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Pravda: »Iimperialis Belanda 
Masih Berkuasa Di Indon.” 

»PRAVDA”, SURAT KABAR Partai Komunis dari 1 
Uni, telah menjiarkan tjatatan perdjalanan dari koresponden 
di Indonesia, Orestow. Koresponden itu mengatakan 
imperialis Belanda, jang ditahun 

              

- : 

       

jutnja koresponden Prav 
enerangkan, bahwa ka 

3 'perialis Belanda senantiasa 
“bekerdja merusakkan Republik 
Indonesia. Sebagai tjontoh diam 

BEKAS ANGGOTA2 Knil di 
Nederiand jang pada waktu pen- 
Ojadjahan Indonesia oleh Djepang 
mendjadi tawanan perang, telah 

« Memadjukan tuntutan kepada pe- 
| merintah Nederland dan pemerin 

tah Republik Indonesia sebagai 
srechtopvolgster”, pemerintahan 
Hindia Belanda dula, untuk mem 

-bajar gadji mereka selama 40 bu 
lan, jaita gadji selama mereka ini 
mendjadi tawanan perang. 

Dianggapnja bahwa pemerintah 
Nederland dalam hal ini bertang- 

“gung-djawab, antara lain karena te- 
lah - memberi perintah - untuk 
mengadakan kapitulasi. 

Perkara tersebut dimadjukan di- 
muka pengadilan Den Haag. Dalam 
perkara tersebut Mr. Veegens akan 
bertindak sebagai pengatjara (pro- 
cureur) dari pemerintah Republik 
Indonesia. Demikian berita dari 
Amsterdam. Dikatakan djuga, bah- 
wa tuntutan tersebut jang akan &di- 
perdjuangkan sampai instansi jang 
tertinggi, meliputi djumlah lebih ku: 
rang 250 djuta gulden. 
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7 : Kedalam 
Dulles Sulit 

Kemungkinan Diganti ?: 
Siapa Botjorkan Rahasia 
Remijana Pemerentah? 

MENURUT pendapat warta 
wan AFP, Henri Turenne, kala 
ngan pers di A.S. merasa dirinja 
sangat tersinggung dalam insiden 
botjornja ,,rentjana perdamaian” 
Amerika baru2 ini dalam mana 
kepertjajaan jang ditaruh padanja 
disangsikan. » ag 

Sesudah Gedung Putih me- 
njangkal kebenaran berita2 jang 
mendjadi persoalan, maka warta 
wan ,,New York Times” telah me 
ngambil tindakan jang tidak ada 
taranja dengan menjangkal sang 
kalan tsb. 2 

Pada hari Senen,  suratkabar 
itu telah memuat artikel2 dimana 
Kementerjan Luar-Negeri men 
djadi sasaran dari kritik2 
tadjam. 

    

Selandjutnja Turenne katakan bah 
wa ,rentjana perdamaian” jang bo- 
tjor pada minggu jang Ialu dari sum 
ber jang berkuasa, telah menjebab- 
kan Menteri luar negeri Dulles ada 
dalam keadaan jang amat sulit: Di 
Washington telah merupakan raha- 
sia umum bahwa ,sumber jang ber 
kuasa” dan jang memberikan berita? | 
tentang usul diadakannja negara? 
penjangga di Asia itu adalah Dulles 
sendiri. Kan , 

- A Rn ” hk « T d 

Sekarang ibu kota A.S. penuh de- 
. ngan desas-desus dan spekulasi2-apa 
kah Dulles akan dapat. dipertahan- 
kan pada kedudukannja jang seka-h 
rang. Malahan orang tih' menjebut2 

| pula nama2 dari orang2 jang mung 
kin akan menggantikan Dulles seba 
gai menteri Juar negeri, seperti John 
MacCloy bekas Komisari Tinggi A. 
S. di Djerman, John Dewey gupernur 
negara bagian New York dan Djen 

“Irak Lucius D. Clay. (Antara), 

Professor Dr. A4. jar Idman, salah seorang dari 6 dokter Jahudi jang: 
pernah ditangkapu "nu Mewri-baru ini dimerdekakan kembali oleh Russia,! 
kini sudah mulai vekerdja kenibali 
semula bekerdja. Dr. Feldman adalah seorang spesialis mata dan kuping 
jang sangat pandai dan tersohor. Pada gambar: Dr. Feldman (kiri) dan 

seorang assisten-nja. / 

akan meninggalkan Indonesia, sampai sekarang masih 
kedudukan penting2. Dengan perantara Konperensi 

merintahan kolonial pada hakekatnja masih didjals 
, timah, teh, kina dan Ia 

: oleh kapital asing. 
aret, tehdan kina hanja ada & 
agian besar dari kebun teh itu 

BEBERAPA PEDJABAT. 
berpendapat, bahwa RRT kini   
Utara berhasil 

  

Tuntutan? 
Radikal 

Mengenai Penjelesaian 
17-Oktober 

Dewan -Pimpinan - Pusat Barisan 
Pembangunan, telah mengeluarkan 
pengumuman mengenai sikapnja ter 
hadap penjelesaian peristiwa 17 Ok- 
tober, 
Pengumuman tersebut “ ditandata- 

ngani oleh ketua DPP Barisan Pem- 
bangun D. H. Nur dan diantaranja 
menjatakan: 
Menjokong sepenuhnja sikap tun- 

#tutan divisi Brawidjaja, mendesak pe 
merintah segera menghukum dan 
mengisoleer semua orang2 penjeleng 
gara 17 Oktober affaire dari pimpi 
nan Angkatan Perang (Simatupang 
Cs.), pemerintahan dan perwakilan 
rakjat (PSI cs.), mengandjurkan ke- 
pada seluruh organisasi “rakjat dar 
emuda, supaja membasmi semua 

gerakan agen2  imperialis/kapitalis 
jang memetjah kekuatan nasional da 
lam lapangan politik, ekonomi dan 
militer. 

Patut diketahui, bahwa Barisan 
Pembangun meliputi: Bekas Gerilja 
Pembela Proklamasi (GPP) - Bekas 
Gerilja Rakjat Indonesia (GRI), Be- 
kas Angkatan Perang Sabil (APS), 
Bekas Gerilja Rakjat (Gerak), Bekas 
Komite Pembela Proklamasi (KPP) 
dan Persatuan Bekas Peradjurit Pro 
klamasi (PBPRI). (Aneta). 

dalam hospitaal Moskou, tempat ia 

    

Soviet 

                                      

1949 menerangkan dgn   
bilnja pemberontakan 
dan pemberontakan 
luku Selatan. 

             

      

Te pun begitu ten 
ndonesia belum mendjalan 

kan operasi besar2-an terhadap 
kaum pengatjau dan bandit itu. : 1 
Menurut kelfrangan pers Ind 

  

perekonomiannja. Dengan tidak ma 
la mereka meminta dikembalikan 

   

      

LX 

nesia, kel atan gni disebabkan 
olongan2 di In 

nesia jang tunduk kepada penga' 
ruh asing, dan tidak menghen- 
daki supaja gerombolan? itu di 

           

tambang minjak di Sumatera-Utara, 
ig -kini sedang dipimpin oleh rakjati 
Indonesia. Sajangnja ada kaum po- 
litisi Indonesia jg suka menjokong 
tuntutan kaum pendjadjah ini. 

     

Garis Pertahanan Jg 
lah Selesai Dibangun: Membentang 
Dari Wilajah RRT Sampai Ke Dairen 

Pertahanen Jg Tahan Bom-Atoom — Dikerdjakan 

Teknik Russia AAL : 

tertinggi Amerika Serikat di Tokyo 
bersedia untuk melandjutkan pe- 

rundingan2 genfjatan sendjata di Korea, karena mereka sudah se | 
lesai mendirikan garis pertahanan modern sepandjang tepi sungai | 
Yalu jang dikuasai oleh RRT. Menurut beberapa perwira dinas pe 
njelidik PBB di Korea garis pertahanan itu dapat digunakan seba 
gai batu lontjatan apabila dimasa depan akan dilakukan lagi sc- 
rangan di Korea, halmana tidak akan perlu diadakan djika fihak | 

menghalaukan pasukan2 PBB dari daerah Korea. | 
Berdasarkan laporan2 rahasia jang diperoleh dsri RRT maka kete 
rangan2 berikut telah membenarkan pendapat diatas: 

Pekerdjaan 
pertahanan modern “ ditepi 
Yalu telah dilaksanakan 
pimpinan Kao Kang, seorang tokoh 
militer dan politik 

tjana-rentjana untuk projek tersebut 
telah dikerdjakan oleh para 

laksanaan projek tersebut. Garis 
pertahanan itu membentang 
djang tepi sungai Yalu dibagian wi- 
lajah RRT sampai ke Dairen 
terdiri dari kubu2 pertahanan, gu 
dang-gudang persendjataan, sebuah 
markas-besay dan parit2 perlindung- 
an jang semuanja didalam tanah dan 
menurut laporan2 bersangkutan  se- 
muanja tahan terhadap akibat2 
rangan bom atom. 
Kalangan? resmi di Tokio  ber- 

pendapat, bahwa kaum komunis te- 
lah mempergunakan kesempatan jg. 
terdapat berhubung dengan perun- 
dingan-perundingan 

lalu dan telah membangunkan sistim 
pertahanan modern tersebut atas 
petundjuk fihak Rusia, jang 
mejakinkan kepada fihak Utara di 

ngandung rentjana untuk menobros 

RRT. 
Dari berita2 lain diperoleh kete- 

rangan, bahwa dibelakang daerah 
sungai Yalu sedang terdjadi kegia- 

hak RRT telah mendjadi- sangat ' 
tjemas” berhubung dengan perobah- 
an-perobahan politik di ' Amerika 
Serikat sedjak muntjulnja pemerin- 
tahan Eisenhower. £ 

Sebagian besar dari wilajah Tiong 

Berita2 selandjutnja mengatakan, 
bahwa RRT telah mengadakan suatu 
sistim pertahanan pasukan? tank 

pembangunan “ garis 
sungai 

dibawah 

terkemuka di 
Tiongkok Timur Laut, secang ren- 

ahli 
teknik Rusia. Sedjumlah lebih darif 
200.000 pekerdja preman dan semiz 
militer telah dikerahkan "untuk peng 

dan | 

Se- 

gentjatan sen-f 
djata jang diulur-ulur diwaktu jang 

telah 

Korea bahwa pasukan2 PBB me-| 

terus dari Korea Utara kedaerah! 

tan-kegiatan luar biasa. Kabarnja fi-|kosong, dan belum dapat diketahui 

'djauh ke sebelah Barat Daja. 

at 

tsb djuga katakan bahwa semua de- 
kok Timur Laut kini telah diumum| po 
kan sebagai daerah pertahanan :isti|: 
mewa oleh pemerintah- RRT: —.-.4 

     

TAHUN KE VII No. 52. 

  

   

  

»Pager —Suara” 
1 anan-Badja” RRT ite 1 Yalu “Menerdjang 

. Sangat Modern Te-f : 

  

    

f 

' 

“. Njonja Dolores Therese Moggridge, seorang wanita penerbang bang 

  

y 

Inggeris, kini sedang menunggu izin dari pemerintahnja supaia diper 
lehkan mentjoba menembus ,,pagar-suara” (geluidsbarriere). — Djika 

in itu diberikan, ia akan menggunakan pesawat Sabre-jet untuk per- 
jobaan tadi. Kalau ia berhasil dalam pertjobaannja itu, nj. Moggridge 

an mendjadi wanita jang pertama-tama melintasi ,pagar suara”. Sebe 
umnja, nj. Moggridge telah pernah mentjapai rekord ketjepatan 600 mil 
djam, dengan mengemudikan sebuah pesawat Meteor-jet. Pada gam- 
r: nj. Moggridge dengan anaknja. 1 

                    

  
  

|. Akan Ditindjau Kembali? 
Telah Terdjadi Pertempuran2 Ketjil Di Sam 
Neua—Sekitar Suasana Militer Jang Tegang 
2 Di Indo-China 

DJURUBITJARA MILITER Perantjis di Hanoi katakan bah 
|wa pasukan2 Perantjis-Laos jang mengundurkan diri dari Sam 

| Neua telah terlibat dalam pertempuran2 dengan pasukan2 Viet- 
nam-Ho. Tetapi ditambahkannja, bahwa menurut Komando dari 

| pasukan2 jang sedang mengundurkan.. diri itu, semuanja telah 
»berdjalan menurut rentjana”, dan oleh karena itu ia berpenda- 
pat bahwa pertempuran2 jang terdjadi dengan pasukan Vietnam- 
Ho itu tidak mempunjai arti jang penting. Diduga bahwa pertem- 
Bang itu hanja terbatas pada pertempuran2 ketjil antara pasu- 

n2 Perantjis jang bertugas mendjaga dibagian belakang dari 
iring2an pasukan jang mengundurkan diri derban maksud dari pa 
sukan2 Vietnam-Ho supaja terpelihara kontak dengan pasukan2 
Perantjis. « . 
Sekarang masih belum diketahui 

reaksi2 dari pihak Vietnam-Ho sesu 
dah mereka mendapati benteng jang 

  

Laos Akan Menga- 
du Ke PBB 

Wartawan AFP Henri Lecunff, 
beritakan dari Hanoi bahwa ada 
nja pasukan2 Vietnam-Ho di Sam 
Neua merupakan suatu bukti 
ahwa perbatasan dari negara 

bagian Uni Perantjis di Indo 
"'Tjina, jang sampai sekarang ..di 
anggap ada diluzad “peperangan, 
telah dilanggar, dan bahwa peme 
rintah Laos sekarang dapat 

djuga apakah dengan soal2 perbeka 
lan jang mereka hadapi, mereka akan 
dapat mengadakan serangan sampai 

  “Selandjutnja djurubitjara tentara 

? perbekalan dan bangunan2 di 
1 Neua telah dihantjurkan, seba 

4 eh: in2-jang ada di ben 
teng itu sendiri dan sebagian dihan 
tjurkan oleh Angkatan Udara jang 
menjelesaikan perusakan itu dari uda 

( )ffensif')'Musim-Semi Vietminh 
sepan-| 

basmi. Dan sudah pasti peranan 
jang penting didjalankan oleh 
adanja Missi Militer Belanda, jg 
mempunjai pengaruh atas kader 
militer Indonesia. 

Politik pendjadjahan dari kala- 
ngan atas dari bangsa Belanda ter- 
hadap Indonesia telah menimbulkan 
perasaan tidak senang pada rakjat 
Indonesia. Pendapat umum di Indo 

ra-pada hari Senin pagi. 

Kalangan2 jang mengetahui berpen 
dapat bahwa mungkin pihak Viet- 
nam-Ho terpaksa menindjau kembali 

untuk melindungi djaringan perhubu 
ngan kereta api, daerah2 tambang 
dan perindustrian badja di Tiong 
kok Utara. Dikabarkan pula, bah 

ngadjukan hal itu kepada PBB. 

Selandjutnja Lecunff katakan 
bahwa soal jang dihadapi baik 

Dan djuga kaum pendjadjah Be- 
tanda mentjoba mendjalankan tinda 
kan2 jg dapat merintangi daja-upaja 
bangsa Indonesia untuk memadjukan 

nesia meminta dengan tegas, supaja 
Pemerintah betul2 bersikap bebas 
terhadap soal2 internasional. Demi- 
kian Pravda.   

  “ 

Mendjelang Han Lebaran 
Sobsi Tuntut Tundjangan 8", pCt. Gadji 
Sebulan: Buruh Islam Andjurkan Sedi- 

kitnja 1, Bulan Gadji Atau Djumlah 
50 Sampai 300 

DALAM KETERANGANNJA mengenai hari raya Lebaran j.a.d., 
Sentral Biro Sobsi setelah mengemukakan kesukaran2 kaum buruh pada 
tahun jang lalu dalam menghadapi Lebaran menjatakan antara lain, 
bahwa baik pemerintah maupun madjikan2 partikelir pada tahun jang 
lampau kurang atau tidak menghargai sama sekali suatu kejakinan aga- 
ma. Kaum buruh tidak. dapat membenarkan bahwa apa jang dinamakan 
oleh pihak madjikan/pemerintah ,,hadiah Lebaran”, adalah sekedar ha- 
diah sadja. Selama upah minimum kaum buruh tidak ditjukupi oleh pihak 

    wa disekitar kota Mukden telah di 
tempatkan sedjumlah kl. 200 buah 

kas besar djenderal Mark Clark di 
Tokio. (UP-Aneta). 

SEORANG GURU DARI 
BANDUNG MENERIMA BEA 

SISWA. 
Masduki Umar dari Bandung, ia- 

lah salah satu dari 95 orang maha- 
siswa jang terpilih dari 30 negeri, jg 
akan menerima Rotary Foundation 
Fellowship (Beasiswa Jajasan Rota- 
ry) untuk melandjutkan peladjaran- 
nja diluar negeri selama tahun-pela 
djaran 1953 — 1954, Masduki Umar 
jang ditjalonkan oleh Rotary Club 
di Bandung untuk menerima beasis- 
wa ini, akan menempuh peladjaran2 
dalam ilmu pertanian dan ilmu teh 
nik sipil di Eropa. 

Sedari tahun 1951, Masduki Umar 
mendjadi guru dalam ilmu pasti di 

  

Persatuan Mahasiswa di Bandung 

tank Rusia. Berita2 diatas kini ka 
barnja sedang dipeladjari oleh mar | 

Bandung. Dia adalah anggauta dari 

kak kaum buruh. 
Oleh sebab itu Sobsi berpen- 

dapat, bahwa kaum buruh ber- 

hak menuntut, tundjangan hari 

raya untuk keperluan hari2 raya 

tersebut. Tuntutan Sobsi untuk 

tundjangan ini adalah 81/,7o dari 

gadji sebulan dan menurut Sobsi 

dibandingkan dengan kebutuhan2 
kaum buruh untuk .menghadapi 

hari2 raya djumlah ini adalah 

sangat lajak. Dinjatakan selan- 
|djutnja, bahwa kalau melihat si- 

fatnja, tundjangan hari raya ini 
tidak dapat disamakan dengan 
gratifikasi, sebab gratifikasi sa- 

ma sekali terlepas dari keten- 
tuan upah minimum kaum buruh 

dan erat hubungannja dengan 

kelantjaran djalannja perusa- 
haan/djawatan. 

' Moorschot hadiah Lebaran .ma- 

sukkan djurang kesengsaraan. 
Voorschot hadiah Lebaran jg. 

diberikan oleh madjikan/pome- 

rintah seperti ditahun jang lam- 
pau menurut pendapat Sobsi ada- 

iah hutang buat kaum buruh un- 
tuk lebih dalam masuk djurang 

kesengsaraan. Dengan diterima- 

inja voorschot hadiah Lebaran 

itu tidak berarti, bahwa - buruh 

juntuk merajakan hari2 raya Su- 

|dah ditjukupi. Voorschot ini ada- 

|lah voorsehot. gadji jang diberi- 

kan kepada kaum buruh sebagai 

hutang: jang diperlukan .oleh 

kaum buruh untuk djangan dja- 

tuh ditangan lintah darat akibat 

upahnja jang sangat rendah itu. 

| Dikatakannja, bahwa  voor- 

schot ini akan betul2 dapat di- 

      

PRESIDEN BANK Internasional, 

'Bugene R. Black, hari Selasa me 

Ingatakan, bahwa inflasi jang mera 
djalela didunia sedjak petjah perang 
Korea, kini sudah mulai surut. Akan 
tetapi, kata Black didepan Dewan 

Ekonomi & Sosial PBB, tekanan in 
flasioner masih tetap ada, meskipun   

madjikan/pemerintah, apa jang dinamakan hadiah Lebaran 

  

dan djuga dari Koninklijke Instituut 
van Ingeneurs. 

Rita Tuntut 
15.000 Dollar 
Adpokat bintang film Amerika 

Rita Hayworth pada malam Selasa 
mengumumkan bahwa ia telah meng 
adjukan tuntutan kepada pengadilan 
supaja bekas suami Rita, Aly Khan, 
memberi tundjangan tahunan seba: 
njak $ 48.000. 

Dikatakannja bahwa tundjangan 
tahunan ini ialah untuk- perongkosan 
pendidikan Jasmin,  jaitu anak pe- 
rempuan jang dilahirkan dalam per- 
kawinan Rita dan Aly Khan. 

Komentar Tito: 
Meninggalnja Stalin Ber- 
arti RRT Makin Bebas 

Dalam suatu pertjakapan di Bel- 
grado dengan wartawan Sa 
News and World Report” jg di 
umumkan oleh madjalah tsb., mar- 
sekal Tito dari Yugoslavia menjata- 
kan, bahwa  meninggalnja  Stalin 
berarti RRT makin bebas. j 

Dikatakan, - bagi negara2 Barat 
adalah lebih baik untuk berurusan 
langsung dengan  Peking dan tidak 
melalui Moskou. Mengadakan pem- 
bitjaraan dengan Moskou dalam so- 
al2 Tiongkok, kata Tito, hanja da: 

itu adalah 

artikan hadiah  Lebarain kalau 
'dikeluarkan, sambil menanti pe- 
raturan2 jang mengatur tundja- 
ngan hari raya dan akan dipo- 
tong nanti dari tundjangan hari 
raya tersebut. Demikian ketera- 
ngan Sobsi. 

“Andjuran2 SBII mengenai ha- 
diah Lebaran. 

Dalam  pernjataannja menge- 

nai hadiah Lebaran j.a.d. pengu- 

rus besar Serikat Buruh Islam 
Indonesia mengandjurkan antara 
lain agar pemerintah memberi 

sidkah (hadiah) Lebaran kepada 
pegawai2nja paling sedikit sama 
dengan setengah bulan gadji dan 

agar madjikan partikelir mem- 

berikan paling - sedikit djumlah 

jang sesuai dengan putusan P4 

Pusat tahun 1952, ialah sedikit- 
nja Rp. 50 banjaknja Rp. 300 

djumlah mana dapat ditambah. 

Berapa banjaknja tambahan itu, 

hendaknja  dirundingkan berda- 

sar keadaan perusahaan. 
Andjuran tersebut diatas dika- 

takan oleh S.B.I.I. tidak merupa- 
kari tuntutan jang 'harus dikuat- 
kan dengan antjaman2 ataupun 
suatu kekerasan, tapi harus di- 
perdjoangkan sebidjaksana-bi- 

djaksananja, oleh karena keichla- 
san semua pihak adalah “sjarat 

mutlak dari pada sesuatu sidkah. 
Achirnja S.B.L.I. mengandjurkan 
supaja hadiah Lebaran itu selam- 
batnja 14 hari sebelum Lebaran | pat mempersukar perhubungan Ba: 

  

  

seluruh rentjana ofensif-musim-semi 
mereka disebelah Barat delta sungai 
Merah ini. Persiapan2 jang mereka 
lakukan dengan teliti akan menjebab 
kan mereka menghindari ,,tindakan? 
mendadak jang membingungkan” se 
perti jang mereka alami baru2 ini di 
Sam Neau dengan “ dihantjurkannja 
semua barang2 jang dapat diperguna 
kan oleh pasukan2 Perantjis jang me | 
ngundurkan diri. 

Keadaan tjuatja jang buruk pada 
hari Selasa tidak memungkinkan di 
adakannja pengawasan dari udara 
dengan terus menerus terhadap pasu 

politis maupun militer jalah, me 
ngetahui maksud  selandjutnja 
dari pihak Vietnam Ho sesudah 
mereka memasuki wilajah Laos 
itu. (Antara) 

  

— Seorang pegawai djawatan kere'a 
api di Tegal pada hari Sabtu siang 
telah kelidas kereta api sehingga te 
was seketika itu djuga.- Orang itu 
akan meninggalkan bengkel tetapi 
fidak melihat bahwa ada kereta api 
jang akan lalu. 

  

Penerbit 
Penjelenggara 
Alamat 
Tilpon 

9
.
.
.
 

s0 

Harga Lengganan 
Rp. 11.— luar ko 
Adv. Rp. 0.80 per m.m. kol.   

N. V. ,Suara Merdeka”, 
Hetami. 
Purwodinatan Utara No. 11 A. 
Redaksi 
Administrasi-Ekspedisi 2087 Smg. 

(bajar dimuka) Rp. 10.— 
ta (ditambah Rp. 

1228, Rumah 1798 Smg. 

didalam kota. 
0,30 untuk meterai).   Harga etjeran 60 sen per lembar. 

  

Modal 

troamidjojo 
modal perdagangan jang 
depan jang baik. Dalam 

bahwa negara 
bahwa pemerintah 
membentuk sebuah 

Indonesia 
badan jan 

Perusahaan? ini harus didirikan 
menurut peraturan2' hukum jang 
berlaku di Indonesia, jang diantara- 
nja mengharuskan dimasukkannja 
orang2 Indonesia dalam staf dan di 
antara kaum buruhnja. 

Mr. Ali Sastroamidjojo selandjut- 
nja menjatakan, bahwa perusahaan2 
sedemikian itu mungkin sekali akan 
mendapat konsesi? jang menarik di- 
lapangan padjak dlsb. Orang tidak 
perlu chawatir akan diadakannja na- 
sionalisasi dengan  sekonjong-ko- 
jong. Hal ini hanja akan dapat di- 
lakukan dengan persetudjuan kedua 
belah pihak dalam - suatu djangka 
waktu jang tertentu, dalam mana 
Sipenanam. modal akan 
ganti kerugian jang patut. 

Setjara politik, Indonesia melihat 
sebagai tugasnja untuk berusaha 
keras2nja kearah pengurangan kete- 
gangan dunia jang dapat menudju 
kepada perang dunia, demikian mr. 
Ali Sastroamidjojo. 

Akan Dilakukan 
Tindakan Keras 
Terhadap Jg, Membotjor- 

kan Udjian 
MENTERI P.P.K. Dr. Bahder 

Djohan. menerangkan kepada 
pers. bahwa apabila ternjata 
gawai2 PPK melakukan kesalah- 
an sehingga terdjadi kebotjoran 
opgave2 udjian bagi SMP/SMA, 
maka terhadap pegawai2 jang 
bersangkutan ita akan diambil 
tindakan keras. 

Keterangan tersebut diberikan 
oleh Menteri Bahder Djohan se- 
tibanja di Djakarta dari perdjalan 
an penindjarannja ke Kaliman- 
tan.. Seperti diketahui, botjornja 
udjian SMP/SMA itu  terdjadi 
tatkala ia sedang di Kalimantan. 
Selasa” muka Menteri “5 Balgder 
Djohan“ mengad: 
dengan pegawai2 
untuk 

    

      

    

  

an 2 
jang ditugaskan 

mengerdjakan — udjian2 
SMP/SMA itu untuk mendengar 
laporan2 tentang peristiwa  bo- 
tjornja udjian tersebut. 

    

KEMENTERIAN O.KW. BE- 
LANDA SETUDJU CHAIRUL 

SALEH BELADJAR DI 
NEDERLAND. 

Bertentangan dengan Kemente 
rian Luar Negeri Nederland jang 
melarang Chairul Saleh tinggal 
dinegeri itu lebih lama lagi, Ke- 
menterian Onderwijs Kunsten 
Wetenschappen Nederland telah 
memutuskan membolehkan Chai 
rul Saleh beladjar di Nederland. 
Demikian wartawan ,,Antara” 
Amsterdam. 
  

  

kan2 jang sedang mengundurkan di 
ri. 

Pesawat2 B-26 dan pemburu2 ,,Be 
arcat” giat dalam melakukan serang 
an2 disepandjang djalan propinsi no. 
41 jang Aa map sebagai salah satu 
djalan perbekalan jang terpenting ba 
gi pasukan2 Ho. 

Pendapat kalangan2 di 
Washington. 2 

Kalangan2 jg mengetahui di Wa- 
shington pada hari Selasa katakan 
bahwa invasi” Vietnam-Ho ke 
Laos akan menguatkan pendapat? 
di Washington akan perlunja penam 
bahan djumlah bantuan jg diberi- 
kan pada Perantjis dan  Vietnam- 
Bao Dai supaja peperangan disana 
dapat diachiri dalam 2 atau 3 ta- 
hun. y 
Mereka selandjutnja katakan bhw 

pemberian bantuan sedjumlah 350 
djuta dollar guna 'mempersendjatai 
12 dipisi baru. Ditegaskan oleh ka- 
langan2 tsb. tentang tidak dapat di 
adakannja rentjana2 konkrit sebe- 
lum selesainja pembitjaraan2 angga- 
ran belandja pada pertengahan bu- 
lan muka. Djadi, sampai saat itu ti 
daklah mungkin bagi Perantjis dan 
A.S. untuk mengadakan kerdja sa- 
ma dengan dasar jg kokoh. 
Dipandang dari segi militer, kala- 

ngan2 A.S. di Washington mengang 
gap serangan pihak Ho ke Laos itu 
hanja merupakan episode pepera- 
ngan jg tidak begitu penting. Mere 
ka pertjaja bahwa pihak Perantjis 
dan Vietnam akan dapat menguasai 
keadaan seluruhnja. (Antara). 

PUTUSAN PERKARA ROSEN 
BERG DIUNDURKAN SAM- 

PAI 27 APRIL. 
Pengadilan tinggi Amerika, 

hari Senen memutuskan “untuk 
menunda keputusannja mengenai 
perkara Rosenberg sampai setje- 
pat2-nja tgl. 27 April. Seorang 
djurubitjara dari panitya Rosen 
berg menerangkan, bahwa djaksa 

Djepang Minta 
Tuntut Jurisdiksi 

formil kepada Amerika Serikat 

pat kabar di Tokio. Dikabarkan 

mendjalankan kekuasaan hukum 

liter Amerika sebagai salah satu 

ka dan Djepang. 

  

Penjakit TBC 
Akan Terbatas Di Dae- 

rah2 Hawa Panas 

Dr. Johannes Holm, kepala 
bagian penjakit paru2 dari W.H. 
O., menerangkan dalam  konpe- 
rensi T.B.C. daerah Pasifik di Ma 
nila, bahwa tidak lama lagi penja 
kit paru2 mungkin hanja terbatas 
didaerah2 jang beriklim tropis 
sadja, sehingga penjakit tersebut 
mendjadi penjakit daerah tropis 
semata-mata. 
Dalam laporannja kepada  konpe 

rensi, Holm menjatakan, bahwa ham 
pir disemua negara jang beriklim 
Sedang”, angka kematian jang dise 
babkan oleh penjakit tuberculosis 
makin lama makin menurun. 

Untuk memperkuat  pendapafnja 
di Holm antara lain mengemukakan, 
bahwa taraf hidup didaerah-daerah 
tropis pada umumnja lebih rendah 
dari pada didaerah-daerah jang ber 
iklim ,sedang”. Dalam hubungan 

  

  sudah dibagikan kepada kaum | rat dengan Peking dan melukai ra: 
buruh dan pegawai jang bersang-| sa-angku bangsa Tionghoa. 
kutan. (Antara).     (Antara). 

Inflasi Diseluruh Dunia Tampak Mulai 
mereka. 

Sebaliknja, kata Black, persaingan 
diantara negeri2 industri untuk me 
lengkapi barang2 dan perlengkapan2 
jang dibutuhkan, mungkin akan men 
djadi'semakin tadjam. Hal ini mung 
kin akan berakibatkan adanja kema 
djuan dalam pengairan investasi 

kini sudah mulai tampak 
waktu penjesuaian. 

Black seterusnja mengatakan, bah 
wa produksi dan investasi dinegeri 
negeri industri jang merosot itu, 
mempunjai akibat2 jang merugikan 
pada penghasilan2 beberapa daerah 
jang terbelakang dilapangan export 

djangka 

Kon E-'nviaes 

van kung 

    

    

Lemkags Kebudajsa" 

anen Wetontekanper 

bersangkutan. menerangkan kepa 
danja, bahwa putusan itu diambil 
karena pengadilan tsb. menunda 
sidangnja. 

ini ia menekankan pentingnja usaha 
mempertinggi taraf hidup,  disam 
ping mempraktekkan tehnik2 mem 
brantas T.B.C. (Antara). 

Surut? 
langsung partikelir dan kredit2 par 
tike'ir, 

Sudah djelas, bahwa baik permin 
taan akan atau kebutuhan akan per 
kembangan ekonomi, tidak akan ber 
kurang. 

  
PAPAN MAPAN ATA 

  

jang dialami dinegeri2 industri sesu 
dah achir perang dunia II, kini seba 
gian besar sudah dipenuhi, Dan ke 
kurangan2 jg. sangat itu, jang meng 
halang-halangi usaha2 untuk” mem 
bangun kembali serta memperluas 

Perlakuan NATO 
Atas Anggauta? Pasu- 

kan Amerika Di Djepang 

PEMERINTAH DJEPANG akan mengadjukan permintaan 

bali jurisdiksi atas serdadu2 Amerika di Djepang, demikian dida- 

supaja angggota2 polisi Djepang 

kekuasaan mana hingga sekarang berada ditangan pengadilan mi- 

perdjandjian keamanan jang telah 

supaja Amerika menindjau kem- 

bahwa Djepang bermaksud minta 
diberi hak jang sama dalam 

atas anggofa2 militer Amerika, 

persetudjuan administratif 
ditanda-tangani 

dari 
antara Ameri- 

Soal jurisdiksi ini merupakan sa- 
lah satu faktor kekeruhan dalam pe- 
merintahan Yoshida.- Pemerintah 
Djepang telah menegaskan bahwa 
Djepang tidak dapat merdeka selu- 
ruhnja, selama ia belum dapat men- 
djalankan kekuasaan pengadilan di: 
dalam negeri sendiri. 

Selandjutnja didapat kabar pula 
bahwa Djepang kini sedang berusa- 
ha mendapatkan hak2 jang telah di 
berikan kepada Inggris dan negara2 
ropa Barat lainnja dibawah per- 

djandjian Pakt Atlantik (NATO) ig. 
masih harus diratifikasi itu. Di- 
waktu jang lalu Amerika Serikat te- 
lah bersepakat akan memberi per: 
lakuan NATO? kepada Djepang, 
djika. perdjandjian ' NATO mulai 
berlaku, . atau — dalam kedjadian 
bahwa perdjandjian ini-belum dira- 
tifisir — satu tahun sesudah Dje- 
pang memperoleh kembali kemerde- 

kaannja,  jaitu nanti pada tanggal 
23 April 1953, 

memberi 
anggota Erona 

kedjahatan2 jang 
dilakukan oleh anggota2 militer 
Amerika dinegeri mereka, ketjuali 
dalam  kedjadian2 bahwa kedjaha- 
tan-kedjahatan itu dilakukan  di- 
pangkalan2 Amerika atau oleh ang- 
gota2 militer Amerika jang sedang 
melakukan tugas kewadjiban. - Me- 
nurut sumber2 jang dapat dipertja- 
ja, pemerintah Djepang bermaksud 
mengadjukan permintaannja ini ke- 
pada dutabesar Amerika di Tokio 

Perdjandjian NATO ini 
hak kepada negara2 
untuk mengadili 

  Seterusnja — dikatakannja, 
permintaan akz 

bahwa a kapasitet industri, pada umumnja su 
barang2 dan djasa2 dah diatasi, (Antara). 

    

'adonesis 

ch Cersotsehap 

   

    

    

  

8 ae 

Robert Murphy didalam waktu dua 

Kemungkinan Serta 

Di: Indonesia 

DUTABESAR INDONESIA 

mendapat 

“fakan In : 

Ali Memikat Lagi 

Asing 

bahwa di Pittsburgh, 
di Indonesia mempunjai har 

World Trade 
kesulitan2 dilapangan 

jang mengakibatkan, 
ini membutuhkan modal asing. Dikatakan olehnja, 

dalam 
g akan membantu penanam modal 

asing dalam mendirikan perusahaan2 di Indonesia. 

waktu jang singkat akan 

PBB Siap 
Utk Landjutkan Perundi- 
ngan  Gentjatan Sendjata 

  

PANGLIMA Tertinggi pasu- 
kan2 PBB di Korea telah siap 
sedia untuk dalam waktu singkat 
melandjutkan kembali perundi- 
ngan genfjatan sendjata dan akan 
mengusulkan bahwa  tawanan2 
perang jang anti-komunis « akan 
ditempatkan dalam kamp2 Seri 
kat dibawah penilikan Swis, demi 
kian kalangan2 jang lajak diper 
fjaja hari Selasa di Washington. 

Diterangkan, bahwa panglima 
tertinggi PBB di Korea, djendral 
Mark Clark akan dikuasakan mie 
ngambil langkah2 untuk 
djutkan perundingan gentjatan 
sendjata dalam waktu singkat, jg 
telah terhenti sedjak bulan Okto 
ber tahun jang lalu. 

Kalangan? tadi menerangkan, bah 
wa djenderal Clark dalam surat j 
akan dikirimnja dalam waktu sing- 
kat kepada fihak Utara dan Tiong- 
hoa sebagai djawaban atas tuduhan, 
bahwa fihak Serikat ,,setengah "hati” 
melandjutkan perundingan gentjatan 
sendjata akan menjatakan seperti be 
rikut: 

1. Suatu usul supaja opsir2 peng- 
hubung kedua belah: fihak selambat 
lambatnja achir minggu ini atau 
permulaan minggu depan mengada- 
kan pertemuan untuk membitjarakan 
peraturan2 pelandjutan  perundi- 
ngan gentjatan sendjata. 

2. Pemberitahuan, bahwa Ameri- 
ka dan kawan2 serikatnja jg lain 
akan lebih suka apabila Swis ditun- 
diuk sebagai negara. netral” -j 

sa pagi “pita tawihan 
rang jg tidak suka BS 
Korea atau ke wilajah RRT. " 

   

  

Indon. Haus 
Pengetahuan 
Pekerdjaan Jajasan Ker- 
djasama Makin Dihargai 

WAKIL JAJASAN Kerdjasa- 
ma Kebudajaan di Indonesia, 
Coolhaas, dalam satu konpcrensi 
pers jang diadakannja di Amster 
dam, menerangkan, bahwa usaha 
kebudajaan dari Jajasan Kerdja 
sama Kebudajaan selalu makin 
dihargakan oleh mrasjarakat Indo 
nesia, jang terbukti dengan ber 
tambah 'banjaknja orang jang me 
ngundjungi perpustakaan, pertun 
djukan film, tjeramah, dan 
sus2 jang diselenggarakan  olef 
Jajasan. , 

Kehausan bangsa Indonesia ke 
pada kebudajaan sangat besar, 
tetapi kemungkinan untuk 
muaskannja Sangat sedikit. 

Jajasan Kerdjasama Kebudaja 
an selalu berpendirian, bahwa tu 
gasnja ialah menjebarkan kebuda 
jaan Barat dalam artian umum, 
dan bukan kebudajaan Belanda 
sadja, kata Coolhaas. 

Mendjawab pertanjaan kores- 
ponden ,,Antara”, apakah jg ha 
rus dilakukan untuk mempermu 
rah buku2 berbahasa Belanda di 
Indonesia, Coolhaas mengatakan 
bahwa daja-upaja kearah ini sam 
pai sekarang belum berhasil. Kini 
orang sedang berdaja-upaja 
nerbitkan buku2 saku dalam 
hasa Belanda, dan dalam hal in 
diminta bantuan dari penerbit2 
Belanda. 

Sekarang Indonesia sedang ber 
usaha memperbanjak produksi 
buku didalam negeri, dan karena 
ini berkuranglah uang jang dise 
diakan untuk import buku2, 
mikian Coolhaas. 

  

NJ. FUHRI MIEROP DIPE- 
RINTAHKAN MENINGGAL- 

KAN INDONESIA. 

Immigrasi telah 
ada njonja Fuhri 

Kepala Djawatan 
memerintahkan kep 
— Mierop, ketua sidang pengarang 
surat kabar harian Belanda di Sura 
baja ,Nieuw Soerabajasch Handels- 
blad” untuk segera meninggalkan In 
donesia pulang kenegerinja (negeri 
Belanda). Alasan dari perintah kepa 
la Djawatan Immigrasi itu ialah ka- 
rena ternjata nj. Fuhri-Mierop tidak 
mempunjai surat2  immigrasi jang 
sjah. Ta beberapa waktu jang lalu 
telah pernah dihukum, karena telah 
menulis suatu artikel dalam suratka 
barnja jang bersifat penghinaan terha 
dap Presiden Sukarno 

Ni. Fuhri-Mierop itu berumur 56 
tahun dan dilahirkan di Surabaja 
Putusan perintah untuk meninggal- 
kan Indonesia dengar segera itu di 
ambil oleh kepala Djawatan Immigra   atau tiga hari ini, (Antara). si tanggal 2 April jang lalu. 

Djaminan Baik 

di Amerika Serikat, mr. Ali Sas 
pada hari Selasa menerangkan 

ditanam 
suatu pedato dihadapan 

Council dutabesar tersebut menguraikan 
perkonomian jang dihadapi olch Indonesia, 

  

      

      

  
Ma PAN 

AN PE 
ut 

    

   



  

SUARA 

MERDEKA 
  

  
    

SMG, KEMIS 16 APRIL 1953. 

| Utjapan: Isa | Anshary 
ea aa ara ap bala Anshary, dalam rapat Mi'radj dan Isra" 

£ di Djakarta, jang menghendaki diadakan nja ,,garis-demarkasi” antara 
£ golongan Islam dan bukan Islam, dan seterusnja menghendaki disingkir- 

kannja golongan jang NonMhebongah “Islam, adalah sangat arrogant, 
sombong, bodoh dan berbahaja. Arrogant dan sombong karena seotah- 
olah Isa Aushary mau mengatakan bahwa hanja golongannja dia sendiri 
dan mereka jang sefaham dengan dia: itulah satu-satunja golongan jang 
boleh menamakan dirinja 10096 Islam. Bodoh, karena djustru utjapan 
Isa Anshary itu menjalahi seruan Ouran: »Udehulu haa fis Silmi faaffah” 

5 (Masuklah kedalam Islam dengan setjara beramai-ramai), jang terang 
5 menghendaki masuknja penganut-peng anut baru didalam Islam sebanjak- 

banjaknja. Dengan utjapan Isa gp aa tadi, akibatnja, mungkin akan 
lebih banjak orang jang akan mendj: auhi Islam dari pada mendekati. 
Terutama mereka, termasuk sebagaian besar rakjat Indonesia jang for- 
meel Islam itu, dan memang latent mempunjai perasaan Islam: dus jang 
seharusnja harus “ditarik kembali ke epada Islam, djustru karena utjapan 
Isa Anshary akan merasa lebih ragu-ragu untuk kembali kepada Islam. 
Jang demikian ini pasti akan merugikan ummat Islam sendiri. 
— — — — — Selandjutnja utjapan Isa Anshary tadi berbahaja: ka- 
rena —- disedari atau tidak — japan tadi mengandung djurang perpi- 
sahan jang me satuan dan akan memetjah-belah rakjat, djus- 
tru pada waktu sekarang ini, dalam mana persatuan rakjat jang kokoh 
dan erat sangat keharusan. 

-— — — -—— — Gunggung kepruknja, 
djuga ditindjau, utjapan Isa Httan tadi sangat negatief dan merugi- 
kan. Dan kargnanja, kalau toh didalam kalangan Islam atau setengah 
Islam ataupun bukan Islam, harus ada 1 2roR atau golongan jang perlu 
didjauhi dan di-,,garis-demarkasi-kan” , itu bukannja orang-orang setengah 
Islam dan bukan Islam jang Bah malahan ditarik dan diadjak 
kembali kepada Isiam mann tetapi djustru orang-orang seperti Isa 
Anshary itu sendiri. 

 Botjornja Udj ian SMP/SMA 

— —7 — — — Kalau sekali terdjadi udjian SMP/SMA botjor, itu suatu 
ha! jang sangat menyesalkan. Kalau botjornja udjian tadi sampai ber- 
ulang-ulang, sebagaimana halnja dengan udjian dua tahun j.., setahun 
jl. dan tahun ini djuga, maka itu merupakan suatu tanda bahwa ada 
hal jang bobrok, jang ,.rotten” didalam organisasi instansi jang berke- 
wadjiban mengurus udjian tersebut. 
ah mia ea ant aan Mudah orang menduga, bahwa kebotjoran tadi dise- 
babkan oleh kerakusan se-seorang pendjabat, jang karena mau terima 
Suapan terus tak segan-segan membotjorkan rahasia udjian jang diper- 
tjajakan kepadanja, mudah. pula dikira-kirakan bahwa kebotjoran tadi 
disebabkan oleh kemungkinan adanja antjaman tertatih seorang 
pegawai jg. mengurus udjian, jg. Sean a karena tak tahan antjaman ini 
bersikap mosa-bodoh .dan melepaskan rahasia udjian. Namun apa djuga 
sebabnja, kebotjoran jang berulang-ulan 2 ini merupakan hal jang sangat 
memalukan dan merugikan, jang pula memberikan tanda bahwa dari 
sebermula sudah ada hal-hal jang tidak beres dalam organisasi dari 
instansi jang mengurus udjian. 
— — — — — Menurut hemat kita, 
disebabkan. karena .kemungkinan terla - 
tjampur dalam penjusunan udjian. Pani 
bentuknja, hingga Opgave-Opgave udjian djatuh pada pelbagai tangan jang 
terlalu banjak djumlahnja. Dalam beredarnja opgave-opgave tadi dari 

: : tangan kesatu ke tangan lainnja, mudahlah timbul kesempatan — jang 
2 disebabkan oleh beberapa alasan — akan tertjitjirnja Opgave-opgave ter- 

sebut jang menjebabkan terbotjornja udjian tadi. 
—— ——5— Maka, bila akan diusahakan supaia rapi terpeliharanja 
rahasia udjian-udjian tadi, seharusnja panitya jang menjusunnja disusun 
jang seketjil-ketiilnja, panitya jang merupakan lingkaran ketjil jang erat 

2 p tertutup dan terdiri atas orang-orang jang disumpah, jang sudah terlebih 
dahulu dikenal akan integriteit serta keteguhan achlaknja. Hanja dengan 

- tjara jang demikian ini, rahasia udjian aa diharapkan dapat disimpan 
1 keutuhannja dengan sempurna. 

    

Paspirpana dan dari sudut mana 

  

  

mudahnja terbotjornja udjian tadi 
banjaknja tangan jang turut 

tya udjian mungkin terlalu besar 

  

HASH2 GERAKAN TNI DI 
DJAWA TENGAH. 

Beberapa hari jang lalu setjara ber 
turut2oleh tentara terus-menerus di 
lakukan pengedjaran terhadap gerom 
bolan2 pengatjau, dengan hasil seba 
gai berikut : 

Di Soklatan Sambiredjo oleh TNI 
Kompi !/441 diadakan pengedjaran 
terhadap segerombolan pengatjau jg 

bersarang disana, dan setelah terdja 
di tembak menembak antara kedua 
belah pihak, hasilnja: 3 orang gerom 

peda jang kabur disamber alap2 | bolan Mertemabak mati. Selain itu 1 
dan dapat dikemukakan sbb.: mouser dengan 15 butir pelurunja, 

Sepeda perempuan merk Ma-|1 karaben dengan 42 pelurunja dan 
jestic seharga Rp. 500,— dimu- | 15 butir peluru sten dapat dirampas. 

2 ka Toko Hok Sing Bodjong dgn | Demikian diumumkan oleh Biro Pe 
5 terkuntji, milik -murid SR. Nee: nerangan SUAD. 

Pan Pe, PENA gai 10 Se Selandjutanja 1 kompi Banteng Rai 
5 ders ber-operasi kedesa Dadapajam kolah 'S.T.P. Barelang dgn. w « , Pert Ta it terkuhgi maka Da Ti di oriosegoro). ertempuran sengi 

J 5 ) jang terdjadi antara pihak gerombo- 
djalan Demak. Sepeda laki merk | tan dengan tentara membawa hasil, 

E Janco seharga Rp. 350,— diha- | dian ntaranja 3 orang gerombolan ter 
laman Sekolah Tionghoa Pete- Itembak mati, 18 orang tertawan dan 
rongan .miliknja T. Ek NX di 17 orang luka2 berat dan ringan. 1 Ka 
Gombel lama. Sepeda laki2 merk | raben mouser.dan owengun dapat di 
Newton - seharga Rp. 400,— mi- rampas. Kerugian dipihak rakjat: 2 
liknja ,(M, dihalaman rumah Dr. orang luka? berat dan seorang luka 
Liem 'Karangtempel. Dan kemu- | ringan. 
dian sepeda laki2 The Fiscal mi-| Gerakan kompi 1/404 jang diper- 
liknja L.S.L. seharga Rp. 550,— |bantukan didaerah Bumidjawa dise- 
hilang didalam Kantor Makelar belah selatan Tegal, telah berhasil 
Liem & Co. didjalan Purwodina- | menawan 4 orang pengatjau, dianta- 
tan. 3g ranja 2 orang dari bekas Bat 426. 

Selai itu 1 L.E., 1 sten dengan 8 
houderbak berisi peluru dan 
zak dapat dirampas oleh tentara. 

    

Si j Gent 

ke, “ALAP2 SEPEDA TERUS 
MENGGANAS 

Bagaimana mengganasnja pen- 
“ tjurian jang dilakukan oleh alap2 

5 sepeda pada hari Senin jbl dapat 
dinjatakan dalam laporan polisi. 

" Dalam sehari itu ada 5 buah se- 

    

. PERKELAHIAN DIMUKA 
BIOSCOOP ROYAL.. 

Pada 'hari Miriggu bl. “antara 
diam 8 malam, dimuka gedung 
bioscoop Royal. telah terdjadi 
perkelahian. Karena seorang di- 
antara mereka ada jang memba- 

' wa pisau, sehingga akibatnja 3 
orang mendapat. Juka2 tusukan, 
jang satu diantaranja mendapat 
luka berat dan perlu dirawat lebih 
djauh di Purusara. Mereka jang 
mendapat Tuka2 ini semuanja 
penduduk Kp. Bedagan. Dan se- 
orang jang membawa pisau ber- 
nama B. tinggal diasrama Sajidan, 
jang perlu dirawat dirumah sakit 
djuga karena Tuka2 pukulan. 

Sebab2 terdjadinja perkelahian 
ini belum diketahui dan kini se- 
dang dilakukan pengusutan oleh 
jang berwadjib. titik 

SMP KART SEMA- 
RANG. 

redjo daerah Merapi Merbabu Com- 
plex 
bren dengan 5 houderbaknja berisi 

pelor, 1 jungle rifle, 1 sten, 3 sena 

pan, 4 gerombolan dapat ditawan. 
Demikian pengumuman itu. 

  

SARBUPRI MENUNTUT. 

Pemimpin2 Sarbupri di Djawa 
Tengah telah membitjarakan tun- 
Jintan umum mengenai upah bu- 
ruh perkebunan jang telah dike- 
mukakan oleh pengurus besar 

Sarbupri di Djakarta. Tuntutan2 
tersebut disetudjui oleh Sarbu- 
pri Djawa Tengah. Menurut tun- 

tutan tersebut upah minimum se 
hari itu harus ditetapkan Rp. 
5.— dan upah minimum sebulan 

: Rp: 195.—.. Selain dari ini Sar- 

Untuk peladjaran j.a.d, (pagi dan bupri menuntut gratifikasi tiap2 
siang) S.M.P. Kartijoso Taman Proytahun sebanjak satu bulan gadji 
go menerima murid2. baru. Untuk (bruto, hadiah lebaran dan makan 
klas 1 harus membawa surat tanda tjuma2 bagi buruh perkebunan. 
tamatan S.R. VI th. berikut raport- 

RANTING PEMUDA nja, sedang untuk klas II, Illa dan 
RAKJAT. 

rangan dan raport dari sekolahanja | 
jg dahulu. Pendaftaran itu harus “di | 
sertai uang pangkal Rp 10.— Pun|diruangan Sekolah Rakjat Kanisius 

S.M.P. bagian siang membuka ke-| Pekunden telat diadakan rapat pem- 
sempatan bagi pemuda/ pemudi ig. Ibentukan ,,Ranting Pemuda Rakjat” 
telah bekerdja dan ingin memper | den gan dihadliri oleh I:k. 50 orang. 

$ Adapun putusan rapat memberi na- 

|ma ranting ,.Pemuda Rakjat Ran- 

luas peng anan : 2 

UNDIAN 

'Sek kretaris umum dipegang oleh sdr. 
lakukan pembukaan undian uang| Sumarno dengan dibantu 9 orang 

untuk pendirian gedung Taman Sis-| lagi. Alamat sekretariaat: Pekunden 
wa, dan sebagai hasilnja hadiah jg Kidul 1140c, Semarang. 
terbesar Rp 15.000,— djatuh pada 4 

nomer: 83604. 2 LEMBAGA URUSAN KAPOK. 
Sementara itu djuga di Panti Pe- ada tg. 17 April j.a.d. djam 10 

muda diadakan. pembukaan undian|'pagi, sdr. R.P. Notohardjo,. Pemim-/| 
uang jg diselenggarakan oleh Panti 'pin Lembaga Urusan Kapok Dinas 

Pemuda Semarang dengan bantuan | Luar Negeri akan mengadakan ras 

Firma Lautan Teduh Tjirebon., Ha-Ipat dengan para Pabrikan/ Pengusa- 
diah pertama Rp 15.000,— djatuh|ha kapok diseluruh Djawa Tengah 
pada nomer: 60325, di Gg. Tengah 73. 

      

  
1 brood, 

Penggerebekan oleh Seksi I Staf. 

R.I.14 dengan CPM 44 di Kumpul 

telah berhasil pula merampas 1: 

Idibentuk. sub-panitya 1 Mei jang di 

  

Hari Kemis tg. 9 April jl. Ko-l 
'mondor Muda Abu Rachmat selaku 
'wakil KSAU Djakarta, dengan di-| 
saksikan oleh wakil Kepala Daerah | 
| Pakualam, Overste Sarbini, Koman-| 
(dan pangkalan udara Hadisutjipto, 

'kapten Purnowo, Ketua DPRD Wi-, 
woho, telah menggun 
gai pernjataan. Me 
an Tugu Garuda jang 

'jang letaknja dimuka Ma 
'bang dipersimpangan djalan Jogja— 
'Solo - lapangan terbang Hasisutipto 
didesa Maguwo Jogjakarta. 

Maksud pendirian tugu itu 
utama untuk memperingati djasa2 
'pahlawan Auri jang telah tewas dan 

| telah menundjukkan keberaniannj 
mempertahankan tanah air melawan | 

  

    

pun dalam clash jl 
Burung Garuda masih putih, di- 

artikan usia Auri masih muda dan 
sutji, perlu banjak kemadjuan2 jglag 

| didjalankan agar sempurna. Pem-| m 
buatan patung itu direntjanakan hal T: 

Inja 6 bulan lamanja, tetapi karena| 
beberapa hal, maka terpaksa dalam 
waktu 6 bulan belum bisa selesai. 
Beaja jg diperlukan tidak - kurang' 
dari Rp 35.000. 

MAGELANG 
KIRIM KAWAT KEPADA 

KABINET WILOPO. 
Pada tanggal 3 April jl, kabinet Wi 

lopo genap satu tahun usianja, maka 
Panitya 1 Mei Magelang jg ditanda 
tangani oleh sekretaris umum II 
Ngusman (SSKDN) telah kirim ka 

“
e
a
 

me 

  

ta, jang maksudnja utjapan selamat 
ulang tahun kabinet Wilopo. Selan- 
djutnja dapat kita kabarkan, bahwa 
program pokok perajaan 1 Mei 1953. 
di Magelang antara lain akan mena!” 
adakan rapat umum, demonstrasi, re 
sepsi, perajaan dikampung2, pengum' 
pulan tanda tangan perdamaian dan 
perlombaan idilapangan kebudajaan. 
Panitya 1 Mei di Magelang. terdiri 
sekertaris umum: : Sudarnadi 
Ngusman (SSKDN) dan Argoismo- | 
jo (SBKUGT). Bagian organisasi Nji| 
Alim (Gerwis) perbendaharaan Su 
padno (Sarbukri), penerangan Triha, 
koso (SBPI) aksi-perdamaian Sutomo, 
(SBKA) perlengakapan Slamet (PKI! 
Kesehatan olahraga dan sosial: Su- 
broto (BTI) Alimin (FPI) dan Su- 
bandijah (GOM). 

KUDUS 
MALAM ISRO' DAN MPRADJ. 

Dimulai dengan pawai oleh para 
pandu jg ada di Kudus (Pandu Is- 
lam Indonesia, Pandu H.W., Pandu 
Rakjat Indonesia, Gerakan Pemuda 
Ansor) dan murid? madrasah hari 
Sabtu 11-44 telah mengitari kota Ku 
dus sebelah wetan, dan pada ma- 
lam harinja mulai djam 21.00 telah 
diadakan rapat umum jg didatangi 
oleh kl. 6' atau 7000 pengundjung 
bertempat dihalaman Mesdjid Besar 
Kudus dus jg dipimpin oleh Wakil 
Ketua Panitya Sdr. Moh. Saleh. Pe 
ngadjian AlOoer'an dilakukan oleh 
4 saudara jg oleh panitya disediakan 
hadiah, antaranja ada jg datang da- 
ri Semarang dan Kaliwungu Tan 
dal. 

Riwajat Isro' dan Mi rodj ditjeri-|i 
terakan oleh Sdr. Kj. Loegman Pa- 
mudji, dengan disambung fatwa da 
ri Kj. R.H. Asnawi. Rapat berlang- 
sung sampai setengah satu tengah 
malam. 

Hari Minggu fadjar dilangsungkan 
pengchitanan terhadap 29 anak jg 
tidak mampu. Oleh Panitya tiap 
anak -diberi pesalin seperangkat, 
uang Rp 5,— dan beras sebanjak 
15 kg. 

  

  

                           

teri: 

Belanda, baik sebelum agressie man tapa 2 

  

wat kepada Dewan Menteri Djakar: b 

' "ig 

  

         

1x Lk 

NN BERDUKA TJITA, 
"ad la tg. 12 April 1953 djam 7.00 

sdr. Go “Ping Tjong, setelah 
'alan “hampir satu bulan 

amanja telah "meninggal dunia da- 
usia 30 tahun. Ia adalah| 

nter-forward dari aa T.N.HE 
0 jang paling gesit. : 

DAERAH 
KELATA. 

Kini s na 1g giat asa usaha 

  

seneng 

  

upaten Wono | 
telah sedjak tahun 

anaman2 baru 
sagai langkah | 

ab pemulihan tersebut 
dipikirkan diul 

    

Dikota Ku terdapat kira2 7 
n minjak kelapa jang menerima 

minjak dari produsen2 di Semarang, 
Tiilat atjap “dan Te 

S3 
RAPAT ,BATARI". 

Baru? ini badan koperasi batik 
»Batari” di Solo telah mengadakan 
2 apat anggota jang 'dihadiri oleh an 
ara sn 'kepala djawatan perindustri 
Fear an kepala djawatan perekonomi 
an kota besar Surakarta. 

pe jang berlangsung hampir sa 
tu hari telah mendjadi hangat sek 
hg tu para anggota melantjarkan 
man2 pedas terhadap beleid pen: 

Fe "tag terhadap tehnis pembagi 
distribusi cambries. 

»Batari” adalah satu antara gr 
sier2 jang diserahi mengurus disi 
usi tersebut. 

apat achirnja mengambil putus 
Pehganken rapat anggota 

ipa tg. 25 April, dalam mani 
n didengar laporan kerdja peni 
“eta masa 1951/1952 da 

nggantian pengurus karena pengu 
5 Jang ekatang sudah waktunja 

ran?: 

:| sa didengar keterangan2nja 
si telah dibuat proses-verbal.   

                  

kan botjornja udjian tersebut. 

“Keterangan selandjutnja jg diper- 

oleh mengenai soal ini menjatakan, 
ahwa pada Djum'at malam ig ba- 

ru lalu, polisi Djakarta Raya telah 

melakukan - penggeledahan dibebe- 

di aP » 'Irapa rumah sementara ...pegawai 

AT PPK dan dirumah orang2 jg menu 

ban rut tanda? telah menerima daftar 

ma Judjian2 itu. 

' Penggeledahan tsb. menurut 
polisi — berhasil dengan diketemu- 
ikan dan dibeslahnja sedjumlah ,.0p- 

i |gaye2- udjian” SMP/SMA dari ru- 
"Imah? dimana telah dilakukan peng 
geledahan2. 

ASAR MALAM AMAL. 
itg. 29-4-1953 s/d tg. 2945-| 

1953 di 'Pati akan diselenggarakan Pa 
sa 2 Malam Amal, jang akan diran 
kan dengan berbagai matjam 'perti 
djukan. Djuga diadakan tentoonstel- 
ing dari Djawatan2/Perusahaan2. 

endapatan akan disokongkan ke 

    

Dengan terdapatnja daftar udjian 
dirumah orang2 jg tidak berhak me 

Gedung Rakjat Pati”5096, Jajasan 'megangnja, seperti dirumah semen- 

Benih ana, Alam Daerah Pati, 10496, Ea .murid2, maka . polisi mempu- 
g Merah Indonesia 1096, Panil Dj: ai bukti dan kejakinan teguh akan 

SI Agostis 1953 1096, LP.-EK ISI terdjadinja kebotjoran udjianf 

daerah-Pati 1096, Panitya P.O.N. kel 
UI di.Pati 596 dan untuk keperlu 
lam2 590. 
Menurut keterangan, Pasar Mal 

al untuk tahun . 1953 ini ha 
akan  diselelenggarakan. satu 
dan akan dibikin bagus, a.l. m 
adaakn tambahan? 'atraksi2 tia 
mala amnja. 

SALATIGA 

  

                 

“Pada pihak berwadjib terdapat F 

A2”. jg menundjukkan, bahwa 

orang jg mendjadi biangkeladi |, 
pada kebotjoran udjian2 itu, 
jg diduga telah pula mendapat 

,apa2” dari hasil pekerdjaannja. 

Penjelidikan seksama dan lebih 
dalam lagi mengenai soal ini, kini 
sedang “dilakukan terus oleh 'polisi. 

| Sampai Hari “Selasa, ketjuali men 
dengar: 2 5 pegawai 

BER atau Ins pihak .polisi 
UN TTUK TAJASAN BENTIANA Djakarta Raya menurut keterangan, 

Si belum melakukan sesuatu penaha- 
Ket tsil pengum jang di-| nan. 

nggarakan oleh Jaj | Bentjana : 

m. tjabang Salatiga dalam Makan Dinjatakan, bahwa berdasarkan 
ig Tal alu ada sedjumlah Rp. 248241. | penjelidikan sementara jg telah di- 
D alam angka mana terdapat soko-|jakukan, diketahui, bahwa  kebotjo- 

an dari sekolah2. .atas kegiatan |ran-udjian itu telah terdjadi sedjak 
LP.I. uang Rp. 1465.06 dan penda-| tgl. 1 Maret jg lalu. Dalam hal ini 

n pertundjukan film oleh Angka | menurut' keterangan, polisi Djakar- 
Perang Rp. 55020 4 Rp. 185. Ita Raya telah pula mengadakan hu 

Selain dari pada itu LP.I.  dapat| bungan dan kerdjasama dengan po- 
mengumpulkan pula. beberapa setel |Jisi dilain? daerah, karena terdapat 
pakaian arak2.. Uang dan barang2 Inja tanda2 jg menundjukkan bahwa 
akan diserahkan pada Panitya Jaja-| kebotjoran-udjian itu djuga telah 
san Bentjana Alam pusat Djawa-te-| mendjalar ke-lain2 daerah. Demiki- 
ngah. an Reserse Kriminil. 

  

   

     

  

  

Setjara tegas gambar tsb. mengun- 
djukkan matjamnja kuntji palsu jang 
seringkali dipergunakan oleh  pen- 
djahat untuk mentjuri sepeda “ dan 
belakangan ini banjak terdjadi ai 
Semarang. Dengan sepotong kawat 
jang dibikin demikian: rupa - (lihat 
gambar), “sepeda jang terkuntji da- 
pat digondol amblas. - Gambar ini 
sengadja dibikin- dengan mendapat 
bantuan dari Polisi Seksi 1, Purwo- 
dinatan dan dimaksudkan mentjegah 

terdjadinja' pentjurian2 sepeda. 
(Foto: ,,Suara Merdeka”) 
  

PANITYA 1 MEL 
Sidang Panitya 1 Mei jang kedua 

diadakan pada tg. 10. April 1953 di 
Gendong telah menghatsilkan ter- 
bentuknja susunan pengurus Panitya 
TI Mei setjara luas, dimana sekreta- 
rs Umum I, II, IH dipegang oleh 
sdr.2 Sri Widjaja (SOBSI), M. A. 
Jasin (SOBRI) dan Kunto Sutopo 
(SBK Perburuhan) dengan dibantu 
oleh 18 perkumpulan buruh. 

Lebih djauh dikabarkan, 
Kelurahan "Kembangpaes 

bahwa 
di telah 

ketuai oleh sdr. Moh. Djais dengan 
dibantu oleh beberapa orang lagi. 

SB. KEM. P. P. DAN K. 
Dengan dipimpin oleh sdr. Sudi- 

arto, selaku ketua Panitya, pada tgl. 
11 April 1953 disekolah STII/STP, 
Karangtempel 121 Semarang . telah 
dibentuk SBKPPK ranting ST/STP, 
dimana ketuanja telah dipegang oleh   

KEKURANGAN TEPUNG 
TRIGU 

39 Perusahaan ditutup. 
Dari kalangan Gabungan- Perusa- 

haan Roti Semarang didapat kabar, 
bahwa sampai hari ini sudah ada 
Lk. 30 perusahaan? jang membutuh- 

Dibutuhkan Wakil 
Gubernur 

Dari kalangan jang berdekatan 
didapat 'kabar, . bahwa kemaren 

» ketan DPR: Be da Dja- 
. Djojomarto- 

Kepada Se- 
riaat Kementerian - Dalam 
ri di Djakarta jang maksud- 

ami, supaja Pak I 
u 

wakili “Djawa Nah 
2 endiadi wakil Gu 1 

Uu masih sakit. Desakan ini 
didasarkan atas keputusan dari 

2 DPD Man (baru2 ini 
- 2 apa jang .mendjadi batin: ja 
permintaan Pane um diketa 
hui Lana Sementara itu dari 

angan lain dinjatakan, .bah- 
permintaan - tersebut kalau 
luskan hanja . menghambur- 

hamburkan uang. Pertanjaan2. jg 
kini timbul berkenaan dengan itu 

n belum . mendapat . djawaban 
»ada apa » dikantor Papak?” 

Apakah Pak Subakti Pusponoto 
jang sekarang ini mewakili Gu- 
bernur tidak Acep 

PEMOGOKAN DI SEMARANG 
Kantor Penjuluh Perburuhan: Se- 

ang menerangkan, bahwa dalam 
triwulan pertama tahun 1953 tertja 
tat 2 kali pemogokan dikota Sema- 
rang, jang terdjadi didaerah pelabu 

Semarang. 
Djumlah perselisihan tertjatat 146 

kali, diantaranja termasuk perselisi- 
han dalam tahun 1952 . jaitu seba- 
njak 37 kali. .Dari djumlah 146 per 
selisihan ini dapat diselesaikan 58, 
jaitu 20 oleh kedua belah pihak, 25 
oleh pegawai perantara K-:P.P.. dan! 
13 oleh P4 daerah atau P4 pusat. 
Jang kini masih dalam penjelesaian 
ada 88 perselisihan. 

Buruh jang tersangkut dalam per- 
selisihan2 itu -berdjumlah 769 orang 
sedangkan djam kerdja jang hilang 
ada, 2.600 djam. 
Dalam th. 1952 didaerah Sema- 

rang tertjatat 902 orang buruh jang 
mogok, sedangkan hari kerdja jang 
hilang ada 19.418 hari. 

DIUNDURKAN. 
Berhubung dengan diundurkannja 

udjian penghabisan SMP dan SMA 
dari Instituut .Studie Centrum”, Sc- 
marang,. maka murid2 jang ber- 

    

ditutup, karena tidak didapatkannja 
bahan tersebut. 30 Perusahaan tadi 
meliputi perusahaan ketjil jg. mem- 

- bikin koewe moho, bolang-baling, 
gelek dsb.-nja pula. Dengan adanja 
kesulitan tsb., “maka "para buruhnja 
jg ditaksir Lk. 100 orang mendjadi 
gelisah, 30 Perusahaan tsb. membu- 
tuhkan tiap harinja 100 zak tepung. 
Sedjak tg. IL April jbl. mereka su- 
dah mendaftarkan pada Djawatan 
Perdagangan untuk maksud tsb.,-te- 
tapi sampai kini belum diterima ka- 
bar. 

BIS DAN PASAR DIKAGUMI. 
Baru2 ini dengan dipimpin oleh 

wakil ketua Badan Pemerintah Ha- 
rian Kota Besar Djakarta Sardjono 
beserta ketua Seksi2 DPR Kota te- 
lah menindjau kota Semarang. Mak 
sud dari pada kundjungan itu ada- 
lah objek intern mengenai admini- 
strasi dan permbangunan. Jg dikagu 
mi oleh pemimpin2 dari Djakarta 
itu terutama ialah soal Bis Kota 
dan .pasar2. Dua hari kemudian pe 
mimpin2 ini telah kembali ke Dja- 
karta. 

ORANG2 JG MENEMPATI 
DAERAH HUTAN DI- 

PINDAHKAN. 

Baru2 ini Panitya Wilajah Hutan 
Djawa Tengah telah mengadakan ra 
pat dibawah pimpinan residen Su- 
bakti Poesponoto. 

Dalam pertemuan tersebut telah 
dirindingkan hal2 jang bersangku- 
tan dengan penempatan daerah hu- 
tan di karesidenan Pekalongan dima 
na terdapat 260 keluarga jang berdi 
am disana tidak dengan izin pihak |n 
jang berwadjib. 

Hutan2 jang didiami itu terletak di 
tiga tempat, jaitu didistrik Paningga 
ren seluas 750 ha, diketjamatan Bla 
do seluas 8 ha- dan didaerah Blado 
lainnja seluas 84 ha, 

Orang2 jang bersangkutan telah 
menjatakan kesediaannja untuk me 
ninggalkan daerah hutan itu, asal me 
reka mendapat ganti kerugian. Tem- 
pat2 jang akan disediakan bagi me- 

   

    
   

wa 

      sdr. Socdardjo dengan dibantu oleh 
4 orang lagi. 

sangkutan “diharapkan  supaja ma- reka itu, ialah antaranja ketjamatan2 
suk sekolah sebagaimana biasa. $ Batang dan Warungasem, 

teh manis keatas sebuah patung Budha. 

rajaan hari Ar ain 

Nan Udjia an SMA 
Ida Biang Keladinja Jg Wenjebabkan Kebotjo- 

Jang Berwadjib, Adakan Geledahan Di 
Djakarta: Sedj aa Opgave Udjian Dibeslah 

5 Orang pegawai atau Inspe tur 

. Pendidikan dan Sen jang apes Mn "gan 

tj a udjian penghabisan - 

Ba : 2 terhatan mereka oleh pihak poli- 

Demikian menurut ea Jan, 

MI diperoleh ,,Antara” dari pihak Reserse Kriminil epolisian Dija- 

1 Kerta Raya. Dinjatakan, bahwa dalam hal ini, Kementerian P.P. 

| K. setjara formil telah meminta agar pihak polisi melakukan pe 

“njelidikan terhadap sebab2 terdja dinja PN 

SMA serta selandjutnja bertindak terhadap orang2 jang menjeba 

kan tepung trigu di Semarang telah 

  
Kanak-kanak Hana Sana buka n kebangsaan mereka menuangkan 

Hal ini adalah sebagian dari pe- 

Kementerian Pengadjaran, 
sangkut- 

jang 

kebotjoran  udjian SMP/ 

  

FU 

Pemungutan Hasil | 
Kaju Dgn. Mesin 
Harus Mendjadi Tjita2 

Kehutanan Kita 

(Oleh: Korr. Sendiri) 

DENGAN DIHADLIRI oleh 
.beberapa tamu undangan dan -se- 
genap pegawai Kehutanan di Sa- 
latiga baru2 'ini sdr. R.. Hardoiio 
Narioadiredjo, kepala  Planologie: 
Kehutanan Djawa-Fengah, jang 
pernah dikirim oleh Pemerintah 
ke Amerika Serikat untuk mem- 
peladjari kehutanan"disana scia- 
ma satu tahun, mengadakan tje- 
ramah tentang Kehutanan di In- 
donesia dan di A.S. seraja didje- 
laskan dengan mlichtbeelden 1” 

|, Setjara penerangan oleh pembi, 
itjara terlebih. dahulu diuraikan : 
praktek kehutanan di Indonesia. 
Tugas dari Djawatan Kehuta- 
nan, jalah mengurus hutan atau 
dengan istilah baru ,,mengelola 
hutan” dalam arti luas, : sedang-: 
kan tudjuan dari pengelolaan hu-:|: 
tan (bosbeheer) ifu: a. memperta- 
hankan hutan jang ada pada kita: 
sekarang dan memelihara sebaik- 
baiknja b. memperjuas areaal Ira- 
tan, djika dipandang perlu c. ke- 
dua usaha ita semata-mata untuk 
kesedjahteraan Negara dengan! 
tidak melupakan | kepentingan 
rakjat sekitar hutan jang bersang 
kutan 

Meskipun kehutanan di Indonesia' 
tidak lebih rendah, akan tetapi kita 
dapat mengambil banjak ' pengala- 
man2 dari kehutanan A.S., kata 
pembitjara. Pengalaman? dalam or- 
ganisasi, administrasi, pendidikan 
dan mekanisasi. Dalam dasar-dasar 
nja pekerdjaan kehutanan A.S. tak 
banjak berlainan dengan kehutanan 
Indonesia. Pun tudjuan dari kehuta: 
nan atau djuga ,.politik kehutanan” 
dari kedua negara boleh dikatakan 
sama ja'ni dalam ringkasnja mengu 
rus hutan dengan bidjaksana. Da- 
sar-dasarnja pengetahuan sama 
akan tetapi prakteknja berlainan. 

Di A.S. sebagian. besar tanah hu- 
tan dimiliki oleh rakjat (milik pro- 
vat), sisanja oleh badan2 umum se- 
perti ,,community”, ,.country”, Sta-' 
te dan federal, sedangkan di Indo 2 
nesia sebagian besar hutan? diba- 
wah pengawasan Pemetintah (Dja- 

&
 

iwatan Kehutanan R.1). 
| Selandjutnja diterangkan  pema- 
kaian mesin2 dalam exploitasi di 
A.S. Mekanisasi terutama dalam pe 
mungutan hasil kaju harus mendja- 
di ideal dari praktek kehutanan ki-' 
ta, oleh karena mekanisasi berarti 
lebih banjak kaju dapat keluar utk. 
kebutuhan  rakjat jg seorang rata- 
rata hanja dapat menggunakan 'pa- 
ling banjak 1/20 m3 setahun, pada 
hal rakjat Eropa seorangnja ryeng- 
gunakan rata-rata lebih dari 1 m3. 
setahun, sedangkan di A.S. 2,5 m3. 
Banjak kaju dipasar berarti kema- 
djuan kesedjahteraan umum, demi- 

kian pembitjara menutup tjeramah- 
nja. : 
  

PENGHANTIJ URAN SISA 
V PELURU. 

“Dibekas gudang mesiu 
Kalibanteng. 

Menurut pengumuman K.M.K.B. 
Semarang dibekas gudang mesiu 
Kalibanteng masih terdapat sisa-sisa 
peluru jang harus dihantjurkan. Ber- 
hubung dengan itu, maka pada hari 
Kemis tg. 16 April dibekas gudang 
tsb. akan diadakan penghantjuran 
sisa-sisa peluru dari djam 15.00 
sampai dengan djam 18.00. Selama 
penghantjuran itu segala lalu-lintas 
djurusan Semarang dan Kendal di 
tutup, sedang penduduk jang ber- 
tempat tinggal dekat dengan tem- 
pat penghantjuran itu, supaja me- 
njesuaikan dengan tindakan-tindak- 
an atau petundjuk-petundjuk dari 
jang berwadjib. 

HASIL KOMPETISI 

Hasil kompetisi PSIS jang  ber- 
langsung dalam minggu j.l. sbb.: 

Teh kid OHTCS Ik — SSS II 
2—2, Union III — Tjahaja Semg. 
2—1 Polisi IV — SSS IV 3—3: tgl. 
124: Romeo TI — Tjahaja Semg. I 
1-0, Poris III — Polisi IL 1—0: 
Urfott IV CHTCS IV 1-3, 

PsiIs     

'kan, bahwa undang2 

Tertjitjir 
an udin S 

N Dalam 
1 Ini sedang si 

(pelaksanaan 

    

: 
lapi pemilihan umum ini, 

Li 
blok, 
dan 

partai2 jang bersehaluan 
.antara partai2 jang se 

ut aliran ideologi. 

            

“sehingga didapat: 

    

sangan Oa Sjamsuddin St. Makmur 

  

Be 

4 

Lebih Baik Adakan St tembus- 
aecoord Dalam Pemilihan 

Partai? Hg 3 Pala Henda knja Adakan Blok 
Tenang Pendapat 

t Makmur 

eri dan Kebenalah, Kehaki- 
menjusun rantjangan  peratu- 

“Asinilban umum, demikian dite 
kepada PI-Aneta. Dalam 

menurut pendapatnja bhendaknja 
bersealiran mengadakan persetudjuan berupa pemben 

blok Islam, blok Keristen, blok . 

blok Marxis. Den naa mengadakan stembus accoord 
, maka akan dapat dihindarkan 

Ta dan terdapatiah pembagian 

  

                         

ikian hasil pemilihan 
itu Pi ka a kemenangan ba! 
gi aliran? itu. 

Ud Makmur, Siar 5 
a parlemen tak berp 1 

bahwa ditkatau | 
umum itu nanti, 

dititik beratkan antara 
“partai sekalipun 'ideo-': 
enegaraan  partai2 jg 
sama, maka keada' 
mbawa akibat2 bu-!' 

: Nntetak tenaga2: 
htsversplintering) de- |: 

can merugikan 
arena “besar kemung 
karena perpe etjahan itu! 
rtaipu n' dapat mentjo- 1 

ba kiesguotient. 
Selain daripada itu, “perpetjahan 

sedemikian itu akan tambah meim-I. 
bingungkan  rakjat,. apalagi ig buta) 
huruf, jg baru pertama kali ini akan 
mengikuti “pemilihan "umum 'ig be- 
sar. 

  

Se- 

  

   

Perpetjahan  tenaga2 sealiran 
itu tidak mengandung pendidikan | 
politis bagi rakjat massa jang ber 
Oa” djuta “itu. Sjamsuddin Si. 
Makmur berpendapat, bahwa pe- 
milihan umum jang pertama ag 
hasilnja jang langsung ialah pe- 
ngalaman dan pendidikan politik 
bagi rakjat terbanjak. 

Karena itu ia menjerukan ke- 
sada pemimpin2 partai  supaja' 
dalam pemilihan umum jang per 
tama ini madju, dengan menguta- 
makan persatuan dan kerdja-sa- 
ma antara, partai2 sealiran, . de-, 
ngan membentuk blok2. ideologi. 
Kalau hal ini terlaksana, maka 
pemili umum itu akan dapat 
berdjalan lantjar dan mempunjai 
nilai ps ndidika an jang tinggi. 
Sja in St. Makmur mengata 

Pap pemilihan 
umum jang. telah . diundangkan 
itu Na kemungkinan ur- 
tuk stembus accoord antara par- 
tai2 sehaluan. 

Selain daripada 
pembentukan blok2 itu, 
dari sudut keuangan pun akan 
meringankan Dana ita. - Pemi-: 
lihan umum itu akan ' memakan 
ongkos besar se ekali, karena. pa 9 
tai jang turut dalam pemiliha: 
umum .itu harus dapat an 
para pemilih. kefihaknja sendiri, 
jang sebahagian besar bukan ang- 

itu dengan 
ditilih 

sendiri. Untuk kampanye 
lihan itu dibutuhkan fonds 
Gjuta-djuta, kalau tidak 
ribu. Sedangkan pa waktu ini 
idak semua . partai. mempunjai |" 
tonds pemilihan Tan besar. 

Dengan mengadakan blokvor- 
ming atau stembus-accoord itu, 
maka partai2 jang sealiran hen- 
daklah berpegang kepada jang 
berat sama dipikul dan jang ri- 
agan sama didjindjing untuk ke- 
menangan. ideologi masing2 

Pada achirnja Sjamsuddin St. 
Makmur. menerangkan, bahwa bc: 
sar harapan, bahwa pembentukan I, 
blok2 ideologi itu akan tertjapai.- 

pemi 
ber- 

ratusan 

  

Keganasan Grom- 
bolan 

Memasang rintangan Dan 
Menembaki Kreta Api 
(Oleh: Korr. Sendiri) 

PADA TANGGAL 8 April jl. 
1 regu dari Bataljon 436 bersa- 
ma-sama dengan O.P.R. mengada 
kan apa pada grombol- 
an bersendjata didjalan jang .ke- 
rap kali dilalui oleh grombolan |' 
tsb. Pada djam . 20.30 - kebetul- |' 
an sekali grombolan berdjalan di 
aa tersebut, sehingga terdja- 

Idi tembak-menembak selama tata 
Idjam.. . Karena pihak grombolan 
tidak kuat menahan serangan ten 
tara kita, maka grombolan kemu 
dian lari kehutan belukar dgn. 
meninggalkan seorang majat. Se-: 
telah diselidiki, maka — ternjata! 
imajat itu jalah komandan distrik 
(dari grombolan. Pihak kita tidak' 
Imender ita kerugian. 

Menembaki kereta-api. 
Kemudian diwartakan, “bah' 

wa pada tg. 10 April jl. sekira! 
'djam 14.30 kereta-api dari Tjire |: 
bon jang akan menudju ke' Pur 
wokerto sesampainja dihutan dja 
ti dan wilajah desa Bedor, antara 
'setasiun Songgom dan Prup aa 
relnja diberi rintangan beruniid 
kaju tumpukan. Karena t tumpu- 
kan kaju ini, maka sendirinja. ke 
reta berhenti. Dan karena berhen 
ti inilah, maka pihak gerombolan 
kemudian Mer tembakan 
seru selama satu djam. Kebetulan $. 
sekali dalam kereta-api tsb. adal 
penumpang dari Polisi bagian Pe: 
rintis serta enam orang anggota || 
tentara jang dalam perlop. Tem' 
bakan grombolan jang banjaknja 
22 orang itu disambut dengan |» 
tembakan djuga oleh anggota 
Tentara dan Perintis tsb. Setelan 
bantuan dari Songgom datang, 
maka grombolan lari terbirit-birit 
dengan meninggalkan enam majat || 
dan sebuah sendjata-api dapat 
kita- rampas. 

Akibat daripada — tembak-me- 
nembak itu seorang dari Perintis | 
meninggal, sedang 2 orang  pe- 
numpang dan seorang pembantu 
kondektur mati. 

i 

Garong jang sial, 
Selandjutnja — wartawan Suara 

Merdeka” di Tjilatiap mengabarkan, 
bahwa hari Djuma'at jl, sekira djam' 
24.30 rumah seorang penduduk de- 
sa Bandengan Sidakaja, telah didas   tangi 3 orang jang tidak dikenal 
Mereka     

aliran! 

gota partai jang bersangkutan itu & d 

dones 
datan SA beras dari juar negeri 

mengatasi 
djurkan 
Mengnaan padi Bengawan. Didae 
rah Djawa Tengah sampai 
sudah 
ditanami padi Bengawan, dan mu 
dah-mudahan hasilnja 
hun ini, akan mengurangi 

DPDS 
to 

sobo dan bupati Sosrobusono 
ku 
djurkan supaja 
nam padinja 
harapkan para kepala 
memberikan tjontoh. 

tentu diperdapat hasil 
arti 
ni”, 
ikepala 
ten Wonosobo, dalam kata pembu- 
kaan kebun bibit 
Jaskan, 
watan 

'masjarakat tani, 
tis djalan dan . pelaj an. 

mi: 
Islam, 20.45 Lagu2 ta' bersjair: 21.15 
Motijo opat, 
sema. 

unt 

Ka gguan ekonomi. 19.30 

Moon I 

Tutup. 

ngan 
'pendjah 
Tahian Fa 34 seru. 

djahat dapat terampas, 
“dian 
diri, 

-Iseorang dari 
meminta dibukakan pintu | itu 

  

/ - 

— SI GRUNDEL — 
S3 kalau saja ini menurut 

Isa Anshary termasuk muna- 
fig, kafir atau murtad, ja??...       

Kebun Bibit 
Sariadji 

Membimbing Kearah 
Kemadjuan Kaum Tani 

(Oleh: Korr. Sendiri) 

GAN DISAKSIKAN an- 
fara lain oleh beberapa orang 
pembesar . kabupaten Wonosobo, 
wakil residen Kedu, Wasit Noto 

juwono anggauta DPDS provinsi 
Djawa “Tengah, Kartono mewa 

kili Gubernur Djawa Tengah, pa 
da. tgl. 10 April kemaren didesa 

| Ngasinan Wonosobo telah DA 
Ikan uj patgara pembukaan Keb 
Mpit n Polowidjo :Sariadji” 

irikai an" oleh Djawata n TA 
an TRakjat kabupaten Wonosobo. 
Durjadi dari Inspeksi .Djawatan 
Pertanian Djawa Tengah, dalam 
idatonja mendielaskan, bahwa 

maksud “Djawatan Pertanian Rak 
jat mengadakan kebun bibit, ja- 
lah untuk menjediakan bibit ang 
baik buat kaum tani, mengada- 
kan perluasan, misalnja penggan 
tian djenis2 daerah dengan djenis 
jenis jg lebih unggul, umpama' 

nja padi Bengawan. Menurut Dur 
adi, hasil padi Bengawan rata2 

antara 17 sampai 2070 dari 
2 apaman padi biasa. Di In 
a setiap tahunnja telah men 

1, 
aik 

dada 

sebanjak I.k. 600.000 ton. Untuk. 
tasi kekurangan ini, dian 

supaja kaum tani giat 

kini 
ada 70.000 ha sawah jang 

dalam ta 
beras 

Tuar negeri. 

Sehabis pidato Durjadi, berturut 
urut berbitjara Wasit Notojuwono 

provinsi Djawa Tengah, Kar 
Gubernur, Patih Wono- 

sela- 
Kedu,  mengan- 

rakjat tani mena- 
setjara larikan dan di 

desa  supaja 

no wakil 

wakik residen 

»Dengan bibit ig murah dan asli, 
jg tinggi, ber- 

pula kemakmuran bagi pak ta- 
demikian utjapan Sumartono 

Djawatan Pertanian kabupa- 

Sariadji”. Didje- 
bahwa tugas dari pada Dja 
Pertanian kepada desa dan 

jalah sebagai perin 

  

SIARAN R.R.I. SEMARANG 

Kemis tgl. 16 Ka 1953. 
17.00 Pembukaan: 17:05. The Mar 

fry Brown Sisters, 17. 30. Dongengan 
lak2: 17.45 Krontjong Asli: M.. Sa 
18 .00 Pengadjian dan Adzan Mag 

: 18.15 Sidney Torch: 18.30 Or 
- Pus pakentjana:. 19.10 Selingan: 

19.15 Tindjauan Mingguan  Ekono- 
19.30 Tepatkah? 20.30 Mimbar 

22.20 Gita Malam hid.Tos 

SIARAN RRI. SOLO 
KEMIS TGL..16 A APRIL 1953. 
17.00 Pembukaan. 17.05 Dari dan 
tuk anak2. 17.40 Kamus harian. 

17.45 Lagu2 Arab. 18.00 Pengadiji- 
an Al Our'an. Mimbar Islam. 

   
   

Io. 30 Rajuan pemuda pemudi. 19.10 
ukota hari ini. 19.15 - Tindjauan 

Irama 
20.30 - The 

Islanders. 21.20 Santiswaran. 
Pa dita utan. 2300 

rontjong oleh R.O.S. 

22.15 Sant 

(lan n mengatakan, bahwa mereka dari 
pihak polisi, 

Setelah pintu dibuka, kepada tuan 
rumah (Pak Sadjar) di Bela kar, 
supaja 
inja lelaki Kadir 
|bahwa 

diam. Pal anbar ini, anak- 
mulai mengerti, 

ja ng masuk .itu bukannja po- 
tetapi pendjahat. Kemudian de- 
keberaniannja ia menjerang 

t itu hingga terdjadi perke- 

Pisau blati dan lampu battery pen 
jang kemu- 

ketiga pendjahat itu melarikan 

Menurut keterangan fihak resmi, 
3. pendjahat jang sial 

pat tertangkap. sudah da 
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a Kontrak me ' 
xport karet sebanjak 5.500 

aa Nopember, Del 
Djanuari jang lalu.: 

“itu diderita, sebab sa: 
an mereka harus stor 

“dari harga atas Valuta Kon. 
rak kepada pemerintah. 
Dengan pembatalan Valuta 
ontrak tsb. mereka tak dapat: 

. menerima kembali storting 10146 | 
itu, sedang kalau mereka tetap 
melakukan export "sebagaimana 
telah ditutupnja itu, mereka akan: 
menambah kerugian sebesar Lk. 
Rp 7.000.000. 

Pasaran konsumsi dan aran 
produksi dewasa ini sepi dan utk. 
menantikan kenaikan Na dari 
bahan2 produksi kaum exportur 
masih sangat Per: 

Infiltrasi 
Kominisre ? 

Pada Tawanan2 Am 
Jg Akan Dipulang 
BANGSA AMERIKA telah 

diperingatkan, bahwa diantara | 
serdadu2 Amerika jang luka2 di 
Korea dan kini akan dipulang- 
kan mungkin terdapat beberapa 
orang jang sudah berbalik pada 
komunisme. 

Peringatan jang dikeluarkan 
oleh brmenderan pertahanan 
Amerika menjatal w 
H2 jang tertentu ja 
kerdjakan oleh Tiongl da: 
rea Utara - mungkin Betah dapat 
mempengaruhi pikiran para fta- 
wanan Amerika, sehingga ngereka 
berpikir setjara komunis. 

Pelbagai keluarga Amerika te- 
lah melapuirkan, bahwa surat2 jg 
diterima dari keluarganja jang di 
tawan,.menjatakan pudjian terha 
dap sistim komunisme atau kese 
diaan untuk bekerdja sama dgn 
komunis: Mungkin hal ini dise- 
babkan karena djika mereka 
tidak berbuat demikian, - mereka 
akan menghadapi maut atau sik 
saan, demikian peringatan kemen 

    

    

mefer diat a 
: Sea s i 

II menumpang dirumah 
Idor Din yatan Kehutan tan. Ru- 

King “ji 

djak beberapa hari jg Iah 
keadaan Gn.. Merapi 1 
nampakkan'" kegiatannj 
adanja kedua alat ini, : 
sampai terdjadi hal-h 
dapatlah segera diberi 
ke Bojolali, 
dapat diambil tindakan2 
nja untuk menielamatkan rakiat. 

itu, hari Minggu | 
(tg. 
Selain sdr. H. Suta ana an 
Suparmin, .keduanja d 
Gunung . Berapi Na jg ber 
tugas mengawasi 
rapi. di Selo, pun ada beberapa 
pegawai ketjamatan Selo, 
dan polisi jang ikut 
mendjaga. Memang sed 
lam itu, semua pesawai 1 negeri di 
Ketjamatan Selo dikenak 
ikut mendjaga dipost p     terian pertahanan Amerika. 

YYAFP-Aneta) | 

  

  

KONGRES. PERHIMPUNAN 
THEGSOFIE. 

' Kongres Perhimpunan. Theosofie 
tjabang Indonesia di Solo telah meng 

ambil “keputusan2 jang antaranja 
mempererat hubungan perhimpunan | tidak mendjadi reda, bah 
theosofie sedunia dengan djalan tu- | meningkat lagi. 
kar-menukar madjalah2 dan. pener-|awan panas mulai keluar 

kipun tidak banjak. Gloed bitan2 lainnja. 

  

bra in 

1g 

              
ini. N 

2g Ta post 
melihat... kesil 
tak dikenal” hraka 
adaan Gn. Me 
ga keselamatan 
Jat jang bisa t 

  
     

  

     

        
  

       

        
  

      
nung Merapi dalan 
kehitaman 
puntjaknja jang kelihat tan merah 
membara api, seram menakutkan: 
Idjelas nampak guguran lava me 
|ieleh laksarra api mgrah melun- 
tjur kebawah dari pun untjaknja, di 
barengi suara gemuruh bertalu2. 
Itulah jang didjaga, Siti atat oleh 
pendjaga2 dalam post pendjaga- 
an Selo 2 Sebetulna tempat 

  
      

post pendjagaan Selo ini hanja 
ba sadja, | tempat pendjagaar 2 

man- 

an tak begitu ba -| Banja 
|oerakuran 8 kali 3 met 

isudut kiri alenbatedh se- 
buah radio-telephone na 
erkekuatan 12 volt, jang mempu 

njai djarak penjiar dan pen€rima 

   

|sedjauh 30 km. Selain aa pun 
ada telpun jang bisa ber berhubungan 
langsung dengan Bojolali. Kedua 

1 se alat tadi baru .dipasan 

               

hingga   
maria 

    

Pos pendjagaan 

  

“Senen ' 
| orang. 

sdr. ' 
:. Dinas 

12/13 April) pe 

kur Ca Me 

OPR 
(membantu 

jak ma 

an tugas 

endjagaan 
Merapi. Ini bertalian Hen ngan ma 
kin menghebat bekerdjan 
Merapi, jang disingali pada 
Sabtu malam. Guguran lava 'p: 

anja Gn. 
hari, 

  

da hari Sabtu malam ita sampai 
terlihat dari Bojolali. 

Gloedwelk jang ditakuti. 
Malam itu pun keadaan Merapi 

kan makin 
.Gloed-wolk” atau 

djuga, mes 
-wolk 

  2. —ana 

Mengapa Sampai Terdjadi 
Beras Diangkut Zonder Izin 

Keluar Djawa Tengah? 

BAHWA BERAS temailik bahan makanan jang erpenfing 

ta” dapat disangkal. Karena itu tiada anehnja dj ika per aa tian Pe 
merintah dipusatkan kepada bahan ini. 'Beberapa djawa tan diper 
kuat supaja dapat mempersiapkan apa jang berguna untuk meme 
tjahkan soal beras kearah kebutuhan masjarakat, jg baru 
dari sakit ini: misalnja Djawatan Pertanian jg telah menjingsing 
kan badju lengannja untuk memperlipatgandakan hasil pa adi. Lagi 
pula kita ta” lupa akan pidato Presiden Negara pada pembuka 
an Sekolah Pertanian .Tinggi di Bogor bagaimana 
soal bahan makanan ini. 

Peraturan2 telah banjak dikeluar- 
kannja oleh Pemerintah jang mem- 
beri kesan betapa pentingnja beras 
ini seolah-olah hidup atau tengge- 
lamnja Indonesia itu tergantung pa 
da beras. : 

Rijstordonnantie Stbl. 1948 No. 
253 tjukup dikenal dan amat kc- 
djamnja terhadap siapapun jang be- 
rani melanggarnja. 

Pelaksanaan dari peraturan? itu 
oleh Pemerintah dipertjajakan kepa- 
da U.B.M. dan Pamong-Pradja a.l. 
oleh U.B.M. Djawa Tengah telak dil 
keluarkan larangan untuk mengang- 
kut beras keluar wilajah propinsi 
tiada dengan idzin jang sjah ialah) 
dari U,B.M. 

Sebelum perang, harga beras | 
Banjuwangi Lk. Rp 0,05 sekilos 
th. 1951 ha beras "meningkat 
sampai Rp 3,56, mendjadi naik 
sampai lebih dari 6007o ( 
kah perbandihgan penghasilan 
pembatja sebelum perang dan se 
karang ?). Th. 1952 harga beras 
mendjadi stabil meskipun masih 
diatas kekuatan pembeli, dalam: 
kwartal jang te fiatatan 
harga beras rata-rata Rp 2.— se 
kilo. Ini terdjadi karena  peratu: 
ran2 beras itu mula2 pada 1951: 
tidak begitu dita'ati, tetapi dalam 
1952 peraturan2 mendjadi lebih | 

  

      

detailleerd dan 
berkurang. 

Harga beras ditekan ja 
diri ditengah2 penjakit 
kekurangan/kenaikan bar 
tuan sehari2 karena mo 

'A, B1, B2, € dan D. 

mentjegah ketjurangan 

pengangkutan 
smokkel. Tetapi alangkah 
kan bahwa kini mulai Ia 
desas-desus bahwa ketjur 

lada »kerdja sama” 

pentingnja 

beli. Peraturan2 dilakukan 

ngharapan! 

bakat n ber- 
.gegeblug” 
ang keper- 

mok daftar 

Th. 1953. memberi p 

Peraturan disempurnakan untuk 
imp. dalam 
erdagangan 
menjedih- 

gi terdengar 
ngan per- 

tab lagi 

dan 

dagangan beras mulai k 
jang hanja mungkin terdjadi, djika 

antara pedagang 
dan instansi jang bersangkutan. 

Beribu-ribu kwintal beras diang- 
Ikut keluar untuk akan didjadikan 

perdagangan gelap. Ini ta” akan ter- 
djadi, djika instansi2 jang bersang- 
kutan tidak lengah dalam kewadji- 

bannja. " Harian ,,Suara Merdeka” 
ini menjiarkan pengangkuta an illegaa' 

ini adala hariannja tgl. 13 
bulan ini. Djika hal ini dibiarkan 
sadja. bersandar “atas kebidjaks anaan 

jang ta” ada batasannja, maka .pa- 

ling sedikit harga beras akan se- 
pora, kembali ke 1951. 

| Bagaimanakah sikap Peme erintah 
dalan hal ini dan apakah tindakan:   sempurna. 

Th. 1953! Akan berhasilkah Pe- 
merintah memberi beras tjukup de- 
ngan harga lajak kepada Rakjatnja 
jang hampir telah djemu kenada | 
djandji2 jang muluk2.itu? Ini ter: 
gantung dari pada ketaatan dari pu- 
blik kepada peraturan beras dan| 
Insiansi2 
dan mengawasinja. 

Tetapi alangkah sedih kita men- 
dengar lagi bahwa peraturan larang: 
an pengangkutan beras itu disana sini 
masih tetap..... “. tidak ditaati sa- 
dja, 

Kita chawatir! Dalam 1951 curve 
beras gontjang dan achirnja naik 
dengah lempang (steil). Ini disebab- | 
kan a.l. karena peraturan2  banjak/ 
tidak ditaati. Curve ini djalan mu- 

lai tenang dalam 1952, - walaupun 

masih bergerak diatas kekuatan pem 
. » 

- 1 

jang menjelenggarakannja : 

aja? - 

Djika memang Dauh i NN 
garan, apakah si Pane jang 
melanggar akan diber "ampua 
dan djika dalam pelan Ss garan ini 
tersangkut corruptie, 5 akah in- 
stansi jang tersangkut a kan dibe 
ri hukuman peringatan sadja atau 
|dipindah kelain tempat 

“ Djika terdjadi demiki an, maka 
Rakjat akan lebih sukar be rfikir 
juntuk mengikuti djedjak Peme 
'rintahnja dan achirnja tidak aneh 
djika menimbulkan Pn ,Masa 
bodoh” dalam segala Ds nja, ter- 
masuk djuga soal Gezag-crisis ! 

Rakjat minta bukti Dalam 
soal ini Lina Ahem djawab 
dari beribu2 kwintal beras jang 
akan diselundupkan untu a diper 
dagangkan dengan object specu-   latie. 

1. aga Gunun 
N aa bat . 

| di posi pendjagaan Gn. Merapi di Selo 
: aa di anglo kita kipas keras2 utk, 

Aa pan kel an 
dialam  pegun ngan. 

cm ang daerah Selo terletak 1560 
er letak 
Post, 

Idi, awan panas ini disebut ,,pupus 

Ininggal dunia ditempat. selamatan | 

orang jg mengungsi naik kuda, ke-| 

menggerakkan lantjarnja pergung 
sian penduduk, OPR akan men 
djalankan tugas koerier dan 
ngawalan. Telpun tak henti2- -nja' 
menerima dan mengirim laporan 
ke Bojolali, ke -kabupaten 
kantor kepolisian. 
H. Sutajat serta Suparmin, selalu' 
mentjatat dengan teliti tiap 
djadinja guguran serta terdengar 
nja 

tiap 5 menit sekali. 
ini perlu untuk membuat grafiek 
guna .menetapkan kekuatan 

kerdjanja Merapi. 

“. Me 
narno, pegawai ketjamatan Selo. 
Dia membawa setjarik surat. Ka 

ini. 
Isore itu. Surat laporan ini dibuat 

adanja 

Jair2 (sumber2) itan 
ketjil, ialah sumber Sirah Djuwehi| 

sembuh 

lebih ge- 
pelanggaran akan' 

  
Namun demikian, uda 

nggigil tulang: tiada 
Memang 

dingin, apalagi dimalam hari. 

pada lereng Merapi, hanja 
aa 

lah ig paling ditakuti oleh rakjat.. 
Menurut istilah rakjat didaerah ta- 

gembel? (karena  bentuknja putih | 
mengepul seperti  wedus gembel). 
Awan panas ini mempunjai ketjepa- | 
tan melongsor sampai 120 km. tiap 
djam-nja: sedang apa sadja jg keter' 

orang2 disana, pada waktu meletus 
nja Gn. Merapi dalam bulan De- 

tilan orang selamatan jg keterdjang | 
pupus gembel” ini semuanja  me- 

itu djuga, hangus terbakar 
menghadapi tumpeng. Ada 

masih 
lagi 

terdjang awan panas ini, mati ma- 
sih menunggang kudanja jg djuga' 
ikut hangus. Itulah sebabnja, maka| 
ketjemasan penduduk terutama ia- 
lah terhadap ,,pupus gembel”, atau 
awan panas atau lazim disebut! 
»Sloed-wolk”. Dan gloed-wolk ini) 
untuk pertama kalinja tampak kes 
luar lagi pada hari Sabtu malam | 
dan Minggu pagi djam 6.30 tgl. 12 
April 1953. 

Segala instansi keraja. 
sama. 5 

Maka makin sibuklah dak odat 
an di post pendjagaan Selo, sega 
la tenaga dikerahkan, pegawai ke 
tjamatan, polisi, OPR beramai- 
ramai. menjampingi pekerdjaan 2 
pegawai Dinas Gunung Berapi, 
sdr. H. Sutajat dan “Suparmin. 
Gembira tak hiraukan dingin 
menggigil: padahal djamuan tak 
ada, tjukup teh panas dgn gula 
aren, mereka sanggup berdjaga 
semalam suntuk. Tak lain untuk 
keselamatan rakjat. Inilah perbua 
tan pahlawan djuga, pahlawan jg 
tak dikenal: bukan pahlawan me 
manggul .sendjata, tetapi penga-| 
wal keselamatan rakjat umum- 
nja. Kalau sampai terdjadi apa- 
apa, pegawai2 ketjamatan jang 

pe: 

dan- 
Sedang sar." 

ter' 

guruh, jang lazimnja terulang 
Pentjatatan 

be 

Berita bahaja dari 
Djrakah. 

ndadak masuklah sdr. Su- 

tanja surat laporan dari Ca 
Djrakah, sebuah dusun dileren 
Merapi, 8 km djauhnja- diafas/ 
Selo. Laporan ini mengenai ke 
adaan daerahnja dalam kegenti- 
ngan Merapi pada hari . Minggu 

dari hasil penjelidikan pak Lurah 
Djrakah serta menurut pendapat 
orang2 tua diwilajahnja. Diterang 
kan bahwa Gn. Merapi makin 
|giat bekerdjanja, terbukti dengan 

tanda2: 1. Hutan dibawah 
nja sudah kelihatan laju tetumbu 
hannja: 2. Binatang2 hutan sudah 

'ini sudah ada 3 ekor matjan tutul 
jang dapat dibinasakan): 3. Mata- 

sudah kelihatan 

dan sumber Kali Apu (hal-ini di 
anggap tanda akan meletusnja 
Merapi), 4. - Putik2 - buah2-an 
(pentil2) banjak jang gugur dja 
tuh akibat panas: 5. Hawa dise 
kitar bagian bawah Merapi sudah 
mulai terasa panas. 

Wahju Gunung. 

Tanda2 demikian ini oleh pen 
duduk diberi tafsiran bahaja, tapi 
untuk sampai meletusnja gunung 
Merapi, rakjat masih menunggu? 
tanda terachir, ialah: 1. Tanda 
alamat gaib jang disebut ,,Wahju 
Gunung” dan 2. tanda terasanja 
lindu. .Wahju Gunung” ini ialah: 
wisik jang -biasanja diberikan me' 

   

sember 1930, pernah didaerah Mun- HA 

banjak jang turun (mengenai hal) 

  

  

Dr. Djudjanan ketua 
dang memberikan hadiah 

  

tuk bloedrtran. 

naek: 

2 LETNAN 
dengan pesawat 
Bornholm, 
lam Ka 

27.000.000 Buku 
Untuk Anak2 RRT 

DJUMLAH BUKU utk, anak 
anak jang merupakan rekor akan | 

muanja akan berdjumiah hampir 

Peking. 

Djumlah tsb. berarti suatu per 
tambahan dari hampir 5096 di 
banding dengan tahun jg lalu. 

Antara buku? jg akan diterbitkan 
dalam tahun ini 
dup .berbagai pahlawan .di medan 
pertempuran, pahlawan buruh dan 
tani, fjeritera2 populer dan buku2 
tentang gerakan kaum muda. 

Harga buku2 itu dalam tahun jg 
lalu telah dua 
harganja sekaran 
207o lebih rendah 
April 1952. (Ant 

rata2 adalah 

ara). a 

HURU HARA Di HAVANA. | 
Polisi Havana hari Senin me-: 

lepaskan tembakan terhadap pa- 
fade 'para mahasiswa. jang meng- 
adakan demonstrasi terhadap | 
djenderal Fulgencio Batista. Di 
orang mahasiswa mendapat Iu! 
akibat tembakan, sedang 4 orang 
lainnja mendapat. luka2 ringa 3 

  
Para mahasiswa 

kan parade kem 
tista jang ditembak sel 
was dalam demonstrasi 
wa anti pemerintah pada Langsa 

ng lalu. & 15 Djanuari 

  

Menteri Luar Negeri Soviet | 
Uni pada hari Selasa menerima: 
kundjungan Duta -besar A.S. jg. 
baru. untuk Men Charles 
Bohlen. 

Demikian dikabarkan -dari 
Moskou- Kundjungan routine js. 
pertama ini diadakan atas per- 
mintaan Bohlen. 1 

  

AS 

Tanda D Dja sa Vk 
Se! ljiana Rus 

jerman. 
ilmu bin 

tang2, jakni seorang bangsa Rusia 
dan seorang 2 ngsa Djerman telah 
diberikan tanda djasa oleh Royal | m 
Astronomical Society, perhimpunan 
terkemuka dinegeri Inggris dalam 
lapangan ilmu bin ntang2. 

Kedua orang sardjana bersangku- 
fan teldh ditundjuk selaku anggota2 
perhimpunan 2 Sardjana dari Sov 
jet Uni ialah profesor “Ambartsu- 
mian dari balai peneropong bin- 
tang2 di Leningrad, sedangkan re- 
kannja dari Djerman ialah profesor 
Unsold dari balai peneropong “bin- 

Kiel. LAKI 

    

    lalui orang2- tua, menjuruh supa' 
ja rakjat menjingkir, .karena 
»arep Ono sing liwat” (akan ada 
jang lalu). Pada peledakan Mera 
pi tahun 1930 dulu sebuah desa 
bernama Sisir penduduknja sela 
mat semua terhindar dari bentja 
na, karena menerima ,,wisik” de 
'mikian ini. Setelah  diterimanja 
laporan ini, segeralah semua 
orang sibuk. Sdr. H. Sutajat sibuk 
'mentjatat, sdr. Sunarno terus si- 
buk menelpon ke kabupaten Bo 
jolali memberi laporan: sedang- 
kan sdr. Suparmin ' menjiapkan 
'Tadio-telephoni ,,Tankzet” untuk : 
'mentjari hubungan udara dengan: 
Bojolali djuga. 

Tak lama kemudian menggema: 
lah suaranja panggilan di udara: 
v,Hallooo, hallooo BJL-8, hallooo 
BJL-8, disini SL-8, disini SL-8.... 
over”, Tak lama kemudian terde 
ngarlah djawaban: Ja halloooo, 
hallooo disini BJL-8, disini: BJL- 
8, minta kabar SL-8...... Over...” 
Demikianlah semalam-malaman, 
semua sibuk menerima dan .me 

1 

  

DEWAN. SOSIALIS. Internasional 
jang pada hari Senin. telah mengada 
kam sidarig lengkapnja jang terachir 
didekat: Paris, telah menerima sebu 
ah resolusi jang menjatakan bahwa 
keredaan ketegangan dunia jang nja 
ta dan segera, akan tertjapai bila pe 
perangan di Korea dihentikan sesuai 
dengan prinsip2 dari Piagam Perseri   
katan Bangsa2. 

ngirim laporan... Sedang saja. sen 
diri orang Semarang jang biasa 
hawa panas, menggigil kedingina 
memandang kepuntjak Ea 
dalam kelam malam, tanah ma 
kin merah mengganas menakut 
kan. Sampaikah Merapi meletus 
dahsjat? Entah, mudah2-an dja 
ngan sampai. Ta api dalam pada 
itu agak tenteramlah hati: saja. 
Kalau toch sampai terdjadi demi. 
kian, pasti rakjat bisa diberi: tahu 
sebelum terlambat dan diu ungsi- 
kan ketempat aman. Ini semua 
karena. djasa pe endjaga di post 
gunung berapi. 
tak dikenal”, jang setiap detik 
siap berada ditempat tugasnja jg 
berbahaja.. Tak hiraukan dingin, 
tak hiraukan bahaja. Antaranja 
djasa pahlawan2 di post Selo jg. 
semalam suntuk terus mendjaga.: 
Dengan di-iring suara ,,Haliooo, 

ja tertidur beralas hallooo...... ” saja 
tikar, tenang tidur saja meski de 

  

  
sadis Intern 

kat puntjak Merapi. 

diterbitkan dalam tahun ini. Se 

n diturunkan danf- 

                                 

Djasa -pahlawan2-| « 

  

      
Palang Merah 1 

berupa aan 
S.M.A.K. di Bandung. Sdr. Sumartojo 

sfusi) jang ke-1000 untu 
dipersaksikan pu ig Ten mna wiptggan 

djang, tentu binasa. Menurut tjerita| 

         ai 
H
a
 uang 

27 djuta buku dari 471 matjam B3 
bui "mnal2, “dentin “Aa Jaakatan 
"kan oleh Yang Shu, direktur. kan 
tor penerbitan untuk anak2 TE 

Ha 

henda Ik 
adalah sedjarah:- hi- | sen 

hubunga 

Na pada dibulan/ aeena 

  

  

  

Kn kota besar Bandung se- 
a sdr. Sumartojo, peladiar 

Taha ena r (Pemberi darah “1in- 
aya ng. Pemberian hadiah ini 
n pembesar2 kota dingin itu. 

olawdia Yak 
A kan Mela NN Serikat? 

MG 38 mutan 
jang baru2 ini mendarat 

0, ipatau Pemnurk di: 
menerangkan da- 

maa, Sikerski, bara ang- 
melawan negara2 

Tandan Polandia, meskipun 
nis masih tetap setia 
ata rasi Barat. 

ruterbang jang berusia 22 
itu dalam konperensi pers 
nerima tanda djasa dari 

Wladislaw. Anders, be- 
komandan tentara ' Polandia 

italia. 
aa djasa itu diberikan ke 

a be aa bung dengan ,,kebe 
Tg biasa” dan memper 
Polandia merdeka dalam per 
annja untuk kemerdekaan 

Djendral tadi jang ber 
sipil mentjantumkan tan 

sa 2 b. pada djasnja Jaro- 
ang djuga berpakaian sipil. 

Dirantjang sendiri. 
andjutnja Jarocki meriwajat 
embali penerbangannja dan 
jelaskan, bahwa putusan 

lari itu dirantjang olehnja 
diri. Ia menjangkal telah ber 

n dengan kurir2 dari 
Barat, ketika ia masih 

di Polandia. ,,Satu2-nja 
asing jang berhubungan 
saja, adalah komandan2 
diri, demikian katanja, jg 

mbahkan bahwa mereka 
itu adalah orang2 Rusia. Teruta 

Ima menjangkal telah 
berhubungan dengan organisasi2 

  tjukup didjaga keselamatan saja! 

asional 
akan memungkinkan diadakannja per 
hubungan jang biasa dengan RRT 
dan penjelesaian soal perwakilan ne 
gara tersebut di PBB. 

Dikatakan selandjutnja dalam reso 
lusi itu bahwa ketenangan di Timur 
Tengah adalah suatu hal jang pen- 
ting dan dibutuhkan sekali dan bah 
Wa kerdja sama jang konstruktif an 

Pengembalian perdamaian di Asia'tara Israel dan negara2 Arab akan 

Amerika "Sah 

Pola 

Irika m 
tjana bek 
xembour: 
untuk 
lah disetu 

lah selaku 

te 

w. 
berkuna 
4 

kan bah 

  

pi 
Diep ng sebanjak 40 djuta dollar | 
gun 

  

#Hajah 

Le 4 
yegeri 
Aa 
ber 
8 
an 
ta 

talian 
mur 

1 
Rankin 

Saja merasa | Washingto. 

jang manapun  djuga, 
ia masih berada di Polan 
sebagaimana diterangkan 

William Preston Bane, bekas 
Ir negara bagian  Mary- 

ap orang2 Amerika lainnja. 
ocki menerangkan selandjut 
ap ia senantiasa menda 

dari perdana | 

Perenina jg baik. 
a ia pernah ditugaskan' 
nd Kh .djuruterbang2 
kia dalam ideologi ko 

n demikian ia melari/ 
karena ia pertjaja' akan: 

ekaan dan karena setiap: 
'g Wah tahu, apa jang dila: 

oleh 'fihak komunis di 
dia.” (UP-Aneta) 

NJA- PEARL. MESTA 
IN BERKUNDJUNG 

KE RUSIA 
enterian luar negeri Ame- 
engumumkan, bahwa ren-| 

as duta-Amerika di Lu- 
g, njonja Pearl Mesta 

berkundjung ke Rusia te- 
djui oleh State Depar- 

  

Kundjungan Mesta itu ada 
orang partikelir. State 

selandjutnja telah 
maksud - James Ful-: 

ta demokrat dari de-' 
ni Ikilan rakjat, 
jung ke Soviet Rusia. 
A DOLLAR UNTUK 

ANG MEMBELI KAPAS. 
an jang berkuasa di 

gton hari Senin menerang 
wa Bank Eksport-Import 

a dalam beberapa hari ini: 
memberikan. kredit kepada | ' 

Lagi 

aa 

Mebel kapas Amerika. 

kap USA Thd 
Taiwan Tak 

obah 
INGAN JANG mengetahui 

"menerangkan, “duta besar: 
di Taipeh, Karl Rankin, 

ari elasa sekali lagi telah membe, 
aminan kepada. menteri luar, 

| Georgi e Yeh, bahwa djandji2 
0 Lea Taiwan tidak ikan 

  

  

t 
Korea. Dalam pembitjara- 

abarnja Rankin. telah merun- 

nsif perdamaian Sovjet ber|- 
Nana politik Amerika di 

Djauh. 
h rundingan itu tidak dike- 

n komunike, tetapi  kabarnja 

Iberanggapan bahwa Djepang se 

(Akan Masuk Politik| 

rika, mengandung maksud. hendak 

I mentjeburkan  dirinja dalam 

   

untuk |. 

    

| raan 

Ika untuk mengantjam Timur Tengah 

Ipertjaja bahwa pada achirnja pihak 

| 

h. karena berachirnja Penya 

Lan edjam - dengan 'George'l » 

La Birma dan perkemba-! 

Ki 
IItjaraan2 Ikatakan, bahwa Pleven sa! 

  

Istirahat U 

dji Penuh Berserta 

DENGAN PERATURAN 

hat dalam negeri kepada 
da peraturan2 jang berlaku sel 
jang baru ini mulai berlaku tg. 2 

. bekerdia sekurang2nja selama 

tidak berlaku buat pegawai jang 
R.L. diluar negeri. 

Mr, Djody Akan 

  

| Findjan Luar Negeri | 
Djepang Penting Buat 
Hubungan Kelak Dgn 

. Indonesia 
PADA tgl. 17 April ketua 

Seksi Luar Negeri Parlemer, Mr. 
Djody Gondokusumo akan be- 
rangkat keluar negeri selama 3 
minggu untuk mengadakan per 
jalanan penindjauan keberbagai 

negara Asia. Antara lain ia akan 
engur gi Diepang, Pilipina 

1 Man : angannja, per 
djalanan penint djawannja ini ke 

Asia itu, ialah 
terutama sek. Kasar menurut 

2 Asia Aa pendapatnja 
terupakan faktor2 jg 

ting dalam pertjaturan Detik 2 
ternasional dewasa ini dan dihari 
kemudian, jang perlu “diketahui | 
dari dekat keadaan2-nja, sehingga 
akan dapat memudahkan Seksi 
Luar Negeri dalam menindjau 
soal2 jang berhubungan dengan 
politik luar negeri Indonesia. 

Tentang kundjungannja ke Dje 
pang, Djody menambahkan, bah 
wa kundjungannja ini ada pula 
hubungannja dengan pendapat 
Seksi Luar Negeri Parlemen, jg 

     

karang ini akan merupakan suatu 
masalah jang tidak bisa diabai- 
kan “begitu sadja dalam kemung 
inan2 mengadakan  hubungan2 
engan Indonesia. Selain daripa 
a itu dalam kundjungan ke Dje 

pang ini akan dikumpulkan pula 
bahan2 tentang pemilihan2 jang 
akan datang dinegara tsb. 

Selandjutnja Djody menerang 
kan, bahwa ia akan mengundju 
ngi pula konperensi perdamaian 
jang akan diadakan pada perie 
ngahan bulan Mei nanti di Buda 
pest oleh. Dewan Perdamaian 
Dunia. Setelah menghadiri konpe 
rensi perdamaian itu dalam per' 
djalanan pulang 'ia kemudian : 
akan mengundjungi negara2 Asia 
lainnja, jaitu Pakistan dan India. 

Seperti diketahui, Djody ber | 
sama dengan orang2 Indonesia 
terkemuka lainnja telah mendapat 
undangan dari Dewan “Perdamai 
an Dunia untuk menghadiri kon 
perensi perdamaian di Budapest 
tersebut. (Antara). 
  

Margaret Truman 

: Diperoleh keterangan di New 
York, bahwa Margaret Truman, pu 
tri bekas presiden Truman dari Ame 

mengikuti djedjak ajahnja dan akan 
lapa- 

ngan politik. 
: Dalam hubungan ini diberikan, 
bahwa Margaret kini bermaksud me 
rebut kursi perwakilan negara bigi- 
an Missouri dalam Kongres Ameri- 
ka jg kini “dalam tangan Jeffrey 
Hillson, anggauta partai republik. 

Pleven: 
Indo-Chi na Daerah J ng 
Mena awatirkan Sendiri 

i Dunia 

Pertahanan. Peran 

    

aa Sekit A.S, da 
am an sidang tertutup, sela 

ima 90 menit. 
Pleven Santan, Pa para 

a menga 

on bukanlah suatu kandju 
gan resmi, tefapi hanja akan me 
erima gelar doctor 

pada Universiteit' Columbia. 

  

itu mengatakan 
merupakan daerah ig: 

paling mengchawatirkan didunia, 
Djika pihak Komunis menang di. 

| Indo Tjina, maka tidaklah ada lagi 
'Japa2 jang dapat menghalang2i mere 

  

dan mungkin djuga Afrika. Tetapi ia 

Komunis toch akan kalah djuga di 
Indo Tjina. 
Kalangan2 Kongres tsb selandjut 

nja katakan, Pleven berpendapat bah 
ye ofensif perdamaian jang dilan- 
arkan oleh Rusia baru2 ini mung- 

fin akan memperlambat diratifisirnja 
perdjandjian EDC. 

Sebagai keterangan dikatakan bah: 
wa hal ini disebabkan karena sifat 
jang berbelit2 dari keadaan politik 
dalam negeri Perantjis. 

' Ketua dari Panitia Senat tsb, Sena 
tor Alexander Wiley, sesudah pembi 

ma sekali tidak pesimistis terhadap 
kemungkinan? terachir dari diratifi-     telah diperintahkan oleh 

n supaja memberi djami- 
tsb. kepada pemerintah Taiwan. 

Korea Berhenti — 
merupakar n dasar dari perdamaian 
jang stabil. 

s 

upakan hal jang tak boleh 
“dan persatu 

Djerman haruslah dilak 
anakan dengan 

bebas diseluruh wilajah Djerman. 

S 

mikian antara lain bunji resolu 
i tersebut. 

rdjandjian perdamaian di Austria: 
djuga mer 
diabaikan begitu sadja, 
an kembali 

sirnja perdjandjian EDC: dan keada 
an militer di Indo Tjina. (Antara — 
AFP). 

:ta keluarga tsb. dan pegawai jang 

Menurut anggauta2 dari Pani 
tia ja mendengarkan pembitja 

» menteri pertahanan | 
bahwa | 1 

  

tk Pegawai 
| Kalau Pegawai Negeri Sakit: 6 Bulan Ga- 

Semua Tundjangan2 

pemerintah no. 15 tahun 1953, 
pemerintah telah menetapkan peraturan tentang pemberian istira- 

egawai negeri s agai pengganti daripa 
ama 
0 Maret 1953, Dalam peraturan 

tsb. ditetapkan, bahwa kepada seorang pegawai negeri jang telah | 
6 bulan terus-menerus dalam dja- 

batan negeri, dapat diberikan istirahat dalam negeri: a. karena sa- 
kit, b. karena alasan penting dan c. sebagai liburan, Peraturan ini 

ditempatkan pada perwakilan2 

Istirahat sakit lamanja lebih da 
ri 14 hari, harus diminta setjara 
tertulis dengan melampirkan su- 
rat keterangan seorang tabib. Dji 
ka menurut tabib, istirahat tsb. 
berhubung dengan penjakit jang 
diderita harus didjalankan pada 
suatu tempat jang tertentu, 
ka kepada pegawai jang-bersang- 
kutan dapat dibajarkan biaja per- 
djalanan oleh pemerintah. 

Istirahat sakit dapat diberikan 
untuk selama2nja 1 tahun. Sela- 
ma istirahat sakit, pegawai jang 
bersangkutan menerima gadji pe- 
nuh selama 6 bulan jang pertama 
beserta semua tundjangan2, ketju 
ali tundjangan djabatan dan tun- 
djangan perdjalanan tetap. Untuk 
waktu selandjutnja, pegawai. tsb.. 
menerima 2/3 dari penghasilan- 
nja. Kalau istirahat diberikan ka 
rena sesuatu ketjelakaan dalam ' 
melakukan pekerdjaan, maka si- 

en |pegawai diberi gadji penuh untuk 
1 tahun. 

Kepada pegawai jang belum: 
mempunjai masa kerdja 6 bulan, 
dapat diberikan istirahat sakit se 
lama2nja 45 hari dengan meneri- 
ma gadji penuh. 

Istirahat karena alasan 
penting. 

Istirahat karena alasan penting 
dapat diberikan menurut keperlu 
annja paling lama untuk 2 bulan, 
dan dapat diperpandjang hingga 
sebanjak2nja 3 bulan. Jang di- 
maksudkan dengan "alasan pen-, 
ting” ialah: 

a. meninggalnja ibu, bapak, is- 
teri/suami,. anak dan atau mertua 
jang tinggal ditempat lain. 

— b. meninggalnja sesuatu anggo- 

bersangkutan — harus. mengurus, 
hak2nja berhubung dengan peru-' 
sahaan atau warisan -jang bersang ' 
kutan, sehingga ia harus seringka 
li meninggalkan tempat kedudu- 
kannja. 

Selama sistirahat karena alasan 
penting diberikan gadji penuh ser 
ta tundjangan2, ketjuali tundja- 
ngan djabatan dan tundjangan 
perdjalanan tetap. 

Istirahat libur. 
Istirahat libur dapat diberikan se- 

tiap tahun untuk 'selama 12 hari 
kerdja. Djika istirahat ini hendak 
didjalankan dilain kepulauan, maka 

waktu itu dapat diperpandjang dgn.. 

waktu selama perdjalanan pulang- 
pergi untuk selama?nja 7 hari. Pe- 
gawai jg baru bekerdja kembali se- 
telah mendapat istirahat Juar negeri 
atau istirahat dalam negeri, hanja 

dapat diberikan istirahat libur sete- 
jak mereka bekerdja selama 6 bu- 
lan. Djika hak libur ini dalam se- 
suatu tahun tidak dipergunakan, ma' 
ka hak itu tidak dapat dipergunakan 
dim tahun jg berikut. Jg tidak ber- 
hak dapat istirahat libur ialah gu- 
ru2 dan mahaguru' pada sekotah2 
jg mendapat liburan jg berlaku un- 
tuk sekolah2. 

: Istirahat besar. 
| Kepada “warga-negara dan pega- 
wai bangsa asing jg tidak berhak 
atas sesuatu istirahat luar negeri, jg 
telah bekerdja terus-menerus sela- 
ma 6 tahun, dalam tahun berikutnja! 
berhak atas istirahat dalam. negeri 
selama 3 bulan. Djika istirahat ini 
diberikan, maka hak atas istirahat 
libur dihapuskan. Selama istirahat: 
libur atau istirahat besar diberi ga- 

ini. Peraturan pemerintah 

ma- 

—Utk Lindungi- 
Kaum Lelaki...| 

BARU2 INI PEMERIN- 
TAH negara bagian Madras 
telah menolak permintaan ig 
diadjukan di Badan Legisla- 
tif supaja diadakan bis2 jg 
melulu buat orang perempu- 
an. Menteri Urusan Pengang- 

kutan, Krishna Rao, waktu 
mendjawab sebuah ' pertanja- 
an katakan: bahwa, sekarang 
bangku  terachir dari tiap2 
bis jg merupakan 6 tempat 
duduk telah disediakan bagi 
kaum wanita sadja, dan saja 
berpendapat bahwa itu sudah 
tjukup. Orang laki2“ dapat 
mempergunakan tempat2 dus 
duk ini, bila tidak “terpakai, 
tetapi harus memberikannja 
kepada kaum wanita kalau 
diperlukan, 

Pada waktu salah seorang ' 
anggauta katakan bahwa hal 
ini tidak adil oleh karena 
wanita sendiri telah meminta 
persamaan hak jg sepenuh- 
nja dengan kaum laki2, ma- 
ka menteri tsb. mendjawab 
dengan tertawa bahwa pera- 
turan tsb. memang sebenar- 
nja dimaksudkan untuk........ 
melindungi kaum laki2”. 

      . 

Ingin Udji Good- 
will Perdamaian 

Russia 
Dgn Usul Supaia Adakan 
Pilihan Umum Bebas 

Di Korea 

Senator republikan 'dari Kali- 
fornia, Patrick. Knowland, telah 
mengusulkan spj. PBB mengudji 
pada fihak Sovjet Uni dgn. me- 
minta supaja diselenggarakan pe 
milihan2 bebas diseluruh Korea. 

Dalam Sebuah keterangan kepa 
da pers di Washington, senator 
Knowland mendesak tentang per 
Tanja diodji usul2 terachir dari 
fihak Sovjet. 

Ia , menjatakan kechawatirannja, 
bahwa kaum. komunis hanja, ber- 
usaha mentjapai 'gentjatan sendjata 
di Korea “dengan maksud untuk 
memberi waktu kepada Sovjet Ru- 
sia untuk mengadakan persiapan2. 
Knowland - mengatakan, bahwa 

djika -Sovjet Uni setudju untuk se- 
gera diselenggarakan Pemilihan? di 
seluruh Korea. akan diperoleh bukti 
jang terang tentang goodwill mere- 
ka. (AFP-Pia). 
  

Pengadilan Anti 
Korupsi. Di Mesir 

Kabinet Mesir pada hari Ming 
gu mengumumkan tentang pem 
bentukan. ,,Pengadilan. anti korup 
si” jang bertugas untuk menjelidi 

ki tuduhan2 tentang korupsi jang 
telah dilakukan oleh pemerintah 
Mesir semula... Menurut pengumu 
man tsb., pengadilan ini mu 
tai pekerdjaan2-nja pada tel. 15 
April jang akan datang. Ang- 
gauta2 pengadilan ini terdiri dari 
menteri negara Radwan,. perwira 
jang memegang komando, kolo 
nel Anwar Sadat, tiga orang ha- 
kim pada mahkamah agung dan 
empat orang perwira tinggi ten- 
tara. 

  

MR. MARAMIS BERANGKAT 
KE BONN. 

"Bekas Dutabesar Indonesia di 
Filipina Mr. A. Maramis Selasa 
pagi dengan menumpang pesa- 
wat terbang bertolak ke tempat 
djabatannja jang baru di Bonn. 
Seperti diketahui, Maramis telah   

dji penuh beserta tundjangan2, tapi 
tidak diberikan tundjangan djabatan 
dan tundjangan perdjalanan tetap. 

diangkat mendjadi Dutabesar In- 
donesia untuk Republik Djer- 
man Barat. 

  

: PASAR DJAKARTA 
Tgl. 14 April (Ant). 
Koffie: Lampong Robusta 20/ 

2590 triage, ready kedjadian 745, 
id. April/Mei pemb.  700/pendjual 
735, id. Mei/Djuni pemb.. 690, WIB 
ready pendjual 1050, Arabica ready 
pendjual 1400. 

Tapioca: 3A Special 190, 3A tjap 
dikenal 165, 3A Bandung 155, 2A 
id. 140, 1A id. 125, semua harga 
pendjual franco kereta Djakarta/ 
Tg. Priok. 

Kopra: 9546 dried No. 1 Rp.305,— 
sampai Rp. 310.—, cake Rp. 90,—, 
Schilfers Rp. 77.50. 

| Lada: Lampong Hitam f/c Te- 
lokbetong pemb. Rp. 2350,— (pa- 

Isarnja tetap), Muntok Putih FOB 
Pangaklpinang pendjual Rp. SO 
Pasarnja tetap sepi. 

Gula: Nivas SHS Rp. 252 308 
HS. Rp. 225,—, semua harga pen: 
djual dari pelabuhan Tjirebon. 

PASAR SINGAPURA 
Tgl. 14-4 (Comtel). 
Lada: Lampong Hitam pendjual 

dari pelabuhan Str. $ 515 p/p, Mun 
tok Putih id. Str. $ 590 p/p. 

Kopra: Mixed fair merchantable 
FOB pemb. Str. $ 39.50/pendjual 
Stir. $ 40.50 p/p. 

Tepung Tapioca: Fair guality da 
ri pelabuhan nom. Str. $ 25.50 p/p. 

! Koffie: Bali Tua dari pelabuhan     
i 

wan menjambut dengan gembira. tin 
dakan2 , jang kelihatannja memberi! 

dan' 
katakan bahwa dunia merdeka tidak 
'kemungkinan2” dari Sovjet Uni, 

lah boleh ' mengabaikan kesempatan 
untuk mengachiri perang dingin. 

djalan 'pemilihan2: 
Mereka djuga merasa senang dgn 

sdihentikannja — politik anti-Jahudi 
Sovjet Uni”. Selandjutnja dikatakan | daerah2 tersebut. 

Inom. Str. $ 268. 

Dunia Reda” 
Setandhitnfa dikatakan bahwa Di bahwa Dewan menganggap perdamai 

an dunia itu diantjam oleh kesengsa 
raan dan penderitaan berdjuta2 ma 
nusia didaerah2 jang masih terbela 
kang, dan mereka mengusulkan supa 
ja PBB mempertimbangkan  didiri- 
kannja suatu dana untuk memper- 

kembangkan sumber2 ekonomi di 
(Antara), 

Ipemb. Str. $ 156. 50/ pendj. 
1161. 

  
HARGA KARET. 
14-4 (Ant). 

Djakarta: Sheets No. 1 FOB Ba 
Tgi. 

sis Ports, April kedjadian. 5.0753, 
No. 2 id. 4.80, No. 3 id, 4.60, Cre 
yes No. 1 #/c' ready “Prjak SAS, 
Sheet No. 1 'id. 4.65, semua “harga 
pembeli. Pasarnja sepi. : 

Surdbaia: RSS No: 1 lev. April 
4.80, No. 2 id. 4:65, No. 3 id. Kh 
semua telah kedjadian, Crepe No. 
id. rom. 5.20. 

PASAR UANG HONGKONG 
Tgl. 14 April (UP). 
Dollar. Amerika (Tunai HK $ 

5.9218, id. (TT) HK $ 5.94, Pound 
Sterling HK $ 15.82. 

HARGA EMAS. 
Tgl. 14 April (Ant.-UP). , 

| Djakarta: Harga nominaal emas 
No. 1 Rp. 38,50, No.2 Kp. 38, 

Surabaja: Harga pembeli Rp: 37, 
Singapura: Emas lantakan pcr taci 

Str $ 

Bangkok: Emas Jantakan 'per tael 
HK $ 266.125. : 

PERATURAN MBNGENAI 
SUSU. 2 

Kepala Kantor Pusat Urusan Im- 
port. mengumumkan, bahwa dengan 
membatalkan peraturan2 jg berlaku 
hingga sekarang, mulai tanggal 9 
April: 

1. susu bubuk untuk  baji (zoet 
dan zuur) tetap termasuk dalam 
daftar A. 

2. Whole milkpowder . dan skim 
med milk powder mulai hari ini, ter 
masuk didalam daftar A. 

3. Sweet condensed milk dan eva- 
porated milk. tetap dimasukkan da- 
lam daftar B HH. 

4. Dan mulai “hari ini Sterelized 
full milk dimasukkan dalam daftar 
Ds 

5. Pelaksanaan 
ini tidak diberi 
lagi, sehingga 
apapun djuga, 

dari perobahan2 
overgangsmaatregel 

tidak ada restitutie 
  

    

        

                                      



                
                                                              

# 

    
  

       
  

- pengumuman dari Kementerian P.P. 

andur sampai 3 
' (ini berarti bagi para pengikut masih 

yan se-konjong2 dan : mendadak, 

tuk alasan). Jang bagi kita semua, 
kami kira kata ini semakin menam- 
bah bingung sadja. 

manakah pertangungan djawab Pa-| 
nitia Pusat terhadap hal ini. Karena 
hal ini se-akan2 merupakan siksaan | 
fikiran dan djiwa para pengikut se- 
laruhnja. "a 4 2 

pada Pemerintah, dan hendaknja hal 
ini selekas mungkin dibereskan. 

teri Keuangan R.I. 
1953,, maka mulai tg. 1 April 1953 
,Zoutmonopolie-ordonnantie 
berlaku kembali  sepenuhnja. 
berarti, 
instruksi bersama dari Menteri Ke- 
uangan R.L/RIS dahulu tg. 2 Pe- 
bruari 1950 untuk daerah bekas 
..dacrah-Renville” mulai 
1953 ditjabut. Mulai tg. tsb., peng- 
usaha2  pegaraman rakjat 
membuat garam lagi. Sisa2 perse- 
diaan garamnja jang masih ada, bo- | 
leh didjual seperti biasa (dalam Ting: | 
kungan daerah bekas daerah Ren-| 
ville) sampai achir tahun 1953, 

   

'Sepeda2-bermotor — Mn 
Hd ) DIY .REGINA" 350cc 
SENJPEMRJIL/N 4 — Takt Motor 
dengan tank All-chroom dan dua knalpot mulai-ini 
hari dapatdilever dari persediaan terbates oleh 

N. V. KEDUNDANG TRADING COMPANY 
Purwodinatan-Tengah 24 — Semarang. 

Djuga masih ada sedia T WN 125 cc., 250 cc. 
Man dan NSU-Ouick 98 cc.     

      

  

— BOEKHOUDER 
Beridjazah A.. atau sedradjat dan jang sudah berpengalaman. Sekalian gadji jang diinginkan 
Lamaran2 tertuli pada s.k. ini Advertensi no. 4/1690   

sa 

  

  
  & Baen 
  

  

» 

temp 

pagi     Receptie 
Tg. 19 SB ah 
Wasserij,,SHEN LEE" Seteran No. 32 f Photo Studio 

2 

Hundjuk bertahu bahwa pada nanti 

“TOY 

KING 

Kami harap Tuan, Njonja, 

di Gedong STADSTUIN Djl. 

April 1953 djam 12.00 siang 

“UNDANGAN 
Dengan segala hormat, 

tg: 19 April 1953 atau 6 Sha Gwee 2504, djatuh 
hari MINGGU, Kami hendak meneruskan perdjodoannja anak Laki kami jang pertama bernama : 

UH MING 
| M MEI 

anak perempuan dari Tuan dan Njonjah KING LAM DING ( 
.dan Nona 

NA 

x 

3 

nSHANG HAI"Bodjong 105 

terima kasih. 

Padang) 
serta sekalian Familie, 

Oo jang berharga untuk turut: menjaksikan ketemunja berdua 
Seteran No. ta Semarang. 

Terlebih dahulu kami menghaturkan banjak 
Kiongtjhiu dan hormat kami, 

| TJIO SUN JUNG 
dengan - njonja: 

ha 

. suka membuang sedikit ' 
penganten pada djam 11.00 Jl 

. 4 

  

| 1         SEMARANG 
maa |       

  
sean 

  

                    

untuk Ram 
BRYLCREEM 

mengandung minjak? 
jang murni dan bahan? jang mengu- 
'atkan, jang mentjegah keringnja 
rambut. : 

5 KARENA BRYLCREEM 
g memberi tjahaja jang 

indah pada rambut dag selalu me 
meliharanja sehat. 

KARENA BRYLCREEM 
selamanja menang- 

gung rambut Kp dan 
rambut sehat selamanja: itulah kese- 
nangan. berganda dari obat rambut 

" GE jang sampurna, 

  

   

  

   

Nana Anta 

   

but Bagus dan Baik 

    

  

  

Perusah    
tya   

L.... jang berk 

BANDJIRILAH 

aan. 

Harga Kartjis m: 

Panitya 

KUNDJUNGILAH - 

PASAR MALAM AMAL PATI 
Mulai tg. 29-4-1953s/d tg. 29 - 5-1953. 

Dilapangan Djl. Pasar-Sore Rogowangsan. 
Pertundjukan: Wajang orang, Wagang-Potehi, Bioscoop, Do ' 

: ger, Ludruk, Sandiwara, 
|. tambah atraksi2 tiap2 mal 

Untuk anak2 disediakan : Draaimolen, 
ngan dan pantjingan. Djuga tentoonstelling dari Djawatan2/ 

Permainan terdiri : Abang-Idjo, Erek2, dan lain2. 
: Toko2 dan rumah2 makan disediakan « untuk umum, 

epentingan dapat berhubungan dengan Pani- 

Rejog, dengan di- 
amnja. 
Zweefmolen, Gela- 

asuk Rp. 1,— orang dewasa 
(dan Rp. 0,50 anak2. 

Pasar Malam Amal 1953 Pati, 
“tt. HADIMOEKARNIN. 3 

    
  

  

  

  

  

"31 

Lowongan pekerdja'an : Ditjari dengan segera Sedjumlah tenaga 

KASSIER, PELAJAN dan PROJECTEUR 
untuk bekerdja di Bioscoop Semarang dibawah Adv. No. 

SUDAH TERISI 
Kepada semua pelamar? jang telah menaruh perhatian, dengan ini 
dihaturkan banjak terima kasih. 5 

Pa, 

4/1637 

  
MINTA TULUNG 

Telah hilang sebuah Dompet di 
mesdjid besar Kudus waktu rapat 
umum Isro/Mirodj. 
Jang menemukan boleh mengambil 
nangnja, tetapi surat2 jang berhar- 
ga sukalah menjerahkan ke Kantor 
Polisi Kab. Kudus atau kepada 
Dachlan Noor -Djl. Menara 26 

M0 Kudus 

  

  

Ini Malam Premiere 
Metropole 5-79. ALT th.) 

Otio Kruger —Elissa Landi 

.CORREGIDOR” 
Kissahnja penjerbuan Djepang di Phi- 
lipina jang heibat. 

Ini Malam d.m.b. 
REX 5.00-7.00-9.00 (17 th.) 

- George Raft— Peter Lorre 
Sydney Greenstreet dim. 

,Background To Danger' 
Tjerita Spionage jang mendebarkan! 

          

Surat Kiriman 
  

(Diluar tanggungan Red.) 

. UDJIAN SMP/SMA. 
Sdr. Im. Brotosoehardjo memulis: 
Sebagai pengikut udjian pengha- 

bisan S:M.P:/S.M.A. tahun 1953 
dengan sedih, menjesal dan penuh 
keheranan dengan pertanjaan2 jang 
belum terdjawab, setelah mendengar aa N 

  

     

      

tuccersor 10 4 
"Battleground” (“Shoot The Works! 

saman 

YAH JORNSOn » HenOra pz MIE 
A2, BELMEATAL 

ln Dat deh) (ARTI Alab AIUPII, 

  

       

& K. melalui pemantjar2 radio 
tanggal 11 April, dimana menjata-|- 
kan bahwa berhubung dengan se- 
suatu hal, maka udjian penghabisan 
untuk S.M.P./S.M.A.. waktunja di- 

ada pengumuman lagi 

  

2 Xx 

Riwajat megah ttg. suatu kesatuan 

penempur jg. paling ternama- dalam 
sedjarah militer, Bataljon orang2 
DJEPANG — AMERIKA jang menda- 
pat banjak djasa dari pada laen. 

dalam keadaan gelap). 1 
Adapun jang kami sesalkan: 
1. Dikeluarkannja “pengumuman 

tersebut dengan . waktu hanja-se- 
minggu bagi S.M.A., terutama bagi 
S.M.P. jang lebih2 hanja kurang 
sehari sadja. : i 

2. Semuanja ini kami terima de- 

Ini Malam pengh, 5.0 

»Kangaroo!” (Teonoicoor) 

- “Besok Malam 

Djagalan 7.—9.— (17 th.) 
Cho Ban Hua—Wang Hao 

THE WOMENS# (Dunia Wanita) 

Ini Mala engh. 7.—9.— (13 th.) 

"MENUDJU TIONGKOK BARU" 

  

ebih2 djika kita mengartikan alas- 
annja jang dikatakan ,,Karena se- 
suatu hal” (tepatkah alasan ini. un- 

3. Bagaimanakah dan sampai di- 

  

  

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. 

BEN SEL Yua 
2 PLAMPITAN 
GRAND HOTEL semarane 

Pagi, djam 9—12 
' Sore, djam 5— 1 

Harapan kami: tetap pertjaja ke- 

. UNDANG2 MONOP 
GARAM. 

Berdasarkan sure kepitaskia: Menu 
tg. 31 Maret 

  

LE 

1941” 
Ini ena Rp. 15ea 

bahwa kelonggaran tsb. 
39 

ts. 1 April 

    

  dilarang 

Bantulah P. M.L         

alisari 

nak2. 

HIMAD 
Arts 

AC! 

Praktek u 

Djam bitjara 5—6 5 
Hari Raya, Saptu, 

0 — tilp. 2092 
mum dan untuk 

Minggu tutup 

  

ta 

PN 

p 

  

Pala 

sem 

UROL 
Dirumah obat & Toko? 

   

liharaan 
ai 

ja senantiasa 

Pills 

PPA NE 

  

  

    

  

  

  Sole Agenis: 

- Ho Tjiang 
a # 

2 

    

  

Medical Co., 

        
  

KIDNEY 
PILLS 

OBAT KUAT GEGINDJEL MANIK. TELAH TERKENAL DISELURUH 
DUNIA MENDJELMA SAMPAI SEKARANG LEBIH DARI 30 TAHUN. 
TELAH MENDAPAT BERIBU-RIBU PUDJIAN DARI MEREKA JANG 
TELAH BERHASIL MAKAN OBAT INI. 

Romars Kidney pills adalah sebagai obat buat bikin kuat gegindjel manik 
dan bisa menimbulkan rupa2 penjakit seperti: Zenuw lemah, to-yang, muka 
putjat, badan kurus, pinggang pegel, blakang sakit, mata lamur, kuping ber- 
bunji, badanlekas tjape, bongsiat (mimpi mengeluarkan manik) sering kentjing, 
tidak kemauan dan lain2. “ 
Kemustadjabannja ditanggung dapat dipastikan. Dengan satu kali makan sadja 
sudah kelihatan hasilnja. : 
Joseph's Hospital rumah sakit jang paling besar di Eropah, telat mentjoba 
mempergunakan obat ini pada 14.000 orang jang sakit nier dan semuanja te- 
lah berhasil baik dengan memuaskan. Maka oleh sebab itu tiap rumah sakit 
diberbagai negeri telah mempergunakan ROMAR'S KIDNEY PILLS terle- 
bih dahulu guna mengobati penjakit buah pinggang. Obat ini telah pula dibukti- 
kan oleh 29.000 thabib ternama diseluruh dunia dan oleh orgaan ilmu ketabi- 
ban di Roma, telah dipudjikan sebagai satu rupa obat untuk bikin kuat gegin- 
djel dan melahirkan manik. Telah mendapat medaille mas besar dalam ten- 
toonstelling obat hospital. , 2 
Perhatikan sewaktu membeli obat ini merknja terdjaga, hati2lah djangan sam- 
pai kena obat tiruan atau palsu. 
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I DON'T UNDERSTAND, 
TWO- SHADOW... WHAT 
BRINGS Evil 
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BLOEDDRUK TINGGI?? SANA 
TORIN dapat lekas kasih turun 
Rp. 20,— (kepala pusing, mata 

sah buang kotoran). VOCANOL 
tangg. dapat lekas bikin baik ba- 

panas dalam dada Rp. 20,— HO- 
NORION untuk laki2 bongsiat 

DER Rp. 30,— ZALF Rp. 10,— 
VITANOL kasih laki2 tenaga ba- 

Rp. 60,— CRISTANOL bikin ku- 
rus dan ketjilkan perut 

3,— Prijsc. gratis. 
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Agt. Semg: Plampitan 22 
Agt. Solo : Tjojudan 70A 

urat2 kentjang, su- 
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Tanggal : 11 s/d 16 April 1953 
ya SUSAN HAYWARD 

“dalam film TECHNICOLOR 

Ice-cold faces! 

Ini Malam d. m. Hb. 
Broderic Grawford — Betty 

Richard Kiley — 

bangnnmon st HE M O B” 

Djika saja tida dapat bunuh dia, 

u.17 th.) 
Buchler — 

tto Hulett. 
The coldest Crew since »The Killers“ 
Step by 

“.... Ice-Gold Calm! Menggetarkan ! 
tentu dia 

Step, .. They keep Coming... 

tjoba bunah saia dahulu 
  

GRAND 
20th. Century Fox film dng? 26 lagu? IA. 

2. Blue Moon 
3- Yi Walk Alone “ 
4. With A Song In My Heart. 

Ini Malam d. m. 
Lex Barker — 

»TARZAN'S MAGIC FOU 
Penuh sensatie dan actie — 

'b. (u. segala umur) 
Brenda Joyce. 

NTAIN” 
Menggemperkan ! 
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jang telah dibawa kelembah Zumahoe? 

Barang adiaib, kawanku Roy! Orang telah dihantam oleh tangan 
jang tidak terlihat...... Ha bala Sungai-sungai sekonjong2 mendjadi kering. 
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STRANGE THINGS, FRIEND 
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BY UNSEEN HANDS... THE 
KIVER SUPDENLY DRIES UP/ 
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VALLEY 
FOREVER! » 

— Beberapa orang disana mem 
perbintjangkan 
galkan lembah ini untuk selama- 
lamanja. 
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ROYAL 5.-7.-9-(u. 17 tah.) 

Ini Malam d. m.:b. (u. 13 th.) 
Kirk Douglas 

Elizabeth Threatt 

at BIG 
» “(DIBAWAH LANGIT JANG LUAS) 

' Melalui hutan? jang suram dan gelap gulita! kehulu sungai jg, belon 
perrah dipeladjari! Penuh sensatie! 

Heibat dan Gem 

Martin 

Hannicutt 
1 

— Dewey 

— Arthur 
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par ! 

Siput Serawak — P. Ramlee — Roomai 

»Ghin 
Romance jang menggemparkan! Tjerita jang 

dengan 10 lagu2 Malaya jang Merdu serta 

ta" Noor ,, Hutang diba- 
jar . .. Chinta! 

meresep dihati di-iringi 
mengikat hati para penonton! 

  — Lihatlah Two Shadow. 
orang Indtan rebah didjalan 
Mungkin ia kena tembakan, 

mening- 

ROXxXY 
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Me nah 

Mari ke-     Ini Malam d.m.b. (3. 13 th.) « 
Chen Jen J 

SHEN CHU 
— Wang Hao 

KUEI MUH" 
babe sa dana 2 s 

  

     


