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PN Ma 

Tanja Gatot Mangkupro- 
djo — Djawab Rakjat: 

Tentu Sadja Bung 
Karno! Mar. 

PADA HARI Minggu 
partai politik PNI telah disc 

di Bandung diman 
terkemuka dari | 

    
   
    

rtai te 
telah melantjarkan serangan2 se | 
ngit terhadap partai. Dalam 
rapat tersebut Bung 
ulang-ulang gai pen- 
diri PNI dalam tahun 1927. Di- 

    
     

antara jang hadir tampak guber | 
nur Djawa Barat Sanusi Hardja- 
dinata, walikota Enoeh dan ba- 
njak. pegawai2 pemerintahan ter 
kemuka, Dalam paca itu mente- 

me 
per- 

ri luar negeri Muka:to jang 
nurut rentjana semuts kan 
pidato mengenai poliuk luar 
ri tidak tampak hadir. 

Mr. Soenarjo telah mengutjepk 

   

“ 

pidato mengenai arti daripada pej 
milihan umum. Kemudian denga : 
Isnaeni jang dalam uraiannja : 
ngetjam tindakan2 dari mereka jang 
menamakan: dirinja pemimpin2 rak | 
jat berasal suatu partai politik ber 
dasarkan keagamaan, tetapi jang me 
nurut Isnaeni dalam prakteknja se 
ring mentjatut agama. Isnaeni pun 
memperingatkan bahaja, bhw suatu 
partai politik tertentu pada waktu | 
ini giat mengumumkan, bahwa dia 
tidak setudju dengan  perdjandjian 
KMB. Inipun menurut pembitjara 
merupakan praktek tjatut, karena 
djustru partai tersebutlah jang telah 
menghasilkan perdjandjian2 Linggar 
djati dan Renville. 

Pilih bung Karno. 
Pembitjara - Gatot Mangkupradja 

kemudian mengutjapkan  pidatonja 
dalam bahasa Sunda digrana ia me- 
ngatakan, bahwa PNI adalah satu- 
satunja partai jang lajak bagi rakjat 
Indonesia, baik bagi presiden mau- 
pun bagi rakjat djelata, karena PNI 
fidasarkan pada Pantjasila. Setelah 
menundjukkan, bahwa Kijai Isa 
Anshari dari Masjumi diwaktu be- 
lakangan ini giat menjerang pemim- 

PAK GITO pur WOSARI-SOLO 

  

AT 

  

. Tina Ke Mikum 
Serdadu Tak Dikenal 

  

  Seper ih pernah dikabarkan, belum lama berselang kanselier Dierman Ba- 
“rat, Konrad Adenauer telah berkundjung ke Washington, untuk meng- 
adakan perundingan2 penting tentang nasib Djerman dengan presiden 

“Eisenhower.. Tampak pada gambar Adenacur (kiri) waktu berziarah ke 
“makam Serdadu jang tak dikenal” di Arlington ional Gemetery. 
Sebelah kanan ialah djenderal G. K. Wright," peda Militer Kota, 

2 Washington. 

Saran Pakistan 
Usulkan Penarikan Mundur Gerilja2 

KMT Di Birma 
Blok A-A Mengalami Perpetjahan Dlm Hal Ini 

PARA DIPLOMAT PBB pada malam Selasa mengadakan 
pembitjaraan2 tertutup untuk mentjarikan penjelesaian kompromi 
bagi masalah Birma-Kuomintang. Dalam hubungan ini, dikalangan 
blok Asia-Arab-Pakistan telah mengambil inisiatif untuk mengadju 
kan suatu rentjana resolusi jang dimaksudkan untuk mengusaha 
kan penarikan mundur ataupun penawanan 12.000 orang  pasu- 
kan2 Kuomintang jang kini berkeliaran didaerah Birma itu. Se 
mentara itu dikabarkan, bahwa diantara anggota blok Asia-Arab 
sendiri terdapat perbedaan paham dalam hal ini. 

- 

Beberapa anggota lebih suka me-| salkan”. adanja pasukan2 Kuomin   pin-pemimpin PNI dengan menjata- 
kan bahwa mereka jang-terachir ini 
bukan orang2 Islam jang sedjati, 
Gatot Mangkupradja bertanja: ,Se- 
karang saja hendak bertanja: apa- 
bila. sdr.2 sharusopilih .diantari Bung 
Karno dan Isa Anshari siapakah 'jg. 
sdr.2 akan pilih?” Atas pertanjaan 
ini para hadlirin dengan penuh sc- 

Suda: tentu 
Bung Karno”. 

Kedudukan P.N.I. 
Achirnja pembitjara berseru supaja 

rakjat menjokong kabinet Wilopo 
dan membantu usaha2 kabinet ini 
untuk membasmi grombolan2, jang 
sambil bertindak atas nama agama 
tak lain melakukan pembunuhan2, 
membakaran2 rumah dan pemusna 
han? kereta? api, demikian Gatot. 

Pembitjara terachir, jakni Sidik 
Djojosukarto, ketua pengurus besar 
PNI, menjatakan penjesalannja, bah 
wa .hingga kini rakjat belum lagi 
merasakan buah?nja daripada kemer 
dekaan nasional. Rakjat tak mung 
kin hidup gembira dan bahagia sela 
ma masih ada grombolan2 jang mre- 
mutar-balik  adjaran2 keagamaan 

Gan melakukan usaha2 teror. ' 
Seterusnja Sidik mendjelaskan si 

Kap PNI dalam menjokong mosi 
Rondonuwu. Dalam hubungan ini 

dinjatakan, bahwa PNI bukan. anti 
dan -djuga bukan pro komunis, PNI 
hanja bertudjuan kesedjahteraan In- 
donesia dan  hanja mendjalankan 
politik jang berdasarkan pada ke- 
pentingan?2 Indonesia. 

mempunjai 
Kah daftar "tsaha2 perantaraan MEP 

njokong dengan sepenuhnja Jjuntu- 
tan Birma untuk mentjap pemerin- 
tah Chiang Kai Shek sebagai azrcs- 
sor, “sedangkan ig lainnja berpe- 
gang kepada kenjataan, bhw PBB 

jai peranan jg penting se-| 

tang di Birma tanpa menjalahkan 
pemerintah Chiang Kai Shek. Da 
lam langkahnja jang kemudian, 
rentjana ini akan mengugahakan 
dilutjutinja dan ditawannja pasu 
kan2 . Kuomintang . .itu. ataupun 
sama sekali ditarik mundur dari 
Birma. (Antara-UP) 

Tidak Tinggi 

Tapi Lajak 
Sekitar: Upah Buruh 

Perkebunan 

nurut kalangan jg mengetahui, seba 
gai akibat wadanja perbedaan pa- 
ham dalam blok A-A ini, maka pi 
hak jg manapun djuga dari blok ter 
sebut tidak akan dapat memperoleh 
djumlah suara jg diperlukan bagi 
resolusinja, jaitu 2/3 dari djumlah 
suara dalam Sidang Umum PBB. 
Oleh sebab itu blok tsb. lalu menu 
gaskan kepada India dan Iran utk. 
mentjari penjokong?2 bagi rentjana 
mereka, baik jg akan berupa resolu 
si2 baru maupun jg akan berben- 
tuk amandemen2 terhadap  tuntu- 
tan Birma itu. Penjokong2 ini teru 
tama akan ditjari dikalangan nega- 
ra2 Amerika Selatan. 

Tunggu instruksi 
Rangoon. 

Sementara itu kalangan Birma 
menjatakan, bahwa mereka ma- 
sih menunggu instruksi2 dari Ra 
ngoon mengenai rentjana ,,menje 

  

DALAM keterangannja kepa 
da pers hari Selasa, kepala Dja 
watan Perkebunan Negara I. J. 
Kasimo dan wakil kepala djawa 
tan tsb. Amin Tjokrosuseno me 
njatakan, bahwa oleh Pusat Per 
kebunan Negara telah diterima 
djuga tuntutan umum  Sarbupri 
tentang kenaikan upah minimum 
bagi buruh perkebunan. Perundi 
ngan antara PPN dan Sarbupri 
mengenai soal tsb. akan dimulai 
tg. 25 April jang akan datang. 
Tentang tuntutan umim Sarbupri 
itu, pihak Djawatan Perkebunan 
Negara belum bersedia menjata- 
kan pendapatnja, akan tetapi di 
akui bahwa tingkatan hidup ka 
um buruh memang masih rendah 

dari 

  

bahwa PNI adalah satu?nja partai 
jang tidak pernah tjampur tangan 

dalam usaha2 menimbulkan kekatjau 
an untuk melumpuhkan Indonesia. 
PNI tidak pernah bersalah dengan 
menimbulkan sematjam peristiwa 
Madiun, teror Darul Islam dsb., de     Achirnja dinjatakan oleh Sidik, 

dan diusahakan untuk menaik- 
mikian Sidik. (Pia). Gimaba 

  

Muong Khoua Djebol 
Pasukap2 Perantjis 
han Gelombang Serbuan Ho Chi Minh 

PASUKAN2 UNI Perantjis pada hari Minggu terlibat dalam 
pertempuran2 sengit dengan pasukan2 al l 
Laos Utara. Sementara itu komando pasukan2 Perantjis mengakui, 

' bahwa pasukan2 Uni Perantjis terpaksa mengundurkan diri dari 
benteng pertahanan Muong Khosa, jang terletak 110 mil sebelah 
fimur laut Louang Prabang, ibu-kota Laos, sedangkan sedjumlah 

pos pertahanan lainnja mendapat 
Chi Minh, jang membandjir memasuki wilajah Laos melalui dae- 
rah Federasi Thai. Dikabarkan, 
bari lamanja, achirnja pertahanan Perantjis di Muong Khoua itu 
dadal djuga sebagai akibat arus bandjir pasukan2 
Chi Minh jang tak dapat dibendung lagi itu. p 
besar jang akan menentukan penguasaan daerah tersebut diduga 
akan terdjadi dalam waktu. jang dekat. 

. Menudju ke Xien Khouang. 
Sementara itu sepasukan besar 

tentara Ho Chi Minh jang lain te- 
lah memasuki pula daerah Laos. 
Mereka melintasi sungai Nam Hou 
didekat Muong Khoua dan meng- 
adakan serangan2 terhadap kedudu- 
kan-kedudukan Perantjis didaerah 
Hatt. Pasukan2 Perantjis jang me- 
masuki wilajah Laos melalui Muong 
Khoua ini adalah pasukan ke-3 jang 
2 minggu jang lalu diperintahkan 
oleh djenderalisimo Vo Nguyen Gis 
ap untuk ,,membebaskan” Laos. 

Setelah menduduki Het' Nong, ke- 
satuan2 pelopor dari Divisi ke-304 
itu pada hari Minggu melandjutkan 
gerakan2nja kearah barat melalui 
Djalan Kolonial ke-7, lurus menudju 
ke Xien Khouang. Gerakan2 ini di 
lakukan dengan tjepat sekali, sung- 
guhpun disepandjang djalan mereka 
mendjumpai serangan2 pesawat2 Pe- 

Utara. . 
Sementara itu beberapa kesatuan 

dari divisi ke-304 itu bergerak ke 
arah utara untuk mendjebak kesatu 
an-kesatuan Uni Perantjis jang berge | 

“rak mundur kearah barat daja sete 

Dalam pada itu Djawatan Perke 
bunan Negara berpendirian, bahwa 
untuk mempertinggi tingkat hidup 

buruh, bukanlah semata2 mengusa 
hakan menaikkan upah buruh akan 
tetapi memperbaiki djaminan2 so- 
sial pada umumnja. Atas dasar2 ini, 
maka Djawatan Perkebunan Nega- 

ra akan berusaha untuk  menjem- 
purnakan kontrak2 jg sudah ada an 

Tak Kuasa Mena- 

   

      

   

Sampai Pertengahan 1954 Indonesi 
Yak Akan Adakan Misi Militer Baru 

(Protokol Pengachiran Perkerdjaan MMB Kemaren 
Ditanda Tangani 

PENANDATANGANAN protokol pengachiran  pekerdjaan 
Misi Militer Belanda di Indonesia jang tidak diperpandjang, dilaku 

| kau dalam sidang pleno terbuka hari Selasa pagi digedung Kemen 
— #erian Luar Negeri di Pedjambon. Dalam upatjara penandatanga- 
nan, jang dihadliri oleh wakil2 berbagai kementerian dan opsir2 
tinggi Angkatan Perang, ketua dari kedua delegasi itu, Ruslan 
Abdulgani dan G.E. yan Ittersum, mengadakan pidato2  sing- 
kat, menjatakan kata2 penghargaan dan terima-kasih atas suasana 
jang baik selama perundingan berlangsung, jg dimulai tg. 26-3 j.L 
Sambil menunggu pengesahan kedua pemerintah, dalam: protokol 
tsb. disetudjui, bahwa pekerdjaan2 Misi Militer Belanda akan di- 
hentikan berangsur-angsur dam  berachir selambat2-nja pada tgl. 
31 Desember 1953. ARE | 

    

  

  

   
                     

Pelaksanaan tehnis mengenai pe- 
njelesaian MMB diserahkan kepada 
suatu - Panitia Likwidasi,. jang 'akan/ Politik Damai 
terdiri a'as Menteri ertahanan: 
R.I. dan Kepala MMB  dan/ata Itulah Jang Didjalankan 
wan (wakil2) mereka. Dalam "3 Russia—Kata Presiden 
laksanakan tugasnja, panitia tsb.Y Kn 

antara lain akan membuat suatu Voroshilov 
rentjana enghentian — pekerdjaan $ 
KAN Sani aon pemulangan kembali  RADIO MOSKOU pada hari 
anggota2 MMB, bersama dengan| Senen siarkan bahwa pada - upa 
anggota2 keluarga mereka jangftjara penjerahan surat2 kepertja 
sah. Protokol tsb. akan mulai bersf jaan Duta-besar A.S. jang baru, 
laku pada hari penanda-tanganans| Charles Bohlen, Presiden Sovjet 
nja. Sebagai diketahui, persetudjuanf Uni, Marsekal Klement Voroshi- 
mengenai MMB -itu telah ditanda-jlov, menjatakan ,,kepertjajaannja 
tangani di 's-Gravenhage 29 Nopem-|bahwa semua soal2 jang diminta 
ber 1950. Ruslan Abdulgani dalam pemetjahannja antara A.S. dan 
pidatonja jang pendek antara "|Sovjet Uni, dapat diselesaikan 
katakan, pada hakekatnja pengachi-| dengan tjara persahabatan.” Pre 
ran daripada pekerdjaan MMB inilsiden Sovjet Uni selandjutnja me 
adalah penghapusan salah satu ses| ngatakan djuga ,,politik luar ne 

si daripada rangkaian perdjandjian2 geri Sovjet Uni adalah politik 
MMB. Tjara pengachirannja serta perdamaian, dan ditudjukan ke 
semangat dan suasana persetudjuan pada menghormati persetudjuan2 

pengachiran itu memberi harapan! jang telah diadakan oleh Sovjet 
bagi kanti, demikian Ruslan, daki nj dengan negara2 lain. Semua 
membuka kemungkinan? buat ke- kkaha? ai Dotadanan T sip aa 

akan diterima dengan penuh pe 
ngertian dan bantuan dari peme 
rintah Sovjet.” 

  

—
 

mudian hari mengenai kepentingan2) 
jang lahir. 

  

Ketua delegasi Belanda Van 
tersum njatakan, ia jakin bahwa pe 
merintah Nederland akan memberi 
kan 'persetudjuannja pada naskah? 
ig hari ini ditanda-tangani itu. Ka- 
ta Van Ittersum, seperti telah saja" 
katakan dalam pidato pembukaan 
saja, tugas kita dipermudah oleh, 
kenjataan bahwa kedua pemerintat 
kita telah mengambil suatu keputi 
san azasi mengenai tidak dil 
kannja lagi Misi Militer Belanda. 

Ditambahkannja bahwa ,.0oleh ka 
rena Duta besar Bohlen djuga te- 
lah menjatakan pendapat jg bersa- 
maan, maka tak dapat disangkal 
lagi bahwa ketjenderungan kearah 
perbaikan positif dari perhubungan 
antara Sovjet Uni dan A.S. adalah 
pernjataan persahabatan dari rak- 
jat kedua negara tsb.” (Antara — 

YAFP). 

         

  

Maka menurut pendapat ' saja, 

protokol dengan “naskah2 jg men- 
djadi bagian daripadanja, memberi 

kan suatu dasar.jg pantas ur 
melantjarkan pekerdjaan pengi 
tian setandjatnja “daripada: Mist N 
liter Belanda dalam djangka waktu 

         

Harus Ada Tin- 

|-dakan Tegas   
   

Dari Kedjaksaan Agung 
| Thd Siapa Jang ..Main 

Setelah selesai upatjara - pemara-| Maa 2, 

pan, ketua delegasi Indonesia Rus- Hakim Sendiri- Kata 

lan Abdulgani, menerangkan atas “Mononutu 

pertanjaan pers, bahwa setelah bu- 
lan Desember 1953 itu dari 900 
anggota MMB jg sekarang masih 
ada di Indonesia, akan terdapat di 
antara 30 dan 40 tenaga marine 
Belanda, termasuk pegawai? pera- 

watan orang sakit. Tinggalnja me- 
reka di Indonesia setelah tg. 31 De 

sember 1953 itu tidak merupakan 
persetudjuan baru melainkan hanja 
merupakan pembulatan  penjelesai- 

an pekerdjaan jg sudah berdjalan. 
. Anggota2 marine Belanda itu 
akan membulatkan  penjelesaian 
pendidikan adelborst dan pendidi 
kan hoofd freguent-monteurs dan 
electro monteur di Surabaja jang 
akan selesai pada achir bulan 
Djuni 1954. 

ig telah disetudjui itu. 

. BERHUBUNG dengan adanja 
maksud wartawan2 di Surabaja 
untuk meminta djaminan keama 
han pribadinja mengingat peristi 
wa2 jang sudah terdjadi terhadap 
berbagai s.s.k. dan kantor-berita, 
Menteri Penerangan - Mononutu 
atas pertanjaan ,,Antara”  men- 
djawab, bahwa menurut ham- 
nja djaminan pribadi, istimewa 
untuk wartawan2 hanja dapat di 
djalankan oleh pemerintah dgn 
memberi pendjagaan istimewa 

ruh Indonesia. 

Kata Menteri Mononutu selan- 
djutnja, saja jakin, bahwa tentu 
bukan maksud wartawan2 di Su- 
rabaja agar. pemerintah bertindak 
demikian. Djaminan jang paling 
baik untuk wartawan2 chusus 
dan masjarakat umumnja terha- 
dap perbuatan2 "main hakim 
sendiri”, ialah tindakan jang te- 
gas dan tjepat dari pihak Kedjak 
saan Agung dan Pengadilan terha 
dap siapapun djuga jang memper- 
kosa dasar2 hukum negara. Demi 
kian Menteri Mononutu. 

(Antar 

Atas pertanjaan Ruslan Abdul- 
gani menerangkan, bahwa pemula 
ngan rombongan pertama anggo- 
ta2 MMB sudah dapat dilakukan 
mulai bulan depan dan pada per 
tengahan tahun ini sebagian dari 
MMB sudah dipulangkan ke Ne- 
derland dan menurut perhitungan 
dalam bulan Desember 1953 akan 
masih ada di Indonesia 100 orang 
anggota MMB. P 

Semuanja ini sudah tentu harus 
ditentukan oleh Panitia Likwida- 
si jang akan menetapkan rentjana 
pengachiran pekerdjaan. MMB 
dan rentjana pemulangannja se- 
perti termaktub didalam Protokol 
jang telah disetudjui oleh kedua 

a)- 

  

PERSETUDJUAN. MENGE- 
NAI M. M. B. 

oleh polisi dikantor s.s.k. diselus 

Ho Chi Minh didaerah 

tekanan berat dari pasukan2 Ho 

bahwa setelah dapat bertahan 4 

infanteri Ho 
Suatu pertempuran 

lah benteng Sam Neua djatuh pada 

tg. 13 April jl. 
Kira2 300 orang pasukan2 Peran 

fjis,-jaitu sepertiga djumlah pasukan 

pasukan Uni Perantjis jang memper 

tahankan Sam Neua, pada hari Sap 

tu telah sampai didaerah Jarres 

Plains. 10 mil sebelah barat Xien 

Khouang. 

Tudjuan politik? 
Kalangan penindjau politik di Sai 

gon berpendapat, bahwa  gerakan2 

pasukan Ho Chi Minh didaerah 

Laos ini tudjuannja adalah lebih ber 

sifat politik dari pada militer. Dika 

takan, bahwa maksud “gerakan2 ini 

ialah menduduki sebagian dari wila' 

jah Laos untuk kemudian mendiri 

kan suatu ,.pemerintah Laos merde 

ka“ disana. 
Selandjutnja kalangan itu mera 

malkan, bahwa sesudah musim hu 

djan berachir, jaitu kira2 pada per 

tengahan bulan Oktober, pasukan2 

Ho Chi Minh mungkin akan menga 

dakan gerakan offensif setjara besar 

beran terhadap Laos dan Cambodia 

dengan maksud untuk mentjapai tu 

djuannja jang terutama, jaitu men 

tara PPN dan perusahaan2 perkebu 
nan, kontrak2 mana sampai seka- 
rang ini 'hanja menetapkan soal 
upah. Buat mendapatkan  djami- 
nan2 sosial jg lebih tinggi. kon- 

pihak. : t 

Mengenai banjaknja ketetapan2 
keuangan dan materieel didalam 
lampiran2 Protokol, diterangkan   

trak2 tsb. harus dirobah sedemiki- 
an rupa, sehingga didalamnja terda 

pat ketentuan2 mengenai hari iua, 

perawatan, sekolah untuk anak2 bu 
ruh, kader staf dalam perusahaan2 
dll. - 

Pihak Djawatan Perkebunan Ne- 
gara selandjutnja menjatakan, bhw 
harga karet sekarang turun dan upah 

minimum di- Djawa Rp 3. ditambah 

tjatu beras dan di Sumatera Rp 
3,50/Rp 3,25 ditambah tjatu gratis 
memang tidak tinggi, akan tetapi di 
anggap tjukup lajak. : 

  

MEMAKAI IDJAZAH PALSU. 

Seorang pemuda Indonesia berna 
ma P.S. tempat tinggal di Djatinega 
ra telah ditahan polisi di Tjipinang, 

“hal itu disebabkan karena semen 
oleh Ruslan Abdulgani, bahwa 

djak adanja MMB pada achir ta 
hun 1950, belum pernah hal2 itu 
diatur, sehingga untuk pengachi- 
ran pekerdjaan MMB ketetapan2 
itu perlu diadakan. 

Achirnja dikatakannja, bahwa pe 
gawai2 “bangsa Indonesia pada 
MMB ig bekerdja dengan. keputu- 
san Kementerian ' Pertahanan, oto- 
matis kembali  mendjadi pegawai 
Kementerian Pertahanan. Demikian 
ketua delegasi Indonesia pada pe- 
rundingan MMB. 

Selandjutnja Antara memperoleh 
keterangan dari: sumber jg boleh “di 
pertjaja, bahwa sedjak 1951 sam- 
pai 1953. Indonesia menurut taksi- 
ran mengeluarkan Rp 140 djuta   karena ia mempergunakan  idjazah 

palsu. 
buat keperluan misi itu. Sampai per 

1 

Menurut pengumuman  bersa- 
ma dari delegasi2 Indonesia dan 
Belanda untuk perundingan me 
ngenai soal Misi Militer Belanda, 
pada sidang pleno pada hari Sap 
tu pagi jang lalu telah ditjapai 
Kena mengenai semua ma 
salah. 

Pada hari Selasa tanggal 21 
April, pada pukul“10 pagi, dike- 
menterian luar negeri akan diada 
kan sidang pleno terachir. Pada 
sidang ini  protokol-penghabisan 
dari perundingan2 akan ditanda- 
tangani. . # 

  

maksud tidak akan mengadakan mi 
Si. militer baru, meskipun sementara 
itu Indonesia sudah “akan  menin- 
djau kemungkinan negara2 mana ig 
suka dan baik untuk — memberikan 
misi militer. Pandangan orang da- 
lam hal ini tertudju antara lain ke 
pada Canada dan Inggris.   tengahan tahun 1954 Indonesia ber Antara). 

KA 
TAHUN KE VIH No. 57. 

  

Penerbit: 
Penjelenggara: 
Alamat 
Tilpon 

. 

. 

. 

. 

  

  

IMB Berachir 31 Des. 53 Ea Hussein 
Dina ri 

  
Sebagaimana pernah kita kabarkan, radja Hussein dari Jordania akan 
menikah dengan princess Dina, sehabis penobatan radja Hussein besuk 
tanggal 2 Mei j.a.d. Pernjataan tersebut disampaikan Hussein di Roma, 
dalam perdialanannja pulang ke Jordania dari London. Tampak pada 
gambar radja Husseit berdansa dengan tunangannja, sesaat sebelum ia 

meninggalkan kota London. 

  

Tapi Hanj 

djata di Korea. 

Menurut UP, Dulles mengatakan, 
bahwa pemerintah Amerika tjondong 
untuk mentjapai perletakan sendjata 
dulu di Korea dan sesudah itu le 
kas mulai membitjarakan masalah? 
politik Korea. Dalam pada itu Dul 
les mengemukakan, bahwa Amerika 
dan sekutu?nja tentang soal ini ter 
ikat oleh pasal 60 dari rentjana per 
setudjuan perletakan sendjata. Ren 
fjana ini menghendaki supaja dalam 
tempo 90 hari sesudah  penandata 
nganan perletakan sendjata, - maka 
dimulailah konperensi tentang ma- 
salah2 .politik. Tetapi pemerintah 
Amerika tjondong kepada permula 
an selekasZnja, sesudah tertjapai per 
setudjuan perletakan sendjata. 

Menurut UP, Dulles seterusnja me 
ngemukakan, bahwa Amerika Seri 
kat masih berpegang teguh kepada 
»politik PBB jang dibentangkan 
lam tahun 
supaja 

1947, jang menghendaki 
Korea dipersatukan.“ 

Diterangkannja, bahwa dalam ke 
menterian luar negeri atau dengan 
Inggris tidak dilakukan - pembitjara 
an-pembitjaraan tentang soal pemba 
gian Korea pada bagian jg. tersem 
pit dari semenandjung tadi, jang Ie 
taknja -kira2 80.mil sebelah : utara 
garis pertempuran jang sekarang. 

Seterusnja Dulles mengatakan, bali 
wa tidak pula pernah dilakukan pem 
bi'jaraan mengenai kemungkinan un 
tuk menempatkan pulau Taiwan di 
bawah perwalian PBB. 

Dalam -pembitjaraannja mengenai 
soal Korea, Dulles tak hendak men 
djawab pertanjaan2 apakah pembi 
tjaraan tentang masalah2 politik jang 
kelak akan dilakukan itu, pemerin 
tah Amerika menghendaki  supaja 
itu diperbatas sampai soal Korea sa 
dja, ataukah djuga meliputi 
Timur Djauh lainnja. 

Seterusnja dikatakannja bahwa se- 
mendjak  dilakukannja pembitjaraan 
tentang kemungkinan untuk — men- 
djadikan pulau Taiwan suatu pro- 
tektorat dari PBB ketika tahun 
1950, soal, ini hingga saat ini tidak 
pernah  dibitjarakan lagi. ,,Garis 
MacArthur” (untuk membagi dalam 
2 bagian) selalu penting bagi peme- 
rintah Amerika, akan tetapi hanja 
djika dipandang dari sudut militer 
sadja. Garis ini menghasilkan garis 
front jang pandjangnja 80 mil dan 
bukannja 150 mil sepandjang garis 
front jang sekarang. Dipandang “da- 
ri sudut politik, kata Dulles, Ame- 
rika tidak pernah melepaskan tjita2 
untuk mempersatukan seluruh Ko- 
rea. 

Penjelesaian soal - politik 
tak ' pernah  didjadikan 
sjarat. 

Dulles  seterusnja — mengatakan, 
bahwa Amerika tidak bisa dan ti- 
dak pernah menghendaki supaja pe- 
njelesaian masalah politik Korea di 
djadikan , sjarat bagi pengachiran 
permusuhan di Korea. 

Kata Dulles seterusnja, — apabila 
sudah ternjata bahwa tak mungkin 
bisa ditjapai persetudjuan politik, 

aka hal ini akan dapat mempe- 
ngaruhi djalannja perundingan per- 
letakan sendjata.  Selandjutnja ia 
katakan bahwa resolusi PBB menge- 
nai Korea itu menghendaki dilaku: 
kannja “konperensi politik, dalam 
tempo 3 bulan sesudah tertjapainja   

  

DALAM MINGGU 

ini, grombolan kerap disinjalir ber- 

keliaran didesa2 dalam wilajah ke- 

tjamatan Kesugihan (Fjilatjap). 

Grombolan ini diduga adalah seba- 
gian dari grombolan2 - jang - telah 
bertpetjah belah akibat aksi pem- 
bersihan tentara didaerah “ sebelah 
utara Djeruklegi dan Kawunganter, 
hingga menjeberang kesebelah ti- 

mur djalan raja  Tjilatjap—Purwo-     dekati Teluk Siam. (Antara-UP) kerto. 

jang achir2 

. Bagian Perlengkapan 
Desa2 jang mereka lalui tidak Ju- 

put dari aksi terrornja. 
Peristiwa penggedoran2  diantara- 

nja.ialah terdjadi pada tg. 13-4-1953 
il, Lk. djam 21.00 grombolan ber- 
sendjata jang tidak diketahui ke- 
kuatannja telah memasuki "desa Ku- 

ripan (7 km. dari kota Tjilatjap) i 
kemudian melakukan penggedoran. 
rumah2 penduduk. 

Dari fihak resmi didapat pendje- 
lasan, bahwa jang mendjadi korban 
gedoran itu tak kurang dari 25 bu- 
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Grombolan 
ah rumah sedang djumlah kerugian 
rakjat akibat kedjadian itu Lk. 
Rp. 15.000,—. Djuga sebuah radio 
accu mereka angkut. Ketjuali itu, 
djuga desa Karangkandri mereka 
datangi dan ' menggedor beberapa 
rumah dekat djalan raja jang keru- 
giannja ditaksir antara 4/5 ribu ru- 
pijah dan buah radio rimbu 
Diwartakan pula bahwa grombo- 

lan-grombolan ini djuga melakukan 
penggedoran2 didesa Kalisabuk dan 
sekitar pasar Lebeng. 
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Menjerah 
Lebih djauh diberitakan, seorang 

anggauta — perlengkapan dari fihak 
grombolan “telah menjerah - kepada 
jang berwadjib, hingga dengan ini 
diharap akan mempermudah  fihak 
kita mengetahui gerak-gerik  grom- 
bolan dalam daerah itu. 

Akibat kedjadian ini, 
djaga keamanan kita segera mela- 
kukan pengawasan2 lebih seksama 
lagi terhadap orang2 jang mungkin 
ditjurigai. (Kore). 

fihak pen- 

soal2 | 

dak 

Garis MacArthur” 
Penting Bagi USA 

a Dari Sudut Siasat Militer 
Amerika Pun Harapkan Persatuan Seluruh Korea 

MENTERI LUAR negeri Amerika Serikat John Foster Dulles 
hari Senin mengatakan dalam konperensi pers, bahwa hasil dari- 
ada pemilihan jang ketika hari Minggu jl. dilakukan di Djepang 

untuk memilih madjlis rendah baru itu, membajangkan tetap ada 
nja sikav persahabatan antara pemerintah2  Djepang 
negeri ini merdeka kembali, terhadap Amerika Serikat. Seterusnja 
Dulles mengatakan bahwa perundingan politik itu tidak bisa lama 
dipisahkan daripada perundingan untuk 

semendjak 

mentjapai perletakan sen- 

perletakan sendjata. Bagaimanapun 
djuga, Amerika bermaksud merobah 
bal ini, karena Amerika tidak meng- 
hendaki bahwa djangka waktu per- 
letakan sendjata itu terlalu lama, 
karena dalam djangka waktu 'ini pi- 
hak Utara mungkin akan menunda2 
dengan waktu jang tak terbatas di- 
mulainja perundingan politik. (An- 
tara-UP). 

Mr. Sudibjo Da- 
pat Ketjelakaan 
Mobilnja Masuk Leidse 

Vaart 

MR. SUDIBJO, wakil dari 
kuasa usaha Indonesia di Der 
Haag, mr. Susanto Tirtoprodjo 
pada hari Sabtu telah mendapat 
ketjelakaan mobil di Leidse Vaart 
dekat Haarlem. Mr. Sudibjo dan 
keluarganja selamat. Pada hari 
itu njenja Sudibjo mengendara- 
kan mobilnja bersama-sama dgn 
suaminja dan figa orang anaknja 
menudju ke Haariem. Dekat djem 
batan diatas Leidse Vaart, dima 
na terdapat tikungan jang runtjing 
sekali, njonja Sudibio agaknja 
tak dapat menguasai setirnja lagi 
sehingga mobil jang dikendarai- 
nja menubruk beberapa pohon 
ketjil. 

Kemudian njonja Sudibjo  terke- 

djut -melihat seorang anak jang se- 
dang bermain dipinggir djalan, se- 
hingga ia dengan tak sadar meng- 
indjak gasnja daripada mengindjak 
rem kaki, dan kemudian tergelintjir 

kedalam Leidse Vaart. Mobil “itu 
masuk kedalam lumpur. Beberapa 
Crang jang ada dekat tempat ketje- 
lakaan itu segera terdjun kedalam 
air. Djendela2 mobil tersebut un- 
tung terbuka, dan karena para pe- 
numpangnja tidak gugup, mereka 
dapat tertolong semuanja. 
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Yoshida Me- 
nang Lagi 
BERITA2 terachir tentang pe- 

milihan umum di Djepang me- 
nundjukkan kemenangan partai 
Liberal, jang dipimpin oleh Shige 
ru Yoshida. Ketentuan tentang 
pembagian kursi dalam madjelis 

rendah Djepang hingga kini ialah 
sebagai berikut: partai Liberal 
Yoshida 199 kursi, partai 
progresif — 76 kursi, sosialis sa- 

jap kiri — 72 kursi, sosialis sajap 
kanan — 66 kursi, partai Liberal 
Hatoyama — 35 kursi, Buruh & 
Tani — 5 kursi, komunis — 1 

kursi. Djadi masih ditunggu ke- 
tentuan mengenai 7 kursi dari 
madjelis rendah Djepang, jang 
seperti diketahui beranggota 466 
orang. 

Pembagian kursi dalam madjelis 
rendah, jang lama, ialah sebagai 
berikut: partai Liberal Yoshida — 
206, partai progresif — 88, sosialis 
sajap kiri — 56, sosialis sajap ka- 
nan. — 59, partai Liberal Hatoyama 
— 39, Buruh & Tani — 4, komu- 
nis 9, partai minoritet — 1, 
orang2 tak berpartai — 13. Seperti 
telah diwartakan pemilihan anggota 
madjelis rendah Djepang ifi telah 
dimulai pada hari Minggu jbl. dan 
ketentuan terachir tentang pembagi- 

an kursi diharapkan akan didapat 
pada hari Senen ini. Pemilihan ang- 
gota2 madjelis tinggi Djepang akan 

diadakan pada hari Djum'at jad. 
(Antara-AFP). 

  

Anti Perga- 
ulan Bebas 

Sikap Pemimpin2 Islam 
Di Singgapura 

. 

PEMIMPIN2 Islam di Singa- 
pura telah mentjela usul untuk 
mendirikan sebuah perkumpulan 
tjampuran di Singapura, dalam 
mana turut pemuda2 dan pemudi 
pemudi. 30 Orang Malaya telah 
berniat untuk mentjatatkan diri 
sebagai anggauta perkumputan 
tersebut. Tetapi Incha Pateh Akir, 
ketua: dewan urusan agama di 
Selangor menerangkan, bahwa 
perkumpulan itu tidak dapat didi- 
rikan tanpa merugikan agama. 
Ditambahkan olehnja, bahwa tin 
dakan sematjam itu adalah ren- 
dah bagi orang2 jang sopan. 

- - Iri 

kepala sekolah Alsegaff di Singapu 
ra menerangkan, bahwa perkumpu- 

Ustad” Zahari '“Mutammin, 

lan sosial tjampuran tidak akan 
dapat diidjinkan oleh seseorang jg. 
menganut agama Islam. ,.Pertjam- 
puran bebas antara pemuda2 dan 
pemudi. dalam perkumpulan sema- 
tjam itu nistjaja “akan membawa 
akibat2 buruk, demikian  katanja. 
Pemimpin2 Islam lainnja di Singa- 
pura djuga setudju supaja usul itu 
adalah ,, merendahkan ahlak.” 

PENGANGKATAN PADA 
PERGURUAN TINGGI. 

Dengan surat pekutusan Presiden 
Republik Indonesia telah ditetapkan 
terhitung mulai tanggal I Maret '53 
mengangkat Sutarman sebagai Gu- 
rubesar dalam mata peladjaran Il- 
mu Fa'al pada Fak. Kedokteran Uni 
versiteit Indonesia-di Djakarta. 

SULTAN MAROKO MENDA- 
PAT LUKA2 RINGAN. 

Pada hari Saptu Sultan Maro- 
ko telah mendapat luka2 ringan 
pada kepalanja sebagai akibat. da 
ripada suatu  ketjelakaan mobil. 
Karena luka2 itu ia tidak diboleh 
kan meninggalkan tempat tidur- " 
nja selama seminggu, demikian di 
umumkan oleh pihak istana pada   hari Minggu. 

  

Bukitduri Kebobolan 
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Sd 27 Orang Tjenteng Bekasi Berhasil 

Loloskan Dari Tahanan 
Mas, Bukakan Pintu”. . 

27 ORANG TAHANAN dari ,Cel Utara dan Selatan” dirumah 
pendjara Bukitduri, pada malam Minggu jang baru lalu kira2 djam 20.00, 
telah melarikan diri, sesudah terlebih dahulu mereka berhasil memukul 2 

“orang agen polisi serta merampas 2 putjuk sendjata api berikut peluru2- 
nja, Sampai berita ini ditulis, belum ada seorangpun dari para tahanan 
jang melarikan diri itu tertangkap kembali: pengedjaran dan pengusutan 
terhadap mereka masih terus dilandjutkan. 2 Agen polisi jang dipukul 
ita mendapat luka2 parah dibagian kepala2nja dan kini masih dirawat 
dirumah sakit umum negeri. : 

» 

  

ka pintu, cel, jang dengan kontan 
dibarengi dengan keluarnja para 
tahanan setjara beramai2 dan 
sekaligus, dan jang segera pula 
menjerang polisi itu serta me- 
rampas  sendjata  Jungle-karabijn- 
nja. Djuga seorang agen polisi 
lairinja jang ketika mendengar 
suara2 ribut Kemudian masuk 
kedalam rumah  pendjara, dise- 
rang dan “dari dia, para tahanat 
berhasil pula ' merampas sebuah 
sendjata revolver, Dua agen po- 
Iisi tsb. ketika diserang dipukuli 
dengan sendjata besi oleh para 
tahanan, hingga mendapat tuka2 
agak parah dibagian kepala. Se- 
belum lain2 balabantuan polisi 
datang, para tahanan jang ditak- 
sir berdjumlah l.k. 27 orang, te- 
lah keluar dari “rumah pendjara 
dan terus melarikan diri kedju- 
rusan Polonia. Beberapa anggota, 
polisi dari pos pendjagaan Bukit- 
dari Segera melakukan penge- 
djaran dengan djalan melepaskan 
beberapa kali tembakan keudara, 
tetapi sampai kini belum ber- 
hasil menangkap kembali orang2 
tahanan tsb. 

Berasal dari Bekasi 
dan “Tangerang. 

Kabar selandjutnja jang di- 
peroleh ,,Antara” mengenai lari- 
nja orang2 tahanan menjatakan, 
bahwa orang2 itu pada umumnja 
berasal dari daerah Bekasi, Pasar 
Minggu dan Tangerang. . Mereka 
baru sadja beberapa waktu jang 
lalu dipindahkan dari tempat ta- 
hanan di Kantor Besar Polisi, 
Djakarta. Mereka ditangkap ka- 
rena dituduh tersangkut dalam 
berbagai perkara kedjahatan. 

Minta dibukakan pintu 
Lebih djauh diperoleh ketera- 

ngan, bahwa tjara orang2 taha- 
han tsb. melarikan diri, jalah de- 
ngan djalan minta dibukakan 
pintu cel dari seorang “anggota 
polisi jang pada kira2 djam 20.00 
malam Minggu itu sedang me- 

ngontrol ' cel-cel orang2 tahanan. 
Anggota polisi itu jang rupanja 
tidak merasa tjuriga atas orang2 
tahanan jang minta dibukakan 
pintu jang antaranja ada jang 
memakai alasan akan  bersem- 
bahjang, dsb.nja, segera. membu- 

, P. Minggu 
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PERTANDINGAN2 OLYMPIA- 
DE INTERNASIONAL PASTI 
DIADAKAN DI MELBOURNE 

  

Pertandingan? Olympiade Inter 
nasional tahun 1956 pasti akan 
diadakan di' Melbourne, Austra- 
lia, dengikian menurut keputusan 
dari pihak pengurus? Olympiade 

. Australia kepada Komite Olym-. 
piade Internasional kemarin dulu. 
Keputusan tsb, diperoleh setelah 
mengadakan perundingan2 anta- 
ra 2 pengurus2 Olympiade. Aus- 
tralia dan instansi2 jang bersang 
kutan di Australia. Merunan 
tsb. adalah. atas. suara persetudju 
an 76960 dari pihak penduduk 
Australia untuk tetap melangsung 
kan - pertandingan? Olympiade 
Internasional di Melbourne pada 
tahun 1956. Menurut taksiran pe 
ngurus? Komite Olympiade Aus- 
tralia, biaja untuk penjelenggara- 
an Olympiade tsb adalah Lk. 
£ 3,5 miljun. Ditambahkan pula 
oleh pengurus?? Olympiade Aul 
tralia, bahwa atlit2 Australia ti- 
dak pernah mengabaikan pertan- | 
dingan, internasional. Achirnja 
mereka mengharapkan, agar Aus- 
tralia menghasilkan  pertanding? 
jang gemilang. 

PASANGAN DOUBLE EDDY/ 
SONNEVILLE HARUS MENJE- 
RAH “DG: ANGKA: -15—10, 
6—15, 4-15 KEPADA ONG 
POH. LIM /ISMAIL. BIN 

“ :. MARJAN, 

« Pemain2 bulutangkis. Ong Pol 
im dan Ismail,bin Marjan dari 

' Singapura, Galam pertandingan 

telah memperoleh 
dalam . single-. maupun double. 
Diantara para: penonton jang sa- 
ngat  hanjak..djumlahnja. nampak 
Gjuga. hadir Kolonel Kawilarang. 
Pertandingan jang menarik per- |. 
hatian ialah single antara Ong 
Poh Lim lawan F. Sonneville dan 
double Ong Poh Lim'Ismail..bin 
Marjan lawan pasangan EF. Son- 
neville/Eddy Jusuf dari Djakarta. 
Kedua pemain dari Djakarta itu 
dapat bertahan dalam 2 set dan 
baru menierah dalam lone-set. 
Pemain2 dari Bandung | sendiri, 
haik Sincle maupun double tidak 
memperlihatkan . keistimewaan. 
bahkan dalam 2 pertandinsan 
double pemain?“ Randune tida: 
sampai mendapat bidji satupua. 

Hasil pertandingan seluruhnja 
adalah sbb.: : 

Single: Ismail bin Marjan — 
Rusdi (Bandung) 15—3 dan 15—” 
Ong Poh Lim — Ferry-Sonnevills 
15—10, 15—7. 

Double: Ismail b.. Marjan'Onc 
Poh Lim — EFddy/Sonnevi!l- 
15—10, 6—15, 415. Ismail hb. 
Marjan'Ong Poh Lim — Olih Li: 
Tioe Kong (Bandung) 1 dan 
15—0. 

Sehahis pertandingan olah bi 
lonel Kawilarang disampaikan 
piala kepada pemain? dari Sinva- 
nira itu dan kepada pasanran 
Eddy 'Sonneville. 

Telah Pindah 
Bidari Nj. S. SOEDARMO 

dari Djapanan 69 

“ke Danukusuman Kulon 
blok 12 A/ 149 — SOLO 

  

(Sebelah Barat Atmoseputran) 

Mulai 20 -4-1953. 

BEA YNA KT YA 

tube Rp "ian L blk Rp: 16 — 
ongkos "kirim Rp. — Pusat na 
djual : 

Toko ,ASTAGINA 
K SANA 116 

   

  

  

MEMEGANG BUKU A: 
Mulai 4 Mei, 11 BULAN 4     

Senin malam digedung Concordia 
kemenangan? 

“Ketua: 

nulis: Sitomo (Insp. ST/STP 
'dahara: 

 Pembl/Perb: 

pas. SMP). 
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Didi 

Sebelum hari i itu, seorang jg men 

   

tj isebuah sepeda jg" Kareibinena kr 
didjalan  Purwodinatan, 

ini telah diketahui: 
Serai ig terus 
di jg tidak djadi 
buatannja. Ewany 
gal di. Kintelan. . Disekitar tempat 
tsb. kemudian oleh Polisi dipasang 
hinderlaag. 1 hari lamanja, dimana 
achirnja orang ini: tertangkap. Sete- 
lah diperiksa, ternjata ia mengaku 
terus terang dosanja dan 13 buah 
sepeda lantas dapat disita. ' Mung- 
kin djumlah tsb. - akan besar. Tu- 
kang tadahnja A jg tinggal di Ken- 
dal dan Kaliwungu djuga sudah ter 
tangkap. Dalam pengusutan selan- 
djutnja terbukti. pula, bahwa se- 
orang pedagang jg berada di ping- 
gir Kantor Pos Besar sebelah Ti- 
mur adalah mendjadi mata2nja da- 
ri segala perbuatan djahat tadi dan 
Orang ini pun dibekuk. Gembong 
pendjahat S itu mempunjai kuntji2 
palsu jg dibikinnja diluar kota. Ada 
tanda2, bahwa  djalannja. pentjuri- 
an sepeda itu telah diorganiseer 
demikian rupa, hingga merupakan 
Suatu komplotan jg litjin tjara2nja 
mentjuri sepeda. Berhubung dengan 
kedjadian2 ini, maka fihak - Poli isi 
Seksi I menjeruhkan,  supaja berla- 
ku hati2 terhadap “pedagang? jg 
ada dimuka kantor Pos Besar: dan 
sebaiknja pedagang2 itu dilarang 
untuk djualan ditempat tsb. Hal 
lakan mmenggampangkan  tjara2nja 
Polisi mengintjar orang2 jg dikira 
mempunjai sangkut .paut dengan 
pentjurian2. sepeda. Polisi tetap ber 
pedoman: - bagaimanapun ketjilnja 
kedjahatan, — penjelesaiannja - akan 
datang belakangan!. Tangkapan tsb. 
adalah hatsil jg gilang gemilang! 

“oleh seorang | 
mengintjar orang ta- 

melakukan per- 
ini ternjata ting- 

  

TJERAMAH TENTANG 
E PEMILIHAN .UMUM 

Pada tg. 18 April malam, atas ini 
tiattef RK Bedagan telah diadakan 
malam tjeramah mengenai pemilihan 
umum jang diberikan oleh sdr: Azh- 
maddyn's angg. Parlemen bertempat 
di Balai Pertemuan RT Bedagan. Per 
hatian pada tjeramah ini ada besar. 

UDJIAN PELENGKAP P PADA 
S.MLA. Pan B. i 

Panitya Udjia Penghabisan 
S.M.A. Bagian B: pinta hun pela- 
djaran 1952/1953. Rayon Semarang 
mengumumkan kepada segenap: tja- 
lon, bahwa Udjian Pelengkap - te- 
Lap diadakan pada tanggal2, . jang 
sudah ditentukan semula ialah dari 
tanggal IS Mei 1953 s/d 21. Mei 
1953. Daftar Atjara Udjian Peleng- 
kap pun sesuai dengan daftar atjara, 
jang. sudah ditentukan semula. 

Kepada para tjalon, jang belum 
mengambil ,,ka ea nomor udjian” 
diandjurkan supaja selekas mungkin 
mengambilnja, karena tidak dengan 
kartor nomor udjian tsb. diatas, pa- 
ra tjalon tidak diperkenankan me- 
masuki ruangan udjian. 

KONPERENSI S.B. KESEHAT- 
AN KONSULAT -. DJAWA 

TENGAH & 
Konperensi S.B. Kesehatan Konsu 

lat Djawa Tengah jang be erlangsung 
mulai tgl. 18 s/s 19 April 1953 jang 
dikundjungi oleh segenap Koordina 
tor2 “dari seluruh Propinsi Djawa- 
Tengah dan P.B.-nja dari Jogja, te- 
lah mengambil kesimpulan2 jang ke 
mudian akan di bawa oleh Delegasi 
P.B.-nja, kehadapan Kementerian Ke 
sehatan di Djakarta. Jang terpenting 
adalah a.l. mengenai Maklumat Kem, 
Kes. No. II th. 1952: Pendidikan Te 
naga Kesehatan, Biaja Perawatan: 
Uang lembur, Afvloeiing, Penjerah 
an Tugas Kesehatan dari Pem.. Pu- 
sat kepada Daerah Otonom. 

Konperensi itu merupakan pula 
Konperensi kerdja sebagai usaha Kon 
solidasi organisasi setengah tahun se 
sudah Kongres ke IV. 

PENGURUS SB. KPPK, 
RANTING Il. 

Bertempat dipendopo Kantor. In- 
speksi Pengadjaran Prop. Djateng, 
baru2 ini telah diadakan rapat pem 
bentukan pengurus SR. K.P.P.K. ran 
ting II jang berhasil sebagai berikut: 

Rusdjiku (nsp. SMP) Wkil 
Ketua: K. Sudadi (Koordinator), Pe 

), Ben 
Sunarto (Koordinator), 

Kunadi (Insp. SMP) 
dan pendd/Peng.: Mien Murtasijah 

PENDERITA LARI DARI R. 
TAWANG 

Didapat kabar, bahwa 

  

pada 
'hari Sabtu jang baru lalu,  se- 

| orang penderita penjakit  djiwa 
“telah lari dari 
Wa Tawang pada djam 5.3 

Rumah Sakit. Dji 
0 sore. 

Penderita tsb bernama Supardi 
dan memakai pakaian dari rumah 
sakit. Tidak diterangkan tjara2-   

aa Fiong Gie Institute 
KEBON TIONGHOA 108 / 110 

Senen, Kemis 6 — 7 
Rp. 27,50 

BAHASA INGGRIS Semua klas klas landjutan 
| Nilai S.M.A. klas 2: Rabu-Saptu 5—6 sore, Rp 3 

nilai S.M.P. klas 1: Selasa-Djum'at 4—5 sore, 
nilai S.M.P. klas 2: Senen Saptu 4—5 sore, Rp. 1 

TER.: Senen, Rabu, Kemis, gapts djam 6:— 7 m jin 

Pe. ia melarikan diri. 

malam 

““3ah sebi. 
“ 15,— sebl 
"20 setak 

tjurigakan telah men ntjoba. mengin-|S 

Perbuatan f 

IAmanja bekerdja 
sja PN sebagai kelas 1 Ja 

  

BERAPA | A- 
RAAN DI SURAK RTA? 

    

diumlah kendaraan berigotar da 
lam daerah Suarakarta adalah sbb.: 

| Truck 362 buah, bus 66 buah, 
auto persoon 447 buah, jeeps 1124| 

"buah, pickups 47 buah, sepedamotor | 
326 buah dan sepeda motor 326: 
buah dan Tea sermotor 646 bu- | 
ah. 

h tsb. berada da 
Band 

         

Betjak 4.544 buah, sepeda 2187 
buah, andong 245 buah dan tjikar 
I1i buah. Angka? mengenai Londa 
raan tidak bermotor ini hanja .me 

4 napas Pura Tan 2 5 

ya 
Usaha itu: menghabiskan benja 

Rp:.41500,—. 
Perlu dinjatakan, bahwa pekerdja- 

an tsb. dilakukan setjara gotong-ro- 
jong, baik hensanik menu tenaga- 
nja. : : 

Pa pada agii 30 

kaan jang selandjutnja Balai tsb. 
dapat dipakai untuk segala keper- 
luan rapat atau kursus. 

WONOSOBO 
UDJIAN MASUK SEKOLAH2 

LANDJUTAN 
Dari Inspeksi Sekolah Rakjat 

Kabupaten Wonosobo kita mem- 
peroleh keterangan, bahwa hat- 
sil udjian .masuk pada Sekolah2 
Landjutan (S.M.P. S.G.B. Kepan 
daian Putri) dari daerah Wonoso 
bo jang baru2 ini diadakan sa- 
ngat kurang, bila . dibandingkan 
dengan djumlah tahun jang lalu. 

Diterangkan -selandjutnja, bah 
wa djumlah semua- pengikut da 
lam tahun ini ada sebanjak :837 
anak jang terdiri dari: 602: laki2' 
dan 235 wanita. Dari djumlah 
tsb. ternjata jang lulus sebanjak 
227 anak. dibulatkan ,.mendjadi 
kurang dari 2596, sedang pada 
tahun. “peladjaran jang lalu ada 
aDenun IR 

  

  

RALAT 
Dalam berita Sport. kemaren ig. 

mengenai: kompetisi Pertjas ada: se- 
dikit kekliruan:- Angka untuk. sdr. 
Liem Sing Hiap - 
mestinja, O—l1, djadi. bukannja..1—0 
seperti jang diberitakan kemaren 
itu. 

PEMBESLAHAN SENDJATA 
API. 

Baru2 ini oleh kerokan Kendal! 
telah dilakukan pembeslahan sen- 
djata api milik K. dari desa Nga- 
sinan distrik Weleri, terdiri dari se- 
buah revolver no. E. 35817 dan mi- 
lik S. dari desa Nawangsari terdiri 
dari sebuah broning no. 21791 ber- 
serta 4 pelurunja: Barang2 tersebut 
kemudian disita dan pemiliknja di- 
tahan karena tidak mempunjai su- 
rat idzin untuk memiliki barang? | 
tersebut. z 
MENTJEGAH SALAH FAHAM 
:Mengensi berita “Aliran Agama/ |. 

Kebatinan- di Djateng jang termuat |. 
tgl. 17 jbl., terdapat sedikit kekeli- 
ruan jang dapat diberi pendjelasan 
sbb.: Igama Islam Hak meliputi 17 
tempat didaerah Probolinggo, dan 
lain2- tempat . didaerah Tengok 
dan Wonosobo. 

Jang masih kelihatan berkemUang 
jalah aliran Ilmu Sedjati di Purwo: 
dadi. dan Blora. serta, Kawulo War- 
g0. Naluri didaerah Penjyinag (Ban 
djarnegara). 
PERTEMUAN PER 
Pada tg.. 19. April oleh SMA PG 

RI telah diadakan, pertemuan perpi 

  

menghormat sdr.2 Soehari.dan Santo 
so jang hendak pergi keluar. negeri 
untuk menjempurnakan  studienja. 
Sdr. Soehari akan .tinggal di.Roma|' 
dan sdr Santosa akan, ke Australia, $ 
Direktur SMA PGRI dan Ketua 

dengan selamat datang ditempat ig 
ditudjunja dan mudah2-an dalan 
tempo pendek dapat .menjelesaikan | 
pekerdja'an masing2, agar murid2 
dan teman2 guru' di,Semarang dapat 
menerima pengetahuannja jang me 
reka peroleh. 
"HUKUMAN JANG SETIMPAL 

Seorang Belanda berumur 59: 
tahun bernama ,L.H: ten, H. pada 
hari Senen kemarin telah diadju- 

|kan pada Pengadilan Negeri Se- 
marang, karena dituduh pada be 
berapa bulan il. menggelapkan. 46 
batang pipa tembaga milik ..pa- 
brik Es Petodjo, dan ' didjualnja 

orang pedagang Tionghoa. 
Dalam perkara ini tersangkut 

djuga seorang mandor dari. ps 
brik .es tsb bernama M. jang me 
nerima  djuga. uang agian 
dari. L.H. tadi. Tg bab PE rapa 
orang saksi an keterangan 
nja, maka sidang menganggap, ter 
dakwa telah terang kesalahannja 
dan Hakim mendjatuhkan Pakar 
an. pendjara bagi: L.H. ten H 
bulan dan bagi mandor M 3 ( 
lam. | 

Patut ditambahkan: bahwa dak 
wa pertama tsb telah 15 « tahun 

pada Paberik 

aa 

Menurut tjatatan achir th: 1952,| 

  

  

April 1953 dapat dilakukan pembu- | 

—« sdr: Wahdat 

sahan di, RM. Lido Bodjong. untuk | 

didikan mendoakan, supaja mereka $ 

dengan harga. Rp: 250,- pada se: 

  

  

djurit2 dari Res 

'jang. untuk 

  

   

Setelah dilaku 

dari Resimen 
tjipta, 

   

  

“bagi me 

rangkan: pula, bah 
kat menit 

| aa Oleh ayang ni 
dalam kedud 

reka jang an 
itu akan 
mendjaga tins 

Setelah wakil : 
selamat La 
baru naik pangkatn 
lalu sele sai .dan 
satuan2 jang me 
lu diadakan ma ra 

ketjama 

ngakui pernah 
rombol lan, .bers 
terangan. mereka 
rombolan, kalau 
bunul 1 

reka disi 

daerahnja dan 
Ta. j 

MEMBANTU. 

membuat djemba 

Selain latihan tsb. 
menambah 
rakjat 

akibat masa rev 
diperbaiki kem 

nja paku dan 

lang dan Majo: 

luas 135 

sokongan dari 
gotong-roj jong. 

BOJOLAI 

  

. Perih gala 
'Miradj. Nabi 
s.aiwa 

daerah dalam “d 

ula:.. 
laa Hetabang 

rakjat 

butan2..tsb., 

adakan, sedikitn 
ngatan 
ngatan dapat 
rangan snaaari 

bunuh diri' 
(karabijn), dan 
ka itu djuga d 

diri ini karena 

Taman 

Bodjong.   

    

»- UPA ATIARA K 
"PANGKA 

Pada hari Senen 
Kridanggo di Sal aa ga 

kan upatjara Pen 

pa 3 “dilapangan 
telah diada- 
pangkat, pra- 
nfanterie 14/ | 

” 300 orang 
i dilakukan 

PN oleh | 
sipil dalam! 

  

Sub T Ska 

  

6 Taja umum, 

an karesidenan 
me- 

di-iringi | 
oleh muziek | 

maa ngheningkan : $ 
eputusan ke-| | - 
oleh overste 

“Panglima: Di- | 
surat mana 

jang ber-f 

naikkan bendera 
oleh Lagu Kebangsaa 

overste Sara- | 
askan, bahwa 

“belum naik pang- 
a kesempa-f 

Dite- puran melawan pasukan2 Birma nada tanggal 23 Marak il. 
wa ke Baen pangf ' 

PA 5 
agar Pan Tg 3.9 aa Te Eu. 99 |da waktu itu, olehkarena ke- 

PA enakan lenu ntut »$ Y. i ay banjakan orang tua Indonesia ti- £ 1 . 

kat selalu nahan 
|tan tak kam 

  

Daya untuk 

memberi 
2 z Ibusi Meub? Perhatiat” Mia upatjara 

Oleh ke- 
. Upatiara la lah pertama. 

ENJERAHKAN '    dari daerah 
anan Mun 

alam Mage 
menjerahkan 

wadjib. dan me| 2 

Menurut ke: 
ksa oleh ge 

uka akan dif: 

  

   L.Dukun kawed: 
tilan dan. Jaan alan 
lang, baru? ini. 

diri.kepada. j Jang, 

seperlunja 
maka me 

diminta ban 
camanan dil 

Sesudah diberi 
Siek pihak jang ber 

suruh pulang 
tuannja buat mendjaga 

JAT TEM- Berapi di Bandung dari seorang 

PURAN: 
Peladiar Sekol 

terie Djawa Ten 
kini telah mengada 

aa Kader Infan- | Besuksat 
Bea 
n latihan2 

n didaerah ke- 
tjamatan Tempur g 

aa bagi: 

       

merasakan ko 
banjak 6 ae 

u dibuatnja| 
ang diberikan |, 

oleh pen di alat2 lain- | 
didapat dari 

sekolah kader s 
Baru? ini Sena 

wakil residen 

  

Serdid an , 
it ain Pen ea 
di direk- 

kalkan pem- 
itu. Disam | 

. Dam Ngobaran | 
i sawah se-| . 

ha de aan beaja Rp. 
10.000 
setjara 

tur SKI, (lab Ie 
bangunan2 Hata 
ping meresmikan 
II jang dapat men 

17.900.— Ka ES 

PERINGATAN ISRO' DAN 
MERODJ 

mah tahun 
guh2 mendapat sa 
ingat luar biasa: dan 
dari. .seluruh Umm 
genap lapisan ran 

Sambutan2. itu, d iguh 
nja, kalau dibanding 

    

  

dna 
dan rena. “D C | 

dapun sam- pangkat . aa Na . pegar ai Ta dingkan terlebih dulu dengan djawa | ym" Wanita dalam lapangan kopera 
pelaporan? | persetudjuz : 

dapat di- | tambahan ca 
tempat peri- kat jang sa 
mpat2 peri-| dari jang ben A 

Ku Apar pene- 
di Pekan lah akibat dag 

dari, sni 
suasana Na an 

ialah dit Raga Ne na 2 

“dan 

2
3
 

"
3
 

2
s
 

Agama Ke bupate 

KARENA PUTUS 
Pada tgl: 17: Apri 

lu seorang angga 
nama M.B.H. 

ng baru Ia 
Mobrig ber 
sena 
ndjata « api 

ninggal seketi- 
Plantaran, NGUSAHA 
dal. Menu Kaliwun ee ygu abnja “bunuh ekonomiari “Parlemen sd gib ,meng- rut 'keterangan 

PERAJAAN TAMAN K 

nak2 pipi | "2an, para pengusaha, roko 
April 1953 di Semarang bertempat di, pendopo 19.30 Hiburan malam o.k. Merpati: 
anak2 -dari 

rajaan dimu- 
re digedung Gris 

“Oleh Panitya Tamari Ka 
ke-I, pada nanti. tgl, 
akan diadakan per 

Kanak2 tsb 

“lai pada djam 5 so 

  

  

Terbang 
Sambil mierijokoris J ajasan 

Lamanja perlawatan 5 hari. 

1953. kepada : 

No. 2. 

keke ya BNI Sa pk 

  

  I. Bendahara Jajasan 17 Agustus, 
spektur B.R.I. Djawa-Tengah di 

Biaja penerbangan dan lain2 terhitung ongkos2 
penindjauan dan sebagainja Rp. 1200,— seorang 
Pendaftaran mulai sekarang. dan ditutup 

Saudara 

NU. G. LA. di Seteran 52, Semarang. 
ni Semua harian di Semarang. 

  

ke BALI 
3 Agustus pada tangga 

jang akan datang akan diadakan penerbangan ke Bali 

pada tangga 

Semarang 

  

aa bahwa isi dan 

sangat progressief.   Baru pada tahun 1913 Pemerin 
3 Majat orang kulit putih, jang diketemukan oleh pemerintah Birma di- |tah Hindia Belanda membuka dja 
medan pertempuran dekat Wan Poni diperbatasan Birma—Yunnan. |lan untuk anak2 gadis kita de- 
Oleh pemerintah Birma dikatakan, bahwa 3 erang ini ikut bertempur di- |agan mendirikan Sekolah rakjat 
fihak tentara gerilja Kuomintang dibawah.-djenderal Li Mi, jang meng- | melulu untuk anak gadis kita jg 

“adakan offensif di wilajah Birma. Dalam saku ketiga majat ini dikete- | diberi nama Sekolah Kartini. Se- 
mukan nama-nama mereka, ialah Heine. Spellmeir, Saver dan Lother, belumnja itu hanja satu dua anak 
ketiga2nja berasal dari New. York. Menurut keterangan, “ketiga orang | gadis Indonesia dari kalangan 
“ini adalah ahli2 sendjata mortier dan mitraljur, ig. memberi peladjaran2 |atasan dibolehkan oleh orang tua 
pada gerilja2 Li Mi dan achirnja mereka tertembak mati dalam. pertem- nja kesekolah pertama tjampuran 

(.gemengde lagere scholen”) Men 
dirikan sekolah pertama untuk 
anak2 gadis kita perlu sekali pa 

3 & i i BRP 

dak. menerima "”coeducatie” atau 
Di pendidikan tjampuran. Dengan di 

wt Distri- dirikannja Sekolah Kartini di be- 
berapa. tempat, maka kepada 

“Suroso anak2 gadis kita diberi. 'kesem- 
: patan menuntut peladjaran seko- 

  Fata Orang Bekas Degaa 

  

(Oleh : Korr. Sendiri 

SUATU DELEGASI IPBDDI (Ikat Tjita2 Kartini. ( tan. “Resti Bekas Dja- : Ka 2. 
Puluhan tahun berlalu sedjak Ibu . watan Distribusi Indonesia) terdiris» dam, Basuki: masing2 |... Bagan ee, : $ Kartini  menjatakan  keinginannja. 

selaku Dewan Pimpinan pusat IP BDDI Jos z berserta. Djoko. Su- Dalam negara mefdeka Pemerintah 
diono dari Sentral Biro Sobsi, baru2 ini Menteri | kita tidak mengadakan perbedaan 

: Urusan Pegawai R.P, Suroso di djalan Kramat 132 Djakarta, un dalam pendidikati "anak" gadis: “dan 
tuk menjampaikan resolusi2 jang diambil oleh . kongres IPBDDI | nok jaki.. Baik. sekolah rendah 
jang dilangsungkan pada tanggal 25 sampai dengan 27. Desember maupun sekolah menengah dan se- 
1952 di Jogja dengan mewakili 1500 orang anggauta. kolah tinggi dalam negara kita: ter- 

Sebelum- menghadap Menteri, delegasi tersebut menemui Su- | buka bagi anak2 gadis kita, tinggal 
prijo kepala Bagian Urusan Pegawai pada Kementerian Perekono- | mempergunakan kesempatan . itur pi1jo- Keps gi 2 p p 3 
mian untik membitjarakan hal2 jang bersangkutan dengan nasib | Hasrat anak2 kita untuk. bersekolah 
pada wachtgelders. besar sekali, sehingga sekolah2 tidak 

Ata a 5 , dapat menerima semuanja. Dalam 
Anggauta delegasi Basuki setiba- lapangan ini Kongres Wanita Indo- 

nja di Magelang dari Djakarta da-f hesia harus mengandjurkan kepada 
lam keterangan .menjatakan, bahwa kita. untuk mempergunakan 
Tan Pa Aam Pari jak mungkin kesempatan ber- 

ana itu telah diadjukan tuntutan: Perra- h untuk anak2 gadis kita. Pun 
Meletus ma: Tentang .resolusi hal Back-Pay, : mata kita lebih 

i : 2 jaitu pembajaran gadji2 pegawai R.I. | me likan Yuk: 

MENURUT laporan terlambat | jang belum dibajarkan: a. diluar dae | paik bagi anak lelaki maupun anak 
jang diterima oleh Dinas Gunung |rah Jogja sedjak bulan2 Djanuari 

sampai dengan Desember. 1949 ber pada sekolah2 pertanian, perikanan, 
pegawainja jang ditempatkan diJikut hadiah 1 bulan gadji: b. dalam | perdagangan, sekolah? diuru rawat 

(Semeru) dinjatakan, | daerah Jogja sedjak bulan2 Djanua | dan bidan serta sekolah pertukang- 
bahwa gunung Lamongan : telah | ri.sampai dengan Djuni. 1949. Oleh lan dan sekolah teknik tsinnja, ka- 
meletus pada tgl. 5 April jang Menteri Urusan Pegawai telah didja| rena kita masih sangat memerlukan 
lalu djam 05.30. “Sebagai permula |Wab, bahwa hal, itu telah dimadju- | tenaga ahli ita untuk pembangunan 
an, demikian laporan itu, terlihat | Kan ra Mapan Anna poem ke | negara kita: dalam lapangan nerta- 

san, akan | diperdjuangkan. Ctap! |nian, perdagangan. d perindustri- 
“2. hitam | tebal '” membubung oleh, karena pembajarannja. akan | an 2 et gi disertai sebuah kilat dan SP aa te : : 1 - t tera tebal meliputi ,djumlah ratusan djuta ru 

Bata nja Sya asap “te piah, maka, tentunja pemerintah ti| pai nah ena tjapai ti 700 meter dari : 2 Aang MBBUnea 5 jap nggi Ine dak mungkin dapat. membajar de-| Kongres Wanita Indonssia ke-IL d' v Ke pada djam 05.45 terlihat Na elok mtb g $ i : adakan pada bulan Nopember 195: 
fk: jan abu pada djam 05.58 , di kota Bandung. Pada kanara iti 

p letusan telah bertjampur de Selandjutnja delegasi telah mema | diberi keterangan .tenta 
awan... Selain itu diterang | djukan tuntutan agar. pembajarannja | matjam setan! Wak berbagi 

A Meh bahwa. jkedjadian ini itu sekah gus kepada pegawai2: a. | menengah jang semuanja djuga ter- 
tahui pula oleh bebera jang sudah meninggal dunia untuk | buka bagi.anak2 gadis ,kita. Kesem 

" pendjapa pos pengairan dan diterimakan kepada keluarganja atau patan itu harus dipergunakan seba 
Bye eitarn ja. (Antara) Jachliwarisnja: b. jang sudah pensi- | njak mungkin. Pada umumnja j 

un atau sudah berhenti: c. jang kini | dimaksudkan dengan sekolah 
dalam menerima 

   

    

  

    

     

Ga. Lumongan 

     
    
   

   

   

   

   

   

    

Val 

uang-tunggu Uun-| bagi anak gadis adalah sekolah ke 
tuk dapat dipergunakan sebagai MO pandaian puteri jang tentu . djug: 
dal. Djuga tuntutan ini diterima oleh| penting bagi kita, terutama karen 

Surat Kiriman Menteri dan untuk dimadjukan. mulai tahun peladjaran 1953  rer 
tjana beladjaran sekolah2 kepanda:- 

Kedua : Hal resolusi tuntutan pem! an puteri itu disesuaikan dengan ke 
batalan Peraturan Pemerintah No. |adaan masjarakat kita, artinja tidak 
15/1951, karena menjalahi hukum | dilandjutkan lagi. rentjana jang se 

sebagai pendjelasan dan untuk | dan menuntut dikenakannja Peratu | belum perang ditentukan untuk, se- 
menghindari kesalah fahaman ter-|ran Pemerintah No. 10/1949 pada|kolah2 kepandaian puteri itu. .Pero- 
hadap isi surat kami jang telah di- para wachtgelders jang  diberhenti- bahan rentjana itu adalah hasil kon- 
muat di Suara Merdeka, pada tol. kan pada sebelum tanggal 1 Maret perensi para guru sekolah kepandai- 
16 April 1953 tsb., sudilah Sdr, se- 1951, maka Menteri mengakui tenfan puteri jang diadakan djuga da 
kali lagi memuat surat kami ini di- tang kedjanggalannja Peraturan Pe-|jam tahun 1952. Kongres. Wanit: 
harian. saudara, merintah No. 15/1951 jang ditelor | Indonesia. diberi. kesempatan putu 5 Se bel UNAn kami haturkan terima kan dalam waktu Kabinet Natsir. | memadjukan usul2 untuk dimasuk- asi 

  

  

(DJan tanggungan redaksd 

ah Menteri setudju akan dimadjukan pa kan dalam rentjana peladjaran se- 
Muhammad 

adalah sung- 
utan2 jang sa harusnja setjara singkat diartikan/  hahwa para wachtgelders jang diang 

hebatnja 
am dan se- 

a Hn sumnja 
Tn tama kami hanja dapat menjetudiui | Menteri menerangkan bahwa itu sa sempatan bagi kaum 

senin meriah- 
kan dengan 

n jang lam- 
Nah Islam 

se Karena kaum Fish. Eth kini|di korban demikian, 
an mem- tel, men 

. Hari Besar a fih 
ar iut, maka Keenan soal k 
Mah sema- | sehikkingen, Sesi ingen.. dil) |bali para wachtgelders jang kerap-| haan2 

rta. .se- adalah: Hg tangnja 
Aa Tu- | diri, jal 

Isi surat kami jang telah dimuat dx : : iki 2 : pemerintah untuk diperbaiki., Ke-|kolah2 kepandaian puteri itu. 
diharjan, S.M: pada, tel, 16-4-53 se- tiga:  Dikemukakan. oleh delegasi Perlu didikan2 vak. 

dibatia Sbb: aa NN Na Pada kongres. di Bandung itu, di 
f 3 at bekerdja kembali ditempat lain samping kesempatan anak2 gadis 

Sen ea sudah | tidak | dari pada tempatnja sendiri, banjak kia untuk mendapat - didikan vak 
sda djalan lagi, sebagai phase per- jang tidak. mendapat uang deklarasi. gi 'sekolah2, dibitjarakan djuga ke- 

Wanita untuk 
Aa maa Tas isi, statement | jah, seharusnja mendapat beaja pe- ' dididik menudju kemerdekaan ekono 

jang dimuat diharian Oto, mindahan, terhitung bagi. keluarga-| yi: kesempatan jg diberikan ' oleh 
Ta iNagjonal, Pena pada tgl. 2 nja. Dalam, hubungan ini Menteri Pemerintah kita, dalam hal ini Ke- pil meminta daftar orang2 jang mendja | menterian Perekonomian utk mem- 

oleh delegasi | pergunakan “tenaga Wanita dalam 
pembangunan perekonomian  rakjat 
seperti dalam lapangan koperasi, 

Hal penempatan kem-| kemungkinan2 . mendirikan perusa- 
: : industeri, perusahaan da- 

Bandung Sen- (kali terdjadi dilain tempat dari tem| gang, kemudian tjara mendapat -kre 
LA. | (Kepala Ad-patnja sendiri dengan | mengingat | dit dari Jajasan Kredit ig dibentuk ininistrasi). . adanja gezinsscheidingstoelage (tun-| oleh Pemerintah. Kongres Wanita Ini terbukti dianitaranja Akan djangan karena perpisahan dengan | Indonesia berpendapat bahwa ke- soda Ba ap an formule | keluarga), menurut pendapat Mente| merdekaan ekonomi kaum Wanita- 

Maa dengan PB: ri bahwa mereka itu berlaku sebagai | Jah ig mendjadi kuntji kemadjuan- 
EKA AA g Talu, ika | -herbenoeming” (penempatan kem- nja, baik dengan didikan anak2 ki- 

besi kenaikan bali) diandjurkan hendaknja dirun- ta di sekolah2 maupun didikan ka- 

  
     

  

ipunjai bukti tjuk 
jang sengadja hendak. me- 

awajan (her- 

pun disanggupi. 

  

Keempat : 

   

tsb. 2 ar ha tan jang mengangkatnja, karena masi, perindusterian dan perdagangan. 
Na ipang-|sih adanja hak gezinsscheidingtoela-| Disamping itu ig mendapat  perha- 

Ben hati |ge sebagai termaktub dalam Keputu | rian .penuh dari organisasi2 Wanita 
j san Menteri Keuangan tanggal 22 Indonesia adalah pemberantasan bu Djadi "kekeruhan di Eth ini adu-| Nopember 1950 No. 2. ta huruf dikalangan orang ' dewasa 

alah satu sikap K.A. : dibawah pengawasan Djawatan Pen LI (kepada adm Sa jang kurang didikan Masijarakat. 

Hari didikan wanita. 
bidjaksana tsb. 

Pada Hari Kartini tahun 1953, 

    

Hormat kami, 
B. Asman) 

    

rangan terebut di its 
Kongres Wani onesia masih 
mempunjai ana jang luas di 
mana semua organisasi Wanita jg La 

.5 Rebo tgl. 22 April 1953. bermafjam2 alirannja, dapat be- 
17.00 Pembukaan: 17.05 Taman |Kerdja sama dan dapat merupa- adakan penindjauan m ai tjen anti, kan persatuan jang kokoh. Bukan keh, setelah 3 “3 jeng | Kusuma, 17.45. Kwartet S. Dharno- kah dil ididik eh, setela Henta Mage- | 6: 18.00 Ruang CPRAD: 18.15 Nja|Kah dilapangan pejididikan ' dan 

mean ana "3 | SIARAN R.RJ. SEMARANG. 

  

Saudara Sarino cs. dari Ata per. 

    

ANAK3 lang, Solo dan Jogja . T tg. 20. Alan Abdulesn dah. Corridlk” 1830 dilapangan sosial .dan kesehatan 
malam, mengadakan pertemi 2 de The Moeri Island. Ouintet, 19-10 Se funksi ongres Wanita Indonesia 

kretek lingan: 19.15 Siaran Penerangan: | Sebagai persatuan organisasi2 Wa 
n'ta adalah (amat penting? “Ke- Kabupaten. Dalam pertemuan itu 20.30 Pilihan. pendengar: 21.15 Pe jikinan itir dirjatakan peda Kons ikut Ta Mn residen Milo-' titan Wajang Orang ,,Dewa Rutji”jres Wanita Indonesia ke NI di hn daan Bea-Tjukai, oleh karawitan studio: 22.20 Petilan | Bandung dengan mengambil pu- erindustrian dfl.-nja. Wajang Orang (landjutan): 23.00 Tu | tusan supaja diadakan usaha ber- 

Oleh saudara Sarino dan wakil tup. sama, iaitu mendirikan: 1, Jo- dari. Djawatan Perdaganga n “diben- jasan 'Kesedjahteraan Anak2: yA tangkan pentingnja , pertemuan ini, Tajasan Pendidikan Wanita dan mengingat djumlah buruh jang me- 3. Yaigsan Hari ibu. liputi 100.000 orang. — Diterangkan JAJASAN kesedjahteraan Anak2 djuga, bahwa pengusaha-pengusaha 
rokok kretek ketjil biasanja telah | dengan anak2nja: 17.45 Spanish 
puas dengan tiara pembagian jang Raphsody, tjiptaan Liszt: 18.00 Mim res Wanita ke IL sebaga sekarang ini. Suara dan saran dari | bar penerangan: 
pihak pengusaha jang besar  dite- 

SIARAN RRI. SOLO. 
Rebo tgl 22 April 1953. 

AG 
4 

   

18.15 Rajuan sore jha je didukung oleh setutuh Kons- ' 
oleh o.k. Murni: 19.10 Ibu kota ha res Wanita Indonesia. Didalam wak 

kankan — pada pembelian tjengkeh 'ri ini: 19.15 Apa jang harus kita ke- 
dalam negeri melulu sambil me- (tahui tentang pengairan: 19.30 Sete sedjahteraan2. Anak2 telah memper 
nunggu hasil tanaman tjengkeh se- ngah djam dengan Dharnoto kwar lihatkan kerdia sama ig baik antara 
karang jang digiatkan. Saran tsb. |tet. 20.30 Suara berpadu oleh Dwi Orgarlisasi2 Wanita Indonesia dgn. 
disertai perdjandjian djuga, supaja ' swara: 20.45 Timbangan film: 21:05 | mendirikan bermatjam2. usaha me- 
pemerintah mengontrol pabrik pa- Keadaan dalam negeri bahasa Dja- nudju kepada kesedjahteraan anak2 
brik rokok polos, jang didjalankan | was 21.20 Siteran njamleng: 22.15 (seperti membuka kebun kanak2, 

  
dengan mesin, seperti B.A.T, umpa- 'Siteran njamleng (landjutan), 23.00 | consultatie-bureau untuk baji, dan 
manja.     Tutup. sekarang beberapa kota diluar Dja 

    

5. : 5 

Sg Ng Si Pe NK AT LA ANN AN 

  

'kel) dan hasil 
Kartini itu akan dimasukkan dalam 
Jajasan Pendidikan Wanita... Jaja- 

  

Arti Hari Kartini 
Utk Menggalang Kemadjuan Kaum 

Want Umumnja 
(Oleh : Mr M. Ulfah Santosa— Chusus,,Suara Merdeka” 

SUDAH MENDJADI kebiasaan, bukan sadja dalam 'kalang- 
an Wanita Indonesia, akan tetapi djuga dalam masjarakat Indone- 
sia umumnja, untuk memperingati tanggal 21 April, Hari 
La Kartini jang dipandang oleh kita semua sebagai pelopor Wani- 

. Sedjak peringat an Hari Kartini dalam tahun jang lalu 
sifatnja ditudjukan kearah satu, 

Pendidikan Wanita. Ini sudah semestinja, karena kongres Wanita 
Indonesia jang menggabungkan hampir semua organisasi 
Indonesia menentukan Hari Kartini sebagai Hari Pendidikan Wa 
nita, Bukankah Ibu Kartini ingin supaja kepada gadis2 kita diberi 
kesempatan untuk bersekolah? Mengingat 
kita pada waktu itu maka keinginan Ibu Kartini boleh dikatakan 

Lahir 

sudah . 
kearah 

Wanita 

suasana. masjarakat 

  

   

  

R UANG: 

EKONOMI 

  

PASAR DJAKARTA. 

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

2590. triage, ready pemb. 730/pendi. 
740/kedjadian. 730, . id. Mei/Djuni 

pemb. 690/pendj.. 700, id. Djuli/ 
Agustus pemb. 700/pendj. 715, Wi38 
ready pendjual 1050, Arabica ready 
pendjual 1400. 1 

Tapioca: 3A Special 185, 3A tjap 
dikenal 165, 3A Bandung 160, 2A 

id. 145, YA id. 125, semua harga 
pendjual  franco kereta Djakarta/ 
Tg. Priok. 

Kopras “95 ha “Grid uNo Il 
Rp. 320,— sampai Rp. 315.—, cake 
Rp. 92,50, schilfers Rp. 77,50. 

Lada:  Lampong Hitam f/c Te- 

lokbetong  kedjadian Rp. 2400,--, 
Muntok. Putih FOB Pangkalpinang 
Rp. 3075,— 'pendjual. 

Gula: Nivas SHS Rp. 252,50, HS 
Rp. 225,—, semua-harga pendjual 

dari pelabuhan Tjirebon. 
HARGA KARET. 

Tgi. 20 April. (Ant). 
Djakarta: Sheets No. 1 FOB Ba- 

sis Ports, Mei. kedjadian 5.1715, 
No. 2: id: pemb. 4.95, No. 3 id. 
nom. 4.75, Crepe No.-1 f/c ready 
Priok kedjadian 5.172, Sheet No. 1 
id, pemb. 4.80... Pasarnja .sepi. 

Amsterdam: RSS. No. 1 lev,. April 
537, Nord id hedd Non Ind ta, 
Crepe No... 1 id..2.08, semua harga 
nominaal dalam .rupiah.. Belanda. 

PASAR UANG. HONGKONG. 
Tgli, 20. April. (UP). 
Dollar Amerika (Tunai 

SL Yani Ide «3 CE HR $ 
Pound. Sterling. HK.$ 15.78 

HARGA EMAS. 
Tgl.. 20... Aprik (UP-Comtel). 
Hongkong: “Emas lantakan per ' 

tael HK $ 265.375. 
Bangkok: Emas lantakan per baht 

weight 330 "ical. 
PASAR SINGAPURA. 

Tgl. 20. April. (Comtel-Ant.). 
Lada: Lampong Hitam pendjual 

dari. pelabuhan 515 'p/p, - Muntok 
Putih id: 590 p/p. 

Karet: .RSS No. 1 FOB Mei 
9.68875,. No-.2 id. 0.65378, No. 3 
id,.0.623 1 No. 4 1d... 060623, C. 
Crepe..0.585, .Flatbark crepe 0.52, 
RSS No..1 Djuni 0.68875, Diuli/ 
Sept. 0.6875. Pasarnja sepi, djwralah 
2000 ton diadi. 3 

Bungkil Kelapa: pesagi Djakarta 
19-10, .id.: Surabaia 18.25. 

Kopra: Mixed FOB 42,50, Pa- 
dang 41.50, Idragiri 41.25. e 

Pinang Iris: Bengkalis No. 1 
28.50, id. No. 2 27, Tjirebon No. 1 
45, id. No. 2.38, id. No. 3 33, Bidji 
Putih Makasar No. 1 25.56, id. No. 
2.24 

Tapioca: Djawa kw, Sepesial 39, 
id..No. 1 35, id. No. 2 33, id. No. 3 
28. 
Koffie: Bali lama No. 1 268, id. 

No. .2.262,.- id. setengah baru 256, 
id. baru 245, Sbj/Bali No- 1 245, 
id. No. 2 240, id. No. 3 230,. Sbj: 
WIB No.1 190, id. No. 2 185, id. 
No. 3 180. 

Semua dalam. Straits Dollar. 
HASIL BUMI SEMARA 
Pasar hasil bumi Semarang ' jang 

tertjatat, oleh Dunlop & Kolff tgl. 
20 April. 1953 sbb.:, Kapok C no- 
minal 1015: Kopi Rob. Kampong 
pendjual 625: Kopi Rob. Ond. WIB 
pendjual 940: Kedele pmi Djember 
pendjual 150, Kedele pmi .Djember 
pendjual 157,50: . Kedele pmi Ma- 
iang pendjual 162: Kedele gendjah 
pendjual 190: Kedele hitam pendiu- 
al 150: Gaplek pendjual 55:  Dja- 
gung. putih pembeli. 84:  Katjang 
glondong terpilih pendjual 235: Ka- 
tjang osee tidak terpilih  pendjual 
285, Katjang osee terpilih pendjual 
3055  Osee terpilih kasar pendjual 
290: Merah pendjual 150: Merah 
pendjual 130/135, Hidjau julik pen- 
djual. 165, Hidjau toatjeh pendjual 
175/180: Beras tuton Weleri pen- 
djual 140: Kretek TC Tjeree pen- 
djual 140 kedjadian 135: Kretek TC 
Tjeree kedjadian 1255 “Beras SW 
Huller pendjual 185: Widjen hitam 
pendjual 187,50: Karung HC Green 
pendjual 4,25/4,10. 

  

       

  

    

  

karta telah men'atikan Kesediaan- 
nja, untuk mendirikan. tjabang. Jaja- 
san kesedjahteraan  Anak2. seperti 
di Bandung, Surabaja, Jogjakarta, 
Ambon dan Medan. Jajasan Pendi- 

Fdikan Wanita akan segera dibentuk 
dan. bertugas  antaranja memberi 
beasiswa2 kepada anak2 gadis jg 
pandai meneruskan — peladjarannja. 
Sudah. mendjadi kebiasaan bahwa 

, 
pada Hari Kartini, pada tanggal 21 
April, didjual Bunga Kartini jg ber 
bentuk Melati tidak bersusun (eng- 

pendjualan bunga 

san Hari Ibu akan didirikan nanti 

pada tanggal 22 Desember 1953, pa 
da .hari mana, Pergerakan . Wanita 
Indonesia akanu berusia - genap 25 

tahun. Jajasan Hari Ibu bermaksud 

mengadakan usaha2 jg meringan- 
kan beban kaum Ibu sebagai pengu 

rus rumah tangga, misalnja' dengan 
membentuk keperasi kredit. mendi- 

rikan ashrama2 Wanita dsb. 

1 Kartini tahun 1953, 

   

  

Pada 

  

  pat : 
17.00 Pembukaan: 17.05 Bu Mul telah didirikan dalem bulan Sentem | masjarakat kita, maka 

(ber 1952 dan disahkan oleh Kong Ha ih 1g harus menajag: 

tu beberapa bulan sadia Jajasan Ke, 

| didik k 

             

  

ida ketegangan dalam 
R um, Wati- 

hwa an 

1 Waktu 

       
         

  

    

hara. DALAM manah Pc 4 ii 
kan, baik disekolah2 maupun da- 
lam ma pem- 
berant: a mens 

aum menudju ke- 
merdekaan - ekonomi masih tjukup 
kesempatan untuk mengadakan ker 
dja sama jg baik"antara semua or- 
ganisasi2 Wanita. 

(Dil: 

  

    

ang mengutip) 
  

       



        
  

            

Lahirnja Film Kafedo: 

da-Pulau Rahasia 
Bataljon ,,Kala Hitam” Bertempur—Kissah Pendaratan 
0 0 Knil Lawan Rakjat 

2 (Oleh : Usmar Ismail — Pembantu Urusan Film ,,Suara Merdeka“) 

      

nograa 
Pengukur Getaran Bumi— 

    

      

Penting Bagi Indonesia” 
(Oleh: Pembantu Chusus ,,Suara Merdeka 

| SEBUAH PROJEK. MEMBIKIN sematjam seismograf pengukar Paaga bumi baru, jang pada suatu k 
tamatan bentjana gempa bumi, telah diumu 
Kang a- Institute, 

          2 t ar Ba 

R HN II ADALAH Sabtu dan dgn ini ditutuplah pekerdjaan satu minggu penuh. Meski- . pun ada eb tapa hari di Djakarta hudjan turun dengan lebatnja, tetapi ditempat kami sedang oting (pengambilan opname) tjuatja selalu tjerah. Menurut teman2 itu adalah suatu tanda baik                      «of Technology. 
ismog pada California Insti 

    

3850 j diberiki rat Gacic Na TN buat ,baji” Kafedo jan :sedang dikandung oleh ,,ibu” Perfini. Tetapi kawan2 di administrasi "ah 3 an Kiara Makan Alat. AN naat : eh 2 : agak lain pertimbangann u Bagi mereka satu hari apa jang disebut .,shooting day”, opname atau ti- : pe ismograph” jang berbe ntuk bund Ka - Ta dak, berarti sekian duwjt dikeluarkan. Dalam membikin film, memang ongkos produksi a.l. ber- ,Sebuah terowong dipegunungan Ca - 
mengukur kulit bagian atau (upper 
t menimbulkan gempa bumi dim. djang- 

Maag dari ruangan pegunungan. San | Para ahli ilmu seismologi menga- Andreas Mn dimata untuk | 'Itakan bahwa sekiranja pengukuran | mentjatat keterangan2. tentang ke. 
Kulit bumi jg menimbulkan gontja-ladaan daerah jang luas. Alat itu jngan itu dapat dilakukan dengan telakan dipergunakan djuga untuk (iti sekali maka mungkin sekali di mengetahui kerusakan jang dise-| | masa depan segala gempa2 bumi jg | babkan oleh ombak jang meng- hakan terdjadi “akan dapat diramal- F5 5 Nk an dis 10 epue kan lebih dahulu. Bagian2 dari alat | Hambas Sebagai akibat gaja pena- 2 Lulus dari S.R.O. Dinas technik sesmograph itu telah dipasang oleh Unja Int metdoibokah “Denptala 

: ialah: Sudjono dan Istigno. Jang til Dr. Benioff dan pemasangnja di pe - 

  

  

        

  

        

   

  

                     
  

  

      

     

     

P
j
 sa 

      

  

pro dikeluarkan saban bulan Rp. 30.009 dan pada bulan itu ada, 20 hari jang dipakai tjuma 
' buat shooting, maka,itu berarti, bahwa buat ,,crew” sadja satu hari dikeluarkan uang Rp. 1509.—.. Pengeluaran2 jang, lain buat tiap hari shooting, selain dari ongkos2 pembikinan set, ialah pemba- 
jaran Rara Dt G3, pengangkutan, makan-minum dll. Begitulah, tiap , hari shooting adalah har jang, per Jan mau tidak, pada hari mendung seperti hari ini, maka saja lebih berkere- up dari pada 'biasa. Untunglah, sesudah rintik2 sebentar matahari kembali menembus awan gelap 8 A dan dapatiah sdr. M.D. Aliff ass. regisseur berteriak: »Siaap!” Bagi dia hal itu tidaklah begitu su- 1 

'fikar, karena memang dia baru sa dja didemobilisir dari tentera sebulan jl. sebagai letnan-satu. “ 
Mt) ad an Kala Hitam”, jbil di Legundi dulu, meskipun di Untuk menghindarkan pembe- - Koneksi, kami. jang baik dgn |sana tempat jang memenuhi sja ,ratan terhadap pemain jg kurang Ga Tihak ketentaraanlah jang me- rat2 jang saja bajangkan dalam | kuat, djalan satu2-nja ialah me mungkinkan kami hari. Rebo dan (pikiran saja, djuga tidak memuas njerahkan sebagian beban itu ke h: Si c Mn Naa eni Kemis Jis meminta bantuan dari |kan. Waktu saja pertama kali me pada gerak camera. Dinamik aksi . dak lulus: Soertiono dan Hazinil Al gunungan itu “diharapkan dimulai bah Kk Ts» SAPOK Uk Ten eng” | Bataljon Kala Hitam” jg sudah ( ngindjak Marunda saja pun tidak |dan gerak camera akan  banjak matsir. Sedang Sapto Sastroprawirofdalam musim bunga jg akan - da- £ rn pasang turun dan pa- : : 3 SN (lebih terkenal namanja karena | terlalu gembira. Tempat ini ada | dapat menjembunjikan kesalahan Pa Ta petum Lagi dapat pn NUR an | ang se Ahli2 geophysica telah dapat | HARAPAN DAMAI DIDUNIA! Tampak ketua delegasi Sovjet di PBB, ag "ip Ten anang asap Pa ay pari Rp Neng pagi Sean P4 Ba Tulus dari SR tendon kaki pandjan Bin Ta tidak gi aka | Menentukan proses bengkak jang | Andrei Vishinsky (kanan) sedang berdjabat tangan dengan wakil Ameri- berapa waktu jang lewat. Dua Ima (eakA saja) dan Mar Tera Salah £ Lan ebab Tdakaa seorang 2 dalah: S. Bagowi Suprapto L. Odang | lagi don tan Gabriel. db timbul pada muka bumi itu, jang | ka di PBB, Ernest.G "Os, ,sereka Viapinsky , mepgemukakan politik baru dion tentara ada hari2 itu Kanaan sesudah me ka 2 4 in fil PK da 2 agal Hata 

3 an Tutut Sukoni Ta 5 Naa tim bukan akibat dari'"pasang. Penge-| Russia, bahwa ne. kapitali : komunis dapat bekerdja-sama untuk |P t Pa Ma Meera OTSKA | pelnain IT “RAYANSA Bapa Gala... 
MD TUSUk Sukandak ul kat kolam air Big Dalton. Alat itu h Tur EN il. | menggalang perdamaian dunia. Keterangan Vishinsky ini dianggap titik |Sudah mgnjumbangkan tenaga un | mengadakan — penindjauan kian- panggung sandiwara, ialah kare | 4 Bang sea Tea an Ne aan Agya Me n an Te "3 Pa Ann he permulaan, kesediaan Russia untuk mengurangi, ketegangan suasana tuk Ta Tar para kemari. J ang paling sukar ialah na kelemahan2-nja tidak Snna 

Ba HPN Hn AN ah 2 aan Ma u- In. memung $ ya ratan : Sikepulauan tempat |mentjari ,,angle” (sudut pengliha | disembunjikannja kepada . publi 
6 

para geoloog untuk..mengetahuif-. 0... : ngarpgaendi. 

  

33 (tjetakan . pertjo 

Krema APbi 

    

  
5 'gan u Haa Pa A - At kediaman Kafedo. Dua hari itu |tan) untuk beberapa ,.highshot” |jang duduk pada satu tempat s Pe ana untuk membulatkan Sebab2 getaran bumi. Kn structuur, lapisan2. kulit ant — Lema ' : adalah hari2 kerdja berat buat | (ambilan dari ketinggian) jang se | memperhatikan tiap gerak-gerik- ! Sa R.O2 “ "3 ( Tn 2 » Kerusakan terdjadi untuk waktp | bumi dan kekuatan2 Per | s3 : 1 saja, dan teman2., Untuk menje (kali goes hendaknja memberikan Inja. Saja belum tahu bagaimana 1 Bana UP elah diusahakan pula jg lama bila dua taraf dari dua la- pengaruhinja. ig jr Sa ata | : 9 lenggarakan suatu massa-scene |kesan, bahwa tempat itu tersem (hasil opname hari ini, sebelum 

pelandjatag sa Mpadidiaaa Ya Pan ana Map petjah. Bila .su-j Keperiaag PENA Se se- , r | memang tidak begitu mudah, apa (bunji letaknja tetapi toh ada di | melihat ,,rushes 
sb jang berupa kursus aplikasi atau | d jukup banjaknja . tenaga keru-|ismograph itu ialal .untuk meng- | IMuUcC Pe O lagi dalam hal ini jang harus di Idekat laut. : baan) 2 

praktek detasering disalah satu ke- sakan pada lapisan2 bumi, maka ukur gelombang:  SEISMIS untuk Ta IX II KENAN, gambarkan ialah djalan ertempu Tetapi "tang berondike Inah pang K ptt nga Kergpui Ipa jengiadiah .porakan hebat setjara ti| djangka pandjang, je Dean : AN Na Ps ran antara tentara Ta Dan Be |supaja Ha Sara rahasia” ig Persoalan bang Amat dan 
Intuk infanteri dimasukkan ke Inlba2 dari. lapisan2 itd. Gerakan ti-|s4 di Tera Krn 2 Sea Kidepn Ya, wae BAR Bana 5, 1 2 , 5 Na is Te Ia bok. Minah. fanteri School di Harderwijk selama ba2 ini SN ananda Tata Tan Pakan Sa PR Helicopter Model Baru — Di Spanjol Didapatkan Handa melawan Pair tesikar diperlukan. Achirnja diputuskan, Pan tali ini, djumlah hari shoo 1 2 bulan. 27 Lena aga sesi MAA sudut ruangan dibumi ke dju- | Gelombang ini adalah akibat dari| Ban Tak Bisa Pe ah —Sepeda Zonder Pedal |'axjat Jeng mendapat, , bantuan Isupaja . sdr. Max naik “pohon sing jang telah kami djalani adalah BN Untuk "nepdidikan “geni dilandjut b 2 : : Pa aa : SO INA DIN Aan el £ 53 dari anak negeri jang memang Imangga jang agak tinggi sadja : janak : 

2 angjut jrusan, jg berhadapan dengan sudut | cempa2 bumi Terowong itu akan Dan 1 irang2 Model Bar . ngga jang agak tngg J8, 118 hari, dalam tempo satu bulan.»Ka kan dengan kursus? di € flase-fitu dinar i apa 2 Aug Ti Yan 500. G e Ur sudah biasa dengan peperangan |lebih luma an dari usul sdr. Dja 1 kira 5 h 
gan KuUrsusZ Gi Camouflage-|itu dinamakan gempa bumi. dapat menghindarkan bahaja un- : 7 , " s K 20k J I JA |mi kira2 sudah hampir pertengahan School, Mijnen School dan Hygiene|  Sedjak dari dulu telah terdjadi tuk aonakid “Seorang — machluk OT (€Ehusus ,Suara Merdeka”) di hutan2. Lebih berat terasa pe ja jang mengandjurkan  peman- | penjelesaian pengambilan. Pertumbu School. kerusakan dalam ruangan sebelah | :. 5 : 1 Bea 
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" “an Sei, : jang berdiri sadja diatas lantai la Se eat Maa Opa Sa Mereka dari S.R.O. intendans selefutara dari pegunungan, San An-' jang D6 . aa "ut LAH SATU dari 500 
kas mungkin .akan «dikembalikan 'ke dreas .semendjak terdjadinja gempa Bora ae Kankornjal itu si an Ta : jg Sala Indonesia., Sedang dari Technischelbumi di San Francisco ditahun | V - memberikan tekanan jang | sematj 2 "Priket Man paka Dienst ditempatkan di Technische F1906, dan disepandjang ruangan se tjukup besarnja untuk menggerak | pameran. , tb: onal , 

s alat baru jang penting jalah berharap dari Perfini tentunja, Adegan ..kuala rahasia” ini tidak |mi sehari dan saja bersjukur, bahwa 
dar Gipertondiuk 15 pada | bahwa pertempuran2 itu kali, ini Ne en an an TA masih punja kesempatan untuk me 

1. of Inyentors dikota Barcelona “na Sasa Ba dari sa di h8 Imax dalam perhubungan kepala. su- lak uKaB. PENGanA Data SPI Jang : : c i i epaniol. apatan lain jang sangat narik tian ialah Ong. Marc an ,nam Gjam (K aiha dan Kafedo. Salah satu sudah djadi. anusia itu memang Dienst untuk memperoleh pengala Jlatan pegunungan itu semendjak (Kan djarum ukuran alat itu | dan APA) .Pendapatan lain jang sang Se : Sean ia k Idi Jogja” (Satu dan lain hal ten ku, Bai 2 dan | Sa laa tidak “perah puas “Tetapi suati hal man praktis selama 2 bulan gempa bumi Fort Tejon ditahun /Segera keadaannja itu tertjatat | kereta-api,jang,tak pakai rel, jg dibuat . oleh seorang pen Na tunja dihubungkan pula dengan (PSO Alan jang Marus Saja, petjahk: jang hampir mendjadi obsessie bagi Begitu pula dari “bagian Perhubv | 1857. Bahwasanja .kerusakan2 ini-| apalagi kalau ia bergerak-gerak, | Madrid bernama Lerrouux. Alejandro Coicoechea, orang jang Hara area ana Na 2 Maa Bai da bagan mengingat pengalaman saja ialah pertanjaan jang selalu mes ngan direntjanakan untuk memberi'lah jg menimbulkan sangkaan pada| , Alat seismograph itu harus dilin: | membuat, Karedarank Talgo, djug buah membuat sebuah model bantah Telan itu saja talak da PaUe Na Na Ker N ha saja Hadebkan pala (NG selai! kan praktek detasering di Verbin-|ahli2 seismologi di California bah-| dungi dari perobahan iklim, oleh: se sereta-api jang tak pakai rel. Sebuah, mobil roda-tiga jang dapat pat mendjawab semua soal !). Ig aa Ea 3 Mn ena Apakah Bane kanat aan "Mbok. Mi dingsdienst selama 2 bulan. wa pegunungan itu mungkin akan | 00b itu alat itu akan dibuat dari | dibeli dengan, harga /kira-kh 1 15.000 peset as. (dengan koers penu- pda ed Be Ba ala Sanga ape2 satpam Na nah akan dapet. memahami saja, di Selain kursus aplikasi dam prak-fbergontjang lagi di masa depan di| 9xartz, suatu benda jg tidak begi- | karan sekarang lebih kurang $ 375) djuga mendapat sambutan ti aa Sera J aa | di mati Pa ia ba Hera an ka semimukiskam adevan in jare tek detasering itu diterangkan diatas| waktu jg tak dapat ditentukan tu terganggu oleh. perobahan2 ik- | meriah dari orang2 jang mengundjungi pameran tsb. va suatu pertempuran frontaal di (ketingkat dapat mentjiptakan . laku begini?” Saja, teringat. kepada utja- 2 orang siswa dari SR.O Tafanteri 4g 2 'lim. Logam jg dipakai selama ini : sini tidak pada tempatnja. Djadi dibawakan hingga sang regisseur ba . Ne Ma Ne hub abaa Inka telah melandjutkan “pendidikannja Gunanja seismograaf. untuk membuat alat2 jg dipakai pa 1 | Pendapat2 baru lainnja jg diton- harus lebih banjak merupakan njak sekali harus. MEnjprUAikaTi diri ehaernk film2 seperti Taring ke K.MLA,, jaitu Rahardjo dan Su- Alat seismograph itu akan di da laboratorium2 tidak memuaskan. tonkan ialah -sepeda jg tak pakai|penjergapan2. (schermutselingen) | kepada. bawaan jang sudah dipunjai | » , 1 , 
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: : » : 21 £ AE ee ak ih dih i oleh nton”. deradjat selama setahun. Djika per gmana (tidak pakai inductie, ban jg tak bilitu haruslah tertjapai oleh tjara2 | didjelmakan. Mau tidak mau regis- akan lebih argal Oleh peno 

ee : : 5 2 Pono Kn. ja film itu djangan hendaknja merpati jg pembikinannja tidak mel|geriljanja, lebih baik jang asli |Visasi ditempat, supaja dapat meme Supaja im Hu djangan ne j 

d3 : : i ta kirannja, tetapi pula djangan sampai pa itu terdjadi dan :sudah barang Ngandjuk E besi dan 6076 semen, menurut kete lagi pertimbangan lain, jaitu mo tetapi pula djangan terlalu .menjim- | Ktannja, tetapi pula dgjangan p 

lipina djuga sangat berguna. tanian Rakjat Bagian Perdaga- j Saja telah menghadapkan pada di Birma ? dengn 
kini didesa Lengkong ' idan permainan piano, adalah pu| pada beberapa film jg saja lihat an). Begitulah sebuah senjuman sa-| Wang! Apa kawan saja Weskin akan 

menterian dalam negeri Tiongkok Nasionalis hari Senin mewarta- | na Pa Kawanan perang Tiong- |dua kalinja. Pen: Tap boleh barang chajal. |kan dengan rojalnja. ' Memang | 'at peler, Marunda, It: Aprsketasa, tah RRT katanja telah memusatkan 10.000 tentaranta di Lana di unt : | £ 2 
g ja diperbatas- | down diatas sebuah kapal pendarat 

”fantasi” dan cha kemana: kalau tidak hati2. 
" 

gabungkan diri dengan tentara Birma untuk menjerang tentara ge | gokan makan ,.selama beberapa wak Conan malah i , ( 3. et da «Sdsa Adegan pertempuran itu achirnja 
kan, bahwa gerakan itu didjalankan berdasarkan perdjandjian ra. lag Pekan 

3 seorang antara Kafedo dengan serda 

ta - an echimla Mah Chusus ',,Suara Merdeka" 
Pa aa KM Pembersihan“ dalam pemerintah | 2Starnja tanah kes : la 1 usus ,,Suara Merdeka Pn an en gmtakyn, kedua di Birma, Hi terang T di Ong itu golongan barang mesin, elektris, | ri kedua, komandan resimen Maior ( - ernjafa (4 23 | kimi: $ 

5 5. 6 ea, £ t t : . : : : : Pa Years . Hah Laguku! diputar, dibioskop2 se bagio. d3 : 5 3 Diharapkan bahwa iklim dalam te- . f . rantai, sepeda jg tak pakai nda. |serta perkelahian2 jang tiba-tiba | masing2 sadja dengan kadang2.me-|lah | PER na Bak tempatkan dalam djarak 25 mil rowong itu hanja akan berobah I Tjengkeh Dita- jung, tjara ma na desa tetapi sengit. Kesan kesengitan |ngorbankan garis watak jang mesti | Perti Astoria, dimana film itu, tentu 
d : i : : 1 Nat jita2 saja d »Kafedo” ialah tjobaan dengan alat ini berhasil, pam Di Bhtar sa botjor”, gedung berbentuk ekorlanak negeri melakukan operasi |seur selalu harus mengadakan impro Tjita2 saja dengan. ,.Kafe ial: 2 5 2 2 maka gempa2 jg. akan terdjadi da-.. : kene PE Esa basa, » | gerili is watak jang tidak ber | diangan sampai menghina. perasaan 2 £ : 3 pat diramalkan dalam bilangan bu- Virginia Ditjoba Di  |merlukan semen, 'dan tonggak ce-|djadi dengan panah, tombak dan | gang terus garis watak jang ti smain | keindahan penonton jang dewasa pi md 2 j pi 2 lanan atau tahunan, sebelum gem- : : ramic jg bisa menghematkan 509 | parang. Tetapi dalam Hal ini ada lawanan dengan bawaan. si pemain 

3 Nan . » : 1 ) Da 5 233 s3 didia | tidak difahami oleh penonton2 jang 5 tentu alat aa 2 bagi maag en sa mag pagaan : S3 1 Me Ana PAN mok sendur jang djangan2 nanti aa Pn Tn aa PA aa Pen lansan In 1 “ . sia, jg vulkanis. ang dan Phi- ari wa er system baru buat notasi musi si kai 3 Ea 2 Te al 10.000 Tentara RRT Siap Serbu 6 : 'bernama ,,telecapentagrama”, jg me Pan setan aan dsn Sa djika Pa an nan an Tangga : arts : . : 5 aa " Ja 2 ntuk mengedjek (dala Je Ps ! Nan dalam pertjakapan dengan ut. keterangan orang jg menda-i setjara latah dan melumpuhkan berlaku!) Sedan bai Kafeda sifat |ri saja sendiri suatu mas'alah jang Na thai. TAWANAN PERANG Antara” menerangk: ahwa |patnja bisa mempertjepat pemakai-| maksud scene ini jang sebetulnja: | eynis demikian adalah tabu (larang: |tidak dapat dianggap enteng, me- | Dan Gerilja Nasionalis Buka Offensif Baru NE TOK Matan « La tata ji anang tawanan perang Sekutu | Ngandjuk telah ana P3 2 enarik Per belakangan ini, guntingan2 terha | dja dapat merobah sifat sesuatu pe | dapat pula memahami kedudukan KANTOR PEKABARAN Tao P2o jang dibelandjai oleh ke- | up hari Sabtu mengabarkan,/tani tembakau Win Pn dap scene2 jang demikian dilaku | ranan, djika regisseur pada suatu sa $aja ini, wallahwalam......... . e : hoa, jang sakit dan luka2 dan jang | dikerdjakan dalam f “ntu Ai kan, bahwa ,,menurut kalangan2 laj i igia” 3. | erajakan 1 S pameran tidak |tidak gampang untuk bikin film 5 
3 » jang lajak dipertjaja pemerin- pernah melakukan pemogokan sit Tana II 500 Ha : 'mempertun- | jang baik, kepala” bisa terbentur » 2 

an Yunnan—Indo “Tjina, siap untuk menjerbu ke Birma. Kantor dari angkatan laut pada hari Rebo NT Ain 3g i 
—.. pekabaran itu mengatakan, bahwa pasukan2 RRT itu akan meng-|jang lalu, telah Ni akatan emo Lah, Tagana alnja, kata "mereka, dua Kundjungan komandan. Te 5 invention ti : : : : : - Bat. ,,Kala Hitam”. rilja Tiongkok jang berkumpul. diperbatasan Tiongkok Birma jo. tu“ dikamp mereka jang baru jang banjg aa ng 

| i Mata 
tidak ada garis demarkasinja. Kantor pekabaran itu menambah. |tidak djauh letaknja dari Pusan. P3 gbsas BN djuga Ke selesaikan. Ba Akan Dibuat Inggris Dapat Mengang : ah £ £ : pa gal lagi perkelahian seorang lawan , hasia militer jang telah ditandatangani antara Birma dan Peking. | MENTERI DALAM NEGERI Ha 1, ng. tak bisa diterima. kut 1 50 Penumpang Kantor. pekabaran tadi. -menurut Pasukan KMT buka front GEORGIA DITANGKAP. jan menuri 5 AA Benda2 jang dipertundjukkan | gu? pendaratan. Ini akan memerlu : : ma - a 1g jang banjak | dalam pameran itu dibagi dalam | kan latihan tersendiri pula. Pada ha 1 , £ republik Georgia, telah diumumkan lan - 

i 

bahwa komandan RRT didaerah mk untuk ditanami ah, obat, pesawat terbang, Kemal: Idris datang menundjukkan THE HANDLEY PAGE Na Company di London militer tenggara dan komandan. da- one ngan lorat Bia mnsae Kan 1 Moskou., malam ' Minion, Tang 
& z - 25 sukan2 - 2 z ds 2 

ri tentara RRT ke-2, selama bulan pe dgan Ben ae banar 5 Tiong|...dibersihkan" adalah Nicolas Ruk   

Maret telah melakukan pemeriksa: 
an atas persiapan? pemusatan ten- 
tara itu. 

. Lebih landjut kantor pekabaran 
Tao Pao mengatakan, bahwa peme- | 

rintah RRT telah menerima perin- 
tah dari fihak Rusia untuk memper- 

luas agresi mereka ke arah selatan 

kok Nasionalis jang baru dipersen 
djatai lagi telah membuka front ke 

(dua di .Birma, kira? 480 kilome 
ter disebelah tenggara Rangoon, de 
mikian berita2 hari Senin dari sum 
ber jang boleh dipertjaja jang diteri 
ma diibu-kota Birma. Menurut beri 
ta2 itu ka'anja lebih dari 1000 ten 
tara gerilja djenderal Li Mi telah 

Imenjusup beberapa kilometer keti 

  

hadze, menteri dalam negeri. Ruk Mana ep tadi, d zam tahun. 2 hadze jang telah di'jap sebagai mu | Kegiatan para petani untuk mena suh rakjat, bersama2 kawan2nja te | Yam tembakau bertambah besar. lah ditangkap karena mengadjukan 3 2 ea 2 tuduhan palsu terhadap Kian buruh | Selandjutnja oleh Pramono di te- jang djudjur, demikian ditambahkan |'angkan, bahwa berhubung dengan oleh pengumuman tadi. hasil penanaman tembakau di Leng 
: kong jg memuaskan tadi, kini di 

Purwosari (Kertosono) mulai tahun 

  

tembakau. Dan dengan hasil jang | alat? ngkatan laut dil. 
ini | . Spanjol akan diwakili buat per 

tama, kalinja pada International 
Exposition of inventors jang akan 
dilangsungkan di Paris dalam ta- 
hun ini dan perundingan2 sedang 
dilakukan pula untuk. mengatur 
pameran internasional di Madrid 
tahun depan, demikian diumum- 
kan. oleh Spanish Association in- 

djungi pula oleh komandan bataljon 
»Kala Hitam” sendiri, Kapten Su- 
narjo”. Mau tidak mau, ditengah2 
ahli2 ketentaraan itu saja agak mera 
sa kaku djuga untuk mengatur. sia- 
sat2 perkelahian jang mungkin bagi 
mereka akan kelihatan agak djang- 
gal, kalau dibawa kemedan perang 
jang betul. Tetapi rupanja mereka 

Farnborough, 
ggeris jang pa 

ahli2 penerbangan dari seluruh 

na2 untuk membikin sebuah pesawat terbang jet jang bisa me- 
S0 orang penumpang dan sanggup terbang tiga kali antara 

New York dan London 
2 

dan dengan ketjepatan jang hampir sama dengan ketjepatan 
muman kongsi itu dikeluarkan pada pameran tahunan 

dari Pembuat2 Pesawat terbang 'Inggeris jang dilangsungkan di. 
Hamshire. Lebih dari 50 matjam mah sawat 

ling baru, telah  dipertundjukkan kepada 
dunia jang datang mengundjungi 

dalam satu hari dengan tiada Vape 

unan 

el pesawat 

                                                                       

jang dimulai dari Birma dan dite- DJUMLAH HADHT JG Lur Uu ini. akan ditanam tembakau pula. : mengerti djuga, bhw dlm film segala | pameran tersebut. ruskan ke Muang Thai, India dan' mur Kaw Karelik diwilajah — Am ' DLM PENJARINGAN S . Sementara itu didapat, .ketera- Ten tan Tain jg tak sedikip Sesuatu itu deelah disesuaikan ke P : S1 , : $ 5 Pakistan. herst, 160 kilomeser ditimur kota pe Dar Kantor P 3 Ar ngan,” bahwa untuk mentjukupi | 224 pa 5 8 : ada batas2 bingkai lajar putih. Ini Sebuah penerbitan. istimewa darilwaktu 414 djam dengan mengang- 
: : : or P.H.I. kita menda-| : EN YUKUPI | menarik perhatian ialah sinucopte- |P jarP. : i Pp kut 148 b b 

2 : hack Ai Yana Mooirsera. Panekatan d - € .tjengkeh sangat dibutuhkan oleh | Tenan 1 t h in Ada besi 1 . dia. kare- | madjallah kongsi  Handley age (ikut penumpang berserta ba- 
Menteri dalam negeri : abu g PA| pat kabar, bahwa djumlah hadji un- 1g C3 D ma 170. ig bentuknja menjerupai mobil yuma kesimpulan saja sadja, kare Comp i ig b Th 2 beratnja 8,500 

Keung, menurut Tao Pao,  kabar- Isukan2 itu terletak di Mae Saut dil tuk daerah Kabupaten Wonosobo, Perusahaan2 rokok, maka oleh Dja dan hampir2 seperti sebuah. bunda- (NA tak ada antara mereka jang me Naru ee Naa L £ Nai 2 te 8 di Ama gi nja telah mengirim 300 agen? pilih Muang Thai, kira2 28 kilometer da- jang lulus dalam penjaringan 2 sp watan Rakjat Bagian Perdagangan tep. eta negur saja. Apalagi karena Sdr. Ke Bulletin” memuat keterangan2 leng- alam waktu jam itu an ke Birma guna melakukan ke-|ri Kaw Kareik diseberang perbata sedjumlah 54 orang. Djumlah ter. TAN ditanam untuk pert 5300| ron.ig diperlengkapi dengan dua bi mal Idris dan saja bukanlah orang kap mengenai pesawat terbang mo- |akan baba Mn Kn 
ika, demikian ditambahkan Oleh been bekam Gi Rangooti|sebut Yerdiri atas "7 orang, Wanita onta Bi Unang pepe Ka Ba ea be Ba ia bean MA an aa ea ga ng an Baar tadi akan dipim- sita Ke anKn ini ditudjukarl Fans nan Pen Tn Sedjumlah bibit itu ditanam dida Pa patner menjen ae baling2 ka- asin Ka Pn babikta Man continental jetliner, sebuah pesawat |ney dan Singapura. : 
pin oleh djenderal Liu Po Cheng, Juntuk meringankan tekanan tentara | diemaah Hadji dari daerah Wa erah kabupaten Blitar dan Treng- aa LN diniasnp Hada axel je. Haw dilihatnja. Kali ini opname dila|terbang penumpang raksasa jg bisa Pa " : komandan tentara RRT ke-1 jangj Birma atas pasukan2 Tiongkok Nal sobos hanja 50 orang.  Berhubuns | 2alek. ba me djuga “lebih lebar dan Kukan-dengan hati jang lebih tente| mengangkut muatan sebanjak 50 ri- | au sea NA maka pa- 2 Pe ANA! LAS mengontrol di da (ram, karena jang dipakai semuanja bu pon. a dek sebelah “atas. dari pesawat djumlah 54. oran» Selandjutnja diterangkan, bahwa sia 4 5 Na . isti jang terlatih baik I diti « e Tadi 2 Gaia rana Akar tersat (untuk memperbanjak bibi penak 3 en 2 ui). Sa-| Kongsi itu menjatakan spterusnja. |terbang jet itu dapat disusun 96 
pasukan? istimewa jang te ditimur Keng'ung,: jang  mendjadi | tersebut, 4 diantaranja akan terpak- empe J pem lamnja. Kendaraan ini tidak. me- Pe naa Tanu 0 bahwa tiga buah dititana Besa tempat duduk. Untuk keperluan pa 
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      daerah2 perbatasan dacrah FTenasse- ketahui, ' Mohamad Natsir meng-| Chaplin. kaum demonstran ketika mereka undjungi Ambon: pada tanggal 271 
sampai 31 Maret jl. 

tidak mau bub Demonstrasi 
ini diadakan untuk menuntut de 
ngan segera pembentukan suatu| |. 
negara bagian terpisah Karnaka, 
|jakni suatu negara tersendiri bagi 
orang2 jang berbahasa Karnaka! | 
dibagian selatan negara bagian | 
Bombay. Tiga orang luka2 akib: 
tembakan itu dan 25. 2 

|luak2 ketika polisi  menjerang 
kaum demonstran dengan tongkat 
pandjang. 
Kaum demonstran ingin djaminan 

pasti dari kongres propinsi Karnaka 
| bahwa mereka harus menolong lang- | 
sung. hidupnja Shanker Gouda Patil 
jang telah mulai mengadakan mo- 

|gok lapar guna mendapatkan suatu 
Ea bagian Karnaka jang terpi 
San, 

30.000- Orang2 dusun  mengada- 
kan arak2an  disepandjang  djalan Ba 
Hubli, didahului oleh sebuah kereta 
lembu dengan dihiasi bendera2, se- 
belum, Shanker Gouda Patil atas 
rimpinan2 kongres menghentikan 
puasanja. (Reuter), j 
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tielakaan2. seperti jang terdjadi di| terbang jet ini akan bisa mengang: |ra pelantjong pesawat terbang itu “Diika | Malioboro waktu kami shooting kut lebih banjak penumpang dalam | bisa mengangkut 150 penumpang. Na PENGANGGUR | waktu lagi bibit2 itu akan sudah jika ada " kerusakan pada mo- loboro. wak lh 
: Pertempuran sengit.| »: KURANG...“ «... Isampai di Kediri, al 5 pang samudera Inggris ,,9ucen Ma- kan tempat duduk 3 kursi  sebaris 7 Tentara Birma jang tudjuh ming-| Dari daftar (Statistiek) pengang- "3 : sendirinja  setjara . perlahan-lahan. Pena an ega Se Ga Try” atau ,,Oueen Elizabeth”. dan didek sebelah bawah pula di : ? Le an aa Kan Fa - penerbang2nja kedjurusan | tempatkan 16 tempat duduk. Bila besar2an terhadap pasukan2 Kuo-|tor Penempatan Tenaga. Wonosobo | APA SEBAB CHAPLIN TIDAK Tah res Matap AG : timur Lautan Atlantik 122 orang | diatur setjara mewah itu, maka pe- mintang telah membersihkan pa-|ternjata sangat djauh berbeda, bital MAU Ne Di 330 pon pula. Pesawat itu bisa Na 1 Span Waktu sefiah 3 penumpang. berserta dgn. barang2- | sawar. itu diperlengkapi. “dengan 

sukan2 Kuomintang dari daerah? |dibandingkan dengan lain? daerah | 2? AMERIKA, membawa dua orang penumpang | Ta | 
: | lalu asjik- dalam rolnja dan hampir 3,435 mil dalam tempoh. 6/2 djam, | pakaian. Keterangan2 mengenai " g. beberapa pendjuru ke Monghsat. .Idikatakan sedikit. Dari djumlab kembali ke Amerika, malam Sabtu menewaskan sdr. Max Tera jang me | Kedjurusan barat. dengan membawa |aerodinamic serta bentuk pesawat BETAPA  terkenalnja nama | Menurut berita jang diterima hari|penganggur jang terdaftar pada mengeluarkan suatu ' keterangan di D adik 5 t jaw Di nakobi pedembakan itu dari depan, |5. penumpang lebih kurang berhu: (terbang itu tidak diberikan.  Pesa- GABID (Gabungan Importir | Senen di Kangoon, antara tentara | Kantor Penempatan Tenaga terse- | London, emonstrasi 1 1 n itu : 

$ 1 PN katakan sebagai berikut: sandi : nan itu akan mengambil waktu se- |jg pertama, Comet-l, bisa mengang dunia, terbukti dengan 'adanja | lah terdjadi pertempuran? sengit be:|36 Wanita) hanja 106 orang “ jang achir perang dunia TI saja Sa Pen ana Dana Suata KAT | ajar detir Jame. kut 36 orang penumpang. Sementa peristiwa ini. 2 hari jang lalu (berapa mil diselatan Kaw. Karcik | dapat Bon mem h pada berbagai : , timur Tiilintii Kami telah : kan d 
kantor Gabid di Purwodinatan | diperbatasan antara Birma dan|perusahaan. TI bolan reaksioner jang k hj 000 K3 2 ur  tjiintjing. Kami telah |ity menurut taksiran kongsi itu ada |akan dapat mengangkut antara 60 

tai 
maa ai Pa am je 30. Adakan Arak?an lama mentjari suatu ,teluk raha |jah 1 penny bagi tiap2 penumpang | — 75 penumpang. Pesawat ini dju- dari...... ... Buenes-Aires (Argen- | didaerah2 itu telah dikerahkan. Di- menimbulkan suasana tidak sehat. Tuntut Pp embentukan sia”, dari mana Kafedo harus | dalam djarak 1 mil. ga masih dalam: taraf rantjangan 

emuda bernama Jacobo Deutsch, |Kkan baru dari pasukan2 Kucmin: Tampak pemimpin Mesjumi, Moh. neruskan pekerdjaan saja dalam Ia . hpannja, Kareha kekurangan wak penumpang jet baru itu akan me- (dapat dipakai - sampai pada dekat berteapi tinggal di Kcevedo tang itu dilakukan pada tanggal 18 Natsir sedang mengadakan rapet | pangan pilm dan Karet itu saja me PIHAK POLISI pada hari | tu adegan ini tak dapat. kami ar. nempuh djarak, 2,210. mil. dalam | tahun 1960. Pt Bu Buecnos Aires, 2707 lulusan Aka- | April, ketika pasukan2 gerilja Tiong | umum bertempat dilapangan  dekar| lepaskan hak saja untuk tinggal Ia Minggu dua kali melepaskan tem 

nos Aires, mengadjukan surat, Ia- | CAT: : TT : | maran ingin bekerdja pada Gabid, Tan jang kaja akan timah. 

| tak perduli djadi apa, sanggup dja manca“, 
bekerdja dibagian administrasi, 
mengetik-ngetik atau  boekhou- 

P ke Indonesia. , 
Pengurus Gabid sendiri meski- 

: ga ahli ini, kini pusing kepala me 
: mikirkan soal lamaran tsh., sebab 

kalan lamaran ini diterima, tang- 

tinia” ini bisa lebih tinggi dari 
administratirnja......... 

sa 

DIDALAM  suatis pertandingan 
sepakbola di Nimes, seorang pe- 

Pradille, telah diangkut mati dari 
lapangan, setelah terkena tembak 
an bola jang keras didadanja. Pe 

kan menundjukkan, bahwa kan- 
tongan djantungnja telah sobek. 1 

... / " 

Tg dan Ambon. Diduga dalam sedikit 
2 bit2 “itu su tornja pesawat itu turun dengan Enam djam di Jogja” dan seorang setahun daripada kapal2. penum- Didek sebelah “atas dapat diletak- 

gu berselang membuka serangan |gur jang dapat kita lihat pada Kan- Sih teringat shooting .,The. Long Dalam 

: Fx d 1 . g . 5 1 : 5 : dinas nja akan. bisa menempuh . djarak |ruangan tempat duduk dan ruangan jang luas dan kini bergerak  dari|jang djumlahnja selalu tak dapat Chartie Chaplin ix SENKBIKU asbak dan ketjepatannja 60 mil sedjam. uru terbalik, karena si perdjurit ter 

g 1 1 enagi dalam 5 TIRTA Ni 5 : bung dengan angin, maka perdjalal wat terbang penumpang jet Inggris. Indonesia) Semarang diseluruh | Birma dan gerilja Kuomintang te but jang berdjumlah 984 (928 laki2, 271 Maha Sniera 16 di Sa . , Marunda: ,,Teluk Rahasia”. “aan Bombay Ka | objek propaganda kedji oleh gerom- | : pung dipinggir pantai disebelah Ongkos .melakukan . penerbangan |ra pesawat Comet-3 merentjanakan 
Semarang terima surat lamaran | Muang Thai. Seluruh tentara Birma 

tinia - Amerika Selatan). Seorang | kabarkan selandjutnja bahwa gera: | Gapibar “terlambat “dari - Ambon: | Hal ini tak memungkinkan sala au Negara Karnaka mendjalankan aksi2 penjeluridu- | Dari Cairo ke Karachi, pesawat | dan tidak mungkin diharapkan akan 

demi Perdagangan Tinggi di Bue- kok Nasionalis itu menjusup di-| Tugu Pattimura. Sebagaimana di-| gi di Amerika Serikat. Demikian (Pakan terhadap serombongan | $. 

di pendjual, kalau perlu pun sedia 

ding dan sefiap saat sedia pindah 

. pun girang adanja tawaran tena- 

" gung gadji “djora tik dari Argen- 

sk 

main muda Peranfjis, Robert 

merikssan sementara jang dilaku 

.- : 
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Borneo Sumatra 

   
      

| Seorang jang telah diperingatkan harus berlaku hati? 
2. Djika kau tahu apa akan terdjadi 

| Kau dapat mengelakkan banjak rintangan. 

— BURNS PHILP LINE 
announces that, 

by mutual arrangement 
. with 2 

W. M. Colvill & Co. Ltd. 
represented in 

INDONESIA 
“as from the Ist May 1953 

@ ks 

Trading Co. Ltd. 

    

    

harus berlaku hati2. : 
dengan dirimu dikemudian hari, 

Suatu penjelidikan pada tabeat dan peribadimu akan menerangkan kehidupanmu. Periksalah djika kau hendak: memetjahkan kesulitan, 

Seteran 109 
  

    

M.S, Rahat occattis 
— Semarang. 

. main Digulingkan 
Mosi Tak Pertjaja Thd. Beleid Ketua 

DPR Kota Goal Den Suara 18 Lawan 9 
Dr. Rustamadji Mungkin Ditjalonkan Sebagai 

“ 

DENGAN DIHADLIRI OLEH 
(0. DPRDS Kota Besar Semarang telah 

: pimpin oleh ketua Abubakar Imam 
mefabitjarakan atjara resmi, Dr. Rustamadji minta 
jang masuk dibitjarakan lebih dahulu. 

Gantinja 

26 anggauta, pada hari Senin 
mengadakan sidang jang di- 
Chourmam. Sebelum sidang 

g supaja surat 
Surat jang dimaksudkan ini telah ditanda tangani oleh Dr. Roestamadji, Munadi dan Roosman. Maksud nja minta pendjelasan dan tanggung djawabnja ketua ten- tang keterangannja kepada pers dan mengusulkan supaja soal tsb. didjadikan atjara pertama. Ketika 

“njata. 1S anggauta minta supaja soal tsb. 
lu. Tetapi setelah angg. Resstamadji, Munadi dan 
memberi pendapatnja, kemudian 
menerbitkan debat 
djam Jamanja. 

Sesudah ini sidang dischors, 
. pi pada waktu 

teta 
sechorsing ini oleh 

anggauta2  Roestamadji,  Munadi. 
Sukamsi, Moh. Jasin dan Roos- 
man telah “diadjukkan mosi van 
wantrouwen kepada ketua. Dalam 
mosi ini a.l. disebut: Menimbang. 
bahwa sdr. @bubakar sebagai ketua 
tidak” tjakap - memimpin sidang 
DPR dan memutuskan menjatakan 
tidak pertjaja terhadap sdr. Abuba- 
kes” sebagai ketua DPRDS- KBS 
dan mengusulkan  menghentikannja 
sebagai ketua DPR mulai hari tgl. 
20 April 1953 dan meneruskan ke- 
wadjiban -sebagai biasa” dan seterus 
nja. Karena hangatnja suasana si- 
dang setelah dischors, maka achir- 
nja ditunda untuk dilandjutkan pa- 
da malam harinja. i 

“. Setelah beberapa anggauta mec- 
ngemukakan pendapatnja mengenai 
surat Dr.- Roestamadji cs., 
ketua 

maka 
memberi keteraagan me- 
keterangannja “kepada pers 

K tanggal. 4 April. Pokoknja 
adalah untuk memberi pendjelasan 

« kepada masjarakat jang menanti pen 
djelasan tentang sidang tertutup. Ia 
katakan tetap akan bertanggung dia 
wab kepada apa jang disalurkan ke 
pada pers., tetapi tidak kepada apa 
jang telah ditulis oleh pers. 

Mengenai keterangan tadi, angg. 
Roestamadji menjatakan, bahwa ke- 
terangan tsb belum mendjernihkan 
suasana. Dituturkan tentang dilang 
garnja fatsal 31 dari peraturan tata 
tertip, dimana notulen mestinja di 
mintakan pengesahan dsb-nja- pula. 

Angg. Munadi simpulkan, bahwa 
didalam perskonperensi itu- ada ba 
njak hal2 jang tidak boleh disiarkan 
kepada pers dan ini berarti ada ke 
mungkinan hal2 jang bisa menoda 
hi nama baiknja anggota jg. dimak- 
sudkan, sehingga keterangan tadi da 
pat dikatakan melampaui batas. Se 
bagai ketua sudah barang tentu se 
“(mua itu harus dipertanggung djawab 
kan. Angg DPD Mangkupranoto sa 
rankan pendapatnja, bahwa Un- 

  

', dang? Pokok fatsal 9 telah dilang- 
gar. Tindakan perskonperensi dan 
rapat tertutup itu pun tidak benar, 
karena melanggar fatsal tsb. - Ang- 
gauta D.P.D. Pudjoatmodjo - menu- 
turkan apa jang terdjadi didalam 
perskonperensi. Saja dengar sendiri 
bahwa ketua telah memberi ketera 
ngan jang tidak mengenai putusan 
itu, tetapi mengemukakan tentang 
hangatnja sidang tertotup. Isinja di 
katakan seolah-olah tidak mengan- 
dung spontaniteit. 

Angg. DPD Aloewi memperingat- 
kan tentang djalannja rapat jang ke 
semuanja itu dikatakan salah. Ia 
mensiteer tentang bunji fatsal 8 da 
ri Stadsgemeente Ordonnantie. Be- 
lum selesai angg. Aloewi menutur- 
kannja soal tsb ada beberapa ang- 
gauta menjatakan ,,protes diluar atja 
ra”. Tetapi sekalipun demikian Aloe 
wi meneruskan pemandangannja dan 
mengatakan bahwa - perminta'annja 
3 anggauta itu (Roestamadji, Muna 
di Roosman) tidak berlaku. 
Munadi bertereak: berdasar 

apa tidak berlaku? 
Atas pertanjaan ini, ketiia meng- 

anggap, bahwa Munadi. telah ,,me- 
ngatjau”, dan uratannja Aloewi 
oleh ketua tidak “dianggap “salah. 
Dengan demikian, maka Aloewi di 
persilahkan  melandjutkan,  penda- 
patnja. Ia meneruskan, bahwa, di 
dalam kesalahan itu ia sendiri pun 
fidak terluput. Achirnja ia peringat 
kan, bahwa semua itu adalah utk. 
kepentingan negara, sedang uang 
Hu adalak uang Pemerintah. “ 

atas 

Angg. Diais tanja, bagaimanakah 
pendapatnja. ketua tentang tulisan 
jg. ada di Utusan Nasional? 
..Angg. Soesmoho B tanja  djuga 
tentang tulisan tsb. dan minta kete- 
rangan apa ig.telah diutjapkan di 
dalam perskonperensi, 
"Ketua menjatakan bahwa sidang 

ihi djalannja tidak beres dan mem- 
peringatkan tentang ' adanja  dera-- 
djat. Ia mengemukakan pelhagai 
soal “ig dibitjarakan dalam sidang 
tertutup. Kenjata'an beberapa. ang- 
yauta belum merasa puas, dan ke- 
inginannja belum ' tertjapai.  Selan- 
djutnja dikritik pelbagai soal jg te- 
lah dikemukakan oleh beberapa ang- 
gauta dan peringatkan untuk saling 
hormat-menghormati. Kalau sauda- 
ra2 ingin menjelesaikan soal jg di 
maksudkan itu di DPR, silahkan. 
Tetapi kalau saudara2 sudah. mem- 

jang hangat sampai 

diadakan pemungutan suara, ter 
dibitjarakan lebih dahu- 

Mangkupranoto 
salah paham sehingga 

memakan waktu 115 

terdjadi 

punjai gegevens dan saja baru teri- 
ma usul tsb., apakah ini fair, tanja 
ketua. Selandjutnja dikemukakan 
tentang maksudnja diadakannja si- 
dang tertutup.  Djanganlah selalu 
mentjari kesalahan2 dan di-ingat 
pula, bahwa diluar ' Indonesia ada 
orang jg senantiasa ,mengetok” ke 
salahan2 kita, tetapi tidak menghar 
gai perbuatan kita jg baik. Dalam 
sidang ini perlu diingat djuga: ten- 
tang sendirannja Petruk pada wak- 
tu diadakan pembukaan gedung ke 
senian ,,djangan saling tjakar2an”. 
Achirnja ketua mengandjurkan utk. 
bersama-sama menudju 'ke arah Ke 
sempurnfan. 

Wali Kota bersedih ! 
Dalam keterangannja Wali Ko 

ta Semarang a.l. menjatakan dan 
menghargai adanja aliran2 jang 
baik. Tetapi sajang sekali, bahwa 
tjara2nja aliran itu disalurkan 
nja ada salah. Dikemukakan dju 
ga djalannja perskonperensi, di- 
mana lazim oleh para wartawan 
telah diadjukan pertanjaan2. Te 
tapi disajangkan adanja pers jang 
menggambarkan keadaan itu begi 
tu rupa sehingga menjinggung 
perasaannja anggauta jg mening 
galkan sidang. Dalam perskonpe 

pun dilahirkan kata2 jang Seolah- 
olah merupakan protes. Beliau se 
landjutnja mengharapkan  opzet 
jang baik, karena negara kita 
telah menghadapi keadaan jang 
genting. Marilah kita- bertindak 
setjara hati2. Tetapi kalau keada 
an tidak berobah, saja tidak 
kuat untuk djadi Wali 
Kota. Sehari-hari saja harus me 
nenteramkan fihak ini dan itu. 
Jang satu ibaratnja kurang sajur, 
jang lainnja kurang tempe...... g 
tetapi rakjat menanti -hasilnja jg 
belum diketahui ,,nasi goreng 
atau apa” dan ,,keluar maupun 
tidak ?” demikian Wali Kota. 
Achirnja diharapkan untuk mem 
perbaiki keadaan dan djanganlah 
menjinggung perasaannja satu 
atau lain pegawai. Kalau keadaan 
tetap demikian panasnja, saja 
tidak kuat, kata Wali Kota lagi 
dan meneruskan, kalau keadaan 
bisa berobah, sekalipun saja mesti 
korbanfan matericel, saja akan 
sanggup memegang djabatan ini. 
Demikian keterangan Wali Kota 
jang penuh dengan rasa fjinta 
pada tanah-air. 

Sesudah anggauta2 Djais, Djojo- 
suwarno dan nj. Boerhan setudju si 
dang | dischors, kemudian angg. 
DPD Surjadi memperingatkan ten- 
tang adanja- main politiek2an. Hal 
ini dikatakan djanggal,  sedarigkan 
daerah mempunjai aturan rumah 
tangga sendiri. Pembitjara mengha 
rapkan supaja anggauta dapat. me- 
misahkan kepentingan diri sendiri, 
keluarga, partai dan negara, 

Achirnja sidang dischors. Ketika 
dibuka lagi dan ketua menanjakan 
tentang siapa jg hendak bitjara (bi- 

tjara tentang apa, tidak ditegaskan) 
tidak ada jg angkat bitjara, kemu- 
dian dimulai dengan  atjara resmi 
pertama. Tetapi kedjadian ini dise- 
salkan oleh Munadi jg mengatakan 
tentang adanja mosi, van  Wantrou- 
wen jg masuk. Kalau ketua menga 
takan atjara jg dischors sudah sele- 
sai, oleh Munadi disangkal. Demi- 
kian djuga disangkal oleh beberapa 
anggauta- lainnja. Inilah kesalah pa 
haman lagi jg menjebabkan ketua 
sendiri anggap djalannja sidang ti- 
dak lantjar dan akan diteruskan se 
bentar malam. 5 

Mosi Goal. 
Kalau pada siang harinja si- 

dang diliputi oleh suasana jang 
hangat, pa 
da sidang pada malam  harinja 
jang berlangsung dengan  tente- 
ram, sekalipun para anggauta jg 
merasa berkepentingan akan ada 
nja mosi itu tetap berikan saran2 
nja untuk menguatkan mosi yan 
wantrouwen itu terhadap diri ke- 
tua DPR. Sidang tadi malam te 
lah dihadliri oleh 27 anggauta. 
Dalam membitjarakan kelandjut- 
an dari pada mosi tadi jang dimu 
lai pada djam 7.30 lewat sedikit, 
baru pada djam 11 malam diada 
kan pemungutan suara. Untuk 
maksud ini terlebih dahulu telah 

untuk segala dipa mesin stencil 
. Totary, Gestetner dil. 4   “kadar str 

jang sangat halus dan karena itu menghat 
Silkan “bndanan” lang lebih baik daripada 
stencil biasa Stencil Talens dapat dipakai 

  
TALENS & ZOON N.V. DIAKARTA 

DISTR: JACOBSON VAN DEN BENG & CO. NW. cm jan 
seperti Rex, & Hn 

sara terang 

  - Meathat . 

    

kebih baik dan Tebih opal 
dapat tahan lama 
berikan huruf? 

dan djelas. 

  

  - 
  

  

Obat Kuat Laki2 

Sexanol 
Tanggung sembuhkan segala ma- 
tjam  KELEMAHAN “LAKI, 
mengisi center2 SJAWAT jang 
telah kosong dan menambah te- 
naga. 

SEBOTOL Rp. 20,— 
APHRODIN 
Obat Plesir Istimewa 
SEBOTOL Rp. 10,— 

Ongkos kirim 1096. Dapat 
disemua rumah obat. 

| sSDC PHARMA” Dj. Ternate 12 
BANDUNG. 

Agen2: 
R. OBAT ,,KARUHUN” Djocja 
dim Pekalongan! Toko Obat 
ENG TAY HOO Pekodjan 101 
Semarang Toko Obat ,,HOK 
AN” Dji. Raya 114 Magelang. - 

beli 

  

Lowongan pemegang buku 
tsb. Adv. No. .4/1538 tel. 
30 Maart 1953 

TELAH TERISI 
Kepada segenap pemi- 

o 

nat dengan ini di-utjap 

kan — banjak 
kasih. 

terima 

, 

Pontianak,-'8:Aprif 1952. 

Kepada Sr 

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

DIJAKARTA- RAYA 

Dengan hormat £ 
ba ja -jang' bertanda tangan dibawah 

ini Sudjono Djurutulis pada Perusahan Dagang 
GEO.WEHRY & Co., N3V. Pontianak. 

Saja sangat merasa girang sekali, 
sesudah sekian lamanja saja menderita sakit ba- 
tuk, sudah banjak saja memakan obat2 batuk jang 
bermatjam-matjam keluaran, tetapi penjakit saja 
tidak sembuh djuga. ! e 

5 Maka setelah saja mentjobakan obat 
batuk tjap Bintang Tudjuh kiranja sangat baik s 
kali untuk membasmi penjakit batuk tersebut, set 
lah 3 hari saja terus memakan obat itu, penjaki 
saja pun sembuh sama sekali. . 

Hingga badan saja sehat kembali se 
perti sediakala. 
Dari itu saja pudjikan sekali lagi, bahwa-obat 
tjap "BINTANG TUDJUH" 
lupa pula saja untuk wengutjapkan ribuan terima 
kasih adanja. : 

  

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

PONTIANAK. — Be 
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Dengan diperlengkapi loopvlak'antisslip bers 
“jorak belah ketupat jang" sangat kuat(serta 
tiatnja, adalah sjarat-sjarat ban2 truck 
GOODYEAR jang diutamakan , untuk j mcn- 
tjapai lebih banjak/ daja-penariknja prah-oto 
Tuan, dengan tidak memperdulikan baik 
atau tidaknja keadaan djalan dan tjuatja. 

VI Letih ) banjak muotan? berat diangkut dengan 
, . memakai ban-ban ODYEAR daripada 

lain merek ! 

GOOD/YEAR 
Untuk SEMARANG: 

TOKO EXCELSIGR, TOKO AMERICAN 

TOKO SELECTA, TOKO KAUW dan 
semua IMPORTIR2 AUTOMOBIEL. 
selandjutnja Agen2 diseluruh Indonesia. 
  

2B-GY-5204 

  

  

  

ri 3 anggauta, ja'ni Rooslani, Su-   

  tan Batuah dan Soedibjo. Tjara 
mengadakan pemungutan , suara 
menurut suggeStie dr. Roestama- 
dji, jaitu tertulis, dan kalau toh 
mosi nantinja diterima, pimpinan 
sidang mesti diterimakan kepada 
wakil ketua Soebardi, Pada djam 
11.10 hasil dari pemungutan sua- 
ra tadi, jalah 18 suara setudju 
dengan mosi tsb dan 9 suara ti- 
dak setudju. Dengan demikian, 
maka mosi itu telah goal dan 
setelah menjatakan terima kasih- 
nja, kemudian pimpinan sidang   rensi.itu oleh sdr. Pudjoatmoko : 

i wakil ketua, 

|untuk sementara waktu dan. 

selandjutnja diserahkan pada sdr 
Soebardi. 1 : 

Premiere 

REX 
557. 9.-— 

sudara prempuan 
lelaki. 

2 atau pengorbanan 
tinja. ! 
Film drama jang bermutu tinggi. 

  

IDALPINO - DENNIS MORGAN 
JOAN LESLIB 

Ini 
Malam 

    

  

Sereon Pley bw Daniel. Fate and Poiar Viariak 7 tb.) 

Pertjintaan jg. menggetarkan ttg. 2 
terhadap seorang 

Mengalah satu sama laennja... 
utk. mengikat ha- 

ti 1 

  

Begitu pimpinan dipegang ole 
kemudian oleh angg. 

Sukamsi, - Djais dan Djojosuwarno 
telah diadjukan usul untuk mero- 
bah atjara sidang dan mengadakan 
pemilihan ketua baru. Atas usul tsb. 
angg. Hasmosuwignjo mengusulkan. 
supaja pemilihan ketua itw ditunda 

semen- | 
tara ini diserahkan pada wk. ketua 
mengingat pentingnja. Usul ini oleh 
wk. ketua dinjatakan, bahwa' setiap 
usul harus disokong oleh 3- anggau- 
ta. Karena ini, maka- ketika usul 
pemilihan ketua diadjukan bebe- 
rapa anggauta telah minta bitjara. 

Berhubung waktu sudah tak me- 
ngidjinkan lagi, maka usul ke 3 
anggauta untuk mengadakan pemi- 
lihan ketua baru tak dapat diterus- 
kan. Pemilihan ketua baru ini akan 
diadakan dalam sidang “'iang skan 
datang dan dalam pada itu terde- 
ngar suara2 jang menjatakan, bah- 
wa besar kemungkinannja dr. Rus 
tamadji akan “ditjalonkan sebagai 
ketua DPRDS Kota Besar Sema- 
rang. : 

KES. PSSI GULINGKAN DGN 
'7—0 KES. BOND SEKOLAH2 

TINGGI MANILA: 
Pada Minggu malam untuk ke- 

dua kalinja kes. P.S.S.I. telah mem- 
peroleh kemenangannja. Pada Ming- 
gu malam itu kes. P.S.S.I. telah 
menggulingkan kes. Bond Sekolah2 
Tinggi di Manila dengan angka 
7—0.- Stand hingga turun minum 
4—0. Pertandingan tsb. dilangsung- 
kan di. Rizal Stadium, Manila. 
tam pertandingan tsb. Ramang men 
tjetak 4 goal. Sebagaimana telah 
dikabarkan, Sabtu malam sebagai 
pertandingan pertama kes. PSSI te- 
lah memperoleh kemenangan jang 
gemilang atas kes. Manila Football 
League Selection dengan angka 
8—0. Demikian berita U.P. dari 
Manila, Atjara terachir dalam per- 
lawanan ke Pilipina, ialah pada hari 
Selasa tg. 21 April jad. kes. P.S:S.I 

  

“ 
Pelabuhan Manila. 
  

hal ini ada lain dari pa- |4 

Besok malampremiere besar! 

  

  

tak dapat ditaklukkan. | 

Da- | »ORION” 5.-7.-9.-(17 th.) 

Tyrone Power-Ann Blyth 

akan mengudji kekuatan kes. Bond |3 

  

Warta-sep ekan 

# tebal 28 hal 

# penuh gamb 

nama 

# penjebaran I 
Malaya 

# harga 
nja 

Mintalah hari 
pada 

   

Daerah jg. peuuh bahaja . .... jg. 
memusuhi manusia! Sekitar dan pe- 
mandengan gandjil jang tak pernah 
diketahui, tak pernah didjamak dan 

  

INI MALAM Pengabisan: 

G0 FOR BROKE” 
METROPOLE 5.-7.-9.- (13 th.) 
  

kenal dan berpengaruh diterbitkan sedjak 

SA MO tera) 

# dengan pembantu2 para tjendekiawan ter- 

langganan 1 bulan (4 nomor) ha- 
.Rp.. 8,50. 

/ “dj. Pintu Air 23 — Djakarta. 

     
                     

politik dan kebudajaan ter- 

21 Djuli 1947: 

sk 

aman dengan ukuran besar 

ar2 menarik 

uas diseluruh Indonesia dan 

    

ini djuga nomor-perkenalan 
agen2 setempat atau pada : 

Tata-usaha ,,SIASAT” 

  

                
                

         

     

  | 

sIll never Forget You" 
BESOK MALAM Premiere 

DJAGALAN 7-0.- (13 th) 
Johnny Weissmuller-Maureen 

O'Sullivan dlm. 

TARZAN ESCAPES" 
INI MALAM  Pengab: 7.—9.— 

Mao Kwee Chia Thing” 

  

Pertandingan 

gelas film 
berwarna 99 

  

Sera 
THEATER 251 i Phone: 245 Riwajat MIAMI semasa masih berudjud rawa 
SOLO dan hutan belukar jg penuh dgn bahaja maut.   dgn TERRY MOORE 

@ebimiak 

Tg. 21 sampai dgn 24 April 1953 
Hebat BUAJA contra MANUSIA 
(Tanpa Sendjata) 

Barefoot Mailman” 
ROBERT CUMMINGS 

    Roy Rogers 7, ara 

  

WHEN THAT 
ROUNDS TH' 
NOBODY'S G 

  

OUT O' 

     

  

T' RUN TH' ZUMAHO INDIANS 
THIS 

      

/ TRIGGER, LET: Go UP THEN 
OTHER SIDE OF THIs ROCK... I 
THE TRAIL COULp BE £ 

SNOOPIN' COWBOY 
ROCK, YLL GET HIM/ 
UMMIN' UP OUR PLANS 

    

A TRAP/ 

   
     

VALLEY / 

   

   

    

— Djika cowboy jang menjelidiki it     dibentuk Panitya jang terdiri da-   hantam dia. Tak ada orang jang dapat merusak 
“raja 

rentjana kita, untuk 
mengusir orang-orang Indian suku-bangsa Zumaho dari lembah ini. 

— Trigger marilah kita per- 
gi kesebelah lain dari goa ini,. 

djalan itu rupa-rupanja 
ada djebakan. 

u mengelilingi bukit padas ini 

  

  

— Hee. (Dalam pada itu Roy ke- 
djeblos kebawah).   

 Belumkah Tuan berlangganan 

» SUARA MERDEKA” ? 
Silahkan mentjatatkan Nama Tuan, dan mulai 
tgl. 23/4-53 Tuan dapat terima tjuma2 hingga 
achir bulan. 

  

Dengan hormat, 

Bersama ini saja minta ditjatat mendjadi 
langganan Harian ,SUARA MERDEKA" 

Nama : : 1 : : : : 2 : 

a
r
 

3
 

K
a
 

Er 
3
 
d
 

Ss 

Guntinglah formulier diatas ini tempelkan pada 
kartupos dan kirimlah kepada: Tata Usaha: Dj. 
Purwodinatan Utara 11a, Smg. atau kirimkan lang- 
sung kepada agen kita ditempat kediaman Tuan.       
  

  

| 

— CITY CONCERN CINEMAS 
Ini Malam (a. 17 th) 

John Garfield — Maureen O'Hara — Patricia 
Morison — Martha Driseoll 

iIHE FALLEN SPARROW" 
»Thrilling story af Nazi Spies in New York Danger filed — Drama of 

secret — agents intrigues! Sinister Service! Terrific Suspense 
Extra film : Permainan BASKETBAL oleh orang2 Negro di U.S. A. 

GRAND" Tni Malam d- m. b. (u. 17 tah) 
Oa am Ita Siput Serawak — P. Ramlee — Roomai Noor 

(Shaw Bros es BH 
n”n film) INA. 

Hutang dibajar dengan Chinta! Romance 

Akan datang : Film Indonesia baru dengan : 
Rd. Mochtar — N. Herawati — Darussalam — Titien Sumarni 

»Main Main Mendjadi 
29 Sungguhan 

Tjerita jg. menarik ! Mengikat 

  

  

    

  

  

  

             jg. menggemparkan ! 

« 

Mengeembirakan ! 

  

Ini Malam premiere (u. 17 th.) 
Broderic Crawford — Donna Reed — 

John Derck dim: 
HALAMAN SCANDAL SHEET aa 

That man from , THE MOB? is making another killing! 
Sensation packet drama ! : 

Polisi mengira bahwa gadis terglintjir di pemandian. 
Djurnalistik sensatie tentang dosa di kota Besar! 

INDRA 
5.10. 

  

ROYAL Ini Malam premiere (u. 17 th) 
HT 9. — Anna Neagle — Richard Greene 

»The YELLOW CANARY” : 
Mysteriously—Spy—Melodrama of Saboteurs ! 

Fifth Column activities ! Spy and Counter— Spy! 

  

ROXY 

1. —9,— 

Ini Malam (u. Segala umur.) 
»Na Cha Nau Tung Hai” 

Lotjia mengamuk dilaut ' 
film terkenal dim. dunia Anak2 Tionghoa penuh koenthauw silat — 
sihir — dll. dimaenkan oleh anak2, » 
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