
  

   

kebahagian 
dan hathin. 

H. DASAR NEGARA. 

mengambil 

functie 

    

     

       

. Akibat Ketje 

mobil ketempat 
ke Tebu Ireng 

  

Kyahi Wachid Hasjim 

ME aa sa 

    

             

: PAK GT TO 'PURWOSARI-SOLO. | 
MURAH- LEZAT - 

lakaan Mobil 
Bekas Menteri Aga- 

ma Kyahi Wahid Ha- 
sjim, pada hari Minggu 
djam 10.30 kemarin te- 
lah meninggal dunia di- 
rumah sak di Bandung, 
akibat ketjelakaan mo- 
bil diantara Tjimahi 
dan Bandung pada hari 
Saptu siang. Minggu 
siang kemarin djenazah 
almarhum diangkut dgn 
mobil ambulance ke 
anatana untuk kemu- 
ian engan pesawat 
terbang ke Surabaja pa- 

ang Senin ini. 
ebih djauh Radio 

Surabaja mengumum- 
tadi malam djam 

22.00 bahwa menurut 
berita jang diterimanja 
Djakarta oleh Madjelis 
Consul P.B.N.O., djena- 
zah almarhum Kyahi 
Hadji Wachid Hasjim 
pada hari Senin tg. 20 
April ini akan dibawa 

pesawat terbang 

  

: 

.Dustour 

     | Tingkat |                                 
    

   
  

   

  

Penerbit: 
Penjelenggara: 
Alamat : 
Tilpon 2 

N. 
He 

Rp. 11.— luar kota (ditambah   
Purwodinatan Utara No. 11 A. 
Redaksi 1228, Rumah 1798 Smg. 

Administrasi-Ekspedisi 2087 Smg. 
Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp. 10.— didalam kota. 

Adv. Rp. 0.80 per m.m. kol. Harga etjeran 60 sen per lembar. 

V. Suara Merdeka”, 
tami. 

Rp. 0,30 untuk meterai).     

  

  

persendjataan adalah hanja : 

Gamaian jang effektif. 

  

'Yaiwan Akan 
Budjuk Li Mi 

Untuk Tarik Tentaranja 
Dari Birma 

DARI SUMBER2 . Tiongkok 
| Kuomintang di London hari Sab- 
tu diperoieh keterangan, bahwa 
pemerintah Kuomintang di Tai- 
wan bersedia untuk melakukan 
tekanan terhadap Djenderal Li 

bali pasukan2nja dari wilajah 
Burma. Diduga bahwa pemerin- 
tah Chiang Kai Shek ambil tinda- 
kan ini sesudah mendapat saran2   

Islamia” 
7 Pokok Undang2 Dasar Meurnut Hu- 

kum Islam Jg Diserahkan Oleh 
Kongres A 

MUKTAMAR (KONGRES) Alim Ulama dan Muballigh Islam 

lim Ulama 

se- Indonesia jang berlangsung dikota Medan sedjak tgl. 11 April jang lalu telah ditutup dengan satu resepsi bertempat di Mesdjid Raya. Seperti di- 
ketahui Muktamar ini telah dihadiri oleh 520 perutusan alim ulama dari 
seluruh wilajah di Indonesia. Dalam resepsi penutup itu telah dibatjakan 
keputusan? jang diambil oleh kongres. Diantara 
ting ialah mengenai ok2 Undang 
bagi dalam 7 pasal 2 

L KEDAULATAN DAN KEKUA- 
SAAN. 
Kedaulatan sepenuhnja adalah 

kepunjaan Allah dan kekua- 
saan untuk mengatur Nega- 

ra Indonesia dilaksanakan oleh 
rakjat Indonesia selaku amanat 

Allah dengan djalan musjawarat 

(berunding bertukar fikiran) da- 
lam batas2 hukum - Islam untuk 

umat manusia Jlahir 

Negara berdasar Islam. 

HI. DASAR HUKUM NEGARA. 
Dasar hukum Negara ialah 

Al-Guraan dan Al-Hadist. 

IV. BENTUK NEGARA. 
Negara berbentuk Republik. 

V. KEPALA NEGARA. 
Kepala Negara ialah seorang 

warga negara Muslimin. Dan Ke- 

pala Negara memegang pimpi- 

nan pemerintahan dan bertang- 

gung djawab pada rakjat. 

VI. HAK AZASI MANUSIA. 
Negara mendjamin sepenuhnja 

hak2 azasi manusia, a.l. kemer- 
dekaan dan kebebasan diri/priba- 
di, kemerdekaan beragama, ke- 

merdekaan berfikir serta menja- 

takan pendapat, kemerdekaan 

bersjarikat dan berkumpul dan 

kemerdekaan hak milik perse- 

orangan. 
VII. EKONOMI SOSIAL. 
Ekonomi diatur oleh Negara 

untuk kebahagian seluruh rakjat. 

Disamping itu Muktamar telah 

keputusan2 - tentang 
dan tanggung djawab 

alim ulama: 

Kedalam : 
Supazja para ulama senantiasa 

mengusahakan dirinja djadi tjon- 

toh dan teladan bagi masjarakat. 

  

“ 

  

Memelihara tempat2 pendidi- 

kan dan memelihara mutu pen- 

didikan dan djangan hanja mem- 

peladjari agama sadja, tetapi 

djuga mempeladjari pengetahuan 

jang sesuai dengan kepentingan 
masjarakat. 

Djangan membatasi diri dalam 
badan2 jang ada sadja dalam 

mendjalankan tugasnja memberi 

petundjuk kepada masjarakat. - 

Menjelami hukum2 agama Is- 
lam sedalam2nja - untuk disum- 

bangkan kepada para pemimpin 

dalam usahanja mentjapai Dus- 
tour Islamy. . 

Keluar: 

Mengadjak dan memberi pe- 
tundjuk kepada seluruh umat 
Islam agar mengerdjakan hu- 

kum2 dan peladjar2 Allah dan 
Rasulnja. 5 

Menjerukan kepada para pe- 
mimpin organisasi2 Islam: tetap 
bersatu dan bekerdja sama, tetap 

mendjaga dan melaksanakan hu- 
kum serta adjaran Islam. 

Menjerukan kepada umat Is- 

lam: jang masuk organisasi2 jg. 
tidak berideologi Islam.agar kem 

kali kepada organisasi Islam 
dan kepada mereka jang belum 

memasuki organisasi2 supaja me- 

masuki organisasi2 jang mem- 

perdjoangkan ideologi Islam. 

  

Korban Entjok 
Di Norwegia 

Sakit entjok meminta sedjumlah 
£ 5.000.000 setahunnja dari Nor- 
wegia sebagai harga dari tenaga 
kerdja jang hilang karenanja dan 
pembelian obat?2an jang diperlukan. 
Diseluruh Norwegia, 100.000 orang 
menderita penjakit tersebut. Peme- 
rintah merentjanakan untuk men- 

putusan? itu jang pen- 
Dasar (Dustour Islamia), jang di- 

  

Persesuaian 

Segala Soal 
Tertjapai Dalam Perun- 

dingan MMB 

HARI SABTU “PAGI kedua de- 
legasi (Indonesia dan Belanda) da- 
lam. perundingan: tentang soal MMB 
mengadakan rapat pleno tertutup: 
Menurut kominike jg dikeluarkan 
sesudah selesai rapat, dalam perte- 
muan tsb. telah tertjapai persesuai- 
an dalam segala soal. 
# Pada hari Selasa jg akan datang 
akan diadakan sidang penutup ter- 
buka digedung Kementerian Luar 
Negeri di Pedjambon pada djam 10 
pagi dan dalam sidang penutup itu 
antara lain akan ditanda “ tangani 
protokol penutup dari pada pembi- 
tjaraan2 jg telah dilangsungkan. 

(Antara). 

| menggempur 

dari Amerika Serikat. 
Perlu disebut disini, bahwa Li 

Mi adalah komendan pasukan2 
Kuomintang di Burma, jang ber- 
djumlah kira2 12.000 orang. Se 
perti diketahui, pemerintah Bur- 
ma telah mendesak kepada PBB 
supaja perbuatan pasukan? Kuo- 
mintang jang ketjuali menjerbu 
wilajah Burma djuga memeras 
penduduk dan membantu pasu- 
kan2 pemberontak Karen itu, di- 
tjap sebagai agresi. 5 

Pas. Kuomintang di Bir 
ma terus diperkuat oleh 
Taiwan. 

Pasukan2 Birma jang menggempur 
pasukan2 Kuomintang tak memper 
oleh kemadjuan tjepat, karena pa- 
sukan2 Kuomintang itu terus-mene- 
nus diperkuat oleh Taiwan, “demi- 
kian diberitakan oleh kementerian 
pertahanan Birma. 
Dalam sebuah  komunike 

djutnja diberitakan tentang djalan- 
nja pertempuran2 semendjak awal 
pekan ini. Hari Selasa jg Ialu di dja 
lan Tallay telah terdjadi pertempu- 
ran, dalam pekan mana seorang 
major Kuomintang dan 40 anak 
buahnja telah tewas.  Sebelumnja, 
hari Senen, pasukan Birma” telah 

sarang senapan me- 
sin Kuomintang di Wanse dan ber- 
hasil menewaskan 21 serdadu Kuo- 
mintang. Pasukan Birma sendiri 
mengerita kerugian 8 orang. 

Barabantuan Kuomintang dari 
Taiwan telah tiba di Mongsat, de- 
mikian diberitakan oleh komando 
pasukan2 Birma. Untuk - memper- 
kuat pasukan2nja di Birma, Taiwan 
menggunakan pesawat? terbang 
buatan Amerika, demikian ditam- 

selan-   bahkannja dalam komunike tadi. 
(Antara). 

  

'Usaha2 Untuk Me 

Weeks Magazine” 

ngaruh Kremlin. Leve Vasiliev, 

tanah untuk kepentingan Rusia, 

Ia memimpin sendiri kegiatan 
mata2 dan gerakan dibawah tanah 
Rusia disana. Menurut keterangan- 
nja, ia dapat mengatakan dengan 
pasti, bahwa ,.setiap diplomat Rusia 

Mobil Dinas 
Mendjadi Sasaran Ge- 
rombolan: Permintaan 
Supaia Tanda Dinas" 

Dihilangkan Sadja 

. DJAWATAN PENERANGAN 
dan Djawatan Sosial. kabupaten 
Tjiamis telah memadjukan per- 
mintaan kepada Kantor Djawatan 
Perdjalanan (Reciswezen) di Ban- 
dung, supaja tulisan "untuk  di- 
nas” tjap bola putih djuru-tiga 
merah” jang sekarang ditempel- 
Ikan pada mobil2 negara dihapus- 
kan. Demikian keterangan jang 
didapat dari kepala Kantor Dja- 
watan Perdjalanan. aah 

Alasan dari permintaan kedua 
djawatan tsb diatas, ialah, bah- 
wa belakangan ini para pegawai 
Penerangan dan Sosial kabupaten 
'Tjiamis, jang bertugas diluar dan 
djauh dari kota, sering mendapat 
gangguan dan mobilaja mendja- 

di sasaran gerombolan bersendja- 
ta. 

  

Diterangkannja djuga, bahwa ge- 
rombolan selalu mengintai mobil 
negara ,dan berusaha untuk meru- 
saknja, karena membentji para pe- 
gawai Republik Indonesia.  Djika 
tanda2 mobil dinas itu tidak diha- 
puskan, maka dikuatirkan, bahwa 

para pegawai dari beberapa djawa- 
tan jang bertugas diluar kota dan 

menggunakan mobil dinas itu tidak 
akan dapat bekerdja sebagaimana 
mestinja. 5 

Kepala Kantor Perdjalanan  tja- 

bang Bandung menerangkan, bahwa 

ia telah mengirimkan permintaan 

Ikedua djawatan tbs. itu kepada 

pihak atasannja, jaitu Kantor Pusat     dirikan sebuah rumah sakit istime- 
wd bagi sakit entjok “di Hagesund. 

Antara). 

Perdjalanan di Djakarta, jang ber- 

bak untuk mengambil putusan. (An- 

tara). 

awek 

Spionase Russia Timur Ten 

SEORANG BEKAS agen rahasia Rusia menulis dalam 

selama 6 tahun pernah tinggal di Iran 

gah? 
mbunuh Shah Iran 

»This 
N bahwa dutabesar Rusia di Iran memimpin kom 

plotan jang bertudjuan memasu kkan Timur Tengah kedalam pe- 
seorang ahli ekonomi Rusia jang 

untuk bekerdja dibawah 
menjatakan bahwa komplotan 

itu dipimpin oleh dutabesar Rusia disana V. Sadchikov. 
atau pengusaha diluar U.S.S:R. ada- 
lah seorang spion”. 

Menurut Vasiliev, dalam . tahun 
1949 Sadchikov  menjewa seorang 
pembunuh - untuk membunuh Shah 
Iran, Mohammad Riza Pahlevi. 
Komplotan disetudjui oleh Moskow, 
akan tetapi niat tersebut gagal, ka- 
rena tjalon pembunuh terlalu banjak 
mengisap tjandu sehingga tidak da- 
pat membidik tepat dan hanja me- 
lukai pipi Shah. 

Selandjutnja diterangkan oleh Va- 
siliev bahwa kedutaan Rusia disana 
mengeluarkan djutaar dollar setiap 
tahunnja untuk membeli pegawai2 
Iran dan bahwa katanja malahan 
telah ,,menjuap” seorang perdana 
menteri. Tentang ini Vasiliev me- 
nuturkan sebagai berikut: ' 

Ketika Sovjet Uni berusaha untuk 
memperoleh konsesi untuk segala 
minjak di Iran-Utara, perdana men- 
teri pada waktu itu menolak per- 
mintaan tersebut. Seorang atase- 
perdagangan dari kedutaan Rusia, 
Peter Alexev kemudian berhubung- 
an dengan seorang saudagar, kawan 
perdana menteri tadi. Ia minta ke- 
terangan apa sebab perdana mente- 
ri menolak memberi konsesi. Ia 
mendapat djawaban bahwa perdana 
menteri berpendapatan bahwa jang 
sedemikian tidak baik bagi Iran. 
»Katakan bahwa kami mau mem- 
bajar 200.000 dollar, kalau ia suka 
menjokong permintaan kami”, 
Alexev menambahkannja. Menurut 
Vasiliev, perdana menteri tadi, tidak 
tjukup berdaja untuk menolak ta- 
waran uang sebanjak itu. (UP-Ane- 
ta). 

Sifat Adjakan Dlm 

PIDATO JANG DIUTJAPKAN oleh presiden 
pada hari Kemis mengenai perdamaian dunia: dan 

tir k 

maian besar2-an”, Meet maa oleh 'djurubitjara 
dung Putih” pada hari Djum'at. 

Mi, hingga ia akan menarik kem- 

Pertama Offensif Perda- 
Iimaian Besar”-an USA | 

an Pidato Eisenhower: | 
Kata Djurubitjara Gedang Putih” “ 

t 

   

at pertama dari offensif perda- | 
»Ge- 

  :  Djurubitjara tadi jang tidak mau | 
disebut namanja selandjutnja menerangkan bahwa . pemerintah 
Amerika sekarang sedang mengadakan usaha jang disokong o 
seluruh sumber2 kekuatan jang ada padanja untuk menarik agar 
Sovjet Uni menjetudjui dan mem perkuat suatu rentjana perda per 

. oleh 

Kongres, dan telah diadjukan pula 

lah menjetndjui ,garis2 besarnja”. 
Djurubitjara tadi“ achirnja, menjata- 
kan bahwa rentjana tersebut adalah 
buah fikiran Eisenhower sendiri, 

Idan bahwa Eisenhower telah men- 
tjurahkan banjak waktu untuk me- 
njempurnakannja. 

Tawaran Jang Baik 
Dari Kaum -Kominis 

Djangan Ditolak: Seruan 
Churhill 

PERDANA MENTERI Ingge- 
ris, Winston Churchill, dalam pi 
dato di Glasgow malam Sabtu 
katakan, bahwa tawaran jg manis 
dari kaum Komunis . djanganlah 
Gitolak. Churchill menjambut de 
ngan gembira keterangan jg tegas 
oleh presiden Eisenhower hari 
Kemis dan menjatakan, bahwa 
keterangan itu tidak menutup pin 
tu bagi usaha jang djudjur vntuk 
mentjapai perdamaian dunia. 

Boleh djadi ada kemungkinan 
akan perdamaian. Siapa tahu, 
kata Churchill, karena masa de 
pan tak . dapat diketahui lebih 
dulu. Kita tidak harus membuang 
suatu harapan atau menolak sua 
tu tanda jang baik. , 

.Orang2 baru kini telah berkuasa 
di Moskou. Utjapan2 mereka dan 
malahan dalam beberapa hal per- 
buatan2 mereka, nampaknja meli- 
hatkan perobahan sikap. Kini kita 
masih “belum dapat mengatakan, 
apa, artinja itu, demikian Churchill 
melandjutkan, “kita tak dapat me- 
ngukur maksud2 mereka. 

Di bagian lainnja Churchill me- 
njatakan, bahwa «kita -berhidup di 
masa ilmu pengetahuan 'mengharus 
kan manusia memilih antara zaman 
emas dan kehantjuran paling tjela- 
ka. Tatkala pada achir perang 8 ta 
hun jg lalu 3 negara jg memper- 
oleh kemenangan bertemu di Ber- 
lin, soa!2 itu dihadapi oleh kita. Sa 
ja tak dapat” mengerti, mengapa 
Sovjet Uni tidak menggabungkan 
diri dengan negara2 Barat dalam 
mentjari suatu perdjandjian perda- 
maian jg adil dan kekal, demikian 
Churchill. (Antara). 

  

»YVRJE PERS” DISERBU. 

Hari Kemis siang djam 11,39 
surat kabar Belanda ,,De Vrije 
Pers” di Surabaja telah diserbu 
oleh kira2 200 mahasiswa ,,Ga- 
djah Mada” Surabaja, karena 
adanja perselisihan antara fihak 
mahasiswa dan redaksi mengenai 
sebuah tulisan dalam harian tadi, 
Kantor redaksi dan administrasi 
mengalami kerusakan matericel 
jang ditaksir seharga 500.000 
rupiah. : 
  

Tionghoa 
Di Malaya 

Dituduh Pers Inggeris 
Akan Menguasai Politik 

Dan Ekonomi 

Presiden dari Perhimpunan 
Tionghoa Malaya, Cheng Lok 
Tan, pada hari Djum'at, katakan 
bahwa statement jang dimuat di 
dalam sebuah suratkabar Ingge- 
ris mengenai tuduhan bahwa 
bangsa Tionghoa di Malaya ber- 

nomi dan politik, suata 
kebohongan. 

Pembitjaraan jg. sekarang se- 
dang berlangsung antara Perhim 
punan Tionghoa Malaya dengan 
Organisasi Nasional Persatuan Ma 
laya, mengenai kerdja sama anta 
ra kedua badan politik itu dikata 
kan oleh Cheng sebagai hubung- 
an jang paling erat sedjak ber- 
achirnja perang dunia dari per- 
kampulan2 jang terbesar di Ma- 
laya. st 

sebagai 

Ketua dari partai Radikal, C.O. 
Lim djuga katakan, bahwa apa jang 
dimuat dalam suratkabar Inggris itu 
hanja isapan djempol belaka. Me 
mang betul sering terdjadi, bahwa 
bemimpin2 tertentu dari ' gerakan2 
kemasjarakatan di Malaya saling me 
lemparkan tuduhan2 tetapi hal ini 
hanjalah dianggap sebagai ..pendu 

  

  

Ditambahkannja,” bahwa “offensif | 
I perdamaian Amerika 
telah. dibitjarakan "dengan pemim- | 

| pin-pemimpin partai Republik dalam 

jang baru ini fi 

kepada pemerintah Inggris jang -te- V 

maksud merebut pengawasan eko 

    

sebuah kendaraan militer kedua   

mendjadi korban”. 
Sebab djuga saja sendiri mem 

punjai riwajat politik dimasa jg 
lampau, kata Zus Ratulangi. Dan 
bertanja ,,siapakah sekarang “pela 
djar Indonesia jang merasa aman 
dan tenang lagi di Nederland.” 

Seperti diketahui, dimasa per 
mulaan revolusi ditahun 1945 

1S Ratulangi ikut aktif dalam 
akan pemuda API dan kemu 

dian ia terpilih mendjadi anggota 
KNIP. 

: Reaksi pers Belanda. 
Sementara itu redaktur  Alge- 

meen Handelsblad buat soal2 In 
donesia membitjarakan dalam su 
rat kabarnja “apa jang disebut 
seruan untuk mengadakan tinda 
kan? terhadap orang2 Belanda” 
berkenaan dengan tindakan peme 
rintah Belanda terhadap Chaerul 
Saleh. 

Dinjatakan oleh redaktur itu. 
bahwa ,,pemerintah Belanda telah 
menolak untuk memberikan visa 
atau memperpandjang visa kepa 
da orang2 jang terkenal nama 
nja sebagai komunis. Riwajat hi 
dup Chaerul Saleh adalah sedemi 
kian, sehingga orang tidak akan 
ragu2 lagi untuk memandangnja 
sebagai komunis, meskipun  bu- 
kan komunis-Moskow.” 

Selandjutnja dikatakannja, bah 
wa Mr. Moh. Yamin telah menim 
bulkan salah paham” dengan 
mengumumkan surat jang diteri 
ma oleh Chaerul Saleh dari Men 
teri Pengadjaran Belanda, jang 
memberi kesempatan — kepada 
Chaerul Saleh untuk memperoleh 
gelaran doctor dalam ilmu hu- 
kum pada Universiteit di Leiden. 

Tidak kerasan di Indo- 
nesia. , 

Wartawan surat kabar ,,De 
Tijd” jang ada di Djakarta me 
wartakan kepada surat kabarnja, 
bahwa orang2 Belanda di Indone 
sia mau selekas-lekasnja berang 
kat dari Indonesia. Orang2 Belan 
da di Indonesia menurut warta 
wan itu hidup dalam suasana sa 
ngat tertekan. ,,Semua atau ham 
pir semua dari pada mereka mau 
berangkat pulang ke Nederland”. 

Sebab-sebabnja menurut war- 
tawan itu istimewa terletak pada 
lapangan perekonomian, diantara 
nja kemahalan susu dan tepung. 
Penghidupan di Indonesia bagi 
kebanjakan orang Belanda tidak 
enak dan tidak senang, djika di 
bandingkan dengan di Nederland. 
Hampir setiap hari orang2 Belan 
da mengalami ,.onhebbelijke be- 
handeling” (perlakuan jang tidak 
pantas), kata wartawan itu. 

(0 (Antara). 

   

  

  

7 
“« ga“ pendirian masing2 sadja. 
Ketua partai Buruh di Malaya, En 

tjik Mohamad Sopie menganggap tu 
lisan di suratkabar Inggris itu seba 
gai alat jang akan dipakai guna me 
ngundur2kan kemerdekan Malaya, 
dimana sekarang tindakan2 politik   dilantjarkan guna mengganti  tinda 

  
Dua orang Opsir jang sebagai utusan? istimewa 
teri Mesir, Djenderal Naguib, ikut serta dalam perundingan2 jg. 
mendahului penanda-tanganan perdjandjian 
but meriah di Mansoura, dideltasungai Nil. Dengan berdiri diatas 

dan Major Saiah Saiem menerima sambutan dari chalajak ramai. 

Kegembiraan 
Di Mansoura 

dari Perdana Men 

mengenai Sudan disam- 

utusan, Let. Kol. Abdel Nasser   
Hari Ini Saudara: Besok 
Mungkin Saja Korbannja 
Suasana Dunia Mahasiswa2 Indonesia 
Di Holland Tegang Karena Pengusiran 

Chairul Saleh 
Orang2 Belanda Katanja Sudah Banjak Jg Tidak 
Kerasan Lagi Di Indonesia: Karena Susu Dan 

Tepung Mahal..... 
PERSATUAN PELADJAR2 Indonesia di Nederland 

tama lagi akan mengadakan kongres lustrumnja di Den Haag di- 
dalam suasana jang sekarang ini terasa sangat tegang disebabkan 
sikap pemerintah Belanda dalam perkara Chaerul Saleh. Demiki- 
an diwartakan oleh ,,Antara” dari Amsterdam. Zus Ratulangi (pu 
tera-puteri dari alm. dr. Ratulangi) telah minta, supaja Persatuan 
Peladjar2 Indonesia dengan tegas menentukan sikapnja 
hal ini. Sebagai alasan dikemukakannja, bahwa tindakan pemerin- 
tah Belanda jang demikan kepada warga-negara Indonesia 
ini bisa menimpa saudara, tetapi siapa tahu 

tidak 

didalam 

shari 
-besoknja saja jang 

Kongres Wanita £ 
Seluruh Tiongkok 
KONGRES WANITA Seluruh 

Tiongkok jg kedua telah dimulai di 
Peking. Kongres ini akan menentu 
kan “tugas gerakan seamita — Tiong- 
kok berhubung dengan  dimulainja 
pembangunan ekonomi di RRT. 

Hsu Kwang Ping, wakil presiden 
Federasi Wanita Demokratis Selu- 

  

ruh Tiongkok, dalam pidato pembu 
kaan antara lain menerangkan, bah 
wa kaum wanita Tiongkok kini da 
pat memasuki segala lapangan pe- 
kerdjaan jg dalam  waktu- lampau 
tertutup — baginja. Tiongkok kini 
mempunjai direktur pabrik pelebu- 
ran besi wanita, ahli tehnik wanita, 
penerbang wanita, pengemudi wani 
ta dan lain2nja. 

Dalam kongres tsb. akan dipilih 
djuga delegasi Tiongkok ke Kong- 
res Wanita Sedunia ig akan diada- 
kan dalam bulan Djuni di Den- 
mark. (Antara). 
  

Menteri pertahanan Amerika 

Serikat Charles E-Wilson, ketika 
masih mendjadi ketua dewan 
pimpinan “General Motors”, da- 
lam tahun jang lalu menerima 
gadji $ 81.000. Sekarang, sebagai 
menteri pertahanan, Wilson ”ha- 
nja” terima $ 22.500 dalam satu 
tahunnja. 

da Setelah Ha 

taan, bahwa dengan keluarnja 

men mendjadi sangat berkurang. 

Meskipun demikian, perdana men 
teri Yoshida tidak ragu? ketika pa 
da tanggal 14 Maret jl. memutus- 
kan "untuk membubarkan parlemen. 
Yoshida rupanja sadar akan kenja- 
taan, bahwa sedjak. system  parle- 
menter didjalankan di: Djepang, par 
tai pemerintah senantiasa memper- 
oleh kemenangan, ketjuali satu ka- 
li dalam tahun 1937. 
Sementara itu N.C.N.A. (Kantor 

berita resmi RRT) mengabarkan, 
bahwa Partai Komunis Djepang da 
lam menghadapi pemilihan? telah 
mentjapai kata sepakat dengan Par 
tai Buruh Tani mengenai suatu pro 
gram 3 pasal untuk. memilih suatu 
pemerintah jg demokratis. 

Tiga pasal tsb. ah sbb: 1: 
pembatalan perdjandjian San Fran- 
cisco, persekutuan pertahanan Ame 
rika/Djepang dan persetudjuan ad- 
ministratif Djepang/Amerika: 2 
opposisi terhadap persendjataan 
kembali dan menjokong kons 
ig bersifat damai dan 3. -stab 
taraf penghidupan rakjat. (Antara). 

  

       

    

  

Magsaysay 
Pasti Akan Kepilih Djadi 

Presiden Pilipina? 

MENURUT PENDAPAT umum 
ilipina, Ramon Magsaysay, ija 

lon partai Nacionalista, akan mem- 
peroleh kemenangan dalam pemili- 
han presiden jg akan datang di Phi 
lipina. Pemeriksaan pendapat umum 
jg meniru ,,Gallup Poll” di Ameri 
ka, jg diumumkan hari Djum'at 
oleh mingguan ..Free Press” me- 
nundjukkan bahwa Ramon Magsay 

     

  

  

  

suara dan say memperaleh 4480 
presiden Ouirino hanja memperoleh 
1084 suara 

   

pendapat umum itu 
tentang orang jg mungkin mendja- 
di presiden Philipina dalam pemili 
han jg akan datang, dilakukan anta 
ra berbagai lapisan dan golongan 
penduduk Philipina. (Antara). 

  
  

lain jang menarik bagi Djepang. 
Monitor” dalam sebuah tadjuk 

Hal inilah jang mendjadi kecha- 

watiran Djepang jang seharusnja 

djuga mendjadi kechawatiran A.S. 
jang membutuhkan adanja sebuah 
sahabat jang kuat disebelah Timur. 
Tertjapainja gentjatan sendjata - di 
Korea akan memberhentikan aliran 
dollar jang masuk ke Djepang me- 
lalui pengeluaran2 militer A.S., ka- 
rena Djepang sekarang merupakan 
pangkalan2 bagi A.S. dam salah sa- 
tu batu lontjatan bagi perang di 
Korea. Maka dari itu untuk meng- 
hindarkan kesukaran2 ekonomi dan 
krisis2 politik, kemakmuran jang di 
buat2 dan disebabkan karena ada- 
nja dorongan peperangan itu' harus- 
lah disalurkan kepada djalan2 per- 
dagangan baru jang diperlukan. 
Berdasarkan pandangan2 ini, peme- 
rintah A.S. ingin sekali melihat ne- 
gara2 sekutu2nja dan sahabat2nja 
menghapuskan beberapa dari batas- 
an-batasan importnja terhadap  ba- 
rang-barang dari Djepang. (Antara-   kan2 militer. (Antara — UP). UP). 

  

ngenai pidato Presiden Eisenhower 
mengenai politik luar negeri Ame- 
rika Serikat, jang diutjapkannja ke 
tika hari Kamis jl. di Washington, 

Antara” seterusnja memperoleh ke 
terangan dari Dinas Penerangan 
Amerika Serikat di Djakarta, bah- 
wa dalam pidatonja tadi Eisenho- 
wer telah mengemukakan pula da- 
sar2 jang dipakai dalam politik lu 
ar negerinja, jaitu :   Prinsip2 Politik L 
MENJAMBUNG BERITA me-| “1. Tidak ada suatu bangsa di- 

dunia dapat dipandang — sebagai 
rakjat — sebagai musuh, karena se 
luruh umat manusia sama haus akan 

perdamaian dan persahabatan serta 
keadilan. 

# 2, Tidak ada keamanan dan ke 
sedjahteraan sesuatw negara dapat 
terpelihara setjara kekal, dengan di 
lan mementji : hanja bi 

sa tertjapai dengan djalan kerdjasa- 

  

   

ma jang effektif dengan negara? la 
innja. 

“ 3, Hak sesuatu bangsa untuk me 
milih bentuk pemerintahan dan sis 
tim perckonomiannja, tidak bisa di 
hapus. 

#4. Pertjobaan sesuatu negara un 
tuk memaksakan bentuk pemerinta 
hannja kepada sesuatu negara lain- 
nja, tidak bisa dibenarkan. 

  

«Kon. Bataviaasch 

  

Lambaga Kebudajaar "sucnasia 

yan Kunsien er Wetenschacpan' 
Gencotsehop 

    

uar N egeri Amerika 
#5, Harapan sesuatu negara un 

tuk mengetjap kenikmatan perdamai 
an jang kekal itu tidak bisa den- 
ngan kokohnja didasarkan atas per 
'Ilombaary/ persendjataan, melainkan 
atas hubungan jang adil dan saling- 
mengerti jang djudjur dengan nega- 
ra2 lainnja semuanja. 

Demikianlah menurut, Eisenhower 
prinsip2 politik luar negeri Ameri 
ka Serikat. (Antara). 

Ekonomi Djepang Akan Sulit 
Kalau Pertempuran Korea Nanti Berhenti 

UNTUK MENGHALANG2 agar Djepang diwaktu2 
akan datang djangan mengadakan perdagangan dengan RRT se- 
bagai kompensasi terhadap kerugian2 jang diharapkan akan “dide- 
rita dari dikuranginja pengeluaran2 militer A.S., maka pemerintah 
A.S. dan sekutu2nja sekarang djuga harus mentjarikan alternatief2 

tjapainja perdamaian di Korea akan menimbulkan akibat2 
penting didalam perekonomian Djepang. 

jang 

Science 
bahwa ter- 

jang 

Surakabar Christian 
rentjananja menulis 

  

Persendjataan 
Akan Diteruskan 
Kalau Sovjet Tak Sam- 
but Adjakan Fisenho- 

wer: Kata Dulles 
Menteri Juar negeri Amerika, 

John Foster Dulles, hari Djum'at 
menerangkan, bahwa perlu sekali 
rentjana persendjataan . kembali 
diteruskan diatas segala froni dji 
ka Sovjet Uni tidak segera me 
njambut usul2 perdamaian presi 
den Eisenhower. Dulles  mengu 
fjapkan keterangan itu atas perta 
njaan wartawan setelah didengar 
keterangannja oleh panitia hubu 
ngan luar negeri dari senat Ame 
rika, 

Menurut  senator Alexander 
Smith, ketua panitia tsb. tadi, di 
muka panitia itu Dulles berdjan 
dji hendak berusaha sedapat 
mungkin supaja kesatuan Korea 
mendjadi suatu sjarat bagi perle 
takan sendjata di Korea, 

(Antara) 

  

— Sedjak Kemis siang telah di- 
tahan oieh pihak jang berwadjib 
Go Sek Liu ketua Chung Hua 
Chi Kong Hui (Serikat Buruh 
Tani Tionghoa) Sumatera Utara, 
Go Sek Liu ditahan atas tuduhan 
tersangkut dalam ,,peristiwa Tg. 
Morawa” jang terdjadi pada tgl. 
16 Maret jang lalu, dimana 7 
orang tewas dan 15 luka2. (Ant.) 

    

Kemaren Djepang Menudju 
Kotak Pemilihan Umum 

Hari Senen Siang Akan Didapat Kepu- 
tusan: Bagaimana Kemungkinan Yoshi- 

toyama Keluar 
Dari Partai Liberal”: 

PADA HARI Minggu kemaren, kira-kira 50 djuta orang rak 
jat Djepang memilih parlemen baru, jang kemudian akan mengha 
silkan suatu pemerintah baru pula. Hasil2 jang pasti tentang pe 
milihan2 ini akan diketahui pada Senen sore. Suatu hal jang me 
narik perhatian dalam pemilihan2 di Djepang kali ini ialah kenja 

Ichiro Hatoyama dan kawan2-nja 
dari Partai Liberal, suara jang menjokong Yeshida didalam -parle- 

  

Kabinet Pa- 

kistan Bubar 
Nazimuddin Exit: Mo- e 
hammad Ali Ditundjuk 
Pembentuk Kabinet: Na- 
zimuddin Tak Sanggup 

Atasi Kesulitan2 

GUBERNUR DJEDERAL Pa- 
kistan, Ghulam Mohammad, pa- 
da hari Djun'at telah 'smembebas 
kan” perdana menteri ' Khwaja 
Nazimuddin dari tugasnja dan 
minta kepada Mohammad Ali, 
duta besar Pakistan di Amerika 
Serikat, untuk membentuk kabi- 
net baru. Hal ini diumumkan da 
lam suatu pengumuman resmi jg 
dikeluarkan oleh kementerian pe 
nerangan Pakistan dan jang anta- 
ra lain menjatakan, bahwa pem- 
bentukan kabinet baru itu dilaksa 
nakan pada Djum'at petang. Ke- 
terangan lebih landjut tidak dibe 
rikan. (Antara) 

Tentang diberhentikannja  Khaja 
Nazimuddin dari djabatannja selaku 
perdana menteri Pakistan, lebih 
landjut Radio Pakistan mengumum- 
kan, bahwa Mohammad Ali telah 
tiba di Pakistan dari Amerika pada 
hari Senen j.I. dan sedjak itu kabi- 
net mengadakan sidang terus-mene- 
rus, disertai dengan  pembitjaraan2 
tingkat tinggi. 
Menurut kalangan jaig mengeta- 

hui, keputusan untuk memberhen- 
tikan Nazimuddin dari djabatannja 

itu dalam tingkat jang terachir di- 
ambil dalam sidang kabinet pada 
Djum'at sore, demikian djuga kepu- 
tusan untuk menundjuk duta besar 
Pakistan di Amerika Serikat, Mo- 
hammad Ali, sebagai pembentuk 
kabinet baru. 

Ketika mengumumkan akan di- 
akannja- pidato ta, Radio-Pakis- 

tan menjebut Mohammad Ali sudah 
sebagai perdana menteri jang baru. 
Sampai saat ini tidak dikeluarkan 
sesuatu keterangan resmi tentang 
perobahan pemerintahan ini. 

Berita dari Bombay dalam pada 
itu menjatakan, bahwa menurut be- 
rita2 jang sampai “ditempat itu, pe- 
metjatan Nazimuddin itu  disebab- 
kan oleh karena ia tidak mampu 
mengatasi kesulitan2 jang dihadapi 
negara dewasa ini. - 

  

Bekerdja Bagi 
Tiita? Demokra- 

si Islam 
Program Serta Djandji 
Mohammad Ali: P.M. 

Baru Pakistan 

PERDANA MENTERI baru 
Pakistan Mohammad Ali mengu 
mumkan dalam pidato radio pa 
da malam Sabtu bahwa didalam 

h | 
4 

kabinet baru, jang dipimpin oleh 
nja, Zafrullah Khan tetap men . 
djabat menteri luar negeri. “Lima 
orang lain anggota kabinet, jang 
lama, djuga tetap mendjadi men 
teri. Menteri2 baru al, ialah per 
dana menteri negara bagian Pro- 
pinsi Perbatasan Barat-laut (nama 
nja tak terbatja — red.) dan 
S. Ouereshi jang kini mendjabat 
komisaris agung Pakistan di New 
Delhi. 

Menteri2 lama, jg tidak kembali 
dalam kabinet, jig baru, ialah men- 
teri2 perindustrian, perdagangan, ba 
han makanan dan pertanian. Pem- 
bagian ' portepel - masih “akan di: 
umumkan. : 

Selandjutnja. Mohammad Ali da- 
lam pidato tsb. mendjandjikan akan 
bekerdja bagi tjita2 demokrasi Is- 
lam dan keadilan sosial seperti jg 
telah ditentukan oleh pembentuk 
negara Pakistan almarhum Moham 
mad Ali Jinnah. Ia memperingat- 
kan bahwa negara kini menghadapi 
keadaan, 'ig sangat sukar, dan me- 
njerukan — supaja. rakjat membantu 
pemerintah. 

Program 5 fatsal. 
Mohammad Ali boa meng- 

umumkan suatu program, jg terdiri 
atas 5 fasal. if 

1. penegasan Yagi dari 
dan keutuhan negara. 

2. demokrasi, jg sewadjarnja, de- 
ngan pemilihan umum, jg bebas 
dan tak memihak. 

3. selalu memelihara 
negara. 1 

4. mendjundjung 
noriteit, 1, . 
S5. membersihkan korupsi dan sis- 

tim keluarga dalam pemerintahan. 
“Pidato Mohammad Ali ini telah 

didahului oleh proklamasi gubernur 
djenderal. Pakistan  Ghulam  Mo- 
hammad dalam mana diserukan su 
paja rakjat tetap membantu peme- 
rintahan, ig mendapat kepertjajaan 
penuh dari “negara, Ta mengatakan 
bahwa kabinet Khwaja Nazimuddin 
dibebaskan dari kewadjibannja — ka- 
rena ternjata sama sekali tidak da- 
pat mengatasi kesulitan2, jg kini di 
hadapi oleh negara, (Antara). 

persatuan 

keamanan 

tinggi hak mi- 

  

      

Ka 

     



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

“ tadi, maka ia 

  

    

Ditambahkan sendu kem 
1g demiki ian bung dengan keada'an 

ia meng n. utk. 

mempertahankan diri terhadap de- 
sakan2 “dari luar . negeri ig karena 
sedikit menerima export kapok, ki- 
ni telah berusaha mentjari lain ba- 

   

han sbg. gantinja kapok, seperti pir 
ig telah dimasukkan & .di Indo 
nesia. Lebih — djauh” dikemukakan 
tentang kompetensinja Bahasa Ka 

“'pok. Pada" tiap2 Propinsi oleh Dja- 

: Pe an tsb. , 

watan Pertanian telah “ditanam 1 
djuta pulen “kapok tiap tahunnja, 
hingga setahunnja — djumlah puhun 
tadi makin banjak. Achirnja  ditu- 
turkan tentang — maksud dari pada 
“Lembaga Kapok, jani untuk men- 
dapatkan "bahan2 untuk meng-Indo- | 
“mesiakan peraturan kapok jg masih 
berbau. kolonial dimana. Pemerintah 
sekarang segan untuk -memakainja. 

: Djangan tian penting- 
kan diri « 

ai dian “alah maa Shang Hui, 
sdr. Tan Tjien Lien - dibentangkan 
tentang F sifat jg kurang baik dian 
tara golongan . | pedagang kapok jg 
hanja.. an..sdiri Jean 
Sa memandang: keuntungan, 

tidak memikiskan tentang ka 
ekwensinja . dari tindakan2 tsb. Ia 

kan supaja fihak jg ber- 

    
   

Pentk 'suka- membantu usaha 
dari Lemfbaga Kapok, karena semua 
ini adalah untuk kepentingannja fi 
hak itu sendiri. Fikiran kolonial jg 
masih melekat harus dibuang dja- 
uh2.. Kemudian ia memberi kriti- 
kan2 pedas thd... pedangangan ka- 
'pok dan mengandjurkan pula utk. 
mendirikan suatu bond. Mengenai 
usaha membangun Negara dikemu- 
kakan tjontohan di negeri Belanda 
dan Indonesia. Sekalipun negeri Be 

—. landa ketjil, tetapi dalam usahanja, 
aa telah berhasil - mentjapai 

  Pa tinggi, hal mana ada an 
'dari pada Indonesia 'jg sekalipu 

““igkadtkan kaja- raja, tetapi ra 
belum dapat berusaha ntuk 

rkan keuntungan “negara. 
| pada itu ditambahkan pula 

    

“tentang mata uang. Orang tentu le- 
bih suka menjimpan uang 5 sen jg 

: tinggi dari pada 5000 ru- 
piah jg nilainja rendah. Pembitjara 
-mengharap- supaja keadaan ini di 
Wasjafi benar2.- - 5 

Perlu ad. Kapok 
Fonds”. na 

   

“Sar. Liem Tik Jang mengemu- 
kakan tentang usaha kapok pada'| 
djaman jang lampau. Ia memberi: 
suggestie supaja Pemerintah bisa 
mendirikan kapokfonds dan me-: 
njediakan uang untuk menerima: 
produksi, kapok de: harga jg. 
ditetapkan Dengan djalan demiki 
an ini, maka kapok tidak sampai 
“djatuh ditangan exportir. Ia setu- 
-dju Pemerintah meng dakan per 

| aturan mei 

Sdr. Oci Kim Bantan. 
kan tentang e r: jang sering- 
kali telah mainkan harga dan tja- 
: | kwalitet “ka- 

mengirim- 
ikan orang an menghadap ke- 
“pada Pemerintah - mengenai ka- 
bok. Siem Bie Soen "menuturkan 
tehtang keada'an “keletek 
jang didjual sendiri di Djakarta 
dan setudju “kalau ' Pemerintah 
mengadakan peraturan mengenai 

      
  

Hi 

kapok. Sdr. H. Soelhan ihengemu, 
'kakan soal jang dag t menstabi- 
lisasi harga kapok, dju- 
ga export. S rd monster per- 
lu dapat: backing Pemerintah. Se- 
sudah lain2 soal emukakan, 
kemudian rapat setuc ju memben- 
tuk panitya tetap Jang, Mengurisi 
soal kapok, , 
24 “Ketua Liem 
ketua H. Soelh 
Tong” bendahara, Tae Hok Gis, 
enulis, Siem Bing Soen, . Oci 

Kim Hie dan Lie Sioe ,Gwan, 
pembantu2. Panitya ini 
mengadakan ko ontak 
ngusaha2. k 

    

     
     

  

bulan. lamanja Pc . 
2 men 

rit untuk Aang Pe- 
merintah m “kapok dan 
menetapkar tentang ada a orga-| 
inisasi kapok. . : 
Demikianlah al. 

'an2 jang dikemu 

  

  

  

        

| Aa Na : 
ini kapok sedikit sekali jang telah 

   

:..17 April 
sx senjata pertemuan untuk menda- 

Ta tg. 

SNEPN 

rang. 

bat Pasta jang ar. 

sawah seluas 1.120.571 

    

   

daa diluar ne- 

-hal ini disebabkan karena har- 
demikian a.l. 

j pengusaha2 kapok di 
ige 'Shang Hui, 

     

   

Ingati export kapok. Per 
Hua Shang Hui. Peng: 

F2 

  

40 Orang Grom- 
bolan Tewas 

Dalam pertempuran pada tgl. 
17 April kemaren, antara 2 kom- 
pi Gerakan Banteng Raiders me- 
lawan grombolan. di daerah Pc- 
ngarasan, 10 km barat-laut Bumi 
aju, t»lah dapat ditewaskan 40 
orang grombolan. Selain itu telah 
dapat dirampas 1 putjuk sendjata 
Lee Enfield, 2 buah mesin tik, 
1 buah lampu Petromax dan 2 
'buah tas berisi document2' pen- 
ting serta IJain2 uitrusting, demi- 
kian keterangan jang kita terima 
dari Penerangan T.T. IV. 

PEMBUKAAN GEDUNG 
ESENIAN RAKJAT. 

Pada tgl. 17 April sore gedung ke 
senian jang diusahakan oleh pengu 
rus GRIS dibuka dengan resmi de 
ngan- mendapat kundjungan meriah 
dari para pembesar sipil dan mili 
ter. Setelah. ketua pengurus GRIS 

ej mengu'japkan terima kasih atas ke 
datangan serta sumbangan para 

dermawan, kemudian membentang 
kan usaha disekitar pendirian ge 
dung kesenian hingga sampai ber 

udjud seperti sekarang ini.. Kemudi 
an sdr. Soebakti Poesponoto seba 
gai wakil Gubernur menjatakan a.l. 
selamay bahagia atas. ' terkabulnja 

tjita2 mendirikan gedung kesenian. 
Walikota tidak ketinggalan membe 

rikan sambutan jang tidak  berbe 
da djauh isi dengan sambutan sdr. 
Soebak'i Poesponoto. 

Setelah selesai dengan sambutan, 
maka musik dari Staf Musik Dipisi 
Diponegoro dibawah pimpinan sdr. 
Bonokamsi 

lagu Barat dinjanjikan oleh nona 
Aisjiah Gani. Sebagai — hidangan 

“penghabisan, maka wajang orang 
Ngesti Pandowo menjuguhkan ' Ia 
kon Partokromo dengan tehnik jang 
baik. 
Malam pembukaan itu mendapat 

kehormatan djuga daripada Mr. 
Ieksan jang akan memangku djaba 
tan Duta dinegara-negara Skandina 
via, Prof. Dr. 

husanan di Djakarta. : 33 
| Karena sudah dua bulan tidak me 
ngikuti Ngesti Pandowo, maka 'pa 
ra hadirin kelihatan mengikuti “de 
ngan seksama suguhan dari Ngesti 
Pandowo. Gedung kesenian ' keliha 
'tan meriah sekali, karena karangan 
bunga jang banjak sekali Matah 
nja. 

| “PERAMPASAN DALAM 
KERETA-API. 

Pada hari Djum'at- petang kema- 
ren, dalam kereta api tjepat no. 19 

dari Surabaja ke Semarang “telah 

terdjadi perampasan . atas 2 orang 
penumpang. Perampasan ini terdja- 
di diantara setasiun 
dan Karangdjati, sedang 
derita kerugian adalah penumpang ' 
Lie Kik Hin dari Surabaja berupa: 

1 tas berisi matjam2 barang 

ku Rp. 100,—, dan seorang lagi 

bernama Njo Biauw Tjan dari Su- 
rabaja berupa: 1 djam tangan Titus 

'buah tas jang akan dirampas dapet 

direbut kembali. Perampasan tsb.. di 

lakukan dengan. antjaman sendjatz 

pistul. 1 
Mengenai perampasan ini, dari fi- 

hak jang dapat dipertjaja “iberoten 
keterangan, bahwa sewaktu kereta 

api berhenti disetasiun Gambringan 
ada 2 orang jang naik dan rupa2nja 

telah mengintjer pada 2 orang jang 
mendjadi korban tsb. Aksi peram- 

pasan dilakukan didekat stopplaats 
Tunggu, dimana kereta api -berdja- 

lan pelan2 karena baru adu perbai- 

ikan djalan. Setelah melak.kan pe- 

'reta. Peristiwa ini terdjadi pada: 

djam 6.30 petang, 

porkan pada fihak berwadjib “ se- 

telah kereta. api datang ke Sema- 

# 

Lebih landjut dapat diterangkan, 
perampasan dalam kereta api, baru 

terdjadi pertama kali ini semendjak 
'dibukanja lijn Surabaja—Semarang. 
HASIL PADI DJAWA TE- 

| NGAH '52 MELEBIHI HA 
, SIL TAHUN 37. 
Menurut tjatatan pihak resmi, ha 

sil panen padi Djawa Tengah dari| 
ha tahun | 

1952 ada 25.834.490,20 kwintal, sua 
Itu djumlah jang bukan sadia melebij 

hi hasil tahun2 1950 dan 1951, teta 

Tpi djuga melebihi produksi sebelum 
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Untuk mempertinggi .perasaan ber 

| masjarakat, pererat kerdja sa- 
yng dan Peang “pengetahuan 
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. (ngan . Hi nano telah menje- 
|lenggarakan »Pekan Sosial”, jang di 

| tanggal 9 April jang lalu 
:hir tanggal 21 jang 
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ditanggung oleh 

hatan dan djawatan 
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Batan dikota 

  

        
  jang “kebanj nat dari Sura 

karta telah “diserahkan kepada ba- 
|dan2 “en Nu dipelihara. 5 

NGAN GURU. 

Djawatan pengadjaran Jogjakarta 
menerangkan, bahwa pada — waktu 
ini didaerah istimewa Jogjakarta ha 
nja terdapat 2000 orang guru seko 
lah rakjat. Kurang lebih separoh 

|dari' mereka terpaksa bekerdja si- 
ang dan malam, Karena daerah ke 

kurangan tenaga 'guru. Keadaan de 
Lmikian 'ini tidak “dapat dibiarkan le 
bih lama lagi, dan kini djawatan pe- 
ngadjaran Jogjakarta telah meminta 
perhatian pemerintah pusat menge 
nai soal itu. .. 

INSIDEN ANTARA MURID2 
STN. 

Pada tg. 15-44 pagi di Sekolah Teh 
nik Negeri Jogjakarta terdjadi insi 
den antara murid2 dari sekolah tsb. 

  

kan dan Pengadjaran Djawa Tengah 
jang“pada hari itu spesial datang di 
Jogja untuk memberikan penerangan 
penerangan kepada para murid tsb. 
mengenai susunan Sekolah Tehnik 
pada umumnja. - 

Semula pertemuan tsb. berdjalan 
dengan baik, tetapi se'elah sampai 
"pada tanja djawab dan kesempatan 
'itu dipakai oleh beberapa orang mu 
rid dengan pelbagai pertanjaan me 
ngenai soal2 sekitah Sekolah Tehnik, 
terdjadilah perdebatan antara murid 
jang 'memadjukan pertanjaan dengan 
Gunadi wakil inspeksi tsb. /'”Sebab2 
terdjadi perdebatan tsb., karena pi 
hak penanja merasa tidak puas de 
ngan djawaban? Gunadi. 

Karena ketidak puasan itu pihak 
murid serentak meninggalkan perte 

: 

  

anak jang terdiri: dari 2 anak pe 
rempuan dan 1 anak laki2. Teta- 
pi seorang anak perempuan jang 
dilahirkan pertama terus mening 
gal pada waktu lahir, sedang-jang 
laki2 dan perempuan seria ibunja 
sampai kini dalam keadaan sehat. 

PERINGATAN ISRO? DAN 
ce MPRODJ3. 

Dengan “dihadliri' oleh KA. 
zaffar Ismail serta njonjah dari 
Djakarta dan Ibu Wachidah angg. 
PPR Prop Djateng dari” Sema- 
rang, pada tgl. 12 April '53 oleh 
Panitya Hari Besar Islam Tegal 
telah diadakan peringatan  Isro' 

Kabupaten Tegal. Peringatan tsb 
mendapat kundjungan jang . me- 
muaskan a.l. tampak Bupati dan 
'Walikota Tegal dan wakil2 dari 
Djawatan setempat. 3 

“Riwajat Isro” dan Mi "rodj kali 
uraikan oleh: Ibu Wachidah.. Ke- 
mudian Ibu Gaffar Ismail mem- 
bentangkan tentang Undang2 Per 
kawinan bagi bangsa - Indonesia 
Selandjutnja Bapak Gaffar Ismail 
memberikan pendjelasan2 ten- 
'tang Isro” dan Mi'rodj. -Pidato2 
sambutan diutjapkan oleh Bupati 
dan Walikota Tegal. Peringatan 
jang dimulai pada pagi hari ber- 
aChir hingga djauh siang. Patut 
ditambahkan, bahwa sebelum di- 
jadakan peringatan lebih dahulu 
diadakan pawai besar keliling ko 
ta. Dan setelah diadakan per 

dibagikan makanan dan pakaian 
kepada anak2 Jatim dan Fakir   Miskin, para tahanan dan tawan- 
an SOB jang berada di Tegal. 

dengan pihak wakil Inspeksi Pendidi | 

  

  

untuk mengambil tindakan2 jang 

beladjar di 
di Den Helder, 
dapat beasiswa 

barkan setjara uniiateral. 

ngan, sekalipun sefjara unilateral. 

Janda seni 
di Indonesia. 

Dalam konferensi pers jang di- 
adakan hari Djum'at mr. Muh. 
Yamin berkenaan dengan peristi- 
wa Chairul Saleh, menjatakan, 
bahwa walaupun bagaimana dju- 
ga lalim dan ganasnja- tindakan 
pemerintah Belanda itu, maka sa 
ja mengadjukan pertimbangan ke 
pada pemerintah ' supaja djangan 
Lengan mendjalankan punga 

n pembalasan terhadap orang 
Ka Belanda ditanah aa 
Bukankah Republik Indonesia sa 
tu2nja negara diatas dunia ' jang 
memasukkan” ,,human rights” 
(mak2 manusia) kedalam konsti- 

a, diantaranja memperke- 
can hak kepada orang asing 

jar "masuk ketariah Indonesia 
“atau mentjari nafkah setjara adil 
dan atas dasar.menurut peri ke- 

      

     

“membubar- 
1 mengemba- 

Oo nesia Irian Ba- 

njolok mata Petetintah" Belanda 
melakukan tindakan usir-mengu-   

dan Mi'rodj bertempat di Balai | .. 

ingat-an, kemudian oleh Panitya 

sir dari negerinja  (Njoto,. Aidit, 
Go, Sunito, beberapa orang kapal 
dan kini Chairul Saleh). 

Mr. Yamin menjatakan, bahwa 
soal Chairul Saleh ini akan dibi- 
tjarakan dalam seksi luar negeri 
parlemen, dalam hubungan peng- 
usiran Go dan Sunita, mengenai 
soal mana -seksi-telah menerima 
330 putjuk surat protes dari pel- 
bagai fihak. 

Riwajat Chairul Saleh. 
Menurut “mr. Yamin, setelah 

Chairul Saleh dibebaskan dari sega 
la tuduhan oleh djaksa agung, ma- 
ka kabinet Wilopo-Prawoto  mengi- 

  

PEKA ONGAN 
PERESMIAN SURAU 

DALAM PASAR 
Pada tgl. 13 April j.I. Pemerintah 

Daerah Kota Besar Pekalongan te- 
lah meresmikan pembukaan sebuah 
surau jang letaknja didalam pasar 
Bandjarsari. Surau itu dibikin atas 
keputusan D.P.R.D.S. dengan beaja 
Lk. Rp. 25.000, 

Baik kita ketahui, 
itu terdiri. 2 ruangan masing2 untuk 
priia dan wanita. 

Kata2 sambutan pada hari-peres- 
mian itu a.l. diutjapkan wakil ma- 
sjarakat dalam pasar jang menjata- 
ikan kegembiraan dan terima: kasih- 
nja atas dibikinnja surau dalam pa- 
sar tsb. 

Atas usaha inter Djawatan berke- 
naan dengan hari Kartini, mulai tgl. 
9 sampai 20 April diruangan kantor 
Karesidenan Pekalongan — diadakan 
'kursus kader Wanita. Kursus tsb. 
di-ikuti ada 10: matjam. 
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PAMERAN FOTO. 
Semarang Photo Club pada tg. 23 

dan.24 Mei 1953 akan mengadakan 
Pameran Foto bertempat di Stads- 
tuin Semarang. Foto2 jang akan di- 
pamerkan itu, | 

hakan ' untuk mendapatkan  foto2 
dari lain2 perserikatan fotografie di 
seluruh Indonesia. Pameran ini akan 
dibuka pada tg. 23. Mei djam 17.00 
oleh Wali Kota Semarang dan ber- 
langsung sampai pada djam 18.30 
untuk para undangan. 
Alamat sekretariaat  djl. 

36, telp. 2061, Semarang. 

ANGKA2 TABUNGAN TRI- 
WULAN PERTAMA 1953. 
Kesudahan 'angka2 tabungan ba- 

Seteran 

selain kepunjaannja' 
para anggautanja, djuga akan diusa- 

Rp. 38 DJUTA SETAHUN 

Hasil ikan laut di Djawa 
Tengah. 3 

Menurut. laporan Djawatan Per- 
ikanan Laut | essort . II Djawa Te- 
ngah, selama 1952 diseluruh pantai 
daerah itu jang meliputi 15 tempat 
kantor pelelangan telah dihasilkan 
22.500.000 kg. ikan laut seharga 
Lk. Rp. 38.000.000,—. 

Hasil “ikan tersebut kalau diban- 
ding dengan hasil tahun2 jang lalu 
nampak bertambah banjak. Dalam 
tahun 1949 daerah perikanan terse- 
but menghasilkan 14 djuta kg. ikan, 
tahun 1950 15 djuta kg. dan tahun 
1951 20 djuta kg. 
Kemadjuan ini menurut laporan 

tersebut “disebabkan adanja penam- 

ting ketiga Akademi tsb. dalam tahun ini. 
. ma2 mereka jg. lulus diumumkan dihadapan para hadlirin para Ma- 

hasiswa jang bersangkutan dengan segera memasang sekuntum bu 
ag naat Ayana masing2 menandakan, bahwa ia telah lulus. 

1. Den segera memindahkan mahasiswa2 Indonesia 
Nederland, keluar negeri itu, 

Jar di Breda, dan para mahasiswa jang men- 
beladjar dengan memakai devisen Indonesia. 

2. Dengan segera keluar dari hubungan Uni, sekalipun dibu 

Hai setelah bebera- | 

bahwa Surau 

  
Kamis “malam, bertempat dikedia man Menteri Luar Maa Mukar 
to telah dilangsungkan Malam Pe. ringatan Tahunan Korps Mahasis 

wa Akademi Dinas Luar Negeri. Dalam. malam peringa'an ini di 

“umumkan pula nama? dari Mahasiswa2 jang 'telah lulus dari Lich 
— Gambar: Setelah na 

“ 

Yiituin Andjurkan 4 Tinda 
kan Pembalasan ThdBelanda 
Memindahkan Mahasiswa2 Indonesia Dari Ne- 
der'and— Keluar Dari Uni—Tindakan Thd Irian 
 Barat—Mengusir Orang2 Belanda Bekas 

NSB Dan KNIL 
Chairul Saleh Di Negeri Belanda Berniat 

Beladjar Soal Hukum Octrooi 

BERHUBUNG DENGAN tindakan2 pemerintah Belanda 
diwaktu2 jang achir ini seperti tindakan2 pengusiran, m 
Muh. Yamin mengadjukan pertimbangan kepada pemerintah R. 
IL jang menghormati dirinja supaja 

maka mr. 

segera mempertimbangkan 
berikut : 

jang 
seperti peladjar ALRI 

3, Melakukan tindakan terhadap Irian Barat diluar perundi- 

4. Nanga segala orang Belanda jang merugikan orang Bec- 
, seperti anggota2 N.S.B. dan bekas anggota KNIL 

rimkan dia untuk beladjar perihal 
hukum octrooi di Bern, tanah Suis- 
se, Oleh karena setelah itu ternjata 
bahwa pendjelasan tentang peladja 

ran oleh kementerian PPK. kurang 
sempurna, maka -peladjaran  univer- 

Sitair di Bern'itu tak “dapat dilang- 
sungkan dalam waktu jg sangat pen 
dek. Di Bern tidak “ada sekolah 
tinggi mengenai hukum octrooi. 

Atas sebab2 diatas “dilangsungkan 

perundingan - surat-menjurat dengan 
kementerian PPK Belanda “ oleh 
Chairul Saleh. “Perundingan ini di 
ketahui oleh pemerintah Republik. 
Hasilnja jaitu pemerintah Belanda 
sendiri mengizinkan Chairul Saleh 

melandjutkan peladjaran di Univer- 
siteit Leiden dengan diberi kesem- 

patan akan menempuh udjian doc- 
toraal dipergiiruan itu. 

Perpindahan ke Leiden tidak 
dapat diurungkan, karena pada 
tahun 1953 ini peladjaran Indolo 
gi dan Indisch Recht akan diha- 
'puskan sehingga tahun 1954 tak- 
kan ada lagi. Chairul Saleh akan 
beladjar di Leiden itu atas tang- 
gungan dan djaminan pemerintah 
R.I. dan dgn seizin pemerintah 
Belanda, saja tahu bahwa dalam 
saku Chairul Saleh ada seputjuk 
surat izin jang ditandatangani 
oleh sekretaris djenderal kemen- 
terian O.K.W. Belanda jang ber- 
nama Reinink. 

3 kelaliman thd. Ch. Saleh. 

Pengusiran oleh menteri Luns ada 
lah sangat lalim sekali. Sekurane- 
kurangnja adalah tiga kelaliman jg 
dilaksanakan oleh pemerintah Be- 
landa terhadap Chairul Saleh: 

1. memakai alasan tentang activi- 
teit revolusioner tidak di Neder- 
land, tetapi ditanah air Chairul Sa- 
leh sendiri jaitu Indonesia. Ini ada- 
lah kekurangan hormat kepada pe- 
merintah R.I. jang mengizinkan 
»pupilnja” kenegeri Belanda. 

2. Melanggar 'isi surat : pemerin- 
tah Belanda sendiri jg telah diberi- 
kan kepada Chairul Saleh. Ini ada- 
lah mempermainkan warga Indone- 
sia, seperti dahulu menolak Aidit 
dan Njoto jg telah diketahui oleh 
'komisaris agung Lamping. 

3. melanggar kebiasaan  interna- 
sional jg membolehkan mahasiswa 
asing beladjar pada universiteit na- 
sional. 
4 menganggap bahwa dasar per- 
hubungan Uni jaitu dasar kerdjasa- 
ma sukarela tidak ada lagi. 

Sedangkan dizaman kolonial 
pemerintah Belanda mengizinkan 
orang2 Indonesia jang kena atu- 

geri ' Belanda: ingatlah tentang 

'kusumo,  Suwardi  Surjoningrat 
(Ki Hadjar Dewantoro), Tan Ma 
laka dan Semaun. Tindakan men- 
teri mr. Luns itu tidak sadja con- 
servatief, tetapi lebih kolonial da- 
ri kolonial. Djuga memakai ala- 
san activiteit revolusioner di In- 
'donesia karena Chairul Saleh ikut 
mendjalankan inisiatif ”memper- 
maklumkan kemerdekaan Indone 
sia jang didukung oleh seluruh 
bangsa Indonesia, menjatakan Ia- 
gi bahwa dalam alam fikiran pe- 
merintah Belanda Indonesia itu ti 
daklah merdeka berdaulat, me- 
lainkan masih mendjadi perlindu- 
ngan tanggung djawab Belanda. 
Demikian antara lain San 
mr. Muh. Yamin. 

  

ran exorbitan, boleh tinggal dine- | 

pembuangan dr. Tjipto Mangun- | 

Selama 5 Tahun : 1 

ngan , Antara” 
nja terhadap 

mum 4090), sedang perseroan2 

si2 rakjat. 

angka2 jg didapatnja dari Kemente 
rian Keuangan sbb.: 

Djumlah NW. di Indonesia ada 

5431 buah, diantaranja 500 perse- 
roan bangsa Eropa ..modal besar, 
2000 perseroah Indonesia asli mo- 
dal Ea tjil dan 2931 perseroan2. bu- 
kan. asli. 

Diambil setjara luas, perseroan2 
Indonesia asli, jg berdjumlah 2000 
itu. 'membajar  padjak 
masing2 Rp 10:000.—, maka den. 

begitu uang padjak perseroan. jg ha 
rus di ,afschrijf” adalah 2000 kali 
Rp. 10.000-— ada Rp. 20 djuta, de- 
mikian Diaswadi. Dan menurut pen 
dapatnja kekurangan 20 djuta rupi- 
ah. itu. dapat' ditjarikan pada sumber 
lain, misalnja dengan pendjualan ru 
mah2 di Kebajoran, pendjualan mo 
bil2 dinas jang kini banjak tidak ter 
pelihara, dan memperkeras kontro- 
le pemungutan “padjuk pembangu- 
nan. 
  

Karena Menahan 
| Camelpo 
6 Kuasa Apotik Djakarta 

Ditahan 

6 ORANG DIREKTUR atau 
penanggung djawab dari 6 apo- 
theek dikota Djakarta, mulai Ke 
m's petang telah ditahan oleh 
Polisi Ekonomi Djakarta, karena 
dituduh telah melanggar pasal 4 
dari ,,prijsbeheersings-ordonnan- 
tie”, atau melakukan penimbunan 
susu Camelpo If jang sangat pen 
ting sekali bagi baji2. 

Sebelum penahanan itu dilaku- 
kan, oleh Polisi Ekonomi Djakarta 
Raya terlebih dahulu ' dilakukan 
penggeledahan? setjara serentak di- 
apotheek2 tsb., jang menghasilkan 
dibeslahnja 292 “kaleng susu bubuk 
Camelpo dari Apotheek Tonina: 156 
kaleng dari Bavosta, 88 dari Galeni 
ca, 85 dari De Gedeh, 76 dari Apo 
theek Nederlandsch dan 40 kaleng 
susu bubuk Camelpo dari Apotheek 
Rathkamp Senen. 

Bikin peraturan sendiri. 
Tentang soal ini, Polisi Ekonomi 

Djakarta Raya dalam keterangannia 
lebih djauh menjatakan, bahwa apo 
theek2 jang tersangkut itu, ternjata 
telah membikin peraturan? sendiri, 
dengan menetapkan bahwa untuk 
mendapatkan/membeli susu bubuk 
Camelpo HH, orang diharuskan mem 
bawa resep dari dokter, padahal me 
nurut keterangan polisi hal itu tidak 
mesti karena Camelpo II harus di 
djual setjara bebas. (Antara). 

  

Pelaut Djepang 
Tjari Besi Tua 
DARI PIHAK - RESMI ' didapat 

kabar, bahwa di Tarempa (salah sa 
tu tempat dipulau  Bunguran, Na- 
tuna), pada tanggal II April jg lalu 
polisi dengan bantuan rakjat telah 
berhasil menangkap 9 orang pelaut 
Djepang. Dengan kapal ,,Kaijo Ma- 
ru", jg mengangkut: 16 orang Dje- 
pang, mereka berlabuh Ik. 200 me- 
ter. dekat sebuah “kapal jg telah 
tenggelam dalam perang: jg baru la 
lu. Waktu ditangkap, mereka sudah 
mengambil kurang lebih 400 kg. 
besi tua. 7 Orang dari mereka da- 
pat melarikan “diri dengan kapal 
»Kaijo Maru” tadi. 
Menurut - mereka jg tertangkap, 

mereka datang dari pulau Okinawa 
menudju kepulau ' Kokos dengan 
maksud hendah mengambil besi tua 
dari kapal2 jg tenggelam. Kesembi- 
lan orang Djepang itu dikirim ke 
Tandjung Pinang untuk diperiksa 
lebih landjut. (Antara). 

  

KEPADA FUHRIE HARI SAB 
TU DIBERIKAN SURAT 

PENGUSIRAN 
Dari pihak jang bersangkutan 

didapat. keterangan, bahwa Njo- 
nja Fuhrie Mierop, pemimpin re 
'daksi harian ”Nieuw Soerabaiasch 
Handelsblad” Surabaia hari Sab 
tu telah menerima surat keputu- 
san dari Djawatan  Innmigrasi, 
bahwa ia selekasnia harus me- 
ninggalkan Indonesia, 

Surat ' ikeputusan itu bertanggal 
1 April jang Iaul. 

- 

djika Pemerintah berpendapat pelaksanaan 
menguntungkan kapital asing, atau akan mengurangi penerimaan 
negara Lk. 200 djuta rupiah, maka Djaswadi mengandjurkan 
ja RUU padjak perseroan itu ditjabut sadja dan diganti dengan 
RUU baru. RUU itu menurut Djaswadi harus mengatur djalan te- 
ngah, jakni tetap mempertahankan tarip padjak perseroan jang su 
dah ditetapkan Pemerintah terhadap perseroan modal asing (mini- 

Andi jurannja itu didasarkan pada, 

setahunnja 

  
N.V. Nasional Asli 
Supaia Dibebaskan Padjak Perseroan 

adi “Andjuran Djasw 

ANGGAUTA PARLEMEN Djaswadi dalam pertjakapan de- 
berkenaan dengan di: ,,bekukannja” 

RUU padjak perseroan 1953 berpendapat, 
amendemen 

ebahwa 
akan amendemennja 

supa- 

nasional asli dibebaskan dari pa- 
djak perseroan dalam lima tahun, seperti halnja . dengan koopera- 

  

  

— SI GRUNDEL — 

Dae ae kalau tidak disebut du: 

lu. itu GEDUNG KESENI- 

# AN, bisa dikira gedung baru 

dekat GRIS itu GUDANG   
    

SEKOLAH TEOLOGIKA 
AKAN ..DIDIRIKAN DI 

MAKASSAR. 
Kantor Arsitek “de Gids” di 

Surabaja, mulai achir Mei jad. 
akan membuat sekolah teologika 
di Donggaja, Makassar, dengan 
ongkos kira2 Rp. 3.000.000 

Sekolah ini didirikannja untuk 
Jajasan Pendidikan Teologie Ji 
Indonesia Timur, ditanah jang lu 
asnja 18.000. meter persegi, jang 
dapat memberi tempat bagi 120 
orang siswa. 

Tanah untuk gedung ini diper 
oleh dari dana Panitia Geredja 
Zending Belanda, sedang Zending 
Amerika Serikat memberi soko- 
agan Rp.2.000.000. 

Bukan Badjak 
Laut Pilipina 

Hanja Perahu Je Kesasar 

Datuk Madjo Urang, Residen 
Koordinator Kalimantan Timur, 
alam suatu keterangan kepada 

,Antara” mengenai berita ,,Anta 
a” jang didapat dari ,,UP”, bah 
wa beberapa waktu jang lain 
oleh pihak berwadjib di Kaliman 
tan Timur telah dapat ditangkap 
badjak laut Pilipina, menerang 
kan, bahwa berita itu tidak benar. 

Beberapa waktu jang lalu dipe 
sisir Kalimantan Timur kelihatan 
sebuah perahu Pilipina jang ke 
sasar hingga kelaut Kalimantan 
Timur dan terdampar disebuah 
pantai. 

Selandjutnja Komisaris Suhartojo, 
dari kepolisian propinsi dalam hal 
ini menerangkan kepada ,,Antara”, 
bahwa sesudah perahu itu terdam- 
par, tak lama kemudian dapat dise 
lamatkan "kembali dan berlajar pu 
lang. 

Perahu itu bukan perahu badjak 
laut. Badjak laut dipesisir Kaliman 
tan Timur dalam hubungan dengan 
peristiwa itu ternjata djauh dari ke 
benaran. Keamanan: diseluruh Kali 
mantan kini telah memberi. tanda2 
jang menggembirakan, dan dapat di 
harapkan segera pulih kembali. De 
mikian Komisaris Suhartojo. 

Dulles: 
Tidak Ada Perwalian 

Bagi “Taiwan 

  

Foster Dulles pada hari Djum'at 
memberikan djamiran pada Kongres 
Kongres bahwa A.S. sama sekali ti- 
dak mempunjai maksud2 atau pan- 
dangan untuk menempatkan Taiwan 
dibawah. perwakilan. Ketua Panitia 
Soal2 "Luar negeri Kongres, Robert 
Copperfield, katakan bahwa dalam 
rapat tertutup Dulles telah menga- 
takan bahwa “dalam politik A.S. 
sama sekali tidak ada pandangan2 
untuk: menaruh Taiwan dibawah 
perwalian. “ Tetapi sebaliknja,  se- 
mua tindakan2 kita baru2 ini deng- 
an langsung — bertentangan dengan 
pandangan tersebut. (Antara).   

  

  

   
                                             

1937 itu ada 23.945.349,43 kwintal, 

tahun 1950 ada 21.332.136,51 kwin 

tal dan tahun 1951 ada 22.918.562, 

20 kwintal. 
KETJELAKAAN LALU- 

LINTAS. 
Pada hari Saptu tg: 18 April se- 

kira djam 11.30 mobil H-2002- ke- 

punjaannja harian ,,Tanah Air” tes 

Jah: mendapat ketjelakaan tabrakan, 
dengan sebuah sepeda motor. Ketije- 

lakaan tsb. terdjadi dimuka kantor 

Aniem Bodjong. Pengendara sepeda 

motor kabarnja putus kakinja dan 

terus dibawa “kerumah sakit Puru- 

:| sara. 

SMP/SMA 

ahun 1953 ini di garni- 
g akan ada lil orang 

anggota militer jang mengikuti udji 
an terachir dari SMP dan SMA jang | kembali Rp. 1.621:000.-—, suatu ke- 
diusahakan oleh. Lembaga Penam- | naikan dengan Rp. 716.000,— un: 
bah Pendidikan Umum Militer se-| tuk masa tiga bulan. 
tempat. LPPU tersebut dimulai se-| Pada triwulan pertama tahun 
djak dan selama ini tlh mengj 1953 telah dikeluarkan 251 buku 
hasilkan lebih kurang 195 orang mi baru, sedang disamping ini 60 buku 
liter jang berpendidikan edjadjar | djumlahnja telah dibajar lunas. 
dengan SMA, SMP dan SR, ma-! Selain bertambahnja uang tabung- 
sing2 76, 14 dan 105 orang. Ketjual an, Spaarbank mengalami djuga ke- 
li itu 33 orang telah mendapat naikan pada angka penabungnja de- 

ngan 191 orang. 
5 idja 

zah ahli ,,tulis tjepat”. # 

gian triwulan pertama tahun 1953 
dari '.,De Spaarbank te Semarang' 
sangat memuaskan. 

Telah diterima uang tabungan 
Rp.2.337.000,—- dan di bajarkan 

bahan perahu2 bermotor jang kini 
berdjumlah 38 buah,  pendidikan2 
tehnis, bantuan alat2 kepada para 
nelajan dll. Djumlah perahu2 besar, 
sedang dan ketjil jang dipergunakan 
dan. tertjatat dalam tahu itu ada 
6.383 buah dengan nelajannja seba- 
njak 38.477 orang. 

Selandjutnja dalam laporan terse- 
but. dikemukakan, bahwa sekalipun 
penghasilan ikan mendapat kema- 
djuan-kemadjuan, bagi seluruh ma- 
sjarakat belum djuga kemadjuan ini 
ada artinja, bilariana disamping itu 
tidak "ada suatu badan jang dapat 
mengatur pendjualannja, 

: 
PENTJULIKAN. 

| Surabaja: Ke sa nja, 
mn di Gambringan. C3 Binaikt-oteh 1 
|. & orang jang tidak” dikenal jang 
“mengambil tempat digerbong 'ke- 

las III. 'Sesampainja di Gubug 
pada kira2 djam' 7, pada ' waktu. 

a33 bye Am dalam gerbong agak gc- 
4 “Ia ng karena hanja mema Tampu 

n, Ke Tanpa ong 2 orang 
ing telah men ngkan sendja- | 1 

iumpa 
Djumlah Kerugian Sa ke- 

djahatan itu 1 belum diketahui. 

Dalam Baru2 ini seorang Bekel dari Ka- 
zoen Semaran lisoko-kidul ketj. Tengaran bernama 

I.W. telah didatangi 4 orang grom- 
bolan berpakaian aneka-warna ' dan 
bersendjata senapan. Grombolan Ia- 
lu mentjulik pak Bekel jang hingga 
sekarang belum diketahui nasibnja. 

SIDANG DPRDS KBS. 

Pada tg. 20 April j.a.d. djam 10 
pagi, DPRDS Kota Besar Semarang 
'akan mengadakan sidangnja ke tiga 
th. 1953 dengan pelbagai atjara. 

    

Francisco Matiaz, sebagaimana pernah dikabarkan dalam Suara Mer. 
deka” ini, adalah peradjurit PBB jang luka dan sakit, jang pertama 
tama dipulangkan, sesudah adanja tawaran P.M, Chou En Lai untuk 
penukaran tawanan-tawanan jang sakit dan luka-luka. Matiaz oleh fihak 
Utara disuruh berdjalan meninggalkan garis pertahanan Utara. Kemu. 
dian dengan seruan pengeras. suara diberitahukan kepada pihak PBB 
untuk mendjemput Matiaz jang 'berdjalan sendirian itu. Pada gambar: 
Matiaz, setelah sampai digaris pertahanan di PBB, di angkot oleh 

4 orang marinier ke sebuah hospital, 

     

        

  

      

 



    

Dari Ka $ 
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ini mungkin, 

rieste, kota NN Hita 3 
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000,000 dolla 
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'k ai R5 epa talia 
ini sudah tent 

- bali. Hobkio E 
ang nuhnja perdjan 

ngan Italia unt . 
|te. sebagai aa 
namun tentar 
masih diharu uh 
erah tersebut. 

Adanja tent 
kelihatan men 
atas daerah ts 
Italia di Ma 
ma .pasukan2? 
gal disana, Bala 

    

negara da ang 

anggota 2 
Serikat ata aa 
djah oleh negara a 

Jang mau ikut 
boleh memilih dua pokok 
ngan: “antaan, Tech Perseri 

        

katan Bangsa2 | 
atau “Pera Tn nisas 
pemerintah melal ka 
Azas2 Perserikatan Bang sad Ka 
rangan ini boleh ditulis didalam. 
bahasanja sendiri. Ne 

Jang menang dalam sajembara ka: 
rangan ini akan ditawarkan untuk 
tinggal di Markas Besar PBB “Gi New 
York, dibulan September — Oktober 
1953, dengan segala en Lan 
dan perdjalanan dibajar h PBB. 
Sepuluh hadiah Nana dan 

buat satu negeri tidak boleh lebih 
dari satu. Satu hadiah akan ditja | 
dangkan untuk seorang anggota or 
ganisasi dari satu negeri jang bukan 
anggota PBB, djika Esia jang 

“diterima tjuk up baik mutunja. 
Karangan2 ini akan diperiksa oleh 

panitia2 Oo rganisasi n#sional, “ dan 
dua karangan jang terbaik dari tiap 
negeri akan dipertimbangkan  oteh 
dewan internasional "jang terdiri da 
ri pembesar2 Departemen @ Penera- 
ngan dari PBB dan ahli pendidikan 
internasional. - Karangan? tersebut 
harus diterima oleh panitia? nasio- 
nal itu sebelam 1.Mei 1953, dan sia 
pa2 jang menang akan diumumkan 
namanja sebelum 20 Juni 1953. De 
mikian pengumuman Hope 
Penerangan PBB jang terlam bat ki 

5 

? Iperbatasannja ti 
an | perbuat apa2 

     

sni 
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Sebaliknja 
| Yugoslavia 

rintah militer 
mereka sudah 
membiarkan 
terhadap diri me 
'duk warga Italia 

mengharapkan d 
nja supaja ,.sta 
tetap dipelihara 
warga Italia 
pikiran ini tidak 
kannja dimuka u 
hanja membisikka 
orang2 jang 
kesana. aa 
aniaja oleh 
Italia. Pun dis 
bathin Mereka 
ngan antara 

: 
4 . 

8 

reka alami pada 
Sebagian terb 

kewargaan Ita 
nja. Mereka ini 
kewargaan2 lain 
mereka ingin 
kewargaannja 
diharuskan kem 
mana kemakmur 

Pada hari Kamis tgl. 16 April 
atas “undangan - ,,perusahaan2 
pengerdjaan karet“, wakil? Dja 
watan2 Materiil Angkatan Da 
rat, Udara dan Laut dan wakil2 
pelbagai Djawatan2 Kementeri 
an perekonomian dan perbura 
han telah mengundjungi ,.Iniro« 
dan pabrik2 Goodyear di” Bo 
gor, untuk melihat tjara pengo 
lahan karet dan barang2 karet 
jang sudah dapat dihasilkan oleh 
Perindustrian Dalam Negeri. 
Gambar: Di dalam ruangan Labo 
ratorium para tetamu dengan 

asjik melih 
kan dibawah 

S3 13 
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rendah daripada 

mungutan 
Djika soal ini 

mereka dengan 

kesenangannja 
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ah Mikrosk     ena 

via jg ditempatkan 

kegelisahan di Tries 
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ja 

an pem 

angkan 

hen 

ran, 

     su sai 

ah, Taat: 

saling! 
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Ta 
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£ 

dollar. 
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Kn ebnaa amaian. de 
embentuk Tries- 
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Inggris—Amerika 

21 eninggalkan da- 

Inggris—Amerika 
Tanaka 

Pe 

5 nsaf, bahwa 

stabilitet 
nduduk “ warga 

sela- 
g jtu masih ting- 
tentara 

t 
Yugosla- 

idak djauh dari 
k akan - mentjoba 

menimbulkan 
te. 

sad aaah:. 1 menga 
ota Tries tadi 

dibaw ae peme 
Inggris-A 
asti 

merika, 
tidak akan 

kan sewenang? 
reka oleh pendu 

duk Trieste 
alam hati 

tus 

tidak sedikit 

ig 
ketjil 

Guo” sekarang 
Tapi nduduk 

mengandung 
berani melahir 

umum. Mereka 
annja kete elinga 

berkundjung 
ha awatir akan di 
ongan extremis 
ping ini dalam 

: 2 Pb 
sutji dan keinginan 
mengenjam kema 

duk Trieste ka 

Bak h 
Hanja 

imbul perdjua- 
sme jg 

untuk tetap 
kmuran jg me 
waktu ini. 

dari pendu 
bangga akan 

ang  dipunjai- 
mengingini 

sadja 
mempertahankan 
ee 

ka hadapi sud jh 

tidak 
Ii ke Italia, di 

akan mere 
asti djauh lebih 
jang sekarang. 

Bagaimana kalau dgn pe- 

suara? 
ihadapkan kepada 
alan pemungutan 

rsuara maka sebagian 
lah akan bersedia 

panggilan patriotism 

terbesar ma- 
mengorbankan 

menunaikan 
e. Walaupun 

  

  
Usal Interpelasi Su 
Teptang Botjornja Udjian 

menija ' berita2 
kabar Pan 

2 “3 x A tahun 

Tan ari an 
tsb. diatas ditund 
Djuli 1953, Meng 
tahun jg lampau 

ANGGOTA PARLEMEN Sutar- 
djo es. (PIR) tih. memadjukan usul 
interpelasi mengenai kabar2 tentang 
botjornja :naskah udjian SMA dan 
SMP tahun ini sebagai berikut: . 
Mengepokak pemerintah untuk 

memberi djawaban dalam sidan 
PR terbuka atas pertanj In. 
tersebut dibawah ini: 

1. Apakah berita lentng pembo- 
tjoran dan memperdagang nas- 

kah udjian penghabisan Mp “dan 
SMA untuk tahun 1953 3 enar? 

2. Oleh karena perbuatan itu telah 
terdjadi berulang-ulang dimasa lam 
pau, usaha apakah jang telah didja 
Jankan oleh Menteri PP PK dala am per 

mulaan tahun ini untuk me ntjegah 
terulangnja kedjadian tadi? Na 

  

    

Mu 

17 
buatan sematja: 
hingga perbuat: 
telah mendjadi. 

        

tjurang, jg 
perdagangan . 
ngat merosotkan. n 
menterian PPK 
SMP dan SMA, 
penghabisan ditun 
rugikan, 

Selain Sutardjo, 
nanda-tangani 
Mr. 
berfraksi), Koesn 
(PSI) dan Kobar 

  

3, Tindakan? corteetict: jang. ma- 
na telah didj alankan oleh Nana, 
PPK terhadap pegawai2 jang ernja, 
ta turut bersalah selain dari pada 
menjerahkan perkara itu kepada pe 
nuntutan dimu utk hakim pidan a? 

4. Tindakan2 apa jang naga atau 
jang akan didjalankan Lgu enteri 
PPK untuk menghapuskan, etidak2 
nja memperketiil karatan 3 ang di 
derita oleh beribu peladjar sm P dan 
SMA. diseluruh. Indonesia Tanba antaran 
kediadian jang tersebut diatas? Dan 
apakah pemerintah bersedia segera: 
memberi istirahat selama satu 1 bulan 
kepada para peladjar, jang Mepaak 
menempuh 'udjian itu? 

Usul interpelasi itu AI 

da pertimbangan2 sebagai 

.. 

| miliki sendjata 

'hukuman mati. 

. melanggar undang @ 

umur: hidup. erikut:   

    

as 
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anja 
» Angen 

Teuku Aa 

HUKUMAN MATI 
NJIMPAN SENDI. 

Pemerintah Inggris 
Kenya hari Kemis 
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embesar 2 tingsi 
jakin bahwa 

kepada rakjat. 
epada mereka “ditanjakan Es 

mereka lebih suka kepada! 
daripada dikem-|k 

maka seba- |/terd 
member ikan suara | Bura 

Tapi apabila kepada rak-! 
F n apakah mereka lebih |4 

sekarang daripa- 
italia, ma-| 

Merdeka” 

akan 

Guo” 

sar2 Barat jakin i 
suara tentang ini 
untuk meneta 

adikal j 
rtai Kom munis 

aka 
pkannja. 

inter 

koresponden 
jang 

i, bahw: 
diterima 

pakan 
perekonomian 

tambahnja dengan utja- 
sungguh2- ,,rakjat Trieste 

selama- 
bawah kekuasaan pendu- 
g, sekalipun pemerintah 
bertindak sebaga 

bernaung buat 

1 

unis 

aerah jang semend ji: ak 
berabad- iba d laman nja merupakan 
penjerangan djalan dibenua Ero- 

Waktu koresponden ini “mena 
njakan kepada Vidali bag gaimana 
pikirannja mengenai. kepe entingan 

dia 
peta 

dan 
“djarak 

u dengan 

sudut strategis, 
kepada sebua ah 

didinding 
engan djarinja 
pelabuhan itu 

Honbaris 
»Ditilik dari sudut ini, 

nja, ,,maka Trieste Pa 
akan sangat penting 
Amerika.” 
dengan tje i at, 
tiba2- 
tidak boleh m 
ngan dalam 
dianutnja, 

pasti 
artinja bagi 

-Tapi,” ditambahnja 
seolah-olah . dia 

bahwa “kenjataan 
mendjadi pertimba- 
adjaran partai jang 

»Gjarak antara perba 
ara sudah tidak begitu 
dim perang modern.” 
seorang Solomon 
sekutu d 

maksudkan: na 
aksana itu) sanga 

ikan ' setjara adil me 
Trieste dimasa depan. 
itu mempunjai hara 

tipis bahwa baik Italia 
via akan bersedia me 

tjara penjeles 

mengingini 
ut - Daerah 
balikan kepada 
tidak itu sadja. 

bang 

zone A dan B 
meliputi 

esar  berwarga 

zone ini, 

d-abad, 
i pembesar2 
kan siapakah 
Italia setjara 

jg ter 

pengawasan pemerin 
Inggris—Amerika. 
berada dibawah 

penduduk, kira2 
ja warga Italia. 

sepe 

an dengan : se 
dua zone itu La 

h Merdeka Trie 

kepala daerah. 
i harapannja 

Serahkan sadja pada 
Italia ? 
pendapat 

g penduduknja 

3. 
ini jakin, 

tjahan antara 
Nela 

Perpeaha an inilah jang pada 
penghalang 

untuk membuka perundingan an 
Perpe 
tangi 

negara 
ntjangan2 utk. mem 

Sela 
ada 

Perpetjahan 
nadju 

mendjadi 

Nana lavia. 
Patatap mer 
antara nek 

in 

tahanan Eropa 
kemungkinan 

Tah 
engganggu ken 

gan ekonomi 
n Jugoslavia. 

Ge. “Inggris “di 
satu 

ra apnjangaa penjelesai 
djukan ktngal pada 

bahwa tidak 

soal ini ber-f 
soal inij 

hasil pe- 

jang ' me- 
Trieste se- 

jaitu Vistorio Vidali, me- 
gakui dalam 'suatu pin ekslu- 

dari 
an pasukan? Inggris-Ame- 

satu faktor pen- 
daerah 

Santa 

Komunis. 

bagi Ing 

kata 

2 Trieste ja- 
Arntukan seora ani So- 

bi Sule- 
ren un 

aian jg 

semua 
Merdeka 

kota Trieste jg 
didiami oleh kira2 390,000 djiwa, 

Italia. 
warga Slavia tidak-se 

djumlahnja di z 
n antara kedua bang 

Sa ini sudah banjak pula terdjadi 
sedjak beraba 
ngat sulit 
untuk menetap 
masuk warga 
gis dan siapa 

sehingga sa- 
sekutu | 

ethnolo- 
jg tidak. Zone A ada 

- penga 
layia . mempunjai .kira2 

jg ne- 

sudah sa 
bersedia 

ne B dari kekuasaan- 

beberapa 
pembesar2 tinggi Sekutu djalan 

n jang-terbaik ialah me 
kepada Italia 

dan beberapa desa2 
seba 

erdiri dari warga Ita- 

bahwa 
ma dalam menjelesai 

Ikan masalah Trieste ialah meng 
Italia 

antara 

   

jai Ka 

  

jaitu 
telah tewas ketika 

gkapi dan 
karena kak Katana mereka terlalu enak, jaitu didjadika In 
kee! Maja sembahjang tadi dilak 

urut upatjara PENA Budha, seba- 
un sesudah achir pera ng. , 

ini dipimpin 
Hana didepan tempat 
NeanA ikan patung 

Tn 

  

4 Roh" Kod dok... Ha 

achir 2 ini telah dila- 
untuk ngnaman ikan 

tahun jd. Yahluk 
danaduk 'dalam pabrik2, 

swi- 
gusaha 

                 

£g selatan, 

  

kukan oleh para peng nahan 

        

oleh pendeta? jang berpa 

emudjaan. Di 
codok, besar2. 

kaum Hana usaha dan 3 
Mn ja... untuk mem 

na 9 ker mudi ian aa kan da 
man usia yang 

  

  

      

   

  

          

Babadan: 
: 1g Harus ) 

Gunung 

Ma 
|. meluntj 

“sedikit ketaku 2 
tuk mentjapai pos Nan 

. mala Muntilan dan Babadan 

“5 

   

    

bat anan jang 2 mewadal, 
Dukun) 

sopir, 

disini saja katakan ,,me 
ini na lah dalam ar- 

Kalau 
njeberang”,   

  

  

Maen sumber? di Rangoon, 
di Burma utara terdapat 12.000 
serdadu Kuomintang, jang telah 
metarikan diri dari Tiongkok, NP 
tika tentara Kungchantang 
ngedjar mereka. Di Hipeaa ka 
kan2 Kuomintang tadi melawan 
pasukan2 pemerintah Burma dan 
dilaporkan pula bahwa mereka 
bertempur bersama2 kaum pem 
berontak Karen melawan pemerin 
tah. Menurut pihak Burma pula, 
pasukan2 Kuomintang tadi mene 
rima perbekalan dan perlengka- 
pan melalui udara, dari arah Mu 
ang Thai. 

Pertempuran hebat antara 
tentara Burma dan “Kuo- 

mintang. 
Menurut berita2 pers di Bang- 

kok, seribu anggota 
Thai jang hidup dibagian timur 
wilajah Burma telah mengungsi 
kedistrik Maesai, propinsi An 
rai, 
ang 
pat tinggal mereka terdjadi 
fempuran hebat antara ten 
Burma dan pasukan2 T 
Kuemintang. 

Menurut berita2 tadi, kaum 
pengungsi tsb membawa segala 
harta benda dan ternak mereka, 
suatu hai jang menundjukkan bah. 
wa mereka ingin menetap diwila- 
jah Muang Thai. (Antara) , 

Perintah tangkap anggota 
parlemen Thai jang 
kan diri ke Laos. 

» 

a 

3   
diudjung utara wilajah . 
Thai, karena didaerah 2 

per- 

  

merintahkan 
Orang anggota 
Thai, jang sedang ditjari: 
pemerintah Thai berhubung 
ngan pertjobaan untuk m 
lingkan kabinet Phibul Son 
ketika bulan November jl. 

Diperoleh keterangan bahwa 
anggota parlemen Dea me 
Tang Sirikhan, tel 
diri dari: Muang 
Si ai Mus Tainnja jang 
ditjar ri2 oleh polisi. Perlu dite- 
rangkan disini, bahwa, Tiang Si- 
rikhan ketika Perang Dunia T 
mendjadi salah seorang -pemim- 
pin gerakan perlawanan Thai ter- 
hadap Pepana 8. (Antara). P 

       

    

Djerman Timur 
Angkat Sendjata 
KOMISARIS TINGGI Amerika 

di Bonn hari Kemis menerangkan, 
bahwa menurut ,,keterangan pelba- 
gai kalangan”. Djerman Timur pa- 
da tgl. 1 Maret tahun ini telah me- 
manggil 120.000 pemuda untuk me 
ngangkat sendjata. Selain daripada 
itu 25.000 orang dimasukkan ' da- 
lam organisasi2 militer seperti poli- 
si perbatasan dan- polisi pengangku- 
tan. Kira2 400.000: pemuda.  dima- 
sukkan dalam ,,lembaga untuk olah 
raga dan latihan teknik”. jg menu- 
rut komisaris t tinggi itu merupakan 
organisasi permulaan kemiliteran. 

1 

  

waktu ini baik oleh Italia maupun 
|oleh Jugoslavia akan. bisa. menga 
tasi masalah minoriteit jg tinggal 
didaerah2 jg akan dikuasai oleh 
-hegara itu masing2. 

T 

takan, bahwa t 

dah 

tu dju 

timbangan ekon nomis 
phis. 
Oleh 

satu g 
rut Bau gannja 
akan memberi perbedaan apa2 

Trieste dan desa2 dipantai jg pendu 
duknja- sebagian besar terdiri dari 
warga Itali di Zone B dikembalikan 
kepada Italia. 

Kalau ini diterima maka pem 
besar itu merasa harus diadakan: 
(penukaran penduduk, nana 
penduduk warga Siavia didae 
Italia diberikan kebebasan anta aa 

| kembali kepada Jugoslavia, Tan 
penduduk warga Italia didaerah 
jang dikuasai Jugoslavia diberi 
kesempatan untuk kembali kedae- 
tah jang dikuasai Italia. Mereka 
jang masih tetap tinggal didaerah 
lang dikuasai masing2 negara ha 
rus memilih kewargaan dari ne- 
gara tempat mereka tinggal. |” 

Diakui Aap penjelesaian ini 
akan lebih sulit lagi dapat diteri 
ma oleh marsekal Tito, oleh kare 
na keadaan kemakmuran jang le- 
bih baik didaerah jang dikuasai 
Italia akan sangat menarik bagi 
warga Slavia jang sekutang ting 
gal didaerah itu. Walaupun daya 
kian, beberapa pembesar2 sekutu 
jakin, bahwa penjelesaian ini akan 
diterima djuga oleh Tito  supaja 
dapat diachiri persengketaan anta 
ra negerinja dengan Italia.   

sukubangsa | 

iongkok | 

(Aneta). 

Seorang pembesar sekutu menga- 
idak akan - mungkin 

menetapkan batas daerah ethnologi 
oleh karena penduduk ' Trieste su- 

sangat ber rtjampur aduk. Dika 
takannja selandjutnja, bahwa tak' sa 

ga diantara garis2 perbatasan 
| jg dike Seukakah didasarkan atas per 

atau. geogra- 

karena san harus ditarik 
aris dimana sadja, maka menu 

garis itu tidak 
sela 

ma garis itu menetapkan bhw kota 

                   
atan an aan Pa dan men 

$ Tinngiok Jcuo mintang tadi 1 sebagai agr 

Menurut berita2 pers di Bang- | 
kok, pemerintah Lang telah me-j 

2 eri ian Sovjet Uni, m 
Ba 

anakan | ah 3 

S 

ajukan" “kepada PB 

dinja 
dibawah 
Tapangan telat dimana 

lam 

pagi mulai memperdobat. 

| terh: idap 
supaja Pan 

2th pr penjar. 

   

Aga 

  

Pera Bom |: 
-IDi Buenos Aires 

Ternjata Seorang Bangsa 
Amerika : 

POLISI DI BUENOS 
telah me 
kenal sebagai bangsa fa rika 
dan disangka telah Bapa! 
lemparan bom pada Rebo malam 
ketika Pena Peron sedang me 
ngutjapkan pidato didepan rapat 
Beni terdiri dari kl. 150.000 
aernp, Orang tersebut bernama 
Estaban Jacyna asal dari New 
York. 

la ditangkap setelah dikepung 
oleh chalajak ramai ketika ia hen- 
'dak lari naik tangga sesuda ht terdja 

ledakan disetasiun ke Kn 
tanah jg terletak dibawa 

presiden | 
Peron mengutjapkan pidatonja. Ka- 
barnja orang tsb. dilahirkan di 
Lithauen. , 
Pengumuman? resmi mengata: 

kan, bahwa 6 orang telah tewas da 
peledakan2 bom dan dalam kelp 

adaan panik jg terdjadi di Plaza 
Maye pada Rebo malam ah Se- 
mentara itu menurut “berita2 tidak 
ea ada sekurang2nja 150 orang 

luka2. (U.P) 

  

endja agaan Kesaha 
Ka Buruh Russ 

“Sebagai hasil d daripada 
aka se- 

Ka 5 ta- 

     

perhatian pe 
Hanana bu- 

disiri | P 
Wa bana kebun 

baka Uni dan Dewan Pusat Se- 
rekat Buruh Sovjet empunjai 
14 ana penjedban ilmu pe 
ngef: jang chusus mempela 
dpat sb jang bertalian dengan 
perlindungan Na buruh 
dan penjakit2 jang lazim diderita 
oleh buruh dalam mendjalankan 
pekerdjaan masing2. dari 
4.000 ahli kimia, fisika, dokter 
dan faal aon ikut bea. 
rantas penjakit2 tsb. tadi. 

: Antara). 

  

2 Aa 
h ruh, dapat “dikemu' 

    

Andjuran Bun che 
Untuk Menarik Lp 
Da an Timur Dekat 

Pihak Barat 
PEMENANG HADIAH No: 

  

Apabila Pia mempeladja pe- Ig 
mungutan suara paling bel akta 
ini di s Tan umum Perserikatan 
Bangsa2, demikian Bunche”, makaj 
nistjaja kita dapat melihat 
pia ungutan Ka mengena A3 

Oorea meliputi djuga India da 
Pakistan jg berfihak kepada Barat.” 
Bunche menerangkan, bahwa ke- 

adaan sematjam ini tidak mungkin 
terdjadi dua tahun jg lalu. 

Solidaritet adalah  perkemba- 
“masalah 

Ralp Bunche. 

bertalian dengan 

(AFP—Aneta). 

demikian 

Karena Mabok | 
Serdadu2 Australi Lem- |: 

-|parkan Granat Dim. Cafe 

” 

ngan 

agres. 
es 

1 y 

    

i dalam 
daan “mabok telah banana 
buah granat. kedalam sebuah 

cafe SO, Kure, pangkalan ar- 
mada di Djepang Tengah. Menu- 
rut 2 Kena" “ti- 

polisi Djepang segera menang 
pemabok2 tadi, setelah ter adi 

Polisi militer ' Commonwealth 
Inggris minta supaja ketiga a serda- 

lu disebut disini, bang pembe- 
sar2 Djepang tidak pernah meng- 

tutan Inggris supaja ser- 

djuga 
li oleh pengadilan militer Com- 
monwealth, apabila mereka mela 

3 'perledakan tadi 

du tadi Nan ke padan nja, te- 

akui tun 
Commonwealth — seperti 

kukan kedjahatan 

Juan jg 8 sesungguhnja: jeep jg 

|Sebetulnja jang kita lalui ini 

AIRES | 
seorang jang di | 

| Berapi di Ban dung: m Mereka 

- Ak 

bahwa MENtA 

' tjak Merapi masuk di. 

saja 
tumpangi musti menjeberang ma- 

Isuk dalam sungai, Sr sampai se- 
ba 1 2 Ng motornja te- 

an atjet kedinginan. 
Na maka ter Pala 

Aa 2 na 1g 'dubbele cardan untuk 
mengurangi . .bahaja terge lintjir. | ' 
Keluar dari sungai, jeep terus 
menjusur sungai Kali Senowo. 
Djalanan sempit, tepat untuk 1 
jeep sadja.. Selain djalan  remit 
be Un sebelah selatan djalan 
tepat ada “djura ang jang  tju Ken 

U- 

Ta bukan djalan umum, hanja | 
»bos-pad” sadja, Tani ber 

1 bung meningkatnja bahaja gu- 
nung Mera rapi, m maka oleh pendu- 
duk setjara' gotong rojong Pi ala- 
nan di bikin lebar. 

 Rakjat sumbangkan seba- 
gian ladangnja. 
dipudji kerelaan rakjat ini, 

elain mereka membantu te- | 
untuk melebarkan — dijalanan | 
sa an dilalui benaan" 

paksa memberikan seba- 
Lal "adanya ig menepi dia | 
Dan mpai didesa Grogol de- | 
Sa djagaan Krindjing, 

kurang lebih 200 orang 
penduduk desa giat beramai2  me- 
lebarkan djalanan. Gembira mereka 
menjambut “kedatangan jeep kita: 
jeep ini adalah jeep ig no. 4 mela- 
lu djalan tsb. setelah  dilebarkan. 
Jg pertama kali jeep jg ditumpangi 
drs.. De Neve, kepala Dinas Gu- 
nung Berapi jg menindiau  Babadan 
dalam bil aa Maret jl. Yg kedua dan 

hf kerig P3 ialah jeep2 rombongan ba- 
pak bupati Magelang jg djuga meng 
adakan pe. enindjauan didaerah2 jg 
bisa berbahaja akibat gunung Me- 
rapi 

  

Patut 
te ahaaa 
naga, - 
ini Ka 
mereka 
gian ta. 
lan 
kat po 

1 un 

ag 

2... Pos pendjagaan Krindjing. 
ya mpir sedjenak kita di pos 

aan Krindjing, didesa ter- 
Tea alam perdjalanan kita me- 

Ragi pos pendjagaan Babadan. 
Pos pen saja gaan di pagar Jing ini 

sifatn nja. Alena seperti pos pen adja- 
gaan 3 Selo, masih merupakan 
pos pendjagaan darurat, belum 
punja denga at jang tetap. Kabar- 
ni tak lama lagi akan dibangun 
empat pendjagaan jang perma- 
5 dengan biaja Rp. 26.000. 
Pendjaga2 dalam pos ini ialah 

sdr. T ekad dan Djainuddin, ke- 
duanja pegawai Dinas Gun nung 

su- 
berada di 

. Selo, 
hampir sebulan 

Krindjing. Ser 
di jing ini : 
telpon radio-telephone 

jang dapat menghu- 

   

dan 
klan 
ungkan Krindjing dengan Baba- 

dan, Muntila an dan Plawangan 
(Kaliur urang). 

Krindjing adalah sebuah ke- 
lurahan. Menurut pak lurah Pra- 
wirored djo, katanja esanja selalu 
era Jang perlu mendapat per- 

n ialah An pendjagaan 
pos “Krindjing. jang kalau hudjan 
selalu botjor. Untuk mentjukupi 
kebutuhan makanan sehari2, se- 
minggu sekali mereka turun ke 
Talun untuk berbelandja. 8 Km 
djalan kaki, naik turun alam pe- 
gunungan, su ngguh berat. Djalan 
dari Krindjin - ke Babadan 
rumpil lagi dan melalui hutan 
lantara na djalanan 

ik Pa 
2 Ri rut tjatatan, 

1278 meter Pa perm 
an Mat 

Babadan bukanlah suatu pedu- 
kuhan. Disana jang ada tjuma 
banguna tempat pendjagaan sa- 
gita) jang sudah didirikan sedjak 

TG lu s La tempat perlindungan, 
ada seb 
kini jang tinggal hanja ba- 

'ngu Haa perlindungan sadja.. Ru- 
mahnja sudah dibumi hanguskan 
dimasa revo lusi jl. Tempat per- 
lindungan ini dibuat dari beton 
alam ya sempit tapi 

'kuat. Untuk memasukinja ' kita 

be 

inggi Babadan 
uka- 

musti Ha sebuah terowongan 
dari beton djuga, jang hanja tju- 
'kup dilalui satu orang. 

Da ruang perlindungan 
ilah 

18 
9 siang malam. bekerdja, 

Dean sdr2. Supian dan sdr. Su- 
| hi, keduanja dari Dinas Gu- 
nung Berapi Bandung. Patut kita 
puddih ketabahan sdr. 'Sugandhi, se- 
orang pe. “nyaa berumur kira2 18 
tahun, untuk suka bekerdja ditem- 
pat jig sesunji itu. 

Peralatan di pos Babadan boleh 
dibilang ' lengkap: ada seismograaf 
untuk mentjatat  getaran2 gunung, 
lada telpon dan ada radio-telephone 
»Tank-zet”. Kedua pegawai ini di 
"bantu lagi oleh 4 orang pa rdja 
2 | Krindjing. Menurut keterangan 

7. Supian waktu kita tindjau. tadi, 
pa kalau malam aya merah 
iberapi kelihatan meleleh dari. pun- 

Kali Apu, di 
antara gundukan Pasar Bubar dan 

2 | Gada ungkur Dewasa ini tiap 
|harinja te. rtjatat getaran paling ba- 
injak 8 kali (s ebulannja 240 kali)! 
Laya belum sampai di Selokopd 
nDuwur dan Selokopo Ngisor. Per- 
Iu diterangkan, bahwa bagi dae 
Muntilan bahaja tetap . masih ada, 
tetapi gevaar-zone jg terbesar ialah 
didaerah pen amatan Selo (kabupu- 
ten Bojolali). 

Pembangunan 
Untuk menindjau  adanja persia- 

pan2 pengungsian penduduk didae- 
rah Muntilan, pada hari Kemis 
siang jg lalu bapak bupati Mage- 
lang Idodibro oto, bersama wakil re 
siden Kedu bupati Sosrobusono, we 
dono Muntilan dan beberapa orang 
lainnja lagi telah mengadakan pe- 
meriksaan di Krindjing dan Baba- 
dan serta desa2 disekelilingnja. Mes 
kipun persiapan2 untuk pengungsi- 
an telah selesai, tetapi penduduk be 

   

djembatan2.     dak menimbulkan. korban, tetapi 

perkelahian. 

tapi pihak Djepang m u.Per 

dadu2 
serdadu2 Amerika — diadi 

orang2 Djepang. 

  

te 
lum djuga mau mengungsi. Anta- 

   

Menjeb 
Su umbangkan Tamil Untuk Bikin 

“dh h: Wartawan Kita sendiri — 

kata p 
menjeberang 

tang takut karena n 

POM Dan jalanan, djarak jang 
untuk 
Muntilan 

ialah menurun menjeberang kali 

kita | 

abakin i 

terus 'B'B 
Pu lea 4 km. ks 

F£ Bal landa sebelum perang A f 

uah rumah pegawai, | 

kukuh | 

  

                                                                                                              

Laporan Dari Lereng Merapi : 

Pos Jang Terpengjil 
erangi Kali Senowo—Rakjat Gugur 

Djalanan 

ak sopir Sastro sambil memasu kkan handle cardan, dan jeep ber 
i Senowo. Dalam hati saja mengikuti,do'a pak sopir dengan 

me lihat rumpil remitnja perdjala nan jang harus kita tempuh un- 
gunung Merapi di Babadan dilereng sebelah barat, Sebetulnja djarak 
tak begitu djauh, hanja kurang lebih 17 km sadja, tetapi berhubung 

sependek. itu telah kita tempuh dalam waktu hampir safa djam. Pa na jcep hanja sampai didesa Talun (ibukota Ketjam atan 
dan setelah keluar dari desa Yalun, udjian pertama bz Ng 

Senowo jang tjuram penuh batu? itu. 

|ra nja telah diselesaikan pembuatan 
| dje embatan Tlatar diatas kali Pabe- 
(lan: n: djembatan ini dibuat dari kaju 

an pandjangnja ada 60 meter. Ada! 
nja djembatan ini perlu untuk me- 
lantjarkan Deen penduduk 
dari Sawangan ke Dukun, Djuga se 
lesai dibuat djembatan Kadiredjo, 
panda angnja 20 meter.  Djembatan 

. guna menolong rakjat desa2 an 
ya ra Kali Lamat dan Kali Blong- 

|keng, jg bisa terantjam kebandjiran 
paka Merapi sampai meletus. Selain 
kedua djembatan tsb., pun akan di 

| bua t djembatan2 di Ketunggeng 
|dan .Gunungpring “jg periu djuga 
(antuk lantjarnja pengungsian. Sa- 

| jang pembangunan djeribatan2 tadi 
be lum bisa dimulai, karena tidak 
ada vang. 

  

Diktator 
Trajillo 

Penierentahannja Minta 
Korban 50, 600 Orang 

MENURUT suratkabar ,,Exi- 
10”, suara kaum pelarian dari Re 
publik Dominika jang Aj 
di San Juan de Puerto Rico, dic 
tator Republik Dominika Djen- 
dral Rafel Trujilio kini mengobar 
kan “terror lagi terhadap kaum 
Oposisi. 

4 

Uang belum keluar, 
Sampai sekarang segala biaja 

ip cmbangunan guna hadapi ben- 
| jana Merapi dipikul sendiri oleh 
| merintah daerah otorncom Ke- 
|du, Menurut wakil residen Kedu, 
| bupati Sesrobuseno, hingga ' kini 
|Kedu belum menerima uang bia: 
|ja dari pemerintah propinsi, mes- 
kipun kabarnja pemerintah :pro- 
pinsi telah menjediakan uang Rp. 
500.000. guna ' persiapan bahaja 
|Gn. Merapi. Dalam pada itu di- 
terangkan, bahwa untuk memba- 
ngun pos pendjagaan Babadan sa 
dja direntjanakan biaja sebesar 
Rp. 130.660 

Suratkabar tadi mempersalah- 
kan Amerika Serikat dan menga 
takan bahwa Amerika bukannja 
menentang, melainkan menjokong 
diktator tadi. 

Pihak pelarian tadi telah kirim 
surat kepada Presiden Eisenho- 
wer, dalam mana dikatakan bah- 
wa sedjak. . Trujillo merebut ke- 
kuasaan di Republik  Dominika, 
pemerintahnja telah membtinuh 
lebih dari 30.000 orang Domini- 
ka dan lebih dari 20.000 orang 
Haiti,” sedangkan ribuan 'orang 
Dominika lainnja telah melarikan 
Jiri dari tanah airnja. d 

Seterusnja ,,Exilio” 

pe 
d 
b 

& 

5 io” kabarkan, 
bahwa achir2 ini pemimpin -bu- 
ruh Dominika Mauricio Baez te- 
lah ditjulik dan dibunuh oleh 
agen2 Trujillo di Havana, Cuba: 
(Antara-Tass) 

Mengenal pahlawan2. 
Sekianlah serba singkat tentang 

pos pendjagaan gunung Merapi di 
Krindjing dan Babadan, dua tem- 
pat jg musti mendjaga keselamatan 
ribuan penduduk di daerah Munti- 
lan, jg seterusnja disamping pos Se- 
lo dan Plawangan pun harus men- 
djaga keselamatan djiwa penduduk 
didaerah Bojolali. Semua pengawal2 
pegunungan ini bekerdja ditempat 
sunji, djauh dari keramaian tapi se 
lalu berdekatan dengan bahaja. Pah 
lawan? ini banjak tak dikenal, kare 
na memang mereka bekerdja dim. 
kesepian. Itulah sebabnja maka sa- 
ja memerlukan mengadakan penin- 
djauan dipos Selo, dipos- Krindjing, 
dan Babadan, dilereng2 Merapi se- 
belah Utara, Timur dan Barat, dju 
ga ,,mendirgantara” dari udara. 
Tak lain dan tak bukan, utk mem- 
perkenalkan ,,Apa dan Siapa” pah- 
lawan? gunung jg tak kita kenal 
ini, dengan pedoman: ,,Eere wien 
cere toekom.t”, . Hormatilah siapa 
jg pantas kita hormati! Semoga ter 
tiapailah maksud pelaporan saja 
ini. 

3 

Malan Menang Lagi 
Kemenangan Partai Na- 

sionalis Dalam Pemilihan 
Umum Afrika Selatan 

Partai nasionalis Afrika Selatan 
menduduki 80 kursi dalam parle- 
men baru dan dengan demikian men 
tjapai" 'kemenangan dalam pemilihan 
umum. AFP menambahkan, bahwa 
dalam hasil2 pemungutan suara per 
tama mullanja partai nasionalis dari 
perdana menteri Malan djauh 'ter- 
tinggat belakang. Pada pukul 19.00 
waktu setempat, keadaan berubah, 
dan ketika itu partai nasionalis telah 
berhasil merebut 5I “kursi, partai 
persatuan 49 kursi dan partai La- 

17 April 1953. bour 4 kursi. (Reuter). 

LELANG 
SENEN 20 APRIL 1953. PAGI 
djam 9.30. Dj. 'WUNGKAL 
Neo. 27 (umah udjang) Inb. Tn. 
B. H. JONGEJANS dari Revimy. 
Priksa MINGGU djam 10—12 
dan 4—6 sore. 

Prabot Holland seb. besar d.a. chrmnikk.. zitje-krsi/temp. 
tdr. kanak, Mesin Kaki PFAFF — Koelkast Westingh — 
Sen making, Sa Servies al 

  
Babatan 3 

  

    

  

  

Untuk menjembuhkan 
segala penjakit jang 

disebabkan 

masuk angin , 

minumlah 

      
  

  

  

Ou ai IMU 
Occultist) 

FALAK 

Kesulitan2 dalam hal2 seperti penghidupan, perdjodohan dan Jain 
lain. ja an/Njonja akan dapat djawaban2 jang yajok dan ber- 

ti Rahasia tanggung 2 gang teguh 
kut NAMA dan UMUR dalam satu envelop dengan porwssa 

G. RAWAL Kotakpos 170 — Bandung, 

. 

  

  

Ahli Gigi 
OKI TIK HONG 
Sebandaran 20 La Semarang 0 

3 

& 

gala pekerdjaan gigi dengan menggunakan perkakas paling Nai dan. satu-satunja alamat jang terkenal dengan prak- 
puluhan tahun. Tarip ringan. 

Ha Praktijk: PAGI djam 8 sampai 11, SORE djam 4 sam 

  

  

elalu Sedia Matjam2: 

Horloge — Wekker — 
Trima REPARATIK 

dgn. GARANSI jang 
memuaskan. 

  

Lontjeng 

HORLoGcERE ITA 
KAUMAN Ng 21 

  

SEMARANG.          



  

  

        

  
Ha, Ha : 

         

FLY TO EUROPE AND THE ULS.A. 
JAME OUKKSTEP ..... 

PROGO III No. 45 SEMARANG | | 
Levert eten  buitenshuis, djuga. 
buat kantoorlui dan keperluan 
buat picnicken. 5 : 

.. BUKU : 

| Kinual Proble 
Bahasa Indonesia. oleh : Sapphire. 

$ Kuntjinja SORGA RUMAH TANGGA: 
8 Rasianja SORGA PERTJINTAAN, 

'“ Pemimpin SORGA PERKAWINAN: 
“ Rasianja supaja BISA HAMIL, : 
# Rasianja MEMBATASI KELAHIRAN, tanpa obat atau: $ | 

alat-alat, 4 Ti : R3 
“ Kunfji Rasianja MEMILIH anak, jg bibitnja ,,SEDANG 
DITANAMP bakal mendjadi anak Laki2 atau PEREM-! 
'UAN, — menurut suka sendiri, — jg. 1002 TJAKAP 

atau TJANTIK, SEHAT, PINTAR dan BERBATIN LU- 
HUR! Dan 1001 matjam RASIA2 LAIN, jang MAHA 
HEBAT tapi sangat PENTING bagi orang2 dewasa!!! 
Digubah menurut pendapat 25 orang Professor dan dok- 

ter pelbagai bangsa jg. sudah kenamaan diseluruh dunia. Pe an KAA PA One ve ja " “sa anang maa 3 n 
PERHATIAN: Buku ini telah diperiksa oleh Kedjaksaan Agung di Djakarta dan berdasar- 

5 kan Ilmu Pengetahuan, jang lajak diketahtii umum, maka di-izinkan pula, 
“dengan sama sekali tak ada perubahan. Hanja harus didjaga keras dja- 

. ngan sampai terdjatuh kedalam tangan kanak2. Karenanja, kami mohon 
bantuan para orang tua anak2, djangan sampai anak2 mereka, jang masih 
belum dewasa benar, membeli atau membatja buku Sexual Problem ini !! 

N (Anak2 dibawah umur 21 tahun dilarang membatja 7 
1 buku tebal, complete, dihias dan diterangkan dengan gambar2 $ 

3 (Luar kota tambah ongkos kirim 1096) 
Persediaan terbatas, 1- orang hanja dapat membeli 1 buku! 

BADAN PENERBIT: 

KWA GIOK DJING 

  

G Terima segala pesenan makanan 
(diantar sampai  dirumah-rumah 
|dan dikantoor-kantoor. IG 
|Marilah tjoba ini adres jg sudah 
ama terkenal. 

      

    

In the U.S.LA. the 
day after 
tomorrow 

  

Hormat saja, : S3 

          

     
    

BALI-TRIP DGN. GIA. 
Atas inisiatip Jajasan 17 Agustus 

jang diketuai oleh residen Milono 
|dengan bantuan dari fihak GIA, anak 5 P3 akan nnn Balitrip dengan 3 'keterancap” hihw. “wa. Mempergunakan pesawat  terban Pepes sn adl GIA. | Ongkos ticket GIA pulas Monte Peptahaa ta Kn aa pergi ke Bali sebanjak Rp. 680—., “Kap peripelanan Na an Na 'ticket mana dapat dibeli dikantor aa Pn Ka en - beberap: dan SIA Semarang antara tanggal 9 —— hah Makasar, $ AN| 16 Mei. Bila jang ikut ada 20 orang 
akan dipergunakan pesawat terbang 

Semarang... 
Bersamaan ' keberangkatan jang chusus untuk trip ini, dan bila 

lebih akan dicharter pesawat ter- 
Tea ea S Pahaskan, bang lainnja.  Direntjanakan untuk bang Sunan Dn An Ta tinggal berdarmawisata di Bali se- daa Na an "lama 7 hari. Kapan berangkatnja ata 2 na 3 an ke Dia na trip ini akan diberitahukan Iebih Sa Na and n PE “djauh. 2595 dari hasil pendjualan dn Pada tg. 23 April jang akan cicket ini akan disumbangkan untuk : Jajasan 17 Agustus. 
datang. - 

TEPUNG TRIGU KOSONG. 
Seperti dikabarkan, baru2 ini 30 

perusahaan2 jang membutuhkan te- 
pung trigu telah ditutup, karena ti- 
dak adanja tepung. Lebih djauh me- ngenai tepung ini, dari kalangan pe- 
dagang di Semarang didapat kabar, 
bahwa kemaren dulu beberapa pe- dagang Solo, Jogja dan Magelang 
telah datang di Semarang untuk 
membeli tepung trigu. Tetapi seka- 
lipun ada suara, bahwa sampai ha- 
TI itu tepung harganja Pp. “Ia 
uap zak, nistjaja orang tidak dapat 
membelinja. Kalangan tsb. selan- 
djutnja merasa pessimistis mengenai 
keadaan tepung jang kini termasuk 
bahan jang diawasi. Kalau didalam 
tempo 1 bulan ini tepung tidak da- 
tang, ada kemungkinan pelbagai 
perusahaan? roti pun menghadapi 
kesulitan. Tanda2 pun belum ada, 
kalau sedikit hari ini tepung akan 
datang di Semarang. 

       

: Kabar Kot 

  

3 

  

  

  

  Rp. 25.— 

For information and 
reservations see your 
local KlM-agent or 

'ihe nearest KLM office. 

As from 24th April 1953, KLM's summer schedule 
offers you still faster services : Leaving Indonesia today 
will then mean arriving in Europe tomorrow, in the 
USA the day after tomorrow. 

      

However, if you have time to spend, KLM's unigue 
Multi-Stopover Plan enables you to gO round en route 
at noextraairfare. You n.uy compose your own tourist 
waltz and break your journey in any City of your choice. 

- PASAR DJAKARTA 
Tgl. 17 April (Ant). 
Koffiee Lampong Robusta 20/ 

2596 triage, ready pemb. 705 /pendj. 
720, id. Mei/Djuni pemb. 685, id. 
Djuli/Agustus kedjadian 700, “WIB 
ready pendj. 1050, Arabica readv 
pendj. 1400. Pasarnja tidak tetap. 

Tapioca: 3A Special 185, 3A tjap 
dikenal 165, 3A Bandung 169. 2A 
id. 145, TA. id. 5, semua harga 
pendjual franco ,kereta Djakarta/ 
Tg. Priok. 

Kopra: 9596 dried No. 1 Rp. 320,— 
sangpai Rp. 315,—, cake Rp. 92,50, 
schilfers Rp. 77,50. - 

Lada: Lampong Hitam f/c Telok- 
betong kedjadian Rp. 2375,—, Mun 
tok Putih FOB Pangkalpinang pen- 
djual Rp. 3100,—. Pasarnja tetap 

sepi. e i 
- Gula: Nivas SHS Rp. 252,50, HS 
Rp. 225—, semua harga pendjual 
dari pelabuhan Tjirebon. 

PASAR SINGAPURA. 
Tgl. 17 April (Comtel). 
Lada: Lampong Hitam pendjual 

dari pelabuhan Str. $ 520 p/p, Mun 
tok Putih pendjual id. Str. $ 595 
p/p. 

1 atau 2 Ton Hitam dan Putih 
telah kedjadian masing2 dengan 
harga FOB Str. $ 520 dan Str. $ 
595 p/p. 5 : 

Kopra: Mixed fair merchantable 
FOB pemb. Str. $ 40.50/pendj. Str. 
$ 4i p/p. 

Tepung Tapioca: 
dari pelabuhan nom. 
P/P. P 

Koffie: Bali Tua dari pelabuhan 
nom. Stir. $ 268 p/p. 

HARGA KARET. 
Tgl. 17 April (Ant). 
Djakarta: Sheets No. 1 FOB Ba 

sis Ports, Mei kedjadian 5, No. 2 id. 
4.80. No. 3 id. 4.70, Crepe No. 1 
f/c ready Priok 5.15, Sheet No. 1 
id. 4.70, semua harga pembeli. Pa 
sarnja sepi. 

|. Amsterdam: RSS No. 1 lev. April 
1.84, No. 2d. 1.79, No. 3 id. 
1.73, Crepe No. 1 id. 2.06, semua 
harga nominaal dalam rupiah Belan 
da. 

HARGA TJENGKEH. 
Tgl. 16 April (Ant.). 

. Harga tjengkeh dipasar Medan 
Sig (hitang 100 Kg.) pada acbir minggu 

Ini ada sbb.: 
Tjengkeh 10096 bersih Rp. 4000.-, 

id. 1596 tangkai Rp. 3500.-—. 
HARGA EMAS. 

- #Tgl. 17-4 (Ant.-Comtel). 
Djakarta, Harga pendjual emas 

No. 1 Rp. 40—, No. 2 Rp. 39.50. 
Surabaia: Harga pendjual Rp. 38. 
Singapura: Emas lantakan per 

tael pemb. Str. $ 156,50/pendjual 
Str. $ 161. : 

Bangkok: Emas lantakan per baht 
weight 329 ticals. : 
PASAR HASIL BUMI SMG. 
Pasar hasil bumi Semarang jang 

tertjatat oleh Dunlop & Kolff pada 
tg. 17 April 1953 sbb.: Kapok C ke- 
djadian 1015: Kopi Rob. Kamp. GB 
pendjual 675: Rob. Ond. WIB ke- 
djadian 940 netto: Kedele pmi Djem 
ber pendjual 157,50 Djuli/ Aug.: 

Djalan KRAMAT No. 2 - 4 — KUDUS.                 

  
  

  

  KLM speeds you to your destination in such good time, 
that stopovers can be made with impunity. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Siap!/Sedia 
Bikiniah Tuan punja sekudjur 
badan sehat gembira dan selalu 
dalam keadaan siap sedia — siap 
sedia .menghadepi datangnja se- 
gala gangguan kesehatan — de- 
ngan tiap kali minum: 

Djamu Kuat 
(Seri No. 19) 

Djamu ini benar2 dipudji oleh 
pa Langganan, kerna Djamu | - 

uat Tjap Portret Njonja Meneer 
Semarang selalu dapat memberi. 
kan kegembiraan hidup. 

|. 1 bungkus Rp. 0,50 

  

Ada sedia: 
Camelpo 1I/Nutricia melkp. 
Haarverf: ,,Rambut Netjis”. 
Davitamon 5 dan B-complex. 
Fertarron/ Haliborange. 
Scotts emulsion/ Hepabos. 
Caporiet/Citroenz. (kiloan) r 
Sumba makan/ Essence's MatjerM2 Anggur/Shampo dsb. 

Drogistery ..O N G” 
Kranggan Timur 21 - Tilp. 1419 - Semarang. 

Matjem2 botol susu. 
Hospitaallinnen. 
Matjem2 Eau de Cologne. 
Semua Zwitsal artikelen. 
Minjak Kaju Putih aseli. 
Woods pepermint/Sloan's.   

  

SIARAN R.R.I. SEMARANG 
Senen, 20 April 1953. 
17.00 Pembukaan: - 17.05 Taman 

anak: 17.45 Njanjian Dick Haymes 
dan Dinas Shore: 18.00 Manasuka 
A.P. oleh O.K. Burung Kenari: 19.19 
Selingan 19.30 Dendang Teruna: 
20.30 - Rudjag uleg Semarangan: 
21.30 Irama Malaja hid. Penghibur 
Hati, 22.20 Riang dan merdu hid. 
Tossema. 

    

  

  

  
  

  CITY CONCERN CINEMAS 
Ini Malam d. m. b. (a17 th) 

Bag Louis Mariano— Carmen Sevilla 

»SANDALOUSI EK 
FILM BERWARNA. NATUREL- COLOR 

(Dengan bahasa Prantjis) : 
Spanjol Negeri Aduan Sampi dan Tari! Ketjantikan jang tak dapat" di- 
lupakan . . . Riang Berwarna. Djalan?nja jang gandjil dan pemandengan 5 

"| je. beraneka. Aa 5 j 
Peristiwa film terbesar ditahun ini dengan musik gumbira tjiptaaa Francis a 
Lopez. Menarik! Mengagumkan!— Penuh keheibatan! : 
Matinee Minggu pagi dj. 10.— Minggu malan 2 pert. dj. 7.- dan 9.- 

GRAND Ini Malam d. m. b. tu. 17 tah) 
445645845 Siput Serawak — P. Ramlee — Roomai Noor 
berbareng (Shaw Bros " 

NO MENTA ROYAL film) 
515-4715-9015 ' A3 
Hutang dibajar dengan . . . Chinta! Romance jang menggemparkan. Tjerita 
jang meresep dihati di-iringi dengan 10 Jagu2 Malaya jang merdu serta 
mengikat hati penonton. Pertempuran jg. dahsjat untuk merebut kekuasaan, 
acbirnja . . . . Chinta akan memberi kepuasan... 

Matinee Minggu pagi ROYAL 9.45 — GRAND 10.15 
Minggu malam 2 pertundj. GRAND 6.45—8.45 — ROYAL 7,15—9.15 

INDRA 
4.45-1.00-9.15 

Howard 
Hawk's 

  

     Fair  guality 
Str. $ .25:50 

SN TA 

KG. MINI Ta 
  

SIARAN R.R.I. SOLO 
Senen, 20 April 1953. 
17.00 Pembukaan: 17.05 Gelang- 

gang kepanduan: 

     

tidak luntur, Terasa sedjuk dan segar di- 

pakainja dan sangat menarik kelihatannja : lagi 
pula ta' mudah kojak-kojak dan tidak luntur : 

sebagaimana kita sangkakan dan lain dari pada 

FP ita, selalu dapat memilih berbagai-bagai 

v - tjorak dan ragam untuk Njonja dan anak2. 

TE OKE FAY AN HOO" DAKarTAKoTA TOBRALCO adalah tenunan Tea ajaa 

Ton Lang Catat 0 TALK ga selalu mempunjai  djaminan-TOOTAL — jang 

Distributors : termashur, Perhatikanlah selalu, apakah 2 

Harm sen Verwey 5 merk TOBRALCO terdapat disisi kain : : 

Dunlop N. V. TOB RALCO Djuga dapat beli diantero 
Toko2 di INDONESIA A TOOTAL PRODUCT 

PERLU 

17.45 Permainan 
Arpa: 18.00 Dunia olah raga: 18.15 
Rajuan sore: 19.10 Ibukota hari ini: 
19.30 Djuga ilmu bumi mengenal 
musik: 20.390 Irama meraju-raju: 
21.00 Bausastera: 21.20 Sarasean 
Anggoro kasihan: 22.15 Sarasehan 
Anggoro kasihan: 23.30 Tutup. 

g 3 4 DL: DEMAK (29-TILP. 611 

3 TEA NUN IC 

Toko Pedamaran 90. Telp. 900, Smg 
Agen: Depok 36b, Dj. Mataram 414, 
691, 942, 210, 682. Lemahgempal 52 
Petekan 35, Darat 33,. Pontjol 88, 
Dj Demak 12. Labuan 14, Gg. Tjilik 
19, Kranggan Tm 23, Pasar Dargo. 

    

  NE DALAM WAKTU MENUNGG 

      

  

      
POLITIK DAMAI SOVJET 

DJUGA AKAN DITUDJUKAN 
KEPADA PEMERINTAH 

FRANCO? t 
Radio Belgrado menjatakan da 

lam siarannja pada malam Djum 
'at, bahwa politik damai Soviet 
Uni terhadap Barat mungkin 
djuga akan ditudjukan kepada 
pemerintah Franco di Spanjol. 
Dikatakan, bahwa ditahun2 jang 
lampau Radio Moskow senantia- 
sa menjiarkan programma jang 
lengkap pada hari ulang tahun 
Republik Spanjol. Akan - tetapi 
tahun ini Radio tersebut sama 
sekali tidak menjebut-njebut ada- 
nja pemerintah Republik Spanjol 
jang ada dalam pelarian. Demi- 
kian Radio Belgrado. (Antara). 

GROMYKO AKAN DIGANTI 
. OLEH JACOB MALIK? 
Dalam kalangan diplomatik Ing 

geris kini tersiar kabar, bahwa An 
drei Gromyko tak lama lagi akan di 
ganti oleh Jacob Malik sebagai du 

aga Ea. ta-besar Sovjet Uni untuk Inggeris. pmi Djember kedjadian 150 n.o. Seperti diketahui Jacob Malik ki ready: gendjah pendjual 190: hitam 5 mendiabat pe an : 7 , : jabat pembantu menteri luar 
pendjual 150: Gaplek pendjual 55 | negeri Sovjet Uni. Kementerian luar 

  

  

  

1 Lot Rp 18 4 Rp. 11.—, 
"4 Rp. 7.- Trekkl. & Porto Vrij. 
VITANOL tangg. dapat kasih 
laki2 tenaga baru Rp. 20— Ex- 
TRA KERAS Rp. 60.— RIGAS- 
TA untuk laki2 tahan “lama 
(Nikmat) Rp. 20.- SORGA ISTRI 
PILL. Rp. 20— Buah dada 
lembek? ? BUSTERIN dapat bi- 
kin kentjang, segar dan montok 
Rp. 20.- EXTRA KERAS Rp75. 
CRISTANOL bikin kurus, ketjil Tabib | kan perut besar Rp 20.- BLOED- Seteran 109 — Semarang. : : DRUK tinggi, kepala pusing ? ? Specialist untuk WASIR (Am- 2 5 SANATORIN tangg. dapat lekas beien). ASTHMA, KEPUTIHAN € bikin baik Rp. 20— VOCANOL dan lain-lain Penjakit. Obati: WA- z 
batuk kering, . darah, sesak, SIR dengan garantie sembuh di- 
'T.B.C., tangg. lekas tulung Rp 20. dalam 12 hari sampe runtuh , SCHOONHEIDSPOEDER Rp 10 akar2nja. : 4: ZALF Rp. 10.— Porto Rp 3.— ZONDER OPERATIE om, Prijsc. gratis. 

SUDAH TIBA Djam bitjara: pagi 9—12 Ka THIO GIOK GIEM 
Kaen? dari TOOT A L 

Sore 5—7 

Gang Tengah 22 - Semarang. 

Dengen kembang2 

  

Ini Malam " 
Kirk Douglas — Dewey Martin 

Elizabeth Threatt — Arthur Hunnicutt 

ate BIG SKY 
(DIBAWAH LANGIT JANG LUAS) - 

Melalui hutan2 jang suram dan gelap gulita! Kehulu sungaijg .belori 
pernah dipeladjari! Penuh sensatie! Heibat dan Gempar! 

IND2A Mulai Minggu pagi Matinece dj. 10 (a. Segala umur) 
Minggu malam 2 pertundjukan dj. 7 dan 9.— 

bas sIhe Three Caballeros" Disney's 
dgn. Panchito — Joe Carioca — Donald Duck — Aurora Miranda—Carmen 
Molina — Dara Luz: — Miracle Musical in Technicolor. 

ROXY Ini Malam penghabisan (u. 17 tah.) 
7. —9.— Miss Ku Lan Chun— You Kuang Chiau 

M 'OOTAL DAPAT DIBELI LAGI? 
' 5, G HAT an dengan keadaan, belum dapat dibek 

Tisemua tempat dan persediaan tidak selalu tetap ada). 

  Hejr 303   

  

  

  

  

     

    

  
  
  

Djangan Putus Pengharapan 
Mengundjungilah kepada 

A. Wahid 1 

  

  dan warna2 j 
njang terbaru dan menarik sekali. 

  

  

RADIO-BIN-LISTRIK 
4 Rp. 555.— E.7. 

BATTERY RADIO-EVEREADY 

   

  
                        

“uh bedanja dengan beberapa bulan 

Djuli/Aug.: Djagung putih pembeli 
80: Katjang glondong terpilih pen- 
djual 235 o.o.: Osee tidak terpilih 
pendjual 280: Osee terpilih pendjual 
3055 Osee terpilih setjara kasar pen- 
djual 290: katjang merah pendjual 
150 n.o. dan pendjual 140 o.o.: ka- 
tiang hidjau julik pendjual 170 n.o. 
Babat dan hidjau toatjeh pendjual 
187,50 n.o. Lasem: Beras tuton We- 
leri pendjual 140 Semarang: kretek | 
TC Tjeree pendjual 120 April, ex 

negeri Inggeris pada hari Djum'at 
menolak untuk memberi pernjataan 
terhadap kabar2 tadi. 
Gromyko pada malam Djum'at 

telah mengundjungi perdana mente 
ri Inggeris, Winston Churchill, dan 
menteri negara Inggeris Selwyn 
Lloyd. Menurut pernjataan resmi 
kundjungan Gromyko itu adalah sua 
tu Kundjungan kehormatan. 

(Antara). 

  
dessa: kretek TC Tjeree kedjadian 
123 Mei, ex desa: kretek TC Tjeree 
pembeli 130, pendjual 135 Djuni/ 
Djuli ex desa, beras SW Huller pen 

djual 185: Karung HC Green pen- 
djual 4.30 ready dan pendjual 4,10 | 

pemasukan. 5 SAI k 
HARGA KARET SEKARANG 
MEROSOT SAMPAI 40x. 
Menurut kepala Kantor Urusan 

Export Pontianak (Kalimantan Ba- 
rat), export karet Kalimantan Ba- 
rat pada waktu ini tidak berapa dja 

jang lalu. 
4072. : 

Pada bufan Pebruari jang lalu ex 
port jang ditutup di Pontianak se- 
banjak 4.109.211 kg., ditutup di Dja 
karta 1.645.083 kg., djadi seluruh- 
nja berdjumlah 5.754.294 kg. Jang 
ditutap selama bulan Maret jang Ja 
lu 5.588.633 kg, jaitu ditutup di 
Pontianak 3.083.855 kg., di Djakarta 
2.504.778 kg. i 

Harga karet dewasa ini telah se 
demikian merosotnja sehingga -apa- 
bila dibandingkan dengan tahun jg 
lalu harganja 4006 lebih rendah. 
Sungguhpun demikian kalangan pe 
dagang besar masih mempunjai ha 

Tetapi harganja merosot 

meri 

Roy Rogers, 5. | ' 

ASTROLOOG 
Njang sudah sepuluh tahun ber- 
praktek di Indonesia. Hal bisa 
MENERANGKAN soal Penghi- 
dupan, Pertjintaan, Perkawinan, 
Kesehatan dsb. 
CONSULE Bp 15 

GRAND HOTEL Saritan 39 
Pagi, djam 9—12 
Sore, djam 5— 7   

  

  
  

15 DRYING UP/ DO 
| You KNOW ANY- 
THING ABOUT ITZ 

i   

THE ANCIENT CLIEF 
DWELLINGS., WEVE 
HEARD OF STRANGE 
THINGS HAPPENING IN 
THIS VALLEY OF THE | 
ZUMAHOS, BUT BON!T - 
KNOW ANY MORE 
ABOUT IT THAN YOUL 
. 

WE'RE HERE TO STupby y 
EN 

  

  
KUNDJUNGILAH 

MODE MAGAZIUN 

MODISTES 
TAILORS 

         

BODJONG 23 A 
TELF. 1513 

    

        — Dr. Hayden, 
telah dihinggapi suasana jang pe 
dengan rahasia, dan sungai men 

kan mengenai hal itu? 

kala tetapi saja suka menolong 
lam semua hal, begitu djuga a 
saja!   rapan akan tibanja waktu harga ka   ret naik lagi, : ta 

orang2. Indian — 

di kering. Dapatkah tuan menerang- 

— Tidak! Saja adalah ahli purba- di 

Kita datang disini 
mempeladjari gua 

jang bersedjarah. Kita te- 
lah ' mendengar tentang 
barang adjaib jang terdja- 

dilembah Zumaho ba- 
ru-baru ini tetapi saja ti- 
dak lebih mengerti  me- 
ngenat hal itu. daripada 
engkau. 

nuh untuk 
dja- 

da- 

nak 

— Two Shadow, 

bahwa penduduknja kun berkata 
pertjaja ada fitnahan 
Zumaho.. Hee, 
itu? Gludug-gludug. 

Tm wo-sHapow THE 
MEDICINE MAN SAYS 
HIS PEOPLE BELIEVE 
THERE'S A CURSE 
ON THE VALLEY... 
HEY, WHATS 
THAT NOIsEZ 

apa suara ramai2 

  

seorang du- 

di lembah 
jang menjongol ini. 

x 

— Itu batu2 padas gua 
mulai djatuh..... 

— Lekas, sembunji dibawah 

               

  

  

2 Rp. 140— EZ. 
Lekas beli sekarang, djangan sam 
pai terlambat. aa 

Radio ,Sampurna” 
Gang Pinggir 140 Telp. 892 ' 

Semarang. 
Buka: 8-2 siang. Minggu Tutup, 

  PER 
  

Ini Malam Premiere 
Metropole 5.-7.-9.- (13 th) 

Tyrone Power—Ann Blyth 
»Pll NEVER FORGET You" 

“ 20th Centure Fox Technicolor 
Matinee : Minggu pagi dj. 10,— 
Minggu malam 7.09—9.00.— 
Senen malam dj. 5.—7-—0,— 

ORION 5-7-9- A7 ih.) 
Van Johnson & the Heroes ofthe 

4h2nd Regimental in 

GO FOR BROKE” 
Matinee: Minggu pagi dj. 10.— 
Minggu malam dj. 1.—9.— 
Senen malam djam 5.—7-—9,-— 

REX 5.10. (17 th.) 
George Raft— Peter Lorre 
Sydney Greenstreet dlm. 

,BACKGROUND TO DANGER! 
Matinee: Minggu pagi 10.— 
Minggu malam djam 7.—9,— 
Senen malam dj. 5.—1.—9,— 

Djagalan — 7.—9.— (A7 th.) 
Cho Ban Hua- Wang Hao 

Nu Ren Shih Chia" 
.»The Women” (Dunia Wanita) 

  

  

  

  

ME Aa akal Ga 

»FEN HUNG SE TI CH?A TAN” 
Dua Mata2 Musuh Prempuan. Heibat — Gempar ! 

Malai Minggu pagi Matinee dj. 10 Minggu malam 7.-9.- (a. Seg. um.) 

,,NA CHA NAU TUNG HA” iotja, mongo 
film terkenal dim. dunia Anak2 Tionghoa — penuh koenthanw silat — 
sihir — dil. dimaenkan oleh anak2.   

    

  

   

  

   

  

Tanggal: 17 — 19 April 1953 

Boots MALonE” 
Tanggal: 19 —21 April 1953 

TOM NEAL dlm. 

» TWO MAN SUBMARINE”? 

  

  

tam 
THEATER 

Phone: 245 

S0L09     

    

  
  

TIAP2 HARI MINGGU kami punja Toko dibuka Sate- 
ngah hari, untuk melajani Tuan2 dan Njonja2 jang perlu 
dengan barang2 perhiasan Mas-intan, Polshorloge dan laen 
laen lagi. 

Silahkanlah datang saksikan sendiri, tentu memuaskan ! 

MAS 

Telp. 336 
SEMARANG 

ma as 
TE AP KM SI GMN SALE Ss 

KRANGGAN — UWJETAN 2?     
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