I, me. 
ngakui bahwa dalam  melakukar 
pembagian  cambricsini timbullah 
kesulitan jg maha besar jg di sebat 
kan oleh karena bahan - persediaar 
tidak dapat mentjukupi akan kebu 
tuhan pemakai. Dengan adanja pe- 
raturan baru ini, maka “banjaklah 
perusahaan 
dak berdjalan lagi masih mendapat 
izin mendapatkan . pembagian cam- 

Menurut pendjelasan jg diberikan 
G.K.B.I/ kepada kita atas 'pertania- 

n,. bahwa dalam melakukan pem- 
bagian ig pertama sediak bulan Ok 
tober' 52, G.K-B.I. txiak berkisar 
sedikitpun -djuga melakukan pemba 
gian ig seperti ig tertjantum di dlm 
peraturan pembagi itu ig telah di 

            

tiap pengusaha" ba- 
:t pembagisn “harus 

danalu oleh Dia: 'bries:- itu: 
dan Keradii- Dan - begitu ipula: dengan meng 

pula oleh | ingat spersedian 'jg ada maka pem- 
y»ut. G.K. |bagian itu tidak. dapat mentjukupi 

berpe kpermintaan dani kebutuhan ' pengu 
saha2. batik jg» besar2... Tetapi wa- 
laupun- begitu, G.K.B.I. bersama? 
dengan pemerintah berusaha dgn 
sekuat tenaga" meatasi kesulitan? 
itu, demikian ditegaskan, 
Menurut  tjatatan. jg ada pad: 

G.K.B.I. sekarang, banjaknja pengu 
saha batik ig akan dapat pembspi 
an cambrics itu adalah sebanial 

ada |8067 diseluruh ' Djawa,  diantarasi: 
979 di Solo, 700 di Djokjakarta. 
2500 Pekalongan, ' 1000 Djakarta, 
370 Ponorogo dan 450 Tasikmalai: 
dan Tiiamis: 

  

            

masuk 
D.P.K. 

Tetapi dalam  pemib: 
bric Yg pertama 1 
para pengu 

peraturan 

bahan2 cm 
dapet div: 

      

  

r bebas. 
ha batik iti 
kepertjajaan 

inis"si 

        

  

sed 
pembagian 

erikan 

Selan 

   

Harga batik naik. 
waktu belakangan ini 

naik keras, sehingga 
25-5090 “dari harga se- 

belum Dianuari . tahun 
rut penjelidikan jg kita I me 
ningkatnja harga batik ini, bukan di 
sebabkan oleh banjaknja perminta- 
an para konsumen, tetapi para ps- 
dagang telah main spekulasi me'e- 

ig masuk ada pula pengusaha batik 
itu dibohongi oleh pengusaha psda- 
gang, ig mengatakan bahwa mono- 
poli nembagi cambrics oleh G. 
Kubu “ita k. akan “ pandjang 
umurnia. Perdagangan cambrics itu 
dilakukan seperti biasa dengan dja 
lan perdagangan bebas, Dan ada 
'pula ig mengatakan sajalah jg akan 
diberika monopoli oleh pemerin- 
tah dsb. Maka dengan demikian, | katkan uangnja kepada batik. Ds: 
banjaklah para pengusaha batik | demikian maka telah tampak tan- 
enggan dan ragu2 mendaftarkan di- |da2, bahwa kenaikan harga batik 

Iri pada  P.P.K, untuk mendapat merupakan sementara 'sa- 
pembagian  cambrics: itu. Dan ada dja. Djika batik” telah bertimbun2 
“pula pengusaha batik 1g besar2 eng| di tangan “pedagang, maka mereka 
gan mendaftarkan diri kepada P.P, akan berhenti membelinja. ' Dengan 

oleh karena takut resianja sela- |sepinja pasar nanti sehabis lebaran 
ma ini terbongkar dengan penjelun maka besar kemungkinan harga ba 
dupan pembajaran belasting. tik itu akan turun kembali: 

Dalam 
hai ba 
meningk 

  

      

    

    

   

  

   

  

  

dilakukan dalam pembagian pertama dalam bu-' 

batik jg selama ini ti. 

. kepada 

nogiri mengadakan pertemuan, jang 
didatangi pula oleh: Sdr.2 kepala 
'jaerah, komandan P.D.M. kepala 
polisi negara dan kepala Djapen. 

Setelah membitjarakan soal keama 
nan dan mendengarkan pendjelasan2 
dari sihak jang berwadjib, maka di 
putuskan bahwa Masjumi Tjabang 
Wonogiri beserta anggota Istimewa 
nja dan Badan2 Otonominja. mem- 
bantu pemerintah dalam lapangan 
keamanan. 

PURWOKERT 
PENGANDJUR LLH. 

DIBUNUH D.I. 
Pada malam Sabtu jl pihak jg ber 

'wadjib,. menurut keterangan, telah 
mensinjalir : adania sedjumlah 400 
anggota gerombolan D.I. jang boleh 
dikatakan bersendjata lengkap ' se- 
dang masuk desa Krandegan, Wa- 
ngon kira2 pada djam 07.00 jang da 
tang dari djurusan Barat. Sebagian 
dari gerombolan tersebut kabarnia 
bergerak kedesa Dukuhkerandiincan 
dan mentjulik seorang pendud g 
bernama Sarkum. Menurut ketern- 
ngan, gerombolan jang .mentjulik 
Sarkum itu “menurut kabar adalah 
karena Sarkum tersebut pada waktu 
jang achir2 ini kelihatan giat sebagai 
pengandjur agama ,,Kedjawan” LL.H. 
(Igama Iman Hak). Penduduk Kran 
degan pada Sabtu pagi telah menda 
patkan majat Sarkum didjalan desa 
dalam keadaan rusak seperti bekas 
penganiajaan. Sampai saat berita ini 
ditulis belum diketahui berapa kor- 
ban dan kerugian jang diderita pen 
duduk - Krandegan dan sekitarnia. 
Menurut keterangan, gerombolan D. 
L jang 400 orang itu pada tengah " 
malam Sabtu ity djuga mengundur 
kan diri kembali kedjurusan barat: 
(Ant). 

PANITYA 1 MEI 
Pada tgl. 22-3-1953 di Pati 

telah dibentuk  Panitya 1' Mci. 
Pertemuan Panitya tsb.  dipelo- 
pori oleh Sobsi Tjabang Pati. 

Hatsil dari-pada pertemuan 
sb. baru dapat membentuk Peng 
arus2nja dan  bagian2nja sebagai 
berikut: Sekretaris Umum  I 
dan II dari Sobsi. Sekretaris Pe- 
nerangan I dan II dari S.B. Kem 
»en. Sekretaris ' Perbendaharaan 

To dam IPS BPU, Ada- 
»un Organfsasi2 lainnja dibe- 
1 bagian untuk duduk dalam ba 
gian2: Aksi, Perlengkapan, Kebu 
dajaan Sosial dan Keamanan. 
AKAN BERSIDANG KEM- 

“BALI 
Untuk mengatasi kesukaran dalam 

hal pembagian kursi D.P.R.D.S. jang 
telah 6 bulan dalam keterangan, ma 
'ka nanti pada tgl 25-3-1953 jad D.P. 
R.D.S. pleno akan melangsungkan 
sidangnja dipendopo Kab. Pati. 

EDDY CHOONG DJUARA 
BULUTA IS ALL 

ENGLAND. 23 Ah 
Eddy Choong dari Malaya, favorit 

didalam pertandingan? bulutangkis 
-merebut kedjuaraan all Eng'and, te: 

  

  

    

gerinja H. A. Heah, didalam .pertan 

4. E.. Choong, jang menundjukkan 
kondisi jang elok, hanja memerlu- 
kan waktu 15 menit untuk merebut 
kedjuaraan itu, Pukulan? jang ting: 
gi oleh Heah, dikembalikan dengan 
setjara jang indah oleh Choong. Ke 
tepatannja, serta smash2-nja jang ku 
at, tidak banjak memberikan kans 

Heah dan Choong dengan 
lekah memperoleh kelebihan, jang 
dikonsolidasinja dengan permainan 
jang kuat. Choong membuat score 
Il — 0 sebelum Heah dapat mem- 
peroleh angkanja ig pertama. Hcah 
kemudian masih berusaha untuk 
mengimbangi lawannja jang kuat itu 
akan tetapi Choong berdjalan terus 
untuk merebut kedjuaraan. 

  

   

  

    .. 

lah merebut kedjuaraan single pute : 
ra dengan mengalahkan teman sens ig 

dingan final dengan 15 — 4, 15 — 
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8 “kan 

pasangan2 jang turut serta. 

  
  

Harapan Huk | 2 , 
Supaja Magsaysay Djadi 2 

. 

Mipisk $ 

SEDJUMLAH 33 ora 
tewas di Buenavista, L 
tan, pada hari Sabtu ketika 
djadi 
Huk dengan 
tah Pilipina, 

kan hari Senen di Ma 
“rut pengumuman  bers 
sedjumlah pasukan2 H 
ra 1509 sampai 200 orang tela! 
menjerbu ke ota tsb. pada 
pagi hari kl. dan mem- 
bunuh 

Presiden 

   

  

  

Bana ke 
jang sesudah bertem- 

pa djam lamanja ber 
Kah manghair kaum Huk jang 

122 orang tewas. 
' Dalam pada itu kaum  Huk 

.di propinsi Bataan telah menjata 
kehendaknja — menjokong 

Magsaysay, bekas menteri perta- 
hanan Philipina, dalam pemilihan 
“presiden jang akan datang, demi 
kian “diberitakan oleh seorang 
Huk jang tertawan menurut war 
ta jang diumumkan hari Senen. 
Anggota Huk itu, Lorenzo (umur 
19 tahun) jang dalam pertempu- 
ran memperoleh luka2, katakan 
bahwa banjak kawannja, terma 

  
   

suk komandannja, telah menga | 
gumkan Magsaysay dan berniat 
menjokong supaja Kuan ter 
pilih mendjadi presiden Philipina. 

  

70 Divisi 
Untuk Perdamaian Di 

Balkan 
Siaran kantor berita  Jugoslavia 

»Tanjug” jg ditangkap di Paris ha- 
ri Senen mengatakan bahwa mente 
ri pertahanan Jugoslavia “djenderal 
Kreacic telah memberi. keterangan 

atas nama  pemerintahnja dimuka 
dewan perwakilan rakjat di Belgra- 
do bahwa Jugoslavia, Turki dan Ju- 
nani sanggup membentuk 60 hing- 

ga 70 divisi lengkap dengan per 

sendjataannja” untuk ebaperakan 
kan perdamaian — disemenandjung 

Balkan. Menteri "pertahanan “itu 
memberi keterangan2 ketika dewan 

perwakilan  memperdebatkan  ten- 
tang ratifikasi perdjandjian pertaha 
nan Balkan jg baru2 ini ditanda ta- 
ngani antara Turki, Jugoslavia dan 
Jumnani. (AFP). 2 

Le antara kaum 
                    

      

Dadi Salaf 
Lima esar Belum 

S NEGARA anggota tetap Dewan Keaman 
Serikat, Sovjet Uni, Inggris, Perantiis dan 
hari Senin kemaren dulu telah bersidang lagi 
setudjuan mengenai pengangkatan sekretar 

| sebagai pengganti Trygve-Lie. Akan tetapi 
tiada berhasil dan kini kemungki 
akan diminta, i 
Gang tersebut diatas tadi adalah sidang tertutu 
mengenai masalah penggantia 
dang jang berlangsung selama 57 Su. menit sama 
hingga Pan sebua 

Serbuan ijara 
3000 Serdadu Infanteri 

Gempur 3. 

Menurut 

kan sidang 

  

Buki 
DIUMUMKAN di Tokyo pa- 

da hari Selasa, bahwa hari Selasa 
pagi kemaren 3.000 serdadu in- 
fanteri Tionghoa ' telah: melaku- 
ikan serangan Larut 3 buah 
bukit difront Barat Kore jang 
dipertahankan : oleh na ukan2 
Amerika - Serikat. - Serangan ini 
adalah jang terbesar sedjak 5 bu- 
Ian jang lalu, akan tetapi — ka- 
ta pengumuman tadi pihak 
Amerika berhasil pukul mundur 
serangan2 tadi, sesudah bertem- 
pur sepandjang malam. 

» Laporan jang diterima 
fadjar menjingsing mengatakan, 
bahwa pihak. Amerika ,,masih 

menguasai keadaan” disektor 
Hetaknja sebelah barat” Chorwon, 
45 mil sebelah utara Seoul. Se- 
rangan2 jang dilakukan t ena dap 
3 bukit jang oleh pihak Amerika ra 
(masing? disebut ,.Old Ba j3 sh 
Bone” dan ,,Porkehop” t di- 
mulai dengan tembakan2 Pa tjer 
dengan arteleri dan mor aa Dua 
minggu lamanja pihak U me- 
lakukan serangan2 Aitobas an, se 
belum melakukan serangan besar 
ini. (Antara-UP). 

djalan lain 
daripada 
ia menarik 
hentinja. Aka 
tadi, 

rena para 

mentjapai 

Zorin 
tutup antara 
Sovjet sudah 

waktu robahnja. 

menteri luar 
law Skrzesze 
kil India N 
Pandit, an 

jg. 

maka ia 

da hari 
dang Umum 
pengaduan 
A merika 
membiajai 
sabotase di 
ra2 blok 
nakan kaum 
Menteri luar 
Vaclav. David 
kan suatu 
Sidang Umum 
kegiatan2 

  

LAKSHMI AKAN KUNDJU 
NGI CANADA. 

Ketua delegasi India PBB, 
njonja Vijaya Lakshmi Pandit, 
pada hari Kemis ditunggu keda- 

Langannja di Ottawa aa meng 
akan kundjungan selama S ha- 

ri di Canada. Selama. kundju- 
ngannja . itu ia akan mengutjap- 
kan pidato di Ottawa, ntreal 
dan Toronto. : 

Sovjet Uni, 
lan negara2 
nja itu dan 
merintah 
talkan pasal2   dit bagi keper 

  

Bridge-Drive Sedunia 
Akan Diadakan Di 

nesia Djuga Diundang 

       

    

ATU PEI 
2 bridge, 5 

Pair dikamar duduk”, 
roh 
oleh 
rahkan kepada ,,Nederlandse Nati 
bagi-bagikan selandjutnja kepada 
menimpa Nederland baru2 ini. Djuga bagi Indonesia terbuka 
sempatan untuk mendaftarkan gu 
ngan ini. Peraturannja akan dilakukan sedemikian Tapa, sehing 
ga pasangan-ampat Indonesia jg telah mendaftarkan 

.bandingkan dengan pasangan-ampat dari negara2 an 

Negara2 peserta ialah Argenti 
nia, Belgia,  Brasilia, Kanada, 
Denmark, Djerman, Inggris, Me 
sir, Finlandia, Perantjis, Irlandia, 
Islandia, Italia, Libanon, Norwe 
gia, Austria, Spanjol, Venezuela, 
Amerika Serikat, Swedia " dan 
Swis. Dalam pertandingan ini 
akan diadakan 20 permainan brid 
ge jang telah disusun oleh ahli 
bridge internasional Filarski, jang 
harus dilaksanakan oleh semua 

Pendaftaran dilakukan untuk 
tiap2 pasangan ampat, untuk ma 
na mereka harus membajar $4, 
setelah mana kepada mereka 
akan dikirimkan instruksi jang 
luas disertai dengan pembagian 
kartu utk. keampat pemain tadi. 

Dibagi 2 klas. 

Pertandingan ini akan dilaku 
kan dalam dua klas, jakni (golo 
ngan kuat) dan B (golongan se 
dang). Pasangan2 ampat jg akan 
mendaftarkan itu “dapat memilih 
sendiri dalam klas mana mereka 
akan turut serta. Pada malam da 
lam mana permainan itu akan di 
mulai (diduga akan diadakan pa 
da tgl. 21 Mei jang akan datang), | 
melalui radio akan diberikan pen 
djelasan singkat disertai dengan 
pemberitahuan code, jang menja 
takan dalanf urutan mana per- 
Mm'on2 Iin telah disusunnja. 

Dalam daftar2. untuk mentja- 
tat angka2 jang telah diperoleh, 
jang sementara itu telah dikirim 
kan kepada para peserta, harus 
di-isi hasil2 jang ditjapai dalam 
pertandingan semalam itu lalu di 
kirimkan ke NNB. Oleh NNB 
kemudian akan diperhitungkan 
has:I2 bardingannja: 

Untuk pertandingan ini 

  

telah 
disediakan hadiah2 jang akan. dil 
serahkan kepada ketiga pasangan 
jang terbaik dari tiap2 golongan. 

Pendaftaran di Indonesia. 
Untuk mempermudah  pendafta- 

ran di Indoresia, bridge bond Dja- 
karta telah menjatakan bersedia me 
musatkan pendaftaran, pengiriman 
instruksi2 dan sebagainia, #sedang- 
kan oleh bond ini untuk. selandjut- 
nja akan diberikan pula pendjela- 
san2 seperlunja. Uang  pendaftarar 
dapat dibajar dalam rupiah: bag' 
para penggemar bridge di Indonesi: 
ig akan turut serta dalam pertandi- 
ngan ini dapat membajar Rp 64— 
untuk tiap2 pasangan ampat kepa- 
da bank Escompto atas rekening 
tuan T. Daalder. - Pendaftaran ini 
terbuka sampai tanggal 10 April 
ig akan datang untuk seluruh Indo- 
nesia. 

Untuk beberapa tempat sedang di 
rtimbangkan  supaja permainan 
dge drive ini bagi para peserta 

ditempat-tempat tersebut  dipusat- 

   

  

   

dalam mana penggemar2 bridge diselu 
dunia dapat turut serta. Pertandingan n 
»Nederlandse Bridge Bond” dan hasil i 

ma an2 subversif 
: duh, bahwa 

an2 subversif 

ngeluarkan 
000 dollar. 

do- Tentang Nederland — 
id mengakui 

Tjekoslowakia 
5 DA Jang peran dalam lapangan perta im pada itu 

terdjadi, apabila dimulai b bea : yesawat Am 
Jaerah Tjeko 

araka «m dalamnja 
ama sekali t 

ini diselenggar: 

   

onale Rampenfonds 
para korban be in air-bah jg 

ske J 

na turut serta dalam pertandi- Lan y Cabot 
kan supaja 
tjana resolusi 
dengan 
fonds2 jang 
han David 

di 

  

Serikat untu 
iang melarikan 
dan negara2 

Dalam 
David, Lodge 
bahwa coup 
wakia dalam 
salah satu 
sif jang palin 
zaman moder 

» Memboikot 
:KMB Mala a 
Tindakan 2 Parta et 

tik Terbesar. Malaj 
DUA PARTAI politik “dang 

terbesar di Malaya, ialah , 
nisasi Persatuan Kebangsaan Ea 
laju” (United Malaya NA . National 
Organization”, UMNO) dan ,,Per- 
himpunan Tionghoa Malaya” 
(Malayan Chinese Association”) 
sedang mempertimbangkan: untuk 
memboikot konperensi medjabun- 
dar, jang akan diadakan ' pada 
tgl. 27 April j.a.d., untuk mem- 'sidang2-nja 
bitjarakan masalah kemerdekaan agar utusan 
Malaya dimasa j.a.d. “ Demikian Ixky dapat i 
lah diperoleh kete Ba dari Pi- | bitjaraan2-nja 

hak jang patut dipertjaja pada | minta kepada 
hari Senin. . ngutamakan 

Konperensi ini akan diseleng- mempeladjari 
garakan atas usaha Panitya Kon- kan 
perensi Nasional j jang terdiri dari 
16 anggota. Menurut Mingguan 
aan kedua partai besar jang 

merupakan perse ara aa me- 
namakan  konperens jabun- 
dar tersebut sebagai Ah 0. as 
menggagalkan bean mereka gu- 
aa mengadakan Kongres Kebang- 
jaan Melayu. Salah satu tjabang 
JMNO menamakan konp. me- 
Ijabundar tadi ,,tindakan untuk 
mbulkan kekatja auan dalam: du- 
“2 politik: Malaya” (Ant AFP). 

AUSTRALIA TIDAK MAU 
- PERLUAS USAHA PER- 

£ TAHANAN. 
Menteri “pertahanan 

sir Philip McBride Senin 
menjatakan di Sydney bahwa pa- 

| ta saat ini Australia tidak berniat 
'mperluas. "usaha2 pertahanan- 
ta. Memberi komentar atas -be- 

ita jang mengatakan bahwa Ing- 
tis telah -minta : kepada Austra- 
ia tiga buah komando sauadron 
intuk Malava.. menteri Bride 
nenjatakan bahwa Australia su- 
'ah mem'kul kewadjiban2  pen- 
ting di Korea, Malaya dan Malta. 

bahwa pada 
utusan Indo 

pengaduan 

mosinja itu 

rika Serikat. 

Bom 
Katanja 
Amerika 

  

"SIARAN 

ustralia 
malam Ira hari 

tan 'udara 
mendjatuhkan 
propinsi  Kanv 
yang Korea 
ret jg lalu. 

mendapat 
dari mereka   

Tiongkok Kuom 
untuk mentjapai per- 

is-djenderal baru PBB, 
Pa mereka 

nan besar sekali 
aan berhentinja. 
p jang kedua 

n sek. djenderal PB 

supaja menarik kembali permint 

sekali tidak 
h komunikepun tidak. 

Ka - “Sidang 

Selasa. . : 
rentjana, pada hari Sela 

sa petang kem 
engkap Dewan 

Pn nan. Kata para 
, lam keadaan sem 

delegasi2 
ingin mentjoba 

mengatak 

nja dan bahwa 

jonja Vijaya 

Pandit tidak me 
tidak dipilih. 

Sementara itu 

Tjekoslowakia, 
ikat mengorganisir dan 
egiatan2 
Tjekoslowakia dan nega 

Sovjet dengan mempergu- 

Amerika pada 

mang dilakukan 

erika itu' 

vuk na 
ronda Ta 

-. Ira 

disebut2 dalam tudu 
di adalah fonds jg 

diberikan oleh 

omunis di Tjekoslo 
tahun 1948 adalah 

ntuk gerakan subver 

Palar tarik mosinja. 

Dapat dikaba 

esia L.N. Palar me 
narik kembali 
kepada panitia 

mpai seminggu lagi 
ovjet Andrei Vishin 

antjaman 
dunia baru dan 
menunda pem 

Tjekoslowakia 
Palar terpaksa 

arena mendapat ten 
tangan baik dar 
sendiri maupun 

Gas Ratjun 

cantor 
mengutip kantor 

Senen 
sebuah. pesawat 

merika 

Dikatakan 
penduduk sipil 
dang memperba 
daerah dimana 

an Tass. (AFP) 

Faham 
ialah Amerika 

intang, $ 
ecamanan, 

bahwa Trygve Lie | 

kalinja 
B, akan tetapi 

to 

lengkap D. 
& x 

arin akan dilangsung 
Keama 

| diplomat Barat, da- 
atjam ini tidak adal 

jang hendak ditempuh 
inta kepada Lie, 
kembali permintaan ber 

n tetapi, 
pada har 

akan ada usaha 
kan Lie sebagai 

kata diplomat2 
i Selasa diduga belum 

untuk mempertahan 
i sek. djen. PBB, ka 

Barat masih 
sekali lagi untuk 

setudjuan dengan Sov 
jet Uni. Utusa n Sovjet Uni Valerian 

an dalam sidang ter 
negara tadi, bahwa 

menegaskan pendirian 
itu tidak bisa dirobah 

erlu dikemukakan disini 
bahwa Sovjet mula2 mentjalonkan 

negeri Polandia Stanis 
wski dan kemudian wa 

Lakshmi 
tetapi karena Njonja 
mperoleh tjukup sua 

dalam sidangnja pa 
Panitia Politik Si- 

PBB membitjarakan 
bahwz 

Spionase dan 

Zionis” dan ,,Titois”. 
negeri Tjekoslowakia. 
kemudian mengadju- 

& 
solusi jg. minta kepada 

PBB supaja mentjeia 
Nashaik jang diorganisir 

oleh pemerintah Amerika Serikat di 
Tiongkok, Tjekoslowakia 
Demokrasi Rakjat 
engusahakan, agar pe 

erika Serikat memba- 
dalam Mutual Securi 

ty Act jang men 

lain 

gatur pemberian kre 
uan membiajai kegiat 
u. Resolusi itu menu 

ntuk keperluan kegiat 
tu Amerika Serikat de 

ngan perantara 
edit sebanjak 100.000. 

an M.S.A. telah me- 

nembakan pesawat 
tgl. 10 Maret, Da 
bahwa hal itu me 

olek pesawat2 
Akan tetapi da 

a menuduh, bahwa 
memasuk:' 

slowakia sampai 40 
dan mengabaikan 

anda? peringatan ur 
dari pesawat2 pe 
wakia. 
erika Serikat, Her 

mengandjur 
nitia menolak ren 
Tjekoslowakia tsb. | 
djelaskan, — bahwa 

Kongres Amerika 
membantu mereka 
diri dari daerah2 

ok Sovjet. 
djawab tuduhan? 
menuduh kembali, 

2 Ha aa dalam 
ini. 

rkan lebih djauh, 
permulaan sidang, 

mosinja jg minta 
supaja menunda 

serta dalam pem 
Mosi ini . djugt 

Panitia supaja me 
ul2 Polandia utk. 
tjara2 menghindar 
meletusnja perang 
dengan demikian 

bitiaraan mengenai 
itu. 

menarik . kembali 

i utusan Polandia 
dari utusan Ame 

Antara-UP) 

Didjatuhkan 
Di Kanwon 

r 
berita 'Tass je 

berita Korea Uta- 
mengatakan “ bahwa 
terbang dari angku 

Serikat. telah 
bom gas ratiun diatas 
on,  “didistrik Pyone- 
tara pada tg. IS Ma- 

bahwa 50 
Korea Utara jg se- 
iki djalan2 dekat 
bom meledak telah 
berat. Kebanjakan 

endjadi buta, demiki- 

“u 

n PBB 
Bisa Men- 

tjapai Persesuaian | 

Si. 

si- | 
berhasil, s 1 s| 

hari | 

-supaja | 

  

    

Molengka pi g gam bar kem en tentang 

Churchill d 1 Downing 3 
"aa TAG an sedang 

    

5 

   

10, tampak disini 'perdan na 

bersalaman den ngan tetamunja. 

      
kundjungan Tito diked iaman “PM. 

menteri Chur- 

      

  

  

  

Sedikit 
Olah W, 
PRESIDEN DWIGHT D. 

| Bitjara 

rikat adalah 
tjepat” dan seorang ea 
membuang2 waktu”. 
tor presiden n baru ke 
tih di Washington menin 
sesak menge ag 
kan sesuatu 

dikemukakannja jang 
dengan Eisenhower. 

kinan ' ke- 
pemban- 

Ike telah menanam keja 
pada semua tetamu serta 
tu2nja, bahwa dia adalah orang jg 
tidak bisa membuang-buang waktu. 

Seorang tamu presiden  Eisenho- 
wer menguraikan tentang pengala- j 
mannja sbb: ,.Ike senantiasa dapat | 
menguasai suasana setiap detik sela ! 
ma pertemuan itu. “Dia me endengar | 
bembitjaraan para tamunja dam ti- 
ba2 memadjukan satu atau dua-per 
tanjaan jg tepat, dengah tjara demi- 
kian pertemuan itu diachirinia dim 
waktu sesingkat?nja. 
»Tuan akan mendapat 

wa presiden itu seolah-olah 
berpergian dengan tergesa-ge 
sangat tidak sabar melihat .orang | 
'g membuang2 waktu. Lagi puia 
iia berdiri sadja selama pe ertemuan 
'tu sampai achirnja dia berkata: 
Saja sangat merasa ira berte- 
mu dengan tuan. 

,Habis itu dia berpa Ha dan pers 
gi Tenaat, pikirannja tertumpah pa 
la soal lain lagi, malah sebelum ta 
munja meninggalkan ruangan per 
'emuan. Bagi Ike, tidak ada upatia- 
-a Nana ig ber pandja 
ijang. Dia dapat menguasai Waktu- 
ya.” 

kesan bah 
hendak 

esa. Dia | 

Terluang 30 menit. 
Eisenhower mendapat 

vaktu terluang selama 30 menit & 
selum memulai  pekerdjaannja se 
yari-hari. antara pukul 8 pagi wak- 
tu. dia sampai dikantornja samba: 
pada pukul 8.30 waktu mana dia 
mulai menerima. tamu. Seorang pe- 
gawai Gedung Piitih men guraikan 

bahwa Eisenhower mempergunakan 
waktu terluang selama 30 menit 

itu setjara kilat sadja. 

Seterusnja pegawai tsb. mentjerita 
kan mengenai teknik kerdja presi- 
den itu. Katanja: ,,Ike istimewa. sa 
ngat dapat menjesuaikan diri untuk 

menemui orang setjara kilat. Dim 

tempoh 15 menit sadja pada suatu 
pagi dia memanggil staf pembantu- 

Presiden 

  

Amerika Beri 

. Alat'? 
Utk Gerilja Kuomintang 

Birma 
DJURUBITJARA tenta 

ka Serikat pada hari Senen 
rangkan, bahwa berita2 jg menguta 

kan, bahwa Amerika Serikat mem: 
berikan alat2' sendjata kepada pasu- 
kan2 ' Kuomintang jg bergerak di 
daerah Birma Utara adalah - palsu 
Sama sekali. Keterangan tsb. adalah 

mengenai erita2 jg diterima : “di 

Washington dari Birma dan jg anta 
ra lain mengatakan, bahwa ” menu- 
rut oOpsir2 Ba rma, pesawat2. Ameri- 

ka telah mendjatuhkan alat2 sendja 

ta dan amunisi “dengan pajung di 
daerah Birma Utara bagi ' keperlu- 

an pasukari2 Kuomintang. 

— (Antata—AFP) 

“4 Ameri- 
mene- 

4 
  

»sKAISER FRAZER” 
»WILLYS OVER KAN 
DENGAN HARGA 

$ 62.300.000. 
Kosgsi mobil Amerika Serikat 

sKsiser. ' Frazer” Corporat:ong 
ja: Senin Ini telah meniclesak 
San perundingannja untuk mem: 
eli “perusahaan Jiys. Over- 
and Motors Inc”, dengan hurge 
kira2 8”62.300.000. «Edgar F. 

pres “5 sKaiser Fr. zer 
bahwa transaks' in 

au .terbesar da lam se: 
Industri "mobil? dan de 

ngan demikian berarti  bahwz 

kopgsinja akan mendjadi ,,perusa 
Yaan pembuatan kendaraan otd- 
motif jang terbesar diseluruh du- 

3 

BELI 
Np” 

     

  

    

  

KLIS2T, 

   

takar 

  

  

seorang toko h jang dapat mengambil ,,putusan 
g jang tak sabar dengan ,,orang 

era Ma jang datang 
terletak disajap 

ggalkan tuan rumahnja dengan napas jg 
aimana fjepatnja Eisenhower melaksana- 

pekerdjaan jang dihadapinja. Beberapa tetamu jang 
sudah mendapat kebiasaan mem pergunakan 
selama jang dikehendakinja, waktu keluar dari kantor 
Eisenhower insjaf bahwa baru seperdua dari atjara jang hendak 

sempat dimadjukannja dalam pertemuan 

ang-pan-ii 

Suka Kerdja 
Dan: Tjepat Ambil Putusan2 

. Nixon— Chas Suara Merdeka”) 

EISENHOWER dari Amerika Se 
dgn 

jang 
berkundjung kekan 

sebelah kiri Gedung Pu 

waktu pembitjaraan 
presiden 

nja setjara terpisah dan membitjara 
kan dengan mereka berbagai masa- 
alah. Atjara mereka meliputi lapa- 
ngan jg sangat luas. Dia membitja- 
rakan tentang rantjangan pidatonja 
dimuka Kongres, membuat piring 
hitam dari pidato2 jg hendak di 
utjapkannja dian ka radio, mengam 
bil putusan mengenai pengambilan 
pidatonja dalam piring hitam jg hen 
dak diutjapkan pada pertemuan utk 
sosial, serta memberikan  instruks' 

yserta putusan atas puluhan matjam 
masaalah. 

Bekerdja 17 djam sehari. 
Presiden “ Eisenhower mengam- 

bil putusan2 setjara kilat. Dia tidak 
suka orang terlampau banjak mem 
pergunakan kata2. Dia telah dapat 
menangkap tudjuan seseorang pada 
waktu orang masih berbitjara. 

Sering sekali dia mengambil pu 
tusan atau mendjawab pertanjaan2 
dengan kata2 ,,Ja” atau ,,tidak” j 
diutjapkan- dengan tjepat. 

..Bias Tn Fg mendahului dari 

maksud nan tan demiki- 

tamu2nja dan 
am dia Ba dgn. 

Paya ANbIan merc- 
ka.tidak kaku PA kana apabila 
segala soal telah dapat then. 
Djam . kerdja presiden Eisenho- 

wer djauh bedanja dengan waktu 
kerdja dua orang presiden sebelum 
dia. Dalam banjak hal djam kerdja 
Eisenhower lebih dekat persamaan- 
nja dengan djam kerdja pres. Tru- 
man daripada djam kerdja almar- 
hum presiden Roosevelt. 
Truman bekerdja 17 djam sehari. 

Djam kerdja Eisenhower hampir 
sama lamanja. Dia bangun pukul 
6.30 atau 7 pagi dan pergi kekamar 
tidurnja kira2 pukul 11 malam. 
Almarhum Franklin D. Roosevelt 

bangun. pukul atau 8.30 pagi, 
makan pagi ditempat tidur berhu 
bung dengan sakit lumpuh kanak? 
jg dideritanja, kemudian menghada- 
pi medja tulis dikantor  pribadinja 
ditingkat” kedua gedung putih sam- 
pai pukul 10 atau 10.30 sesudah 
mana dia diangkut dengan kursi be 
roda kekantor resminja. 
Truman bangun pukul 5.30 pagi 

satu kebiasaan jg diperolehnja wat 
tu dia tinggal diladangnja di Mis 
sourri. Dia'selalu berdjalan kaki s 
lama 40 menit sebelum makan pa 
gi, dan seperti Ike sudah berada d' 
medja kerdjanja pada pukul 8 sa 
ban pagi. 

Tapi berbeda dengan Ike, Tru- 
man tidak menerima tamu sebelum 
pukul 10 pagi. 

Rooseveit sangat suka  bekerdjz: 
dari sore hingga terus malam. 

Ike lebih suka menjelesaikan pe- 
kerdjaan nnja sebelum hari gelap su- 
paja dia mendapat kesempatan. utk 
mengasuh pada waktu malam. 
Truman tidak pernah ketinggalan 

tidur sadjam aa sesudah ma- 
kan siang dan kembali kekantornja 
pada pukul 3 sore. Presiden Eisen- 
hower mengatur waktu  kerdjanja 
begitu rupa sehingga - dia ' dapat 
menghadapi  pekerdjaannja ' sehari- 
harinja dengan tidak menyayat gang 
aban. 

  

Pemerintah pada hari Ming 
gu telah menjita kapal minjak ',Se 
yen Seas” besar 10.000 tom berdasar 
kan tuduhan memuat minjak bagi 
negara2 blok Sovjet: Walaupun ka- 
pal tsb mengibarkan bendera A.S. 
pemerintah A.S. menuduh bahwa 
Seven Seas” milik suatu kongsi Pa 
nama dan Junani. Penjitaan telah di 
lakukan di teluk Transbay dekat 
Richmond (California). Pembantu 
Na Agung A.S. Keith R. Fergu 
son, mengumumkan bahwa djuga 
akan disita berdasarkan tuduhan 
jang sama seperti terhadap 
.Seven. Seas” 2 kapal tangki lain. 
diantaranja kapal ,.St. Christopher” 
milik suatu kongsi kepunjaan orang- 

5 

kapal!       na orang Amerika dan Tionghoa. 

  

Tak Vu ngkin 
MR. RUM MENTERI nu 

geri menegaskan atas petani 

tawan ,,Suara- Merdeka” 

merintahaa pusat. tidak Tool 
rasanja akan dapat meluluskan ke: 
i n dan permintaan daerah su- 

uang subsidinja jg telah diran- 

tjangkan dalam ta E anggaran be 
jandja 53 “ini supaja dapat di per 
besar. 

Selandjutnja . Rum katakan 

am Ne 
an War 

Hua pe- 
rah2 itu atas 

    

  

kekurangannia 

dak punja 

   

kita 
dae- soal ini para     kan dalam suatu tempat. (Pia). 

    

dapat mengerti atas. kesulitan 

    

landjanja, tetap 

Ditambahnja 

kening jg dikeru 

Subsi di Daerah 
Wartawan Sendiri 

kekurangan 

untuk 

uang be- 

itu pusat sendiri ti-|ri 

agi oleh Rum dgn 

tkan, bahwa dalam 

pemimpin jg bertang- daerah2 menent 

    

menambah |sa dan Bangsa 

an Nu- 

menjada 

atas keselamat 

akan dapat 

menghadapi 

ini, 

gung djawab 

kesulitan pemerintah 

kekurangan anggaran belandja 

Djanganlah  hendaknja seperti ig 

pernah terdjadi ada bebe 
mimpin di Dewan Perwa 

ang penaika 

rapa pe 
kilan di 

belas- 

Ditambah 
/ 

ting sepeda misalnja dari Rp 3.— 
dinaikan . mendjadi Rp 5.—, Pada 
bal disebagian besar wilajah nega- 
ra kita belasting sepeda itu telah di 
naikan mendjadi Rp 5.—, Perlu di 
ketahui dalam konperensi para Gu 
bernur baru2 ini di Djakarta an- 
tara lain telah memutuskan bahwa 
daerah2 akan di-izinkan  mentjari 
dan berusaha didalam lingkungan 
daerahnja sendiri untuk — menutupi 
ketekoran belandja jg dihadapinja. 

(Djepang 
Amerika 

Clark Andjurkan 

DJENDRAL MARK CLAR 

|da hari Senen menjatakan ba an 
| mana pihak Perantjis melakukan 
dikatakannja bang ia akan men 
ka supaja mempertjepat bantuan 

Lautan Api 
Di Saigan 

30.000 Orang Kebila: 
- Rumahnja 

LEBIH DARI 30.000  rakjat 
kehilangan rumah akibat 2 3 
kebakaran ja ng terdja adi bert 
turut dalam lima hari belakan bapa 
ini dikota Saigon, demikian di 
umumkan hari Senen di Angan, 
Kebakaran2 tsb. timbul dibagian 
kediaman orang Vietnam diman 
sedjumlah kl. 3.000 rumah2 aga 
dimakan api. Pada Minggu 
lam sadja barisan pemadam keba 
karan terpaksa membasmi 
bakaran ketjil jang seluruhn 
memusnahkan 200 buah rumah 
atap. Sementara itu berbagai de 
sas-desus tentang sebab2 timbul 
nja kebakaran2 tersebar didalam 
kota. 

Antaranja dikabarkan, bahwa 
polisi telah terpaksa melindungi 
beberapa orang jang tadinja ber 
maksud hendak menimbulkan 
haja api. Polisi kabarnja terpaksa 
bertindak karena pe 2ntadak su- 
dah siap untuk menganiaja orang 
orang tsb. Lain desas-desus 'lagi 
mengatakan, bahwa kaum  Viet 
minh kini menghentikan aksi 
pembunuhan2 untuk menimbul 
kan pemusnahan besar-besaran 
Di daerah2 jang ditimpa bahaja 
-api pendjagaan polisi dilipat-g 
dakan dan semua orang laki-laki 
dibagian kota jang terdiri dari 
rumah2 atap melakukan peronda 
an setjara bergiliran. 

AHLI2 ALUMINIUM DJE- 
PANG AKAN PERIKSA 
AMBANG2 BAUXIT 

MALAYA., 
Lima orang .ahli aluminium 

Djepang bulan depan akan me- 
agundjungi- Malaya untuk- me- 
meriksa tambang2 bauxit di Joho 
re. Mereka mewakili Showa Den 
ka Company, sebuah perusahaan 
logam ringan, Sumitomo Chemi- 
sal Com mpany dan perkumpulan 
serusahaan? penjaring logam ri- 
ngan. 

Ini adalah untuk pertama kali 
nja sedjak perang serombongan 
orang Djepang. mengundjungi 
erah tersebut. 

»Ditjintai” 
Pe enggedor' 

Pendjahit M. De Koning 
Digedor Sampai 3 Kali 

Untuk 'ketiga kalinja, pada Ming 
gu malam 'jbl., perusahaan pendia- 
hit M. De Koning didjalan Nusan- 
tara, Djakarta mengalami kerugian 
sebagai akibat penggedoran gudang 
nja jg dilakukan oleh  sedjumlah 
Pa tak dikenal. Kali ini, ke- 
rugian jg diderita MM. De Koning 
berdjum ja Rp 50.000, terdiri ba- 
han2 tekstil Kn lus, sepatu2 buatan 
luar negeri, kemedja2, dll. Pentjuri 
an barang2 itu dilakukan para pen- 
djahat dengan djalan merusak dien 
dela gudang ig terletak “dibelakang 
toko itu. 

Seperti diketahui,  pengger 
pertama dan kedua beberapa waktu 
berselang, dilakukan pendjahat dgn. 
djalan merusak  etalage katja toko 
didjalan “ Nusantara, sehingga .me- 
timbulkan . kerugian beberapa ribu 
"upiah. (Antara). 

EISENHOWER TENTANG 
SIKAP AMERIKA TERHA- 
DAP PERTIKAIAN JA- 

HUDI/ARAB. 
Presiden — Amerika Aan 

Dwight Eisenhower,  menjata 
pada hari Senen, bahwa Amer Aa 
Serikat hanja mempunjai rasa 
persahabatan, baik dengan Israel 
maupun dengan negara2 Arab 
dan Banana untuk memper- 
gunakan djasa2 baiknja guna 
mendjamin perdamaian di Timur 
Tengah 

Eisenhower mengatakan hal 
itu dalam pidatonja dimuka pe- 
mimpin2 Jahudi, diantaranja -ke- 
tua “Dewan Zionis Amerika, 
Louis Lipsky. $ 

tan 

  

edoran 

    

Gudang 
Memesan Si: 
17 Djuta 

amba'an 

x Kepada Irdo China 

Serikat di Timur Djauh dan pan 3 ima 

MVesiu 
Sa mpai Seharga 
Jollar 

n Bantuan Mililer 

K, pa nglima pasukan2 Amerika 
tertinggi pasukan2 PBB, pa 

ia sangat kagum melihat ba iga) 
peperangan di ia China, dan 

desak kepada pemerintah Ameri 
Indo-China. militernja kepada 

           

ini 
da 

ini 

men: 
China 

    

pur deng 
Inam Ho Chi 
kan bahwa .,di Indo 
Korea kita sedang 
musuh jg sama.” Dikatakannja bah 
wa ja bermaksud ' mengandjurkan 
kepada pemerintah Amerika supaja 
memperbanjak pengiriman alat? pe- 
perangannja ke Indo China. 
Selama berada Indo - China 

djenderal Clark telah menindjau se 
mua daerah pertempuran jg pen- 
ting,.dan telah mengadakan pembi- 
tjaraan2 dengan menteri negara? 
bagian Perantjis Jean  Letourneau. 
panglima tertinggi pasukan2 Uni P 
rantjis djenderal  Raoul Salah dan 
dengan pembesar pemerintah Viet: 
nam Bao Dai. 

Amerika djadikan Dje- 
pang gudang mesiu. 

Dalam pada itu Amerika Serikat 
telah, memesan. lebih 17 diuta dol- 
lar mesiu dari Djepang menurut js 
Jisebut permintaan 
ru” selama dua bulan 
hun ini. Sedjak petjah 
Korea Amerika telah 
pesanan kepada industri2 
Djepang sebanjak Ik. 950 
lar.. Kepala Biro Bantuan 
Jari kementerian pertahanan 
rika, djenderal  Olmstead, selama 
perdjalanan .pemeriksaannja te 
dap pabrik2 mesiu Diepang d 
bulan. jg lalu untuk menget: 
tang kekuatan tenaga perang 
nerangkan, bahwa di hari kemi 
Amerika akan mengadakan 
nan2 “kepada “Djepang “lebih “banjak 

semuanja hampir 200 djuta 
Amerika. Disamping itu pa- 
mesiu serta alat2 perang Dje 
itu membuat pula 

rang bagi kaum pendja 
tjis di Indotjina. Kedutaan Per 
tjis di Djepang baru2 ini mengu- 
mumkan, 'bahwa pemerintah Peran- 
tjis akan mengirim suatu delegasi 
militer ke Tokio untuk merunding: 
kan tentang pembelian keperluan? 
militer. untuk front” Indotjina dari 
Djepang seharga 20 djuta dollar. 

Selain itu pabrik2 mesiu serta 
alat2 sendjata  Djepang djuga 
mendjual hasil2-nja ke bagian? 
lain di Timur Djauh. The Nip- 
pon 'Tekyshiuko Company kini 
sedang mengerdjakan pesanan se 
djumlah.500. buah mortir bagi 
sisa2. pasukan2. Kuomintang di 
Taiwan... The Nippon  Sangyo 
Cempany .telah diminta untuk 
mendjual satu djuta butir peluru 
senapan. mesin kepada pemerin- 
tah 'Muang- Thai. Pabrik2 alat2 
kerang itu -djuga melajani kebu 
uhan? pasukan? Djepang: jang 
telah diperlengkapi oleh Ameri- 
ka. Menurut omiuri Shimbun, 
spasukan2 -keamanan”  Djepang 
telah memesan 5009 kendaraan 
militer dari Shin Mitsubishi Hea 
vy Industrial Company tahun jg 
lalu,-dan telah minta pula kepa 
da kementerian keuangan  Dje 
pang sebanjak 2.200 djuta yen 
untuk membeli mesiu 

menurut kabar dari K.B. 
Kyodo baru2 ini, Gabungan Or 
ganisasi2 Ekonomi kaum Kapita 
lis Monopoli Djepang akan 
membentuk suatu panitia istime- 
wa untuk mengkoordinasikan dan 
memadjukan produksi alat2 sen 
djata Djepang. (Antara-NCNA) 
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Pada Universitet di Utrecht te- 
lah mendapat gelaran Doctor da-. 
lam ilmu Kesusasteraan dan Fil- 
safat, Nona. A-J.M. Goedemens, 
setelah dia mempertahankan dis- 
sertasinja ,Indie-in de branding 
Ben Politiek Steekspel 1840— 
1843”. . Promotornja ialah  se- 
orang anggota Eerste Kamer jg 
sangat konservatif, Prof. Gerret- 
sen. 
  

Sebagaimana - dikabarkan, ' setelah 
mengundjungi Danu Street 10, 
marsekal Tito lalu menghadiri sua- 
tu rdjamuan pe Ma na tan, jang 
diaduk an di Istana Buckingham oleh 
Ratu Elizabeth. Tampak pada gam- 

bar smarsekal Tito dipotret Haa an 
keluarga radja inti dari kiri Ta 
'kanah: Ibu Suri Elizabeth, Marse-: 
kal Tito, Ratu Elizabeth II, The 
Duke of Edinburgh dan. princess | 

Margaret Rose 

  

  

    

  

Inika ikah Tan- 

da Modern: 
Gadis S.M.P. Berpe- 

njakit Kotor 

DALAM kartu sakit disalah 
satu Balai Pengobatan di Djakar- 
ta dengan tak disengadja K'ta da 
pat membatja, bahwa seorang 
gadis P. berumur. 18 tahun dan 
masih bersekolah di S.M.P. jang 
bertempat tinggal didaerah kelas 
satu di Djakarta mengandung pe 
njakit kotor jang dinamakan sy- 
philis jang harus diswatik dengan 
Neo Salversan. Dora djelas da 
lam karta itu d'tufiskan hesil da- 
ri pemeriksaan darah jang ter- 
tjantem WR positief dan hasil 
pemeriksaan air kentjing nega- 
tief. Kebetulan pada waktu itu 
nama gadis itu dipanggil untuk 
disuntik, maka muntjullah se- 
orang gadis jang rupanja tjantik 
molek, perawakan sederhana dan 

wa ja keturunan orang jang ter- 
peladjar dan  pakaiannja menja- 
takan bhw. ia adalah anak orang 
jang mampu. Dengan tidak ada 
mempunjai perasaan malu2 diso- 
dorkannja  tangannja kepada 
manteri untuk disuntik. 

Sekeluarnja gadis itu dari ka 
mar suntikan tsb., kita” tanjakan 
pada zuster jang. 'berkewadjiban 
disitu apakah banjak anak seko 
tah jang menderita penjakit demi 
kian. Sambil menentang mata 
kita dan disusul dengan senjuman 
jang manis dan lama sudah itu 
Keluar djuga perkataannja: ,,Ja, 
ada djuga beberapa orang.” Dan 
lalu disambungnja pula: . ,,Inilah 
tanda zaman modern.” 

Waktu kita tanjakan kepada 
gadis itu sesampainja diluar, apa 
kah 'ia masih sekolah maka kita 
mendapat djawaban ,,masih”. 
Dan apakah penjakit jang dideri 
tanja, djawabnja hanja  pusing2 
kepala” sadja, dan  peladjaran 
tidak dapat di-ikutinja dengan 
seksama, demikian tulis pemban- 

Suara Merdeka” di. Djakarta. 

Bentjana 
Di Turki 

15.000 Orang Menderita 

Akibat Gempa Bumi 

LEMBAGA  Perhimpunan2 
lang Merah jg berkedudukan di 
newa hari Senen terima kawat dari 
organisasi Bulan ' Sabit. Meral 
,paldng merah” Turki), dalam 
na dinjatakan bahwa sebagai a 
lari gempa bumi hebat jg me ngB 
tjangkan' Turki barat, maka 
orang lebih terpaksa  mening 
rumah mereka. - Korban2 benti 
lam tadi ber 1a mentjari pe 
lungan 2. lain, karena pada 
yaktu barat. masih di i- 
»uti saldju, seringkali — hudjan, 
langkan hawa dingin, Bulan $ 
Merah” dengan gat berseru 
»aja lekas2  diki 
ylasma “darah, p 
nisin dan “sulfanilan 
fusi darah dil. ara ea Ear org 
tisasi2 —palang Fa Denm dark, 
'ani, Irlandia, 
Kanada ak 
imut, alat2 pemberian p 

pertama, obat2an dan 'unit2 
rian pertolongan. pertama ke 

Pa- 

    

   

       
    

    

         

    

  
Se» 

                       

Den Djubah Me- 

rah & Serban 
Maulana Pimpin De- 
Imonstrasi Anti-Ahma- 

dijah 

ai ditangkapnja Maulana 
Abdu Sattar Niazi, pemimpin gera- 
kan an ti-Ahmadijah di Punjab” Je- 
bih landjut dikabarkan Laka Mau- 
lana telah memimpin? gerakan me- 
nentang pembesar2 dalam hari per 
tama bulan Maret. Ia memimpin 
demonstrasi2 dari sebuah menara 
tinggi dimesdjid Lahore jg tua itu, 
dengan memakai djubah merah dan 
serban. Maulana menghilang dgn. 
tidak meninggalkan bekas seteiah 
posnja dikepung oleh tentara. Keti- 
ka itu di Lahore sudah diumumkan 
hukum perna Maulana adalah ang 
gauta dewan perwakilan “ propinsi 
Punjab s Kenali wakil Lembaga Is- 
lam. 3G K ama dua minggu ia berha- 

sil menjembunjikan diri dari penge- 
datah bolisi. Kalangan? politik di 
Kara ehi! menjatakan dugaan bahwa 
Pena tentara di Lahore akan 
Aa art can hukuman berat kepada 

an   (AFP). 

  

  

air mukanja menundjukkan bah- 
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Didjual Bebas 
Tidak Djadi Diadakan 
Distribusi Tepung Trigu 

(Oleh : Wartawan sendiri) 

& SELAMA TIMBULNJA ma 
itan2 mengenai tepung trigu di Semarang, h: ba ng 

ka” telah Hi djedj 
langan Polisi bag. Eko: , perti dikabarkan ada kemungki- 
nan tepung trigu ini akan diba- 
gi-bagikan kepada -— perusaha- 
an-perusahaan roti dan mie. Ber-. 
bahas dengan itu kemaan siang dikantor Papak dengan dipimpin - Oleh Residen d/p Kantor Guper: nur Soebakti Poesponoto telah 
cadaan tepung trigu jang berada dibawah pa ta nja Polisi 

         

  

       

bag. E » 1 
tersebut telah di: ng harugan, 
supaja tepung jang berdjumlah 
Lk. 6000 zak didjual bebas. Pu- 
tusan ini telah diambil berdasar- 
kan keterangan dari Pemerintah 
jang mengatakan tidak ada - 
itan mengenai tepung trigu. Dgn 
ini, maka mulai kemarin tepung 
trigu itu diperbolehkan didjual 

Mengenai tepung trigu jang 
hendak disalurkan ke Bandjarma 
Sin sedjumlah 2400 zk, kepunjaan 
seorang saudagar di Kp. Melaju, 
lebih djauh dari Kepala Polisi bg. 
Kriminil didapat keterangan, bah 
wa tepung ini memang betul utk 
Bandjarmasin, tetapi karena ke- 
sulitan kapal, maka tepung itu 
untuk sementara waktu tidak da 
pat dikirimkan ketempat terse- 
but. 

Selandjutnja . Pak Djatioetomo 
mengandjurkan, tepung jang  diper- 
bolehkan didjual bebas itu didjual 
kepada perusahaan2 jang membu- 
tuhkannja, — hingga dengan djalan 
demikian ini para pengusaha jang 
membutuhkannja tidak menghadapi 
kesulitan jang berarti djuga djalan- 
nja ekonomi tidak gontjang. Harus 
diinsjafi betu!2. oleh para pedagang 
tepung, kalau ekonomi gontjang 
sendirinja - ada kemungkinan besar 
djalannja keamanan pun terganggu. 
Dan kalau keamanan terganggu de- 
ngan sendirinja pun memukul ke- 
pada ekonomi, demiki Pak Djati 

Lebih djauh dari kalangan jang 
berdekatan didapat kabar, bahwa 
dalam bulan jang akan datang ini. 
di Semarang akan datang tepung 
dari Amerika sedjumlah 2-390 ton. 
Dengan demikian, maka untuk se- 
mentara ini orang tidak perlu kua- 
tir akan tidak makan roti atau ku- 
we jang terbikin dari tepung trigu. 

5 

SUSU BUBUK TIDAK 
DIKENAKAN T.P. II. 

Susu kental berbahaja utk 
1. 

    

Untuk memberi pengertian ten- 
tang peraturan import baru menge-! 
nai susu kaleng, Kementerian Per-! 
ekonomian dan Kementerian Kese- 
hatan dalam pernjataannja bersama 
menerangkan, bahwa penindjauannja 
berdasarkan pada keadaan anggaran 
belandja negara, keadaan devisen, 
keadaan perdagangan pada umum- 
nja dan kesehatan rakjat. 

Diterangkan selandjutnja, bahwa 
susu kental manis (sweet condensed 
milk) ditempatkan dalam daftar 20 
longan B II dengan 1002 TPI. 
((Tambahan Pembajaran Impor), 
karena susu kental manis itu dipan- 
dang berbahaja untuk Ii. Bahaja 
ini karena susu tsb. terlalu me- 
ngandung banjak gula, sehingza da-, 
pat menimbulkan diarrhee, jang me 
njebabkan baji mendjadi hypetro-fis 
sampai atrefis. 

Untuk orang dewasa sweet con- 
densed milk djuga tidak berguna 
karena pada umumnja susu kental 
manis tidak dipakai menurut laru- 
tan semestinja sehingga susu ini ti- 
dak mendjadi bahan makanan jang 
mengandung zat2 makanan jang 
berharga, akan tetapi hanja sebagai 
,genotmiddel” belaka. Maka oleh 
sebab itu sweet condensed milk da- 
pat dipandang sebagai barang Jux 
jang untuk di-importnja memerlu- 
kan LPk $ 

Susu bubuk untuk baji be 
bas dari T.P.I. 

Susu kaleng jang: dipandang baik 
buat kesehatan baji ialah susu bu- 
buk buat baji seperti Eledon, Ca- 
melpo, Claxo, Lactogen dsb. Se- 
mua susu bubuk untuk baji ini 'te- 
tap masih berada didaftar golongan 
A. dengan tidak perlu - membajar 
I.P.I.. Maka dari itu harga pasar 
dari susu bubuk untuk baji tidak 
boleh dinaikkan dan masih tetap se 
perti harga pasar sebelum peratur- 
an 21 Djanuari jang Jalu. Djumlah 
devisen ' “jang disediakan "» untuk: 
mengimport susu bubuk untuk -baji 
ini tidak dikurangi... 
Dengan 'ini dapat didjamin bah- 

wa tidak akan ada kekurangan susu 
bubuk untuk. baji dipasar Djika sc- 
karang susu bubuk untuk baji se- 
perti « Eledon,: .Camelpo, . Glaxo, 
Lactogen, dsb. sukar didapat, ini- 
lah akibat “dari spekulasi pedagang 
maupun importir atau etjeran serta 
industri tjoklat susu. 

   

           

  

jasa whole milk) 
med milk powder) 

“zat2 jang berhar- || 
an “orang dewasa 
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dan djuga d ai. buat bahan  in-| 
dustri (jokl manis2 dll.)  dima- 

    

Didjual 
1 Motorfiets' PUCH 150 
cc kleur : merah - 
Ingeredem SA 
Djalan Halmahera Raya 25 

Dapat dilihat : tiap2 
hari, 
  

  

YAP HIAUW GO 
AGEN Eren 

Petudungan 112 Semarang' I 

  

“ Pakerdjaan radjin, 2 $ 
£ Kwaliteit 100 pCt. tulen     

mena. 

KOTAPRADJA MAGELANG 

lakukan 

Bestek dan 

£ Ditanggung enak pakai. 1 1 

  

             

  

PENGUMUMAN 
Dengan ini diumumkan, bahwa pembangunan kembali gedung Balai Kota dan Kantor Djawatan Pekerdjaan Umum Kotapradja Magelang di- 

Setjara#borongan 
voorwaarden beserta gambar .dapat dibeli mulai tgl. 27 Maret 1953 pada tiap2 hari kerdja. di Kantor Kotapradja Mage- lang bagian Sekretari dengan harga Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah). (3. Penawaran pemborongan ditutup pada tgl. d sampaikan kepada Dewan Pemerintah Daerah 

Magelang (Bajeman No. 12) dalam sampul 

Dewan Pemerintah Daerah Sementara 
Kotapradja Magelang 

R. MOEKAHAR RONOHADIWIDJ0J0 
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Si sikanlah pekerdjaannja, 
SIRI Sak ah 

        

  

   
   

  

| 23”Februari saropai tanggal 30 April 1953 

tentu N 
5 HARI SELESAI! ' 

en 1 Tistri kembali seperti gadis 

   

VITANOL tanggung dapat kasih 
laki-laki tenaga baru, tidak bukti, R 

PM dan CHEMISCME WASSEBI 1 Ga KEAs Ka gai PANOL 
laki2 ada umur. BUSTERIN bi- 
kin kentieng, segar, montok buah 
dada iembek Rp 20.— 3 ds. 
Rp 57— OBAT KOEKOEL 
Rp. 20.- SCHOONHEID, ZALF, Bean ALA IPOEDER 4 Rp 10— Besar 20 PCT. | Rp 17,30. TAN ASTA PILL: ta- 

PA Pata 'Ihan lama (nikmat) Rp. 20.— 
NETJIS dan RAPI 3 ds. Rp. 57— SORGA ISTRI 

Kan na PILLEN 

  

Tu » 

SEMARANG 

    

@3 

  

  Rp 20.- 
3 ds. Rp. 57.— SUIRINE PILL. 

|tangg. . baik kentjing  gula-nier, 

  

  
Type EBS. 31 

Distributeur : 

Super Radio Company N. V 
Tjabang Semarang 
Seteran. (Duwet) 5 - 

    Me ng 
| 1. ANGGUR OBAT 

'n : i - “3 e Tio 

1 lesom, dil. Obat jang 

Bantulah P. M.T. 
23 Ra i 

gur jang terpilih. - 

10 April 1953 dan' di- 
Sementara ' Kotapradja 

tertutup. 

Magelang, 23 Maret 1953. | ngatnBipodiikah. 

| ANGGUR OBAT RHE 

"Ketua 

  

1.7 Toko”,, WIE” 
2. Toko ,.,SIONG” 
3. Toko Obat An Ho Tong 
4.4Toko ,SIN” 
5. Toko Souw Swie Hap” 
6. Toko .,Kong Hien” 
7. Toko »Bandung” 

| 
| 
| 
| 

| 

| | 

  

  BAN SAN YOK PANG xapasan 216-218-220-71Lp837 U. SURABATA 
BISA DAPAT BELI DISEGALA RUMAH OBAT danTOKO P.2.D. 

Tegal. 

10. 
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6 botol SEMBUH sama sekali.             
KOLESOM. Ini Anggur Kuat terbikin dari 

ghoa jang 'berfaedah" dan "malial, antaranja : sanget penting untuk tambah kekuatan tu- 
buh dan darah. Ini Anggur pun tertjampur “dng. sarinja Buah Ang- 

Amat baik bagi lelaki/perempuan jg. berbadan lemah. Kurang da- 
rah, muka putjet, air muka kelihatan tua dan lesu tidak bersema- 
ngat, kaki tangan dingin, bua pinggang sakit, 
suka pusing, bernapas pendek, urat sjaraf lemah, 
kurang. Paras perempuan tua dil. Penjakit kelemahan. Minum ini 
Anggur dalam sedikit tempo sudah tentu lekas kelihatan faedahnja. 
Baik untuk lelaki dan perempuan, tua atau muda. 

».' ANGGUR KOLESOM PO THAY. Amat perlu bagi prempuan 
5 jang duduk perut, dan jang berbadan lemah, 

sakit perut tumpah2, kaki bengkak dll. Sakit lemah dalam waktu 
bunting. Perlu diminumi sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat 
dan baji dalam kandungan tinggal waras. i 
ANGGUR KOLESOM SENG HWA. 

“sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dalam badan mendjadi ber- 
sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, me- 
nambah air, susu ibu, dan menambah nafsu makan. Terutama bagi 
perempuan jang sudah banjak beran: 

UMATIEK. Ini Anggur Obat Rheumatiek 
dibikin menurut resep jang sudah termashur turun "menurun: Dibi 
kin dengan “bahan obat Tionghoa jang mahal dan mandjur, dengan 

ditjampuri Kolesom dil. Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan 
segala rupa-penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) “baik “ditu- 

£ lang, urat2 dan lain2 bagian badan, 
baru. Sesudah minum 3 botol tentu 

Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO2 P. & D. diseluruh Indonesia. 
Pabrik Anggur ,,REN AY & Co”. 
Agent: ,,TEK SING TONG: Semarang. 

|eiwit, niersteen, Rp. 20-— 3 ds. 
Rp. 57.— Porto Rp. 2.— 
Ind. Kruiden-THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 — Semarang 
Agt. Sem.: Plampitan 22. 
Agt. Solo: Tjojudan 70A 
  

  

tanggung ' dapat: bikin | 

  

: Siap Sedia 
Bikinlah Tuan punja sekudjur 
badan sehat gembira dan selalu 
dalam keadaan siap sedia—- siap 
sedia menghadepi datanonja se- 
gala gangguan Panas — de: 
ngan tiap kali minum: 

Djamu Kuat 
(Seri No. 19) 

Djamu ini benar2 dipudji oleh 
ara Langganan, kerna Djamu 
uat Tjap Portret Njonja Meneer 

Semarang selalu dapat memberi: 
kan kegembiraan hidup. 

1 bungkus Rp. 0,50 

tulang linu, kepala 
sumangat laki2 

kepala suka pusing, 

Perlu diminum perempuan 

   

c ini Anggur: SENG HWA sa- 
SA LA LB LA 

NN TA ati 
DJL. DEMAK 129 TILP: 611 

PI La 
  

Toko Pedamaran 90. Telp. 200, Srmag 
Agen: Depok 36b, Dj. Mataram 414: 

- 697, 942, 210, 682. Lemahgempal 52: 
Petekan- 35, Darat 33, Pontjol 88, 
Dj Demak 12. Labuan 14, Gg Tjilik 
19, Kranggan Tm 23, Pasar Dargo. 

baik jang sudah lama atau jang 
nanti kelihatan mandjurnja dan | 

Ia 2 

Surabaja. 

          
  

, 

Kepada 

DIJAKARTA-RA 

Dengan hormat 

GBO.WEHRY & Co., N.V. 
, Saja sang 

sesudah sekian lamanja 
tuk, sudah banjak saja 

1 tidak sembuh &@juga. 
Maka sete 

batuk tjap Binta ad 

   

perti sediakala, - 
Dari itu saja pudjikan 
tjap "BINTANG TuDJuu" 

      

7 

  

kasih adanja. 

Sipengirim: 
Sud jono 
d/a GEO.WEHRY & Co. 

PONTIANAK. 

Toko .,CANTON” 
Toko Obat Po Seng 
Tong. 
Toko ,SENG SIEN” 
Toko ,,SIN SENG” 
Toko ,,LIBERTY” : : 

8, 
5. 

  

    
Pontianak, 8 April 1952. 

2 

Toko Obat "BINTANG TUDJUH" 
(Krekot No. 11)“ 

ba ja jang bertanda tangan dibawah 
Ini Sudjono Djurutulis pada Perusahan Dagang 

bermatjam-matjam keluaran, 

lah saja mentjobakan obat 5 

kali untuk membasmi penjakit batuk tersebut, sete- 
: lah 3 hari saja terus memakan obat itu, penjakit 

saja pun sembuh sama sekali, 
Hingga badan saja sehat kembali se- 

sangat baik sekali. Dan tak 
lupa. pula saja untuk wengutjapkan ribuan terima 

Kn 

YA 

    Pontianak. . 
at merasa girang sekali, 
saja menderita sakit ba- 
memakan obat2 batuk jang 

tetapi penjakit saja 
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juh kiranja sangat baik se-    L

a
g
 
T
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Apar 
: 

   
sekali lagi, bahwa-obat       
v. 
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an atau hendak pergi 

1 tablet : 

DHARMAWISATA 

djauh, malam mau 

tidur lelaki atau pe- 
rempuan, makan 2 

Besok pagi pasti sehat” dan 
kuat, tidak tjapek, tidak takut 

angin, ta” dingin, tidak masuk 
mungkin sakit. 
  

  

“MS RAHAT 
TABIB 

Seteran 109 — Semarang. 

Tabib-jang paling terkenal di Indo- 

nesia dan dapat: banjak pudjian. 

Specialist untuk Wasir (Aambeien) 

ASTHMA KEPUTIAN. IMPOTEN: 

TIE dan lain2 Penjakit, ZONDER 

ERATIE. 
Naa (Pagi 9-12 

Dj. bitjara (Sore 5-7 

  Belumkah Tuan berlangganan 
»SUARA MERDEKA” ? 

Silahkan mentjatatkan Nama Tuan, dan mulai 
. hari ini Tuan dapat terima tjuma2 hingga achir 
bulan. 

  

  

Dengan“hormat, 

Bersama ini saja minta ditjatat mendjadi 
langganan Harian SUARA MERDEKA" 

Nama $ 1 5 : j | i 

  

Tanda tangan 

  

Guntinglah” formulier diatas ini tempelkan pada 
kartupos dan kirimlah kepada : Tata Usaha, Djl. 
Purwodinatan Utara 11a, Smg. atau kirimkan lang-   
          PEMAI EMIS AL ERA 2 SA SA ANA SA SA LA YA   sung kepada agen kita ditempat kediaman Tuan.   

  

Besok Malam Premiere ' 

REX 
5.00 

7.00 

9.00 
(17 th) 

Didjual 
Beberapa puluh Toestel Te- 
noen dengan lisensi. 

233stel(-I- 700 bidji) tjap2 Batik 
model Solo, Djokja, Pekalo- 
ngan. 

1 Water-pomp 1 djam 60/80 M3. 
1 Studebaker Autolet,keur masih 

5 bulan. 5 

SIEN DJWAN HIEN 

Karangtengah 11/30 
Semarang.— 

ea 

  

     

2 
Warner BRO 

       

  

| GSON PARIS RRC MAKASAR 
Pena bian POT DEL FUTA 

Apakah tuan sudah melihat West- 
Point dan menjaksikan Angkatan 
Laut .... ? Kini datang para kadet 
dari Akademi Militer Selatan dgn. 
tjinta dan kerlangan. 
Penuh Shows-Songs-Musik-Humor. 

Ini malam pengh. 5.-7.-9.- 
Bing Crosby — Jane Wyman 

nHere Comes The Groom'"' 

Ini Malam d.m. b. 
ORION 5.—7.--9.— 03th.) 
William Holden — Nancy Olson : 

»SUBMARINE COMMAND” 

Metropole 5.-7.-9.- (13 th) 
John Payne — Susan Morrow 

BLAZING FOREST" 
Paramount Technicolor 

    

  

  

Djangan Putus Pengharapan 
Mengundjungilah kepada 

A. Wahid 
ASTROLOOG 

Njang sudah sepuluh tahun ber- 
praktek di. Indonesia. Hal bisa 
MENERANGKAN soal Penghi- 
dupan, Pertjintaan, Perkawinan, 
Kesehatan dsb. : 

RK ORP 10 CONSOULER 

GRAND HOTEL #asota 9g 
Pagi, djam 9 —12 
Sore, djam 5— 7 

  

Djagalan 7.—9.— 
Film Documentair R.R.T.   Roy Rogers 53 

  YA THE.ROPES 
(Ke ALMOST - 

an OR 

sukkan pula didalam daftar golo-| (xi 
ngan 'A. 
tuk .mentjegah kesalahan faham da-| 
ri chalajak ramai. 

HARI PEMUDA, 
Berkena'an dengan Hari Pemuda, 

atas usaha Kuo Kuang Thi Yu Hui 
bg, Bulutangkis akan diadakan per- 
tandingan segi tiga untuk merebut! 
"piala. Hari Pemuda ke-10 
atjara sbb.: 

Tg. "26-3: Kuo Kuang — 
Hua (djam 17,00). 

Tg. 28-3: Hwa Yoe 

dengan 

Kuo 
Kuang (diam 17.00). 

Tg. 29-3: Lien Hua 
(djam 19.00). 
Semua pertandingan ini dilakukan 

dilapangan Kuo Kuang, djl. Mata- 

Keterangan 'ini perlu un-| 4 

Lien || & 

—,Hwa Yoej 

dekati / 

nja tali jang mengikat 
ngannja, sambil 

idiri: 

tali2 TAP read van kana   ram, Semarang. 

F3 

  TA 

Dalam pada itu Roy telah men-“— Hee, Roy, dimana engkau? 
letaknja arit dan digoreskan- 

kedua: ta- 
berkata seorang 

-—— ,,Haa, sekarang hampir putus 

  

  

/.WE CHECKED ""& YEAH. 
THE KARP GANG NkEENE'MS pAp 
LiKE YOU WANTEp | WAS MIXED 

keatas RD YA SLS UP IN THAT 

       
    

TEN YEARS 

  

— Kita telah mentjari gerombol- 
an Karp, seperti jang kau kehen- 
daki, Rogers. 
— Jaah, Ajah Crystal Keene ada 

tersangkut djuga didalam . perampo- 
kan Bank 10 tahun j4. 

(Terdengar suara dari luar). 
Itu suaranja Willie : dan 

Abigail, fikir Rogers. 

CRYSTAL) 

  

       

BANK. ROBBERY 

  

   

»! Mei (1952) di Peking" 
Film Raksasa Tahun 1953! 
Memakan beaja 3 million dollars!. ' 
Memakan tempo 3 tahun lamanja 
waktu pembikinan ini film ! 

RUFUS SLAPE 15 REAL! 
KARP/ HE'S TAKING THE 
SIRL TO THE MINE / 

  

   

      

    

  

    

  

ROBERT HAGGIAG 
presents 

THE" 

      

ing 

: | MARIA MONTEZ 
— Rufus Slade fing sebe- PAUL CARISTIAN $ 

narnja bernama  Karp ' telah FAYE MARLO 
membawa gadis tsb, ke lah) 1 MASSIMO SERATO 

Released thru 2015 Centi bang. 
elease ru ntu 

  

   

    

   

  
   

  

      

    

balap kaleng « 1. 
jang berisikan 

Latao jang terbaik 2 7 

    

Imperti 'Hoppenstedt 
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Nafsu Besar - Tenaga Kurang 
“ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 

Penjakit JIRIAN (Spermatore hoa), IMPOTENTIE (Lemah 
Sjahwat) Tanda-tanda Penjakit' Selalu Marah-marah, : Muka Pu- 
tjat, Makanan Kurang Hantjur, Perut Kembung, Kepala” Pu- 
sing2, lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki. tangan dingin “Semut 
semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung Berdebar-de- 
bar, selalu mimpi2 untuk itu semuanja kami sediakan OBAT 
JANG. DITANGGUNG- MUDJARABNJA ,JARIANOI”. 
Special Buat Laki2 harga per botol Rp. 20,— ,OVUMATAZOL” 
Special buat: Perempuan harga per botol Rp. 25:—, "Obat Mi- 
njak Surga Dunia” Buat Laki2 pakai luar Rp.. 10— ,,BLACK 
HAIR DYE” Obat: HITAM RAMBUT 10026 tidak luntur Ga- 
ransi Harga Rp. 5.— Rp. 10-—Rp: 15.— Rp: 20 Rp. 30.— 
dan Rp. 50.— per botolnja. Zalf Face Cream »IJAHAJA JU- 
SUF” Byat Ilangkan Item2 Dijerawat Kukul dan Kekolotan di 
Muka Laki2 dan Perempuan Harga Rp 25:—” No.2 Rp 10.— 
»SULFAN OIL” Obat Gatel Kudis Koreng DII. Rp. 5:— per 
botol ,,GALINUS” Special buat Batuk T.B:C. dan Batuk kering, 
harga Rp 25.— satu botol ,KATRAH-NOOR” Special Obat 
buat Mata, Kurang Terang, Liat Putih2 dan putih didalam Mata, 
Kelihatan: seperti Asep DIIl. Harga Rp. 15.—. Obat-obat dikirim 
diseluruh INDONESIA, WANG di muka Tambah Ongkos 1096. 
Untuk mengobati segala penjakit Juar atau dalam, Sakit. MATA, 
Kentjing Manis, Kentjing Nanah Mati Badan linu2 BENGEK 
(ASTHMA), Sakit Gindjel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak  ac- 
coord Butahan atau keputihan, WASIR (Aambeien).. di djamin 
10 hari sembuh dan keluar Akar2-nja tidak dengan Operasi (Po- 
tong). Semuanja penjakit di Obatin sampai -.baik. (Sedia. Obat 
Orang jang Kepengin punjai Anak). « s Sa 

World Famous Prof. Tabib Fachrudin. 
No. 14 Sawah Besar,' Phone 3894 G. DIJAKARTA 

Djuga bisa: dapat Obat2. 
Prof. TABIB FACHRUDIN H. M. B. 
Djalan Tepekong No. 3. Medan 

-127.Seranggoon Road Singapore 8 
Agen-agen: 

Fatehudin & Co. Toko Punjab, djl. Pasar No. 45 Djember. 
Toko Fateh Panggung 79 Surabaja.. 
Toko Asia Baru Kebun Sajur Balikpapan. 
Toko Fateh Djl. Kemakmuran Makasar. 
Perusahaan Mesin Tek, -Djl. Stasion Purwakarta. 
Tabib.Gasita,-Surabaja. ... 0. La 
Sindabad. House, -Nonongan 77 Solo. Ar 
Toko Manis, Oro-Oro. Dowo No. 2. Malang. 
Toko Murah, . Djl. .Margo '“Genung Ambarawa. 
Toko Djakarta, Kajutangan: 95..Malang. .. 
M.A. Mirza, Pontjol: No. 46 Semarang. 
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Satu Auto NASH 1948 
Sedan ) 
Keadaan baik, harga berdamai 

Dapat dilihat di-- , : 

'Karangtempel Selatan 

  

  

No. 2 Tilp. 99 Semarang. 

Handbag Kh bannp 

  aa Lean 

CITY .CONCERN CINEMAS ——— 
ah S0 Ini-malam d. bi b- (u. 17 th) 5 
Robert Young —Janis' Carter — Ciaude Rains 

The Half B re ds Ad at 

Sam 

LUX 

        

  

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

" Kenekatan dengan Asmara jang “berkobar? 
- 

  

GRAND Ini malam d- m. b. (u. 13 th) 1 
5.19. 2.0 JOHNNY WEISSMULLER 

Angela Green—Jean Willes - Lester M atthews - Tamba 

JJUNGLE JIM IN THE 

timun mn KORBIDDEN LAND” 
Million-Year-oldIMonsters run Amok in Jungle Jim's ii stronghold ! 
Penuh sensatie jang menggemparkan! .. & Pal : 

papa 

s 

aefaa 

  

INDRA... Ini malam (u. segala umur) 
5.-7—9—  Bud Abbott '& Lou Costello - - 

sdaha senar 4 dgn. Patrica Medina dalam 

»FOREIGN LEGION” 
Their Newest and Funniest by'Far! 

Luar biasa! Kotjak dan Lutju sekali! 
Tanggung para penonton terus terpingkel2 ketawa. » 

she" World In? His Armss 
film terbesar penuli sensatie dini. Technicolor 

F bimbk ai 

EGA 

Akan datang) 

INDRA 

Beta 

ROYAL 
9 A9.- 

berbareng 

ROXY 

000 Ini malam d.”m.-b. (a”177th) 
— Gregory Petk — Ann Biyth in Rex Beach's, 

Aa 
Taa0 HIS ARMS'” 

penghabisan Golor by Technicolor! t 

A whole new World of Adventure sweeps the screen! 
Film terbesar, penuh Sensatie mengikat dan menggemparkan, 

  3. 

JOHNNY WEISSMULLER - dalam 
JUNGLEJIM IN THE 
FORBIDDEN LAND 

Pertietakan Smg. No, 584/1NI/A/T LS” 

Besok malam 

119-915. — 
ROXY 
(untuk 13 th.) 
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