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Perang SUPROP 
Perintahkan Pe- 

Kuman 
Pengakuan 2 Opsir Tinggi. Amerika 
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Republik Indonesia telah diterbit | 
kan di Bandung sebuah. madjalah: 
3 i Kursus Tertulis Pendidi- 

Guru”. 2. Pada penerbitan 

| ssedjarah Islam, jaitu pada , hala 
man ke-932 sampai 935. Didalam 

| kursus ,.sedjarah Islam” itu terda | 
pat banjak kesalahan, « umpama- 
nja: a, Our'an dika ja diba 
gi dalam 40 djuz. b. i 
jang membawa kitab s dan t 
lah menjampaikan “bukan 
Nabi lagi, melainkan hanja Rasul 
atau Utusan sadja, katanja. c. 
Utusan Tuhan ita ( mentjam 
puri, tidak mem 
haruskan se 
rintah Tahan. 

3. Pada penerbitan us 
terdapat  gambar2, “umpamanya: 
a. Kota Medinah jang dilukiskan 
sangat djeleknja.  b. Orang sem 
bahjang berkaum?"jg tidak sama, 
ada jang masih berdiri, ada jang 
telah rukw', ada jang sudah su- 
djud dan masih ada jang duduk 
dan lain2 jang merupakan katjau 
balau. c. Nabi Muhammad digam 
barkan sedang mengangkat batu 
hitam ke Ka'bah, sedang rambut 
nja terdjulai dua kedadanja seba 
gai rambut wanita. d. Walaupun 
dibawah gambar itu dikatakan 
bahwa itu adalah Jukisan fantasi 
akan tetapi tidak mengurangkan 
semangat djelek jang ditimbulkan 
gambar itu terhadap Penghulu 
kita Saidina Muhammad s.a.w. 
dan sangat melukai hati ummat 
Islam: 

Berhubung dengan ini ia me 
ngemukakan' pertanjaan ” apakah 
pemerintah tidak sependapat dgn 

anja “bahwa untuk menga- 
Kan sedjarah Islam itu »seha 
ialah “diserahkan — kepada 

orang jang beragama Islam dan 
jang tahu -benar2 sedjarah agama 
nja. sehingga tidak timbul ke- 
salahan2. Selandjutnia ditanjakan. 
apakah pemerintah tidak sependa 
pat bahwa untuk menghindarkan . 
salah faham ummat Islam kepada 
pemerintah dan agar djangan tim 
bul persangkaan bahwa pemerin 
tah ikut pula menghina Nabi Mu- 
hammad s.a.w., madjalah tersebut 
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erintah. mengakui. kechilafan- 

MOSSADEG AKAN MENGUN- 
DURKAN DIRI? 

MENURUT AFP: dari Teheran 
maka perdana menteri Iran, Moham- 

Hasil Serta Pemenang! 
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itu ajuga | 
| gambar ini adalah dua t 
"jang lelih sempurna dari 

  

ter Russia makin hari makin madju. Pada 
annja jang terbaru. Gambar atas: ,,M1G-17” 

pesawat pemburu ,,/MIG-15” jang kini dipergu 
nakan di Korea. MIG-17 mempunjai 2 mesin jet, ketjepatan 650 mil se- 
dian dan dapat terbang tinggi sampai 50.000 kaki. Gambar bawah: 
MIG-19”, sebuah pesawat militer jang baru dalam taraf pertjobaan, te 

Industri pesawat terbar 

| tapi jang chabarnja mempunjai kekuatan penembak dan ketjepatan me 
“lebihi duri pesawat2 pemburu Russia jang sekarang. 

  

Mesd 
Dan 47 Rumah Dihanguskan — Ter- 

  

jid Dibakar 
ror Grombolan Mengganas Di 

Djawa Barat 

PADA MALAM MINGGU jbl. kampung Karangsari (distrik Ran- 
tjah, kabupaten Tjiamis) telah diserang oleh gerombolan bersendjata 
jang terdiri atas 100-orang banjaknja. Gerombolan itu selain dari pada 
merampok penduduk, djuga membakar 47 buah rumah, diantaranja 2 
buah Sekolah Bakjat:dan 1 mesdjid, membunuh 3 orang dan menganiaja 
5 orang penduduk. Demikian berita dari Tjiamis, jang diterima hari ini: 
Didalam kabar itu diterangkan, bahwa serangan tsb. terdjadi kira? pu- 

a ditarik dari peredaran dan jrongan terhadap 68 buah rumah di! 

kul 23.00. Mengenai kerugian harta 

68 Buah rumah digarong. 
Seterusnja dari Garut dikabar- 

kan, bahwa sebuah gerombolan jg. 
terdiri atas 50 orang bersendjata 
lengkap.dan dipimpin “oleh orang 
jang menamai diri ,,Husein” 2 ma- 
lam jbl. telah melakukan pengga-   
kampung2 dalam desa Djamberea, 
katjamatan Sukawening (kabupa- 
ten Garut). Menurut berita itu, ba- 
rang2 jang dirampok oleh gerom- 
bolan itu terutama terdiri atas ba- 
han makanan dan pakaian. 

Tjulik dan bunuh.   mad Mossadeg, telah memberi tahu 
suatu delegasi parlemen Iran tentang 
maksudnja untuk mengundurkan diri. 
Mossadeg telah djuga mengatakan 
kepada delegasi tadi bahwa pada 
malam Rebo ia akan memberikan pi- 
dato radio untuk menerangkan putu- 
sannja itu kepada rakjat Iran. 

Sementara itu didaerah distrik 
Tarogong dalam satu malam (ma- 

lam Saptu) terdjadi pentjulikan 

atas diri 3 orang penduduk. Seorang 
hadji bernaria Sopandi, penduduk 
kampung Sangkan (katjamatan Sa- 
marang) ditjulik oleh suatu gerom- 
bolan berpakaian seragam dan ber- 

  

Amerika Memang 
rang 

KANTOR BERITA ,,Hsin Hua” hari Minggu beritakan, bah- 
wa 2 orang opsir Amerika, kolonel Frank Schwable dan major Roy 
Bley, jang tertawan dalam bulan Djuli jang lalu, telah membenar- 
kan, bahwa gabungan kepala staf Amerika telah memerintahkan 
pasukan2 Amerika di Timur Djauh supaja melakukan perang ku- 
man. Kantor berita itu mengumumkan suatu pengakuan jang ditan- 
da tangani oleh kolonel Schwable. 

1m surat pengakuan itu antara 
Schwabe tiba di Korea pada tanggal 10 April 1952 untuk memang- 
ku djabatan kepala staf pasukan udara angkatan laut ke-1. 

  

Hanja Bebe- 
#rapa Orang 
Jang'Pisahkan Diri Dari 

Ha P3 Sarbupri 
Berhubung dengan keterangan jg 

diberikan oleh tuan R. Diono,  ko- 
misaris P.P. Sarbupri daerah Suka- 
bumi . kepada PI Aneta mengenai 
38 tjabang Sarbupri didaerah tsb. jg 
memutuskan perhubungan dengan 
dewan pimpinan pusat Sarbupri se: 
bagaimana diberitakan dalam Suara 
Merdeka, D.P.P. Sarbupri telah me 
ngeluarkan suatu keterangan dalam 
mana dikatakan, bahwa tindakan R. 
Djono itu bertentangan dengan ke- 
pentingan kaum buruh perkebunan 
»Ig menghendaki persatuan “dan 
kuatnja  Sarbupri untuk perbaikan 
nasib, kemerdekaan nasional jg pe- 
nuh, demokrasi dan perdamaian du- 
nia abadi”. Dikatakan  selandjutnje 
bahwa jg memisahkan -dirt itu hanje 
beberapa orang sadja. -Achirnja di 
kemukakan bahwa. tindakan untuk 
memisahkan diri itu hanjalah meng- 
untungkan modal. besar asing sadja. 

“— Batal 
Perdjandjian K.M.T.- 
Russia Th. 1945 

Pemerintah Tiongkok Nasionalis 
Senen siang mengumumkan pemba- 
talan pakt persahabatan Sino-Rusia 
tahun 1945, berdasarkan “ alasan 
bahwa tindakan2 Rusia jang “bersi- 
fat agresif terhadap Tiongkok Na: 
sionalis dalam tahun2 achir2 ini te 
lah melanggar dengan njata2 pers 
djandjian tersebut dan dari itu me- 

Iraan itu, djenderal Lamson-Scribner 
| menjatakan, bahwa kolonel 
|telah memberikan 

king telah mengaku melakukan 

lain diterangkan, bahwa 

Ia berada dibawah perintah djen- 
leral Lamson-Scribner. Sebelum ia 
mendjalankan tugasnja sebagai kep: 
al staf, ia dipanggil oleh djendera 
Lamson-Scribner untuk membitjarz 
kan berbagai soal. Dalam pembitje 

Binner 

background” 

mengenai suatu missi istimewa. Sa- 
'ia kemudian menanja, demikian d 
katakan seterusnja dalam surat pe- 
ngakuan itu, apakah dengan itu dic 
maksudkan ,.SUPROP”, ialah namu 
kode untuk  bom2 kuman, dan 
Lamson-Scribner membenarkannja. 

Diperintahkan oleh ga- 
bungan kepala staf Ame 

5 rika. 7 k 
' Dalam surat pengakuannja itu, 
kolonel Schwabe selandjutnja mene- 
rangkan, bahwa peperangan kuman 
di Korea telah diperintahkan Oleh 
|gabungan kepala staf Amerika dlm. 
bulan Oktober 1951. 
Dalam bulan itu, gabungan kepa- 

ta staf tsb. telah mengeluarkan pe- 

tundjuk2 dengan melalui  djenderal 

Ridgway jg memerintahkan didjalan 
kannja perang kuman di Korea, mu 

la2 setiara ketjil2 sbg. pertjobaan. 
ikian antara lain — dikatakan 

dalam surat pengakuan tsb. ig di 
1mumkan oleh kantor berita ,.Hsin 
Hua” dan disiarkan oleh radio Pe- 
king. (AFP— Antara). 

Seterusnja mengenai 2 orang cp- 
sir Amerika jg menurut radio Pe: 

ps- 
rang kuman, U.P. selandjutnja bsri- 

takan, bahwa menurut . djurubitjara 
pasukan udara angkatan larit Ame- 
rika ke-I, kolonel Frank H. Scha- 
ble dan rekannja major Roy IL. 
Bley tertjatat dalam daftar serda- 
du2 Amerika jg hilang, 
Dikatakan oleh  djurubitjara tsb., 

bahwa dua penerbang itu ketika me 
|lakukan penerbangan pengintaian 

benda masih dalam penjelidikan. 

sendjata lengkap (djumlahnja be- 
lum diketahui) kira pukul 17.00 pe 
tang. Sesudah itu H. Sopandi di- 
tembak mati. 2 Orang lagi jang di- 
tjulik oleh gerombolan bersendjata 
adalah penduduk kampung Sirah- 

Tjidjugul .(katjamatan Samarang). 
Nasib mereka ini sampai sekarang 
belum diketahui, 

6 Sekolah Rakjat tidak djalan 
didaerah Sukanagara. 

Karena gangguan2 keamanan, ma 
ka didaerah distrik Sukanagara, te- 
rutama didaerah katjamatan Tji- 

lak Rakjat tidak bisa memberi pe- 
ladjaran sebagaimana mestinja. 
Menurut penilik Sekolah Rakjat 

kabupaten Tjiandjur, untuk semen 
tara waktu diantara 28 orang guru 
jang tidak dapat mengadjar lagi, 
ada sedjumlah jang dipekerdjakan 
dikantor penilikan, sampai keadaan 
mendjadi reda lagi. Berhubung de- 
ngan keadaan demikianyymaka ku- 
rang lebih 1600 orang murid terlan 
tar pengadjarannja. Demikian dika 
barkan dari Tjiandjur. 

Mentjuri peluru untuk di- 
djual kepada ,/Komand 
Pak”. » 

Dari Bandung seterusnja diwarta 
kan, bahwa 2 orang peradjurit, K. 
bin L. dan K. bin E., didjatuhi hu- 
kuman masing2 10 tahun dan 6 ta- 
hun pendjara dipotong waktu sela- 
ma dalam tahanan dan dipetjat da- 
ri dinas ketentaraannja, oleh Penga 
dilan Tentara di Bandung Saptu jl. 
Kedua orang peradjurit itu dipersa 
lahkan telah mentjuri peluru 2375 
butir dua kali dari Gudang Keten- 
taraan dalam bulan Mei 1952 dan 
mendjual peluru itu kepada ,,koman 
dan D.I”, sedang uangnja diguna- 
kan untuk kepentingan sendiri. 
»Komandan D.I.” jang djuga men 

djadi tukang tadahnja telah tertang 
kap dan peluru2nja dibeslah oleh 
pihak jang berwadjib. Djuga D.A. 
S.H. dan S. bin D., masing2 sersan 

| dan peradjurit telah didjatuhi huku 
man masing2 8 bulan pendjara po- 
tong tahanan, oleh Pengadilan Ten 
tara, karena Uperejahign telah 
mentjoba2 menjerahkan ' sendjata 
api (pistol) bersama pelurunja kepa 
da pihak ke 3 dengan maksud ter- 
tentu. 

. 

60 Bataljon Baru 
3 il 

Vietnam 
DALAM “PERTEMUAN jang 

akan dilangsungkan hari Senen an- 
tara kepala negara Vietnam, bekas 
kaisar Bao Dai, dengan menteri Pe- 
antjis untuk urusan negara2 seriket 

di Indo Tjina, Jean Letournean, be- 
serta para penasehat militer dari 
kedua belah fihak, akan  diperbin- 
tjangkan masalah pembentukan ' 60 
bataljon infanteri baru untuk tenta- 
ra Vietnam, demikian keterangan 
jang diperoleh hari Sabtu dari ka: 
langan2 resmi Perantjis di Saison. 

pala negara Vietnam di Dalat. 

PRESIDEN Korea. Selatan, 

rangkan, 

kan kepada presiden Amerika su 
paja menghapuskan  netralisasi     ngeegapnja sama sekali tidak mem- 

punjai arti lagi. 
| mungkin pesawatnja kena ditembak 
oleh meriam Korea Utara. 

banggala, tidak kurang dari 6 Sekofthode serta tjara2 untuk melak- 
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bitjaraan usul mosi Ro: : 

di Moskou, djadi dibitj 
rapat pleno tertutup ini menurut 
Aneta, Moh. Ersat Troenodjojo | 

rakan sesudah 

| Siap 
Utk Pertahankan Diri 

mengatakan pada hari Senin, bahwa 
angkatan darat Sovjet mempunjai ser 
Uadu serta perlengkapan jang terbaik 
didunia dan kini lebih2 dari pada jg. 
sudah2 siap untuk mempertahankan 
diri, apapun djuga jang akan datang 
Iihari2 jang akan datang. Sokolovsky 
jang baru2 ini diangkat sebagai ke 
pala staf angkatan darat berkenaaa 
Lengan peringatan 35 tahun berdiri 
nja angkatan darat Sovjet, menulis 
suatu artikel jang dimuat dalam 
»Pravda” dan jang kemudian disiar 
kan oleh radio Moskow bagian dalam 
negeri. 

Dalam artikel tersebut Soko- 
lovsky memudji Josef Stalin da- 
lam. mempersatukan kekuatan 
militer dan membuat persiapan2 
jang rak se-mata2 mengenai ma- 
saalah2 militer sadja, tetapi me- 
liputi pula soal2 ekonomi, politik, 
ideologi, ilmu pengetahuan, teh- 
nik dan usaha2 militer jang me- 
ngenai semua lapangan kehidu- 
pan dan pekerdjaan negara serta 
rakjat, 

Dikatakannja, bahwa angkatan 
darat serta angkatan laut Sovjet 
selalu merupakan kekuatan jang 

pegawai2 jang terbaik. jang mem- 

jang sangat modern untuk men- 
tjapai kemenangan. Ditambah- 
kannja, bahwa Rusia memikul se- 
luruh beban daripada peperangan 
melawan Djepang dan Djerman. 

Selandjutnja dikatakan, bahwa 
negara2 imperialis memberikan 
segenap tekanannja pada arti jg. 
besar dari rentjana2 militer, me- 

sanakan peperangan dengan tia- 
da memperhatikan faktor2 eko- 
nomi dan budi pekerti. (Antara- 
UP). 

PBB Kurang 
. Peluru 

Untuk Lantjarkan Of- 
“ fensif Di Korea 

DIREKTUR MSA., Harold 
Stassen, hari Minggu menerang- 
kan bahwa kementerian pertaha 
nan Amerika kini sudah mengam 
bil tindakan2 untuk mempertjepat 
produksi alat sendjata sehingga 
Amerika sanggup pula mempertje 
pat pengiriman alat sendjata utk. 
Eropa. Stassen mengutjapkan ke 
terangan itu dalam pidatonja di 
muka televisi sewaktu mengemu- 
kakan lagi optimismenja, 
6 negara Eropa akan dapat mem 
bentuk tentara Eropa jang diang 
gap sangat penting oleh Amerika. 
Selandjutnja dikatakan oleh Stas 
sen, bahwa MSA akan mem 
perbesar pembelian bahan2 men 
tah dari Jutir negeri selaku bagian 
rentjananja jang 1 telah direorgani 
sasi itu. Dibamolag ini, MSA 
akan berusaha memperbesar pena 
naman modal partikelir Amerika 
di Juar negeri. 

Sementara itu suatu kalangan mi- 
liter ' Amerika di Washington ber- 

bahwa 

21m 
pat Pul 

Di Moskow 
Parlemen Re 

' SESUDAHNJA BERDEBAT be) 
suatu rapat pleno tertutup pada hari Senin pagi kemarin, parlemen 
telah menolak usul Troenodjojo dari 
atjara sidang sebelum reses April, . sehis 

i Rondonuwu cs mengenai pembukaan kedutaan 
rakan pada ta 

djukan usul supaja segala usul2 

   

Hajat Sudah ) 

MARSKAL Vasily Sokolovsky |: 

makin besar, jang terdiri daril 

punjai persendjataan serta per- fdari p 
lengkapan jang terbaik pula di-|a 
dunia dengan ilmu pengetahuanJI 

     
    
      | Goal 

risis Kabinet 
   

    

ibitjarakan ' Sebelum 
ces 

jam-djam lamanja dalam 

Masjumi untuk mengubah | 
gga dengan demikian pem-    

      

    

     
    
    

  

    

  

gal 13"Maret jad. Dalam 
an2 jang diperoleh P 1 

ksi Masjumi telah menga- 
an interpelasi baru dibitja- 

| Oleh kalangan2 politik usul Troe- 
jojo ini suagguhpun dalam 

fu tidak dengan terang-terang- 
an dikatakan 

aan usul mosi Rondonuwu cs. 
sudah  ditjantumkan dalam 
sidang parlemen oleh panitia 

sjawaratan baru2 ini. Tetapi 
Yroenodjojo ini dalam rapat 
Stertutup itu mendapat serang- 
ebat antaranja dari beberapa 
dita, jg. Wisokong oleh frasi? 

Partai Buruh, Progresif, 
Sedangkan frasi2 Masjumi, 

PSI,-Parkindo, Katolik, N.U. dan 
PSI membela usul ini. Tetapi se- 
telah #diadakan pemungutan suara, 
mak ada achirnja usul Troeno- 
djojo ini ditolak dengan 64 suara 
lawan 51 suara. Menurut keterang- 
an-keterangan jang boleh dipertjaja: 
perdebatan ini Sangat hebatnja, dari 
kedua belah fihak baik jang meno- 
lak maupun jang menjokong menge- 
mukakan alasan2nja- dan serangan- 
nja jahg seru. 

| Inti perdebatan. 
Para penindjau politik berpenda: 

'pat, bahwa perdebatan ini sudah 
mentjerminkan bagaimana nanti ha: 
silnia 'pembitjaraan usul: mosi Ron- 
'donuwu cs. itu. Mengingat perban: 
dingan suara jang menjokong. dan 
jang menolak usul, Troenodijojo itu. 
menurut para penindiau tsb. sudak 
dapat | diramalkan dari sekarang. 
bahwa mosi Rondonuwu itu akar 
diterima baik oleh parlemen nanti. 
bilamana dibitjaraka.n 
Sementara kalangan politik ber" 

| pendapat, bahwa akan tergantung : 
ri pada sikap dalam kabinet nanti, 

|. karena penerimaan mosi 
ini akan timbul krisis 

  

    

  

    

    

     

  

  

    

  

: sal 3 
Keluarga “Farouk dalam pembuangan, baru baru ini telah-mexaja ari 

  

  

e Edisi SO RE DENGAN BERITA? TERACHIR . 
  

    

  

Radja Fouad 
Satu Tahun. 

  

ulang tahun pertama dari anak mereka, radja Fouad. Pada gambar Fa- 
rouk den Narrimanj ditengah-tengah radja Fouad. Farouk pada tangan- 
nja menggenggam sebuah lilin menjala jang telah mati dihembus oleh 
radja Foudd. Inivada suatu kebiasaan Barat. Dim merajakan ulang. is 
hun se-seorang, menurut kebiasaan Barat ia wadjib menghembus-mati 
sedjumlah lilin menjala, jang djumlahnja tjotjok dengan djumlah tahun 
usianja. Keluarga Farouk sekarang berdiam di Grottaferratta, sebuah du- 
sun 17. KM sebelah tenggara Roma. 

  

Raya” Franco 
Pelbagai Pendapat Mengenai, Kun-/, 

djungan Artajo Ke Pilipina Dan 
Karachi 

MENTERI LUAR NEGERI Spanjol, Martirr Artajo, jang pada 
hari Minggu singgah dilapangan terbang Karachi dalam perdjalan- 
annja ke Pilippina, menjatakan kepada pers, bahwa atas undangan 

“pemerintah Pakistan, dalam perdjalanannja kembali ke Spanjol nan 
ti ia akan mengadakan kundjungan selama 3 atau 4 hari di Pakis- 
tan. Dikatakan, bahwa perdjandjian persahabatan antara Spanjol 
dan Pakistan kini sedang dipertimbangkan oleh kedua pemerintah 
jang bersangkufan, akan tetapi dalam pada itu ia menegaskan, bah- 

|. Perdjandjian 

Politik ,,Islam «perantara. 

wa kundjungannja nanti itu tidak 
perdjandjian tersebut. 

Terima Kasih 
Utjapan Tunisia Atas Ban- 

. tuan Indonesia 
PEMIMPIN delegasi Indonesia   -kabin4 PERAN De akgA pak JAS 

Kalau suara 'terbanjak (meerder- 
heid) dalam kabinet menolak mosi , 
itu, timbul pertanjaan, apakah par-, 
tai-partai pemerintah jang menjetu- ! 
djui mosi..tersebut..akan menarik. 
kembali. menteri2nja . masing2  atau-' 
kah tidak. Djikalau mereka menurik 
kembali menteri2nja, maka. tidak- 
lah dapat di-elakkan, bahwa akan 
timbul krisis kabinet, karena jang 
sudah terang PNI akan menjokon: 
mosi itu, sedangkan PNI adalah sa- 
lah satu dari kedua tiang (disam 
pingnja Masjumi) jang mendukung 
kabinet sekarang: 

  

Bila diterima. 
Sebaliknja kalau suara terbanjal 

dalam kabinet menerima baik mosi 
itu, maka akan timbul pula mas'a'lah 
sebaliknja, jakni apakah partai2 pe- 
merintah jang bertentangan pencu 
patnja akan membiarkan menteri2. 
nja duduk terus dalam kabinet. 

Melihat keadaan, maka para pe- 
nindjau politik berpendapat, bahwa 
djikalau usul mosi Rondonuwu itu 

dalam bentuknja sekarang itu deng- 
an tidak diamendir terutama 
mengenai waktu pelaksanaannja, ja- 
itu supaja pemerintah dalam tahun 
ini djuga membuka kedutaan di 
Moskou — diterima baik oleh par- 
lemen, hal itu akan banjak penga- 
ruhnja terhadap kedudukan kebinet. 

Harapan Tipis 

Bagi Rosenberg | 
Saudara perempuan “ Julius Ro- 

senberg ' menjatakan pada... malayn 
Minggu, - bahwa ia telah kirim Si | 
rat kepada semua ' anggota jurv 
mengambil bagian dalam “penic 
saan perkara sandaranja, agaF me 
njampaikan “permohonan ampun 
untuk Rosenberg dan isterinja kepa- 
da presiden Eisenhower. Surat tsb. 
kabarnja. dibubuhi pula  tande-ta- 
ngan ibu dan 2 orang saudara pe-   pendapat bahwa kantor urusan per- 

bekalan kini tidak mempunjai tju- 
kup peluru ustuk suatu offensif di 
Korea, tetapi tentara ke-8 meinpu- 
njai tjukup peluru untuk menangkis 
serangan Korea Utara setjara be- 
sar2an. Dikatakan, bahwa dalam 
musim rontok jg lalu persediaan pe 
luru meriam berada dibawah jg di 
butuhkan. (Antara—UP). 

  

PERHUBUNGAN KAPAL 
BANGKOK-RRT DI- 

HENTIKAN. 
Perhubungan . kapal — antara 

Bangkok dan pelabuhan2 RRT 
telah dihentikan setelah angkatan 
laut ke-7 Amerika ditarik kembali 
dari perairan Taiwan.  Kongsi2 
perlajaran menjatakan, bahwa ri- 
siko hilangnja kapal atau muatan   

Pertemuan tersebut akan dilangsung pemerintah Taiwan adalah sebab 

kan ditempat kedudukan resmi ke- dihentikannja perhubungan kapal 

Taiwan untuk memberi kesempa | lagi menegaskan 
tan kepada pasukan2 Tiongkok |akan digunakannja tentara Tion 
Nasionalis untuk menjerbu kedalkok Nasionalis di Korea, s 

kapal tersebut karena disita oleh 

rempuan Julius Rosenherg. Menurut 
pembela  Rosenberg, sedikit-dikitnja 
9 dari 12 orang anggota jury rupa- 
nja tidak mau memenuhi perminta- 
an tersebut. 

63 Orang Tewas 
Tabrakan Trem Hebat 

Di Mexico: 
Sedikitnja 63 orang tewas dan 

93 luka-luka, ketika pada hari. Ming 
gu dua trem di Mexico City bertu- 
brukan.  Trem-trem tsb. penuh di- 
tumpangi oleh paradarmawisata dan 
para petani. Tubrukan ini menjebab 
kan terbakarnja kedua trem sh. 
Ini adalah ketjelakaan jg paling be 
sar jg pernah  terdjadi di Mexico 
City. Kepala pasukan pemadam ke- 
bakaran menerangkan, bahwa menu 
rut dugaannja akan masih banjak 

'»Dantuan jang tak terhingga” dan 

   

  

| ongkok. 

«IStalin Dan Mo- 

"pada Perserikatan Bangsa2.-I.N. 
Palar, telah menerima surat dari 
salah seorang pemimpin dari ge 
rakan Kemerdekaan Yinisia, Fa 
lah Ben Youssef, dalam mana di 
njatakan terima kasih daripadanja 
dan dari bangsa Tunisia atas 

»SOlidaritet sebagai sahabat” dari 
Indonesia mengenai perdjoangan 
Tunisia untuk kemerdekaannja. 

Falah. Ben Youssef mengutjap 
kan terima kasih kepada  Palar 
atas. .,kegiatan2 jang tidak kun 
djung padam” dari delegasinja un 
tuk kepentingan Tunisia dalam 
rapat2 dari Sidang Umum PBB 
dan Dewan Keamanan. Surat ter 
sebut dikirimkan dari kantor Tu 
nisia di New York, jang selama 
diadakan perundingan2 mengenai 
Tunisia didalam PBB telah didja 
dikan kantor dari Falah “Ben 
Youssef sebagai menteri. kehaki 
man dari ,,pemerintah jang sah di 
Tunisia.” 
-Baru? ini Falah Ben Youssef 

telah meninggalkan Amerika Se 
rikat-setelah berada disana bebe 
rapa bulan Jamanja. 

KAPAL ,,WIIMA” MASUK 
PELABUHAN SINGAPURA 
Kapal minjak Finlandia, ,,Wiima” 

hari Senin pagi mengangkat sauh un 
tuk kemudian berlajar memasuki pe 
labuhan Eastern Anechor di Singa 
pura. 

Pembesar2 pelabuhan “ Singapura 
menerangkan bahwa mereka tidak 
dapat mengatakan dengan pasti, aps 

kah kapal. itu bermaksud untuk ke 
mitidian terus berlajar ke lautan Ti- 

lotov Dipilih 
Radio Moskow dalam 

pada hari Minggu mengumumkan, 
bahwa  pemilihan-pemilihan untuk 
daerah kini sedang berlangsung di 
Ukraine, - Byelo-Russia,  Lithuania, 
Estonia, Moldavia dan Georgia. Da 
lam pemilihan-pemilihan ini Stalin 
kabarnja ditjalonkan untuk bebera- 
pa keanggotaan  Sovjet daerah, di- 
untaranja di Leningrad. Berita ter- 
achir menjatakan, bahwa Stalin dan 
wakil perdana menteri Molotov te- 
lah terpilih dalam pemilihan-pemili- 
han daerah itu, demikian djuga Ka- 
ganovich dan beberapa orang pe- 
mimpin Sovjet jg terkemuka lainnja. 

siarannja 

Diseluruh Tiongkok kini sedang 
diadakan persiapan2 untuk meng- 
hadapi: diumumkannja undang2 
perkawinan jang baru dalam bulan 
Maret jang akan datang, Dimana- 
mana telah dibentuk panitia2 jang 
akan menjelidiki, bagaimana un-   lagi diketemukan korban-korhan di   itu. 

ratan Tiongkok, hal mana adalah 
Syngman Rhee hari Minggu mene jlebih baik daripada digunakannja Chiang Kai Shek ketika 

bahwa ketika presiden | tentara ( 
Eisenhower baru2 ini mengundju | menurut siaran Reuter hari Ming | ini Syngman Rhee berkata, bah- ngi Korea, ia telah mengandjur- |gu dari Pusan. 

itu di Korea, : demikian 

Presiden Syngman Rhee sekali 
tidak setudju 

2 
Lamt 
Kon 

Beta 

| wa adalah gandjil sekali 
» mengirimkan 

  

    

  

van Kunsten an 

cntara. puing-puing trem tsb. 

S5. Rhee Pengusul Denetralisasi Taiwan? 
mana diminta oleh presiden 

1 perang 
| Korea petjah. Dalam hubungan 

untuk 
tentara “Tiongkok 

Nasionalis ke Korea untuk mem. 
bantu negara tetangganja daripa 
da berdjuang .sendiri—ditanah-air- 

Ar abidaisan "rdnnasia 
Mansch Genaotschap 

Watantcbaopen 

   

    

   

    

   

39 

bata 

dang2 'baru itu dapat berdjalan de- 
ngan sebaik-baiknja. 

Dalam suatu keterangan resmi 
presiden Syngman Rhee berkata, 
bahwa bukanlah atas kehendak 
pemerintah Tiongkok Nasionalis, 
djuga bukan dari pemerintah Ko 
rea Selatan, demikian pula bukan 
kehendak panglima tertinggi un- 

itu .djatuh bersamaan! dengan pc 

dimaksukdan untuk menjelesaikan 

“Sementara itu dalam komentar 
nja tentang pengumuman menge 
nai kundjungan menteri luar-ne- 
geri Spanjol, Martin Artajo, ke 
Filipina, Formosa dan Pakistan, 
kalangan diplomatik di London 
menjatakan, bahwa pengumuman 

tentang kundjungan 
duta besar Spanjol” di Washing: 
ton, . de Laguerica, ke Madrid. 
Dari kenjataan ini beberapa penin 
djau 'menarik kesimpulan, bahwa 
keterangan? jang dibawa oleh de 
Leguerica dari Washington itu 
rupanja telah mendorong pemerin 
tah Spanjol untuk berkesimpulan, 
bahwa kundjungan Artajo kepada 
Chiang Kai Shek akan sangat me 
nguntungkan Spanjol djika ditin- 
djau dari segi pendapat umum 
Amerika Serikat. 

Dalam rangka 
Islam Raya”. 

Penindjau-penindjau itu berpendu- 

pat, bahwa perhitungan 'jg demikian 
itu telah pula mendjadi alasan bagi 
pemerintah “Spanjol untuk pertjaia, 
buhwa reaksi « sematjam “itu (akan 
membantu mempertinggi “prestige 

ngumuman 

politik 

Dipikat “3 

— Dollar 
(Amerika Mai Deli 
Minjak Iran. Asal... 

MENTERI luar negeri Iran, 
Hussein Fatemi menerangkan hari 
Minggu di Teheran, bahwa peme 

|rintah Amerika Serikat telah me 
| ngadjukan penawaran untuk mem 
| beli minjak Iran sedikitnja sebe- 

   

sar 100.000.000 dollar, apabila 
| Iran, menjetud IT usniZ gan kera 
alan, dari Tiger. KANG Sg 

| rangkan, . bahwa Amerika, telah | 
| mewartakan untuk . memberikan 

ti keru 

| sebagian dulu dari  djumlah 100 
» | djuta, dollar itu sebagai langkah. 

| bantnan pertama, sebelum minjak,, 
| tersebut dikirimkan, Ia menerang 
| kan lebih landjut, bahwa djawa. 
| ban Tray -atas nsul2 Inggris Ame 
rika itu untuk sementara ditahan, 
sampai penaschat2 perdana. men- 
teri Mossadeg mempeladjari usut 
usul itu dengan masak2. 

Diterangkan lebih Tandjut, bah 
wa dalam usul? Inggris tidak di 
kemukakan” angka2 pengganti ke 
rugian,. tetapi hanja diminta su 
paja mengadakan perdjandjian da 
lam ..ptinsip”, untuk menentukan 
angka2 tersebut. 5 

  

«dalam, prinsip” 
itu menentukan, bahwa Iran me 
njetudjui untuk. menjerahkan soal 
ganti kerugian itu kepada seorang 

Fatemi menerangkan, 
bahwa perdana menteri Mossadeg » 
sakan menjiapkan djawaban “atas 
usul2 Inggris Amerika 'itu dalam 
dua tiga hari ini. 

Diterangkan, bahwa dutabesar 
Amerika di Teheran, Loy Hender 
son telah menjampaikan rantja 
ngan Inggris jang tidak “ditanda 
tangani itu bersamaan dgn “usul2 
Amerika kepada perdana menteri 
Mossadeg. 

Fatemi menerangkan lebih Ian 
djut, bahwa masalah ganti keru 
gian itu masih tetap merupakan 
penghalang utama untuk mentja 
pai perdjandjian. (UP) 

  

tang itu dalam rangka politik Is- 
kem Raja? dari—ejenderak Franco 
dengan didasarkan kepada - kenjata- 
“an, bahwa. pemerintaht Pakistan te- 
lah mengangkat diri sebagai djuru- 
bitjara negard-negara Islam di PBB. 
Mengenai -kundjungan Arftajo ke Fi- 
lippina, kalangan “tsb. mEraruh 'per- 
hatian kepada kenjataah, bahwa 
pengaruh Spanjol di Filippita masih 
tetap besar sekali "dan- bahwa sedjik 
kemerdekaan “negerEStsb5 pengaruh 

Spanjol itu hidup disamping -penga- 
ruh Amerika, Serikat: : 

Kubu-pertahanan Barat 
terhadap komunisme, 

Harian ,.Philippines Herald” jg 
terbit di Manila sementara itu 
menjatakan, bahwa Spanjol akan 
memainkan “peranan jang lebih 
penting sebagai " salah satu kubu 
pertahanan' Barat terhadap komu 
nisme. “Dikatakan, bahwa Ameri 
ka Serikat rupanja' ingin memper 
gunakan kelonggaran? jang “da 
bat diberikan oleh Spanjol untuk 
keperluan membangun “pertaha- 
nan “Eropa Barat.  Selandjutnja 
harian tsb. menarik garis persama 
an antara Spanjol dan Filipina da 
lam kedudukannja sebagai kubu- 
pertahanan anti-komunis, 1& ma   Spanjol dan akan mendorong “pula 

lekas tertjapainja persetudjuan Spu- 
njol/Amerika Serikat. Kalangan tsb 

selandjutnja — meneropong  kundju- 
ngan Artajo ke Karachi ig akan da- 

sing-masing terletak df Barat dan” 
di Timur. Amerika Serikat datani 
hubungan 'ini digambarkan -sebu 
gai sebuah ..pool” jang kuat di 
tengah-tengahnja. . (Antara-AFP) 

  

Batin Je: Bersi 

  tuk mengirim tentara Tiongkok 
"Nasionalis ke Korea. (Reuter) 

Menimbulkan Perbuatan Jang 
Bersih Pula. 

Pesan KSAD Kolonel Bambang Sugeng " 

SEDJAK tanggal 20 sampai harj Senin di Bandung dilan 
gSurigkan 2 konperensi Corps Pemelihara Rochanj Angkatan Darat (CPRAD) jang 

dihadiri oleh wakil2 dari teritorium tentara 
bukaan konperensi itu telah hadir pula pd. 
geng dan Minggu malam KSAP Djenderat 

seluruh Indonesia. Pada pem- 
KSAD Kolonel Bambang Su- 

Major Simatupang jang ma- 
sing2 telah menyadakan pidato sambutannja. Kolonel Banibang Sugeng 
dalam pidato sambutannja itu terutama menitik-beratkan 
paja konperensi dapat membulatkan 

harapanaja su- 
hati untuk mengamalkan peni 2 i 

kepada Tuhan untuk Angkatan Perang dan chususnja untuk Angkatan Darat, 

s»Bila batin kita bersih, maka 
bersihlah pribadi kita dan ber- 
sihlah pula perbuatan kita dan 
bila keadaan masjarakat  katjau 
adalah karena gedjala dari ke- 
adaan batin masjarakat buruk 
pula”. Demikian Kolonek Bam- 
bang Sugeng. Dikatakan selan- 

djutnja antara lain, bahwa batin 
manusia dan masjarakat itu iba- 
rat katja jang menerima tjahaja 
dari sumber. lain, lalu memberi- 
kan sinar itu kepada kehidupan 
lahir kita dan “masjarakat kita, 
Tentang tugas dan  kewadjiban 
Corps Pemelihara Rochani Ang- 
katan Darat oleh Kolonel Bam- 
bang Sugeng diibaratkan tukang 
gosok katja, jaitu katja hati ang- 
gota Angkatan Perang pada 
umumnja dan anggota Angkatan 
Darat pada chususnja. 

»Pekerdjaan tukang gosok itu 
amat rendah, akan tetapi bagi 
seorang mukmin, pekerdjaan ren- 
dah dihadapan kebesaran Illahi 
adalah kehormatan jang tiada 
bandingannja. Dan bila Corps Pe- 
melihara Rochani Angkatan Da- 
rat ini dapat djadi tukang gosok 
katja jang ichlas, Tuhan akan 
merachmati Angkatan Perang 
dengan taufik dan hidajat sehing- 

ga tugas kita untuk mengemba- 
likan keamanan ditanah air ber- 
hasil. Dengan demikian kita ini 
adalah pengabdi2 negara 

  
Bambang Sugeng. 

  

dan nja disertai 
rakjak jang baik”, kata Kolonel sehesar?nja. 

  

Zonder 
Kekerasan 

Desakan Supaja Warouw 
Berunding Dgn Kahar 

Muzakar 
. ENAMBELAS partai politik jang 
lelah menandatangani pernjataan 
mengenai pemulihan keamanan di 
Sulawesi Selatan setjara lain, hari 
Minggu telah mengadakan lagi ra- 
patnja selaku landjutan dari tinda- 
kan2 untuk menghadapi keadaan, 
Rapat tersebut telah menghasilkan 
sebuah seruan bersama jang memu 
tuskan untuk mendesak pemerintah 
puSat supaja menjetudjui bahwa tin 
takan pemulihan keamanan di Su- 
lawesi Selatan didjalankan tidak de 
ngan kekerasan, supaja memberi 
kesempatan seluas-luasnja kepada 
Letnan Kolonel Warouw (Koman- 
To T.T. VII) untuk mengadakan pe- 
tandingan dengan Kahar Muzakar 
:8.: mengharap dengan sangat ke- 
pada Letnan Kolonel Warouw dan 
Kahar Muzakar cs supaja mengada- 
kan perundingan langsung menge- 
hai pemulihan keamanan di Sulawe 
si Selatan dalam waktu sesingkat2 

dengan goodwill jang 
Demikian antara lain 

bunji seruan itu, 
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Sultda : Hamid . 

  

  

  

— — —— — Besok Sultan Hamid mulai diperiksa oleh 'Mahkamz?h 
Agung. Pemeriksaan perkara ini jang bersifat umum ternjata mendapat 
perhatian dat: seluruh masjarakat. Karena sempitnja ruangan, maka 
mereka jang mendaftarkan nama untuk mengikuti djalannja pemerik- 
saan terpaksa tidak semuanja diterima. Dengan djalan undian mereka 
jang kebetulan tarik nama dapat mengikuti pemeriksaan. 

- Besarnja perhatian itu ternjata dari kabar-kabar jang 
menegaskan, bahwa tidak sadja dari pihak resmi ataupun umum. Bah- 
kan kalangan luar negeri djuga menaruh minat untuk mendengarkan 
dan mengikuti djalannja persidangan. Dalam hubungan ini njata sekali, 
bahwa peristiwa Sultan Hamid menggerakkan seluruh masjarakat jang 
ada di Indonesia. Inipun tidak mengherankan. Sebab perkaranja me- 
mang penting: Dan waktu Sultan Hamid mendjalankan rolnja akan 
mendjatuhkan pemerintah jang sjah serta akan menawan dan menembak 
mati menteri pertahanan Hamengku Boewono djuga menggerakkan se- 
luruh masjarakat. Luar negeripun mengikuti kedjadian itu dengan sek- 
sama. d 
— — '— — — Sementara itu pihak luar negeri jang ingin menjaksi- 
kan persidangan terang bukannja hanja ingin melihat serta mendengar 
sadja. Pasti ada niat tertentu jang tidak dapat kita ketahui. Dalam 
pada itu mengenai pemeriksaan Sultan Hamid ini telah banjak sekali 
suara jang menjatakan keinginannja, supaja hukuman jang didjatuhkan 
pada Swltan Hamid setimpal dengan perbuatannja, umpamanja sadja 
hukuman seumur hidup. 

Mengingat kedjengkelan masjarakat, maka sudah se- 
patutnja, djika ada suara jang demikian, walaupun suara tadi dikemudi- 
kan oleh sertimen. Kita akui djuga, bahwa peristiwa Sultan Hamid itu 
menimbulxan sentimen jang sukar dikendalikan. Tetapi dalam hal ini 
masjarakat tidak boleh mempermainkan sentimen.  Lebih-lebih “pihak 
Mahkamah Agung jang dalam peristiwa ini harus mengadili. Sifat adi! 
sendirinja tidak boleh: ditjampur-adukkan dengan sentimen. 
soal-soal lain jang mengenai politik harus didjauhkan sama sekali. 

  

Apalagi $ 

Sebagai bangsa jang telah mengalami peristiwa pahit 
akibat pemberontakan Sultan Hamid jang achirnja kita dapat me- 
nangkapnja, maka kita harus pandai menjelesaikannja Jepas dari soal 
sentimen dan soal lain jang ada hubungan dengan 
Agung jang diserahi mengadili perkara ini pasti panda 

Doh Mahkamah 
i menjingkirkan 

sentimen dan politik dari hukum seperti jang kita sebutkan diatas. Dan 
keunggulan kita dalam hal ini pasti akan mendapat sambutan hangat 
dari dunia luar. Setidak-tidaknja dunia luar mengerti, bahwa bangsa 
Indonesia pandai djuga memisahkan soal sentimen dan keadilan. Soal 
ini kelihatan ketjil dan sepele, tapi meminta pengertian jang mendalam. 
Tidak setiap bangsa dapat mengerti dan menginsjafi. Buktinja tjukup 
banjak dan tidak perlu disebutkan. 
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PENDJELASAN DJURUBITJA- 
RA T.T.IV. 

Berhubung dengan adanja be- 
rita2 jang dilanceer oleh bebera 
pa surat kabar tentang adanja su 
rat dari beberapa orang Perwira 
di M.B.A.D. kepada - Perdana 
menteri Wilopo jang berisi usul 

- supaja diadakan mutasi2 jang al. 
menjebut-njebut supaja Panglima 
T.T.IV Leinan Kolonel Mocham 
mad Bachroen diganti, maka Dju 
rubitjara T.T.IV perlu mendjelas 
kan disini, bahwa apabila itu ter 
njata benar, maka sangat disesal 
kan, karena tidak memperhitung 
kan factor2 psyhologisch dan da- 
pat menimbulkan berbagai-bagai 
tafsiran. sehingga mungkin mem 
pengaruhi keutuhan T.T.IV. 

Sampai kini keadaan T.T.IV 
tetap utuh seperti diketahui oleh 
umum. 

KETJILAKAAN LALU LIN- 
TAS JG BERTURUT- TURUT. 

Didapat kabar, bahwa pada ha 
ri Minggu jl. didesa Pudakpajung 
ada terdjadi ketjilakaan lalu lin- 
tas jang agak luar biasa. Kira2 
pukul 4 sore, ketika habis' turun 
hudjan dan djalanan medjadi li- 
tjin, beberapa mobil jang berdja- 
lan iring2an dari Ungaran menu 
dju ke Semarang, sesampainja. di 
tempat tersebut, setjara mendadak 
jang djalan paling depan (Power) 

| telah slip dan menerdjang tiang 
telepon. Jang kedua berada dibe- 
lakangnja ketika mengetahui ke- 
djadian ini lalu menfjoba meng- 
hindari tubrukan, tetapi dengan 
digunakannja rem, akibatnja mo 

“bil persoon ini memutar “ balik 
sampai 180 deradjat ke djurusan 
Selatan. Jang' ketika ada sebuah 
Jeep jang dinaiki oleh 5 orang. 
Ketika. rem. digunakan,  ternjata 
Jeep ini djuga slip dan achirnja | 
masuk kedalam selokan. Lima pe- 
numoangnja mendapat luka2 jang 
kemudian diangkut kerumah sakit 
di Semarang. 4 

. Sebuah mobil lainnja jang da 
tang dari belakang, ' mendadak 
djuga slip dan masuk kedalam se 
lokan. Semua kedjadian ini keli- 
hatannja serba aneh. 

 Selandjutnja menurut orang jg. 
mengetahui dikatakan, bahwa jg. 

| aneh sendiri ialah mobil persoon | 
—« jang djalan paling belakang. Se-' 

kdlimbun  djaraknja terpaut agak 
banjak dan mobil ini dapat meli- 
wati tempat ketjilakaan, tetapi se- 
sampainja didjalan jang menan- 
diak, tib22 mobil tadi lantas ber- 
henti dan mundur sehingga tiang 
telepon dapat menghalang-halangi 
mobil ini tidak sampai: masuk se 
lokan. Jang paling belakang men 
dapat ketjilakaan adalah sebuah 
Ieep jang slip djuga ditempat ter | 
sebut dan membelok 180 deradjat 
kedjurusan, Selatan. 
mendapat: ketjilakaan ini . hanja 
mendrpat beberapa kerusakan. jg. 
' dok berat sehingga dapat berdia. 

terus. : 

Ta 
AAX AGAMA MENINDJAU 

SOLO. 
-B ru? ini telah tiba di Solo da- 

r Semirang rombongan para in- 
(2 ktur Pendidikan Agama jang 

sliri atas kl. 100 orang. 
"Tereka telah mengikuti latihan 

d' Jemarang selama 20 hari: Di 
'G 3 mereka. antara lain menin- 

dis rumah perawatan baji terlan 
tur lan perumahan rakjat. Dari 
'oie rombongan tersebut menudju 
(9 JI sgja untuk bersembahjang di- 
.8 Hd Sjuhada. 

Mobil2 jang | 

KYT Ng utara NI) 
TJELANA. 

    
Proses pertumbuhan mode tje- 

lana pandjang di Indonesia ini ka- 
iau diperhatikan benar2, sung- 
3zuh2 istimewa dan rupanja me- 
mang diselaraskan dengan keada- 
an djaman dan suasananja. 

Dalam tahun 1914 sampai ki- 
ra2 tahun 1930, djadi waktu ma- 
sanja perhatian dunia seluruhnja 
tertumpah pada soal perang du- 
nia I, lazimnja orang gemar tjela- 
na pandjang model ,,laras bedil”, 
ketjil dibawah, djlirit kaja loop 
hedil tjuplis. Atau kalau orang 
Djawa Tengah sebut tjelana ,,Djie 
Sam Soe”, sebab modelnja kaja 
rokok kretek merk ,,Djie- Sam 
50e” keluaran Liem Sing Thee Su 
rabaja jang laris diwaktu itu. 

Mode ini kemudian disusul tje- 
'ana gombroh model ,,warog. Po- 
n0rogo”, obral kain textiel, giom- 
3roh2: makin gagah kalau tjeiu- 
aanja bisa klembreh2 menjapu de 
bu djalan. Ini rupanja sebagai 
reaksi djatuhnja harga textiel jg. 
diobral dari Djepans.e 

Tiba kemudian djantam repolu- 
sis ddjaman Republik dikepung 
blokade Belanda djaman para pe 
ajelundup tjandu dan salvarsan 
bisa untung besar kalau berhasil 
bawa barang2 tersebut masuk ke- 
daerah Republik. Tjelana pan- 
djang pun menurut aliran kebutu- 
han: besar dibagian atas, sakunja 
lebar2, dan dibagian bawah ketjil. 
Tielana demikian ini tjotjok betul 
huat simpan tjandu dan salvarsan: 
bagi pedjoang untuk menjimpan 
granat ! f 

Habis 'repolusi, tiba perundi- 
ngan2 K.M.B. Tjelana pandjang 
emoh ketinggalan: djuga ganti mo 
de. Mode KMB alias ,,Katok Me- 

pet Bokong” jang ngapret dan be- 
tul2 mepet bagian vital tubuh ki- 
ta. Tjelana KMB ini sangat dige- 

mari oleh kalangan muda di Jog- 
ja. Tjelana sematjam ini di Solu 
disebut tjelana Napoleon, karena 

mirip pakaian Kaisar Napoleon. 
Menilik gelagat peraturan im- 

port B I, B Il, dimana import ba- 

han? pakaian makin sulit, Sir- 
pong chawatir, nanti mode tjslana 

pandjang lalu radikaal berhemat, 
PAN Sa Lana tjelana monjet. 

Kalau sampai begini dengan 

memindiam istilah bung Karno. 

bisa disebut: .Mode tielana telah 

| DIKEMBALIKAN PADA PRO- 
PORTIE jang semula”. Hidup tje 

MEA han Ken 
Sir-pong. 

  

DISUMPAH. 

Pada tanggal 21-2-1953 dj. 9.15 

bertempat di Rumah Jatim Pendrik 

an Semarang telah dilakukan penjum 

pahan terhadap para acting Kepala 
Kantor Pendidikan Agama . seluruh 
Djawa-Tengah oleh Kepala Kantor 

Pendidikan Agama Propinsi Djawa- 

'Tengah Sdr. Sutarjo. Periu diterang 

kan, bahwa penjumpahan terhadap 

acting kepala Kantor Pendidikan Aga 

ma Kabupaten itu adalah pelaksana 

an peraturan Menteri Agama no. 35   lan 

K 4n A INSPEKTUR PENDIDI- 
'tahun 1953 jang bermaksud. untuk 

'menetapkan pertanggungan djawab 

jang dipikulnja. Dalam prosesverbaal 
penjumpahan itu diterangkan, supaja 

ibertindak adil, djangan menjebelah 
hemat, tjermat dan bersemangat. 

| KONGRES RAKJAT UNTUK 
PERDAMAIAN. 

Didapat kabar, bahwa pada tgl. 

21 — 22 Maret 1953 di Semarang 
akan diadakan kongres Rakjat utk 
perdamaian jang dipimpin oleh 

lorang2 jang tidak berpartai, seperti 
nja Mr. Abdulmadjid. 

2
     

Solo Jg. Istimewa 5 s9 

dapat berbuat 1 . 
djang. Tjelana pandjang jang me 

sempit ngapret dibagian 
ibarat laras senapan. 

gaimana umumnja mode jang la- 
ku, djuga model tjelana ngapret 
ini sebentar sadja ditiru oleh 
sembarang orang. Kalau soal me- 
nirunja ini bukan sebab, sebab 
soal mode bukan mendjadi hak 
mutlak para pemuda Peladjar 
Demobilisan sendiri, mungkin 

Gula Rakjat 
Djatuh - 

Perlu Bantuan Dari 
Pemerintah 

  

TANAMAN: TEBU jang diusa 
hakan oleh rakjat tani sendiri di 
Kudus jang tenar dengan sebutan 
»tebu rakjat” telah mentjapai ang 
ka seluas 900 ha. sampai 1000 
ha. Dibanding dengan. tanaman 
pada tahun 1951 jg lalu tanaman 
tebu tsb. naik 200 ha. lebih sedi 
kit. Tebu milik rakjat ini sebaha 
gian besar dipergunakan utk. gula 
merah (gula tumbu) jang ,,pabe- 
riknja” terdapat didaerah Kan- 
dangmas, Margoredjo (Dawe), Ge 
bog dan nDaren (daerah perbata 
san Kudus-Djepara). Selam itu 
juga ada jg ,,terpaksa” 
kepada pengusaha2 paberik gula, 
karena. uangnja dibutuhkan buat 
membeli bibit dengan harga jang 
biasanja amat murah tiap kwin- 
talnja Rp 7,50. 

Pada tahun 1951 pabfik gula 
Rendeng telah membeli gula rakiat 
sebanjak 200 hektare. Disebabkan 
karena timbulnja suara-suara jg me- 
ajatakan adanja peraturan pemerin- 
tah melarang pengiriman gula me- 
rah keluar Djawa, maka harga gula 
merah turun. Menurut tjatatan ter- 
achir pada bulan Djanuari 1953 
harga sekwintalnja Rp 75,— sampai 
Rp 100,— itu pun memilih kwali- 
teit jg. baik, sedangkan pada tahun 
jl. dapat mentjapai harga Rp 180,— 
sampai Rp 200.— 

Gula merah bikinan Kudus dan 
Djepara sudah populair didaerah se 
berang dan di tanah Djawa, jg bia- 
sanja dipergunakan buat tjampuran 
membikin arak, ketjap, djenang dil.- 
aja lagi. 

Dari fihak Djawatan jg bersang- 
kutan pernah kami tanjakan tjara 

ig baik buat menghilangkan atau se 
dikitnja- mengurangi penderitaan 
rakjat karena adanja ,,penjakit ngi- 

»Razzia Tjelana Ng 
| (Oleh: Wartawan Kita) 

SAMPAI SEKARANG kalau kita dengar kata gerakan pembersi- 
han”, tentu pikiran kita terbajang akan adanja gerakan razzia alat2 ke- 

gerebeg' sarang grombolan dan sebagainja. Tapi kini kota Solo, kota 

sungguh? istimewa dan orisinil lagi, Mungkin hanja kota 

jang oleh orang Solo disebut: Katok Napoleon, tj 

Tjelana model Napoleon ini la-menirunja 
zimnja dipakai oleh para pemuda timbangan 
Peladjar Demobilisan: tapi seba- 

Tg 

|tidak senonoh dengan mengaku 

'san. Dengan demikian nama Pe- 

didjual | 

  djo” itu, dikatakan dengan mengha 
rapkan agar pembentukan kooperasi 
menggilingan gula didirikan dengan 
mendapat bantuan jg longgar beru- 
Da injectie atau crediet dari Peme- 
rintah, sehingga sedikitnja dapat 
menjampingi tengkulak2. Ini tergan- 
tung pula dari kegiatan organisasi?   

| Hawaii 

tani (BTI, STH. Petani, Petano dii.) 
terutama dari Djawatan Pertanian 

. dan Kantor Gerakan Tani jg berke- 

wadjiban buat membimbing  rakjat 
tani kearah pertanian jg sehat. 

39 ALIRAN AGAMA DAN 
KEBATINAN. 

Menurut tjatatan resmi jang di- 
terima ,,Antara”, sampai penutup 
tahun jang lalu, dibeberapa daerah 

idi Djawa Tengah terdapat 39 ma- 
tjam aliran agama dan kebatinan 

jang tersebar di 101 tempat. Aliran 
agama dan kebatinan tersebut ber- 

bentuk sematjam organisasi biasa. 
jang mempunjai penganut dan pe 

. mimpin. , 
| Dari djumlah 101 tempat: terse- 
but S tempat didaerah karesidenan 
Pati, 8 di karesidenan. Semarang, 15 
di karesidenan Kedu, 27 di. karesi- 
denan Surakarta, 4i di karesidenan 
Banjumas dan 1 di karesidenan Pe- 
kalongan. : 3 
Nama2 aliran agama tersebut ia- 

lah LI.H. (Igama Islam Hak), Aga- 
ma Islam Sedjati, Islam Sedjati, Ka- 
wulo Melindung Tuhan, Islam Aga- 
ma Achmadijah, Adam Maripat, 
Gerakan Agama Keristen Kerasul- 
an, Ilmu Ma'ripat Sedjati, sedang jg. 
tertjatat sebagai organisasi kebatin- 
an adalah Wirit Satarijah, Wirit 
Akmalijah, Wirit Salijah,  Wisnu- 
murti, Hardopusoro, Ngesti Tung- 
gal, Perkumpulan Eklasing Budi 
Murko dan Teposeliro. 
Disamping kedua matjam aliran 

tersebut terdapat lagi organisasi js. 
memberikan peladjaran2 ilmu kle- 
nik, ilmu sedjarah dll.-nja. 

PERTUNDJUKAN PILEM 
DOKUMENTASI. 

Besuk tg. 25 Pebr., djam 29.00 

di Hotel du Pavillon Semarang akan 
diadakan pertundjukan pilem doku- 
mentasi Perantjis di Saigon jang di 
selenggarakan oleh ,,Aliiance Fran- 
caise Semarang”. 

    
SIARAN R.R.I. SEMARANG. 

Hari Selasa 24-2: 
Djam 17.00 Pembukaan, 17.05 

Gending2 dolanan: 17.30 Pengumu- 
man dan Berita Daerah: 17.45 Gen 
ding2 dolanan: 18.00 Serba serbi 
Angkatan Perang: .18.15 Langgam 

oleh. Pancha Irama: 19.00 
Tanda waktu — WARTA BERITA: 
19.10 IBU KOTA HARI INI: 19.15 
Dunia Olah Raga: 19.30 Orkes Hal 
16: 20.00 SARI WARTA BERITA 
20.05 SIARAN PEMERINTAH, 
20.15 ICHTISAR PERS, 20.30 Se- 
tengah djam rajuan bersama, 21.00 
BERITA BAHASA DJAWA: 21.15 
Lagu2 “Pertja oleh R.OS$ 22.00 
WARTA BERITA: BERITA OLAH 
RAGA: 22.15 Tindjauan atjara esok 
hari: 22.20 Langgam dar Kr. Ase 

sekarang 

  

  

  

   

    

   
   

  

    

    

  

3 

    nja. Tapi jang 
djengkel para Peladjar Demobil 
san tadi ialah karena orang2 jg. 
meniru mode tadi lalu kebanja- 
kan mengaku pada umum, bah- 

wa mereka djuga Peladjar De- 
mobilisan. Mereka berbuat jg tidak 

baik, memasuki rumah2, gelap 

dan berbuat lain2nja lagi jang | 

- 

nama:  Peladjar- Demobilisan. 
Umumpun mengira demikian, ka- 

rena mereka memakai djuga 

»jelaria Napoleon? mirip lazim- 
nja pemuda Peladjar Demobili- 

ladjar Demobilisan dinodai oleh 

perbuatan? jang tak baik. Untuk 

memberantas penodaan nama jg. 

demikian ini, maka oleh para 

Peladjar Demobilisan jang. sudah 

habis kesabarannja lalu diambil 

tindakan radikal. Pada hari Sab- 

tu malam Minggu dan. Minggu 

siang di Pasar Pon diadakan 

,Razzia Tjelana Napoleon”, siapa 
jang memakai tjelana ngapret 

terus dipegang dan dibawa pergi. 

Dalam pada itu sebelum me- 

ngambil aksi ini, para Peladjar: 

Demobilisan sudah menjusun du- 

lu ,,daftar: hitam” nama siapa2 
jang suka menodai nama Pela- 

djar Demobilisan dengan kedak 

,Tjelana Napoleon” tadi. 

Sungguh suatu ,,Razzia” jang 
orisinil! !!! 

Import Ter- 
hambat 

Karena Klasifikasi Ba- 
rang2 Belum Beres 

MENURUT KABAR jang di- 
peroleh P.I.-Aneta dari kalangan2 
importir, inport barang2 sekarang 
telah terhambat, karena banjak 
barang belum dimasukkan keda 
lam sesuatu golongan menurut 
daftar A sampai dengan D. Bagi 
barang2 jang tidak termasuk da 
lam daftar itu jang bersangkutan 
harus menjampaikan permintaan 
tertulis kepada kantor urusan bea 
tjukai supaja barang2 itu dimasuk 
kan kedalam salah satu daftar tsb. 
Suatu panitya jang diserahi kewa 
djiban tersebut mengurus permin 
taan itu. Panitya itu Ta en 
rus soal jang timbul 
daan tafsiran. 3 

Tetapi selama sesuatu barang 
belum dimasukkan kedalam sesua ' 
tu daftar, barang tersebut tidak 
boleh diimport, dan berhubung. 
dengan ini barang2 jang sudah 
tiba dipelabuhan tetapi belum di- 
klasifikasikan kian hari bertam- 
bah banjak, hal mana menimbul- 
kan kesulitan2 dan penambahan 
ongkos. bagi para. importur itu. 
Kesulitan ini tidak hanja timbul 
di Tandjung Priok tetapi antara 
jain djuga di Tandjung Persk. Pa 
ra importur disana. menundjuk- 
kan, bahwa didalam daftar2 jang 
sudah disusun sekarang dimuat | 
k.l. 1200 matjam barang? sedang ' 
kan dalam buku statistik tahun 
1951 dalam tahun itu telah dima- 
sukkan“k.I: 9000 matjam barang 

ini belum - dimasukkan 
kedalamrsalah satu. daftar. Kala- 
ngan2 perkapalan dan veem di Su | 
rabaja sebaliknja menganggap ' 
kesulitan2 ini untuk sementara 
belum akan menimbulkan konges- 
ti, lebih2 bagi pelabuhan “Tan- 
djung Perak, karena berkurangnja 
pemasukan barang? dalam bulan? 
jang terachir ini, sekarang “dipe- 
labuhan itu tersedia “ banjak gu- 
dang jang kosong. Selain dari ini 
barang2 jang belum dimasukkan 
kedalam sesuatu daftar pada 
umumnja tidak banjak djumlah- 

1.604 

1952 didaer Pa 

Diterangkan 

| penganggur dan pen 
pulairitet dari' t- 

  

  

e 
8 Kumah Di- 
kosongkan 

Tindakan PAL Surabaja 
PABA MALAM Sabtu jg baru 

lalu polisi Penataran Angkatan 
Laut di Surabaja telah mengambil 
tindakan mengosongkan 8 buah 
rumah jg didiami oleh keluarga2 
Belanda jang pernah bekerdja di 
PAL, tetapi diberhentikan karena | 
tidak dibutuhkan iagi tenaga me 
reka. Tudjuh keluarga untuk. se 
mentara mendapat penginapan di 
rumah2 para tetangga, sedangkan 
satu keluarga mendapat tempat 
dalam asrama PAL. Keluarga2 
Belanda bersangkutan sebelum di 
perintahkan keluar telah menda- 
pat kesempatan membawa barang 
barang ig paling perlu sedang jg 
sisanja boleh ditinggalkan dulu. 
Kemudian pintu2 ditutup dan di 
segel oleh fihak polisi. 

Dalam ' beberapa bulan belaka- 
ngan ini orang2 tsb. sudah bebera- 
pa kali mendapat perintah dari pim 
pinan PAL supaja pindah keluar 
daerah PAL. Pimpinan PAL berpen 
dirian, “bahwa dalam lingkungan 
daerah PAL hanja dibolehkan ber- 
tempat tinggal orang? jg bekerdja 
di PAL atau jg memegang djaba- 

|tan dalam ALRI. Terutama "meng- 
ingat, bahwa djuga dalam lingku- 
ngan daerah: PAL sangat -kekura- 
ngan 'perumahan bagi pekerdja2 di 
PAL sendiri. “ 
Tindakan - tadi telah - dilakukan 

oleh fihak polisi dengan dihadiri 
oleh tuan-tuan H. Menke dan dr, 
Naarding, masing2 sekretaris perta- 
ma dan kedua pada komisariat Be- 
landa di Surabaja. Belakangan oleh 
P.I.-Aneta diperoleh keterangan da- 
ri komisaris Belanda . di Surabaja, 
dr. van der Zwaal, bahwa kini su- 
dah diperoleh ..permufakatan bhw 
keluarga2 jg bersangkutan  di-idjin- 
kan tinggal lagi dirumah2 tsb. sam- 
pai tgl. 14 Maret. Dengan mengada 
kan kontak dengan lain? pembesar 
tuan van der Zwaal mengharapkan 
penjelesaian sebaiknja dari masalah 
ini. 

      

  

       

BOLA KERAND ANG 
CHUNG HUA BANDUNG. 

Berkenaan “dengan kedgtangannja 
Kes. Chung Hua Bandung di Se- 
marang, lebih djauh dapat dikabar- 
kan, ' bahwa tjb. Bola Kerandjang 
Chung Hua djaga ikut datang dan 
akan melakukan 2 pertandingan, 
jaitu hari pertama tg. 7 Maret deng- 
an Ta Chung Sze dan te. 8 mela- 
wan Sisa Semarang” Pertaniingan2 
ini akan berlangsung dilapangan 
Pandanaran dan dimulai pada, djam 
3 sore. 

MAESA — SSS DIPERKUAT: 
Didapat kabar, bahwa pada ts. 2 

Maret, hari Senen, dilapangan Sta- 
dion Semarang-akan dilangsungkan 
pertandingan Sepakbola antara Kes. 
Maesa dari Djakarta dan SSS “di- 
perkuat dengan beberapa pemain Ta 
Chung Sze. Pertandingan ini dise- 
lenggarakan oleh SSS dan. dimulai 
pada djam 4.30 sore. 

PERTEMUAN OLYMPIADE 
1956 TAK DJADI DI 

AUSTRALIA. 
Menurut berita AFP: dari Sydney, 

ketua Komite Olympiade Internasio 
nal, Avery Brundago telah menase 
hatkan kepada wakil? Australia da 
lam komite tersebut supaja menarik 
kembali permintaan untuk menje- 
lenggarakan pertemuan  Olympiade 
tahun 1956 di Melbourne. 

Sebagaimana diketahui, Perdana 

"lah menjampaikan undangan kepada 
Avery Brundage untuk datang di   nja. Melbourne. Brurdage dalam surat- 

Menteri Negara Bagian Victoria te-|, 

| Brantas Pengangguran 
Djiwa Penduduk Kedu 
Keluar Djawa 

(Oleh: pembantu kita) 
" “ . isa 
PENEMPATAN TENAGA kaum penganggur selama tahun 

Kedu dapat dikatakan lebih madju dan lantjar djika 
dengan tahun2 jang sudah, demikian keterangan Su- 

kono Atmohardjono kepala Kantor Penempatan Tenaga Kedu dalam 
suatu pertjakapan dengan wartawan ,,Suara Merdeka” di Magelang. 

iterang jang mendjadi faktor kemadjuan itu, hubungan jang 
baik antara kantor Penempatan Tenaga dengan instansi pemerintah 
aupun k Ketjuali itu, djuga kepertjajaan kaum 

saha bertambah tebal hingga menambah po- 
kantor Penempatan Tenaga. 

. Pun  bantuan-bantuan dari pihak 
pemerintah, adanja “peraturan Men- 
teri Perburuhan No. 7/1950,. No. 

34/1952 dan 35/1952, 

| penganggur, merupakan suatu daja 
upaja untuk memadjukan perekoro- 
mian rakjat dan pembangunan desa, 
ig bertudjuan memberikan — lapang 
pekerdjaan kepada kaum pengang- 

gur buat sementara waktu. Pembe- 
rian crediet sebagai modal jg kese- 
muanja itu ditudjukan untuk mendo 
rong kepada kaum pengusaha, mem 
perluas . usahanja sehingga dapat 
memberikan lapang pekerdjaan bagi 
kaum. penganggur. 
Tenaga darurat jang dipekerdjakan 

menurut Peraturan Menteri Perbu- 
ruhan No. 7/50 ada 98 orang pe- 
aganggur, 52 telah diangkat sebagai 
pegawai atau pekerdja biasa meliputi 
wilajah kabupaten Purworedjo dan 
Kebumen masing2 ada 4 orang, Wc 
aosobo 119, Temanggung 37 dan ka 
'bupaten Magelang 4 orang diangkat 

sebagai pegawai masing-masing ada 
3,3,35,10 dan 1, uang jang telah di 

keluarkan sebesar Rp. 9.177,50 dan 
Rp. 4.084—. Sedang tenaga darurat 

menurut peraturan Menteri Perbu 
ruhan No. 34/52 meliputi 5 kabupa 

ten tsb ada 164 orang, jang telah 
diangkat sebagai pegawai atau pe- 
kerdja ada 47 orang, terdiri dari da- 
erah kabupaten Purworedjo masing2 
8 dan 5 orang, Kebumen 35 dan 3 
orang, Wonosobo 16 dan 1 rang, 
Temanggung. 24 dan 2. orang, kabu 
paten Magelang 81 dan 36 orang. 
Banjaknja uang jang sudah dikeluar 
kan sebesar masing2 Rp. 3.448,80 

dan Rp. 9,354. 

Banjaknja sokongan jg su- 
dah dikeluarkan. 

Tentang pemberian sokongan kpd. 
kaum penganggur, ditudjukan kpd. 
dua tudjuan, pertama jalah: Pembc- 
rian sokongan biasa dan sokongan 
kpd. mereka jg pekerdjaannja diper- 
bantukan kpd. djawatan atau badan? 
partikelir selama 3 biilan, sebagai- 
mana menurut peraturan Menteri 
Perburuhan No. 7/50. Seluruh dae- 
rah Kedu ada 78 orang dengan pem 
berian sokongan sebanjak Rp. 1.887, 
50 dan 98 orang Rp. 9.177,50. So- 
kongan untuk melaksanakan Peratu 
ran Menteri Perburuhan No. 34/52 
jang merupakan tundjangan biasa 
ada 164 orang Rp. 3.448,80 dan tun 
djangan istimewa 3.374 orang sebe 
sar Rp. 20.768,40. 

Banjaknja penganggur jang sudah 
menerima latihan atau kursus vak 
ada 212 orang, terdiri.206 oleh PP 
dan K dan 6 orang mengikuti Iati- 
han kerdja/kursus pertanian jang di 
selenggarakan oleh “Kantor Penem 
patan Tenaga sendiri. 

7.604 djiwa dipindahkan 

Menurut angka2 jang kita peroleh, | 
selama tahun 1952 banjaknja djiwa : 
penduduk dengan systeem antar ker 
dja oleh Kantor Djawatan Penem j 
patan Tenaga jang dipindahkan ke' 
Sumatera Timur ada 4.498 dan jang 
ke Lampong melalui djawatan Trans 
migrasi ada 3.106 orang atau 7.604 
seluruh Kedu. Termasuk dari dae- 
rah kabupaten Purworedio 2.923 dan 
'761 djiwa. Kebumen 1.551 dan 2001 
djiwa, Wonosobo 2 dan 63 djiwa, 
Temanggung hanj 
ri kabupaten Magelang 14 dan 281i 
diiwa. 

  

nja kepada wakil2 Australia dalam 
Komite - Olympiade. . Internasional, 
Hugh Weir dan Lewis Luxton, me 
ngatakan, bahwa bila undangan itu 
diterima maka itu hanja untuk seke 

dar memberitahukan orang2 disana 
i bahwa akan lebih dihargai bila pe- 
injelenggaraan pertemuan Olyvmpiade 
Pen ahkan sadja kepada lain nega- 
ra. Oleh Brundage ditambahkannja 
bahwa lain2 negara belakangan ini 
menjatakan tidak kepuasannja bila 
pertemuan Olympiade 1956 tetap di 
“adakan di Melbourne. 

Mengenai andjuran Brundage, me 
nurut berita AFP tersebut kedua 
wakil Australia dalam komite itu ti 
dak memberikan komentar. 

  

“| 

mengenai | 

pemberian sokongan kepada kaum 

   

    

   

Sebagaimana kita kabarkan, pada tanggal 20 Pebruari j.b.l. di Salatiga 
telah dilakukan upatjara timbang terima komando gerakan pembersihai 

tangan Mobiele Brigade Polisi ketangan fihak Tentara. Tampak padal 
gambar upatiura penjerahan komando tadi dari kiri ke-kanan: kepala 
polisi komusaris Sugiarto, komisaris Suroso dari Mobrig, komandan res. 

inf. 15 .major Pranoto dan kepala staf res. 15 major Surono.     
  

Penerbangan Sipil 
Usaha? Untuk Memadjukannja 

Lebih Makin Pesat Lagi 
KARENA TERNJATA, bahwa perhubungan udara sekarang 

sama sekali tidak mentjukupi kebutuhan, dan sangat kurangnja pe 
gawai tehnik penerbangan, maka kementerian perhubungan mem 
punjai rentjana untuk: a. memperluas djaring lin-lin hal mana me 
merlukan perbaikan Japangan2 terbang jang ada dan membikin Ia 
pangan2 terbang barus b. memperlengkapi lapangan2 terbang dgn. 
alat2 untuk keamanan lalu-lintas udara: c. mengadakan penerba- 
ngan2  pertjobaan (survey-flight)s d. membeli pesawat terbang baru 
Can e. mendirikan pusat pendidikan pilot dan lain2 pegawai pener 
angan. 

Berhubung dengan rentjana? itu, 
maka pengeluaran routine untuk ta 
hun 1953 perlu ditambah dari Rp 
19,8 djuta dalam tahun 1952 men- 
djadi Rp 31.820.000-— dalam ta- 
hun 1953. Tambahan ini terutama 
mengenai ongkos pengusahaan dan 

Sulpb one Terlalu 
Mahal 

dan pendjagaan keamanan didaerah Merapi-Merbabu Kompleks, darij 

“3 
Sekitar Pembrantasan Pe- 
njakit Kusta Di Indonesia 

NINA EPTON, wartawan Bri- 
tish Broadcasting Corporation jg 
baru kembali dari perlawatannja 
di Indonesia, didepan tjorong 
BBC telah menfjeritakan tentang 
pengalamannja disini, dan disam 
ping itu dia djuga menulis dalam 
News Chronicle tentang tjara 
orang Indonesia mengobati penja 
kit kusta, Karangannja itu adalah 
sambutan atas berita, bahwa Or 
ganisatie Kesehatan Sedunia telah 
mendapat sematjam abat sulpho- 
ne baru, jang bila dipakai, pende 
rita2 kusta tidak usah diasingkan 
lagi. 

Nina Epton menulis: ,,Benar 
ada obat itu, tetapi harganja sa- 
ngat mahal, Gan orang2 malang 
itu h2rus merunggu. 

Baru2 ini di Ambon, saja lihat 
seorang ahli penjakit kusta, dr. 
Sitanala, sedang bekerdja disatu   

: | isterinja 
keluar Djawa. f 

8 djiwa dan dai 

klinik dari bambu, dibantu oleh 
wanita Djerman dan 

pembantu2-nja - orang Indonesia, 
jang menerima gadji tidak men- 
fjukupi, karena fonds untuk peker 
djaan ini belum ada. 

Disana orang memakaikan tja 
ra tidak mengasingkan penderita 
kusia, dan ebat sulphone itu me 
mang adjaib dan dapat menjem 
buhkan penjakit tsb. Pada umum 
nja orang2 jang menderita kusta 
itu sangat beruntung tampaknja, 
dapat hidup dikampung dan ber 
gaui dengan orang2 sekampung 
nja. Sebaliknja di "Bali saja lihat 
para penderita kusta itu disuruh 
diam terasing digubuk2 sunji, kira 
kira beberapa kilometer dari pan 
tai Bali jang permai, dimana 
orang2 sedang ramai menari dide 
pan pelantjong2. 

Semua penderita kusta disini 
putus asa. Setengah dari mereka 
masih anak2, duduk diam berme 
nung-menung, malahan beberapa 
orang diantaranja malas betul ber 
gerak, sewaktu saja hendak me 
ngambil fotonja. Orang2 ini lebih 
malang dari pada orang jg tidak 
punja rumah sama sekali, sebab 
keluarganja telah 'membuangnja. 
Demikian wartawan .,Antara” di 
London. 

  

hnekaDjawa KNGNN vw 
SOLO 
PAVILJOEN BRAWIDJAJA. 

  

Wartawan Suara Merdeka mem- 
peroleh keterangan, bahwa para pen 
derita tjatjad dari Divisi Brawidjaja 
tidak lama lagi akan dikirim ke Re 
habilitatie Centrum Surakarta untuk 
mengikuti pendidikan rehabilitatie di | 
sana. 

Berhubung ruangan pada R.C. Su 
rakarta akan diperluas dengan sebu 
ah Paviljoen jang akan dinamakan 
Paviljoen Brawidjaja, jang akan da 
pat memberi tempat kepada 100 
orang penderita tjatjad.  Paviljoen 
tersebut akan terdiri dari 3 buah as 
rama, 2 buah ziekenzaal beserta se 
buah operatie-kamer, dan akan me 
makan beaja sebanjak Rp. 900.000..- 
dan akan dibeajai oleh Div, Brawi- 
dijaja. 

Selain itu akan dikirim pula alat? 
berupa mesin2 dan alat2 pendidikan 
serta bahan2 untuk pembikinan pro 
these dari Divisi Brawidjaja sehar- 
ga Rp. 200.000.—, jang sebagian 
kini telah datang di R.C. Surakar- 

ta, 
Akan diusahakan, agar pendirian 

paviljoen tersebut dalam tahun ini 
djagu dapat selesai. 

KURSUS KERADJINAN 
TANGAN, 

Oleh Djawatan Sosial Daerah Su 
rakarta kini diselenggarakan Kursus 
Keradjinan Tangan jang diikuti oleh   li O.K. Chung Hua Jazz 23.00 Tu-   tup. 

ac
 

  

pegawai2 dari Rumah2 Perawatan 
Sosial di Kabupaten2 seluruh Sura 

  

'karta masing2 dua orang. 
Kursus keradjinan tangan tersebut 

bulan dengan mempergunakan. ba- 
han2 dari kulit, karton, rotan dan 
:kaju/triplex, sedang guru2nja terdi 
ri dari pegawai2  Djawatan Sosial 
'Daerah Surakarta jang telah meng 

'ma 2 bulan di Semarang jang diberi 
'kan tiap hari. 

Kursus angkatan pertama telah se 

lesai dalam bulan Desember jl dan 
dalam bulan Februari ini telah di- 
mulai dengan kursus angkatan ke- 

dua, jang masing2 diikuti oleh Ik 
20 orang. 

Diharapkan agar para pengikut 
tsb sekembalinja “ditempatnja ma: 
sing2 dapat meluaskan peladjaran- 
nja itu kepada anak2 atau orang2 
jang dirawat dalam Rumah2 Pera 
watan, serta kepada penduduk dise 
kitarnja. 

WONOGIRI- 
PEMBANGUNAN 
DJEMBATAN., 

  

13 Djembatan disepandjang dja 
lan djurusan Manjaran dah Ero 
moko dalam Kawedanan Wurjan 
toro Kabupaten Wonogiri, kini 
sedang dibangun oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten Wonogiri dgn 
beaja seluruhnja sebanjak 307.000 
rupiah. 

Menurut rentjana pembangu- 
nan djembatan2 tsb. diharapkan 
dapat selesai  dikerdjakan ' pada   pertengahan tahun 1953 ini. 

  

diberikan 2 kali smeinggu selama 21 

'ikuti latihan keradjinan tangan sela. 

BETAPA SIKAP PEMERIN- 
TAH TERHADAP 

| N.Y. ANIEM. 

|. Walikota Mr. S. Purwokusumo se 
laku ketua DPD Kotapradja Jogja 
karta telah mengirimkan surat kepa 
da Kabinet dan Parlemen jang isinja 
menjampaikan pertanjaari2 jang di- 
adjukan oleh DPR Kotapradja menge 

nai soal Aniem. Pertanjaan2 tsb 
disampaikan kepada pemerintah pu 
sat, karena soal Aniem 'itu adalah 
kompetensi dari pemerintah pusat. 
Adapun pertanjaan2 tsb antara lain 
sebagai berikut: Apakah tindakan pe 
merintah terhadap NV Aniem jang 
telah melanggar kesanggupannja pa 

da Panitya Negara dalam soal2: 1. 
mendjaiankan “kenaikan tarip sewa 
instansi (mendjadi 60 sen) dengan 
tidak melajani permintaan konsumen 
baru, dengan djumlah 2046 konsu- 
men lama. 2. mendjalankan kenaik- 
kan tarip sewa aliran, dengan tidak 
meminta pendapat terlebih dulu dari 
Panitya Negara. 

PERUSAHAAN BESI WATSON 

Sidang..DPRD.. Jogjakarta. pada 
tanggal 19-2 telah menjetudjui turut 
sertanja pemerintah daerah — dalam 
perusahaan besi Watson jang selama 
ini berbentuk NV dan sebagian be 

sar sahamnja ada ditangan — Paku 
alam dan Badan Industri Negara. 

DPRD menjetudjui pula pengope 
tan saham jang ada ditangan Paku- 
alam jang banjaknja  1000.000 ru- 
piah, dan menjetudjui pula pindjam 
an jang “akan dilakukan oleh peme 

tintah daerah kepada BIN sebanjak 
Rp. 2.500.000,— guna memadjukan   

  

pabrik tsb. 
Seperti diketahui pabrik tsb ada 

lah milik Vorstenlandsch Constructie 
Winkel di Semarang jang sedjak seta 
hun jl. dibeli oleh Pakualam dan ke 
mudian dibentuk NV jang terdirf 
dari pihak Pakualam dan Badan oleh 
Lpemerintah dan tidak djatuh pada 
“bangsa lain. 

Direntjanakan pula, bahwa pabrik 
ini akan mendjadi salah suatu sum 
:ber penghasilan pemerintah daerah. 

MAGELANG 
K.L.P.S.G.A. DIOPER OLEH 

P.G.RI. 

  

Menjambut berita ' mengenai 
pembukaan Kursus Lisan Persa- 
magn S.G.A. di Magelang baru2 
ini, kini didapat kabar bahwa kur 
sus tersebut akan dioper oleh P. 
G.R..I Tjabang Magelang. 

. Pengoperan dan peresmian ber- 
Cirinja K.L.P.S.G.A. akan dilang- 
sungkan pada tanggal 25 Pebrua- 
ri jad. bertempat di Gedung Pen- 
didikan Djasmani Pontjol. 

Lamanja: masa peladjaran pada 
Kursus tersebut dua tahun dan ig 
diterima mendjadi murid jalah 
mereka jang berpendidikan Guru 
4 tahun atau jang sederadjat dgn. 
UN seperti: KiS,, NS, S$G.B,-K. 
G.B. dan Kensi I. 

2 ORANG TEWAS KARENA 
KETJELAKAAN 

Tanggal 19 Pebr. djam 16,45 
"didjalan kereta api Mertojudan 
Magelang telah terdjadi suatu ke 
tjelakaan ngeri, menjebabkan   

pemeliharaan lapangan? terbang ba 
ru, alat2 Jalu-lintas udara, pengusa- 
haan sekolah, asrama pesawat lati- 

han serta lapangan terbang latihan 
dan ongkos peladjar2 baru diluar 
negeri. Untuk pendidikan pilot di 
luar negeri untuk tahun 1953 di 
sediakan Rp 3.204.000.—. (1952 — 
Rp 1.600.000.—). 

Pembikinan lapangan terbang di 
Tjurug Tanggerang untuk  pendidi- 

kan penerbang2, dalam tahun 1952 
memerlukan biaja Rp 1.909.000.-— 
sedangkan gintuk tahun 1953 utk.. 
keperluan ini disediakan Rp 4 djuta. 

Perbaikan 
terbang. 

lapangan 

Perbaikan dan pembikinan lapa- 
ngan2 terbang didasarkan atas ke- 
hendak untuk mengadakan bebera- 
pa ,,trunck-line” jg diterbangi oleh 
pesawat 'Convair, dan beberapa 

»feederline” jg diterbangi oleh pesa 
wat type De Haviland Heron. 
Trunck-line itu dimaksudkan untuk 
menghubungkan kota? pusat di In- 
donesia dengan mempergunakan pe- 
sawat besar dan tjepat: feederiine 
dimaksudkan untuk mengadakan 
perhubungan antara kota2 pusat tsb 
dengan daerah sekelilingnja dengan 
mempergunakan pesawat ketjil. Olch 
karena itu maka  lapangan-lana- 
ngan terbang jang terletak. pada 

trunck-line. harus disesuaikan pa- 
da kebutuhan Convair, sedang Ia- 
pangan-lapangan jang terletak pada 
feeder-line harus diperbaiki ataupun 
dibikin baru. Menurut  rantjangan 
anggaran belandja kementerian per- 
hubungan, pekerdjaan ini seluruh- 
nja akan memakan biaja sedjumlah 
Rp 122 djuta dalam waktu 3 tahun. 
Untuk keperluan ini dalam tahun 
1952 dibutuhkan Rp 31 djuta dan 
tahun 1953 Rp 38,2 djuta. 

Untuk dapat melajani trunck-ine 
dan feederline itu perlu djumlah pe 
sawat diperbesar, dan telah dibeli 
8 Convair. 340 dan 14 buah De 
Haviland Heron. Harga pesawat? 
tsb. berdjumlah k.I. Rp 125 djuta. 

Pendidikan. 

Selain daripada pendidikan diluar 
negeri, jg meliputi pendidikan tja- 
lon2 penerbang tamatan AURI, ser- 
ta landjutan pendidikan tjalon2 pe- 
nerbang jg dalam tahun 1951 ielah 
dikirimkan ke Hamble, maka pada 
tahun 1952 semua pendidikan pe- 
nerbangan sipil dimaksudkan untuk 
dipusatkan disatu tempat di Tjurug 
(Tanggerang), jg akan meliputi pen- 
didikan2: djuru terbang, sjahbandar 
udara, mecaniciens,  radio-mainte- 
nance mechanices, dan pegawai 
communications dan air traffic con- 
trol. Karena pusat pendidikan dlm 
bentuk jg dirantjangkan itu tidak 
dapat diselesaikan dalam tahun '52, 
sedangkan kebutuhan pegawai? teh- 
nik penerbangan sudah meningkat 
sedemikian rupa, sehingga pendidi- 
kan itu tidak dapat ditunda lagi, 
maka beberapa pendidikan akan se 
gera dimulai walaupun setjara pro- 
vosoris di Djakarta. Pendidikan? itu 
pada 'achirnja akan digabungkan pu- 
la dipusat pendidikan di Tjurug. 

  

dipabrik penggilingan beras wak 
tu akan pulang setibanja didepan 
pasar chewan datanglah kereta 
api dari Magelang pasar menudju 
keJogja. Ketiga2nja berdjalan di 
tepi djalan kereta api waktu me 
lihat ada kereta api datang dan 
sebuah Bis Damri dari djurusan 
Magelang, diantaranja dua orang 
mendjadi bingung, sedang 1 orang 
tetap tenang. Kedua orang tadi 
seorang melontjat kearah ban ke- 
reta api dan terus terligas kereta 
api hingga badannja mendjadi 
dua. Seorang lagi terdapat kepala 
nja petjah. 

MENINDJAU DIPEGUNUNG- 
AN MENOREH 

Panitya Wilajah Hutan dan Per 
tanian jang diketuai oleh residen 
Muritno, baru2 ini telah menin 
djau didaerah hutan pegunungan 
Menoroh kawedanan Seleman Ma 
gelang. 

Luas tanah tsb ada 1210 Ha. 
terdiri dari 5096 tanah pemerin- 
tah dan lainnja mendjadi milik 
rakjat. Oleh panitya akan diusul   

2nah dipegunungan Menoreh 
orang tewas. Tiga orang pekerdjadihutankan kembafi. 

kan.kepada pemerintah agar tu- 
tsb 
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Kemana? | 
Penipuan Atau Pe 
lapan Besar Di Bandung 

PERKARA 
penggelapan besar, 
banjak perhatian mas 
onghoa di Bandung da 
Sar Jainnja seperti Djal 
Surabaja, pada tgl. | 
aa mulai diperiksa 
ilan Negeri Bandung. Para 

dakwa dalam perkara 
3 orang wanita O.K.H., O.E.S. 
dan L.G.H. Mereka ini dituduh 
melakukan penipuan atau pengge 

       

   
    

ter 

    

    

lapan wang dan barang2 berharga 
Seperti mas-intan, semuanja sehar 
ga hampir Rp 2.— djuta. Mereka | 
mendjalankan pi nja itu se 
djak tahun 1949, 1950 dan baru 
dalam bulan Djuni 1951 mereka Sa 

Dalam pemeriksaan, polisi. berha- 
sil bukan sadja mengumpulkan seba 
gian besar dari barang? jg didapat 
dengan djalan tipu atau digelapkan 
itu, tapi djuga memeriksa 42 orang 
saksi, jg tertipu atau digelapkan ba 
rangnja itu. Diantara saksi2 tsb. (se 
muanja orang Tionghoa) terdapat 
orang2 dari Surabaja, Djakarta dan 
kota2 lainnja. Jg akan mendjadi po 
kok persoalan bagi para saksi ialah 
apakah Pengadilan Negeri itu nanti- 
nja akan memutuskan perkara. itu 
sebagai penipuan atau penggelapan. 
Para saksi dengan sendirinja meng- 
hendaki putusan penipuan, sebab 
dengan putusan begitu mereka bisa 
mendapat barang?nja kembali. Oleh 
karena itu maka terdjadilah hal jg 
uniek”, ialah para saksi meminta 
.juridische biistand” dari 3 orang 
advokat, jaitu Mr. Sudiono, Mr. 
Tan Tjin Kong dan Mr. Winkelaar. 
Para terdakwa (diantara mereka ini 
ada djuga jg kaja) akan dibela oleh 
Mr. Suparan. L 

  

RUSIA BANTU KORBAN BEN 
TJANA ALAM DI IRAN. 
Dutabesar Rusia di Iran, Ivan Sad 

chikov hari Minggu telah menjam- 
paikan 500.000real kepada Palang 
Merah Rusia sebagai sumbangan ke 
pada korban bentjana alam di Iran. 
Selain daripada 'itu ditawarkan dju 
ga djasa dari tiga orang dokter Ru 
sia dari rumah sakit di Teheran. Se 
puluh buah tempat tidur dari rumah 
sakit di Teheran diberikan untuk 
korban bentjana alam jang baru? 

penloaaKa 

ita adalah | 

  

Sg 

'Reynaud, jang ! 
hari Minggu telah menjatakan 

Mendjawab pertanja 
rika Mike Mansfield dari 

  

Kemiskinan 
Indonesia 

Adalah Akibat Pemerin- 
tahan Kolonial — Kata 

J.V. Perbimpi pemuda Be- 
landa) dalam pidatonja di Amster 
dam pada hari Djum'at jl. ten 
tang ,.kesan2 di Indonesia”. Seba 
gai diketahui Wolf telah tinggal 
di Indonesia selama 3 bulan sete 
lah mengikuti konperensi nasional 
SOBSI selaku utusan dari E.V.C. 
(vaksentral buruh Belanda). 
Dikatgkannja selandiutnjg bahwa 

utusan2 Nederland di Indonesia te- 

Demikian J. Wolf ketua A.N. 

'lah diterima. dengan tjara jg meng- 
harukan sekali sehingga tidaklah da 
pat dibenarkan apa jg sering ditulis 
oleh pers Belanda jg mengatakan 
bahwa bangsa Indonesia adalah 
pembentji2 bangsa Belanda. Wolf 
telah menundjukkan pula bahwa pe 
merintahan kolonial itu tidak sadja 

memberatkan kedudukan perekono 
mian kaum buruh tetapipun kaum 
pengusaha Indonesia dari perusaha- 
an? seperti rokok kretek, gelas dan 
kain. Achirnja Wolf” menegaskan 
bahwa ia tidak. .menentang pengiri- 
man? kaum ahli Belanda keluar, te 
tapi katanja, djanganlah hendaknja 
dikirim orang-orang jang mempunjai 
pandangan? kolonial. 

Demikian Antara kawatkan dari 
Amsterdam jg“menjebutkan  djuga 
bahwa sesudah pidato Wolf 'ini 'ke- 
mudian dipertundjukkan film ',,Si     Ini terdjadi di Touroud itu. Pintjang.” 

  

TennisMakinMa- 
dju Di Indonesia 

Pelti Seminggu Butuh 24,000 Bola — Kini 
"Sudah Ada 4000 Anggautanja 

Ps (Oleh : Wartawan Kita) 

DALAM KEDUDUKANNJA sebagai Ketua Persatuan Lawn 
Tennis Indonesia (Pelti) tn Surjohamidjojo menerangkan k: ki- 
ta sebagai berikut. Pada waktu ini Pelti sudah meliputi 60 daerah 
keanggautaannja dengan djumlah 4000 orang anggauta pemain ten- 
nis. Keanggautaan ini masih akan selalu bertambah, mengingat bah- 
wa masih banjaknja perkumpulan2 jang belum menggabungkan diri 
Mitsalnja perkumpulan tennis di 
masuk, tetapi masih banjak lagi 

Sungaigerong (BPM) kini sudah 
perkumpulan2 terutama dari kan- 

tor2 jang besar jang belum menggabung. Sebaliknja suatu tempat 
jang sudah mempunjai lapangan 160 orang dan giat didalam lati- 
hannja, hingga kini belum mempunjai lapangan jang tjukup, jakni 
tjabang di Tjilaijap. Disana hanja ada satu lapangan. Uang untuk 
pembikinan lapangan ini mestinja sudah ada, hanja tempatnja jang 
belum bisa mendapatkan. Kiranja Pemerintah kota Tjilatjap dapat 
segera menundjuknja tempat guna lapangan ini .Suatu tempat jang 
paling besar djumlah anggautanja ialah Malang ialah 342 pemain 
wanita-prija. Dari pihak wanita perhatian untuk bermain tennis ini | 
sudah besar. 

Harga bola naik. 
Sajang sekali kini berhubung de 

ngan peraturan perdagangan baru ! 
ini harga bola tennis djuga ikut | 
naik, mendjadi lipat dua. Dalam 
hal ini Pelti sudah berhubungan 
dengan Pemerintah jang berkewa- 
djiban, djuga dengan K.O.I. su- 
paja bisa mendapat keringanan di- 
dalam mengimport bola tennis ini. 
Djuga tewat Kementerian ' P.P. 
dan K. sudah diusahakan  ke- 
ringanan itu. ki 

Dalam hal mengurus kebutuh- 
an olahraga ini, menurut pendapat 
pembitjara lebih baik ini diserah- 
kan kepada K.O.I. suatu badan jg 
sudah diakui dengan resmi sebagai 
badan jang mengurus segala ke- 
pentingan dan kebutuhan keolah- 

Latih Perang 
Atom 

20.300 Serdadu Amerika 
Ikut Serta 

KEMENTERIAN pertahanan 
Amerika Serikat Minggu malam 
mengumumkan bahwa 20.309 
orang opsir dan anggauta2 Jain 
nja dari ketiga angkatan perang 
akan turut mengambil bagian da 
lam pertjobaan2 atom jang akan 
dilakukan dalam musim semi "ig 
akan datang di Nevada. Sedikit- 
nja 10 bataljon dari angkatan da 
rat dan angkatan laut akan dila 
tih dalam taktik serangan seko 
njong-konjong peperangan atom 
dalam serangkaian ledakan atorr 
dan manoeuyre2 militer didaerah2 
pertjobaan Nevada itu. 

Dalam sebuah pengumuman terda 
hulu mengenai  latihan2 didaerah 
tsb., panitia tenaga atom mengata- 
kan jg akan turut serta dalam lati- 
han ditaksir ada 8000 serdadu. Ki- | 
ni kementeria pertahanan meng 
umumkan bahwa jg turut mengam- 
bil akan terdiri atas 12.000 serdadu 
angkatan darat, 3.800 serdadu ang: 
katan 'aut dan korps: marine dan 
4.500 anggauta dari angkatan udara. 

latihan dalam Selain serangan 

mendadak dengan menggunakan 
sendjata atom, pasukan? akan di     
pelax 1 tindakan2 perlindungan 

(pentjak, olahraga 
| Tengah djuga mentjatat kemadjuan. 
IDalam hal ini beliau . menjatakan 

ragaan se Indonesia. Pada umum- 
nja seorang pemain untuk satu 
minggu rata2 membutuhkan 6 bo- 
la. Dgn djumlah anggauta 4000 
orang tadi, Pelti djadi membutuh- 
kan k.I. 24000 bola seminggunja, 
suatu djumlah jang tidak ketjil. 

Semangat anggauta. 
Mengenai semangat  dinjatakan 

bahwa dalam seluruh anggauta Pel- 
ti semangat ini terpelihara baik. 
Bahkan menurut kejakinan pembi- 
tiara, semangat persaudaraan, spor- 
tipitet dan tolong menolong ini da- 
pat dipersubur melewati keolahra- 
gaan. Maka sudah semestinja apa- 
bila Pemerintah: mentjurahkan per- 
hatian sepenuhnja kepada sport ini 
dan membantunja sekuat mungkin. 

Lebih2 sesudah P.O.N. ke II dan 
kini mendjelang P.O.N. ke III ini 
nampak sekali kemadjuan semua 
jabang olahraga, jg ini menambah 
kejakinannja bahwa lewat olahraga 
ini djuga persaudaraan sebangsa 

lakan diperkekal dan lebih menda- 
lam rasa kebangsaan kita. 

Surjohamidjojo - disampingnja ber- 
tennis, djuga mahir dalam olahraga 
PANAHAN dan djuga penggemar 

mana di Djawa 

bahwa PANAHAN DAN PEN- 
TJAK (terutama pentjak) baik seka 
li apabila dipeladjarkan di sekolah2, 
mulai sekolah rakjat. Bagi orang 
tua panahan berarti melatih kon- 

Isentrasi jg kuat, untuk kanak2 ten- 
tu panahan ini djuga akan  mem- 
beri latihan jg bagus bagi ketjerda- 
san dan “ketadjaman otaknja. Pen- 
tiak sudah diketahui, “ bukan sadja 
dapat mendampingi gymnastik2 luar 
negeri jg biasa diambil oleh bangsa 

kita, tetapi pentjak ini djuga mela- 
tih pada kepertjajaan pada diri sen 
diri. Biasanja seorang ahli pentjak 

litu tidak sombong, sabar tetapi sc 
lalu waspada menghadapi bahaja. 

Akan Didjadikan Gelanggang Opera.” 
— si Sebagai Balasan Denetralisasi 

No £ “Taiwan 
BEKAS PERDANA - menteri Perantjis semasa » Paul 

dewasa ini sedang berkundjung ke Indo Tjina pada 
kesan2nja tentang keadaan di Indo 

pers tentang pernjataan senator Ame 
: partai demokrat, bahwa Indo 

dipilih oleh komando tertinggi Sovjet Rusia sebagai gelanggang ope- 
rasi untuk melantjarkan serangan 2 fihak komunis : 
an pembalasan atas keputusan Fisenhower untuk penghapusan ne- 
tralisasi Taiwan, Reynaud berkata bahwa ia 
atau membenarkan pernjataan itu. 

Tjina telah 

sebagai tindak- 

. Ia menambahkan selandjutnja, ba 
hwa pernjataan  Mansfield adalah 
djitu sekali 
apabila Perantjis tidak mengawasi 

me akan menjapu bersih seluruh 
Asia Tenggara. Paul Reynaid me- 
nerangkan lebih landjut, bahwa ia 

rang ini menerima bahan? persedia- 
an jg didjatuhkan dengan ' pajung 

judara oleh. pesawat2 terbang. Dika- 
takan, bahwa Nasan adalah penting 
sekali untuk mentjegah fihak Viet- 
minh menduduki djalan raya untuk 
menjerbu Laos dan Muang Thai. 
Reynaud berkata bahwa ia terharu 
sekali akan keberanian pasukan? 
Uni Perantjis. 

Letourneau adakan pem 
bitjaraan dgn. Bao Dai. 

Sementara itu Menteri negara Pe- 
rantjis urusan Indo China, Jean 
Letourneau, pada hari Minggu ber- 
tolak ke Dalat untuk mengadakan 
pembitjaraan2 penting dengan wali 
negara Viet Nam Perantjis, Bao 
Dai. Pembitjaraan2 ini diadakan se- 
bagai persiapan dalam menghadapi 
sidang Panitia Tinggi Viet Nam/Pe- 
rantjis jang dibuka pada hari Senen 
kemaren. Panitia Tinggi tsb. kabar- 
nja akan membitjarakan projek Bao 
Dai mengenai pembentukan bebera- 
pa bataljon ringan angkatan darat 
Viet. Nam. Panitia tsb. adalah ba- 
dan politik jg tertinggi di Viet Nam 
Perantjis, jg anggota2nja antara lain 
terdiri dari menteri negara Perantjis 
urusan Indo China, panglima besar 
pasukan2 Perantjis di Indo China, 
djenderal Salan, wali negara Bao 
Dai, perdana menteri Nguyen Van 
Tam, menteri pertahanan Le Ouang 
Huy dan kepala staf umum djende 
ral Nguyen Van Hinh. 

Bantuan besar dari 
Amerika. 

Sementara itu djuruwarta parle- 
menter ,,New York Times” menga- 
barkan pada hari Saptu jl., bahwa 
pemerintah Eisenhower memang ber 
maksud untuk minta persetudjuan 
Kongres atas rentjananja untuk 
memberikan bantuan besar dalam 
bentuk uang dan perlengkapan ke- 
pada Perantjis di Indo China. 

Berita tsb. disiarkan untuk mem- 
perkuat statement  senator Mike 
Mansfield baru2 ini, jaitu bahwa 
Amerika Serikat perlu memperbesar 
bantuannja kepada Indo China, ka: 
rena menilik gelagatnja Sovjet Uni 
kini sedang menjiasatkan suatu ge- 
rakan baru di Indo China. 

Seperti diketahui, Mansfield -dlm 
statementnja itu djuga  mensinjalir 
kundjungan komandan pasukan? Sc 
vjet Uni di Timur Djauh, marseka' 
Malinovski, kemedan pertempuran 
Indo China baru2 ini. Djuruwarta 
itu selandjutnja menulis, bahwa da- 
lam hubungan ini, marsekal Alphon- 
se Juin, inspektur djenderal tentara 
Perantjis jg kini sedang berkundjung 
ke Korea, tidak lama lagi akan ber- 
kundjung pula ke Washington. 
- (A.£.P) 

Taraf Baru 
Dim Penjelesaian Masalah 

Minjak Iran 
PERUNDINGAN?2 antara Ame 

rika Serikat dan Iran mengenai 
|penjelesaian masalah sengketa mi 
njak Iran pada hari Sabtu telah 
memasuki taraf baru berhubung 
dengan penjerahan sebuah nota 
berisi tiga usul oleh dutabesar 
Amerika, Loy Henderson, kepada 
perdana menteri Mossadeg. Men 
teri luar negeri Iran Hussein Fa 
temi hari Sabtu menerangkan ke 
pada pers, bahwa nota bersangku 
tan memuat saran2 sbb.: 

1. usul Inggris untuk memberes- 
kan soal pembajaran ganti kerugi- 
an kepada maskapai AIOC, 

2. usul Amerika tentang soal jg 
sama dan jg menurut Hussein Fa- 
temi tidak seberapa berbeda dgn. 
usul Inggris: 

3. usul Amerika tentang pelaksa- 
naan pembelian minjak dari Iran 
apabila sudah ditjapai penjelesaian 
dalam masalah pembajaran - ganti 
kerugian kepada AIOC. 
Sementara itu mengenai sifat da- 

ripada usul2 tsb. menteri Fatemi ti- 
dak: mau memberi sesuatu  ketera- 
ngan dan hanja menjatakan, bahwa 
pemerintah Iran dalam waktu se- 
singkat-singkatnja akan  menjusun 
djawabannja atas usul2 tadi. Fate- 
mi mengemukakan lagi, bahwa ma- 
salah pembajaran ganti kerugian te- 
lah merupakan kesulitan terpenting 
dalam usaha2 jg lalu untuk mentja- 
ri penjelesaian masalah sengketa mi 
njak Iran. 

KERIBUTAN DLM PENDJA- 
RA MILITER AMERIKA. : 

30 Orang tahanan militer Ameri 
ka telah luka2 pada malam Saptu, se 
waktu timbul keributan2 dalam pen 
djara di Pusan, demikian komunike 
jang dikeluarkan pada malam Saptu. 
Keributan2 tersebut terdjadi, keti 

ka 137 orang tahanan Amerika jang 
didjatuhi hukuman oleh pengadilan 
militer bertjektjok satu sama lain.   gi. 

Sasaran Rusi 

tidak dapat menjangka! | 

ketika ia mengatakan, | 

Indo China”, maka bahaja komunis- 

telah mengundjungi Nasan, jg seka- 

- 

   
  

G 

desa Blimbing, Setroi 

gambar tadinja hanja k 

Pemerintahan Truman 

dikatakan kehilangan akal dan 

besarnja rirtangan2 

Mahasiswa Islam. 

Meskipun “bangsa Negro sendiri 
ingin memperbaiki  nasibnja dengan 
satu pergerakan jg besar, kata Wil- 
liam Worthy, tetapi sajangnja mere- 
ka tidak mempunjai seorang pemim 
pin besar seperti Gandhi di India jg 

gro. Djika pergerakan besar ini ada 
tentulah masalah Negro ini akan di 
anggap penting dan berbahaja oleh 
Presiden Eisenhower dan pemerin- 
tahannja, seperti ia mementingkan 
masalah Korea, tetapi sekarang ma- 
salah Negro itu dibuang sadja ke- 

dak perlu dipusingkan.” 
Bagi orang putih di Amerika so- 

reka tidak begitu menghiraukan per 
bedaan kulit: tetapi sebagai satu 
organisasi mereka bersikap sangat 
keras terhadap orang2 Negro jg di 
pandangnja lebih rendah, ' malahan 
sukar sekali bagi mereka utk meng- 
«dakan undang2 jg akan memper- 
baiki nasib Negro, misalnja un- 
sang2 mengenai perumahan umum 
ig disahkan tiga tahun jg lalu. Bang 
sa putih, malahan djuga jz libera: 
tidak menjetudjui bangsa Negro 
diam sekampung dengan bangsa pu- 
tih. Mereka menghendaki - perkam- 
pungan jg terpisah bagi Negro. Ka- 
um buruh Amerika jg tergabung da 
lam American Federation - of La- 
bour dan Congress of Industrial 
Organisation djuga tidak mau me- 
njokong amandemen jg mengusul- 
kan supaja bangsa Negro diam ti- 
dak terpisah dari bangsa putih”. 

Truman dan Eisenho 
wer sama sadja. 

Selandjutnja William Worthy me- 
ngatakan bahwa pemerintahan Tru- 
man-Eisenhower hampir tidak berbe 
da dengan pemerintahan Malan di 
Afrika Selatan, ' mengenai sikap 
bangsa putih terhadap bangsa hi- 
tam. Biarpun  Eisenhower sendiri 
ingin mengadakan perbaikan, tetapi 
ia tidak berkuasa apa2. Bedanja Ne 
gro Amerika Serikat dengan bangsa 
Afrika ialah disana rakjat mempu- 
njai pergerakan nasional hebat, jg 
tidak dipunjai oleh bangsa Negro 
di Amerika. | 

William Worthy menjatakan, pula, 
bahwa keadaan bangsa Negro jg se 
benarnja djauh berbeda dengan jg 
dipropagandakan oleh Amerika ke- 
luar negeri, dan penghidupan bang- 
sa Negro tidak sebagus jg dido- 
ngengkan oleh badan2 penerangan 
Amerika Serikat. 

Apa jg dikatakan oleh kaum ko- 
munis tentang nasib bangsa Negre 
di Amerika Serikat memang inti 

kebenaran, kata Worthy: tetapi ke- 
burukan bangsa Negro ini hanja di 
djadikannja alat propaganda untuk 
kepentingan fihak itu sendiri, misal- 
nja untuk kampanje perdamaian du 

nia jg dilantjarkanpja. t 
Sehabis William Worthy berbitia- 

ra, diadakan kesempatan untuk ber 
tanja, jg dipergunakan oleh hadirin. 

PEMMPIN PARTAI KOMUNIS 
IRAK DIHUKUM KER- 

DJA PAKSA. 
Sharif Mohammad Said Alsheikh, 

sekretaris djenderal partai komunis 
Irak jang dilarang oleh pemerintah 
dan kini bergerak dibawah tanah 
serta 8 orang pengikutnja hari 
Minggu dihadapkan kemuka penga 
dilan militer dan didjatuhi  huku- 
man kerdja paksa selama T tahun.   

Malam waktu sedjam polisi militer kuman itu didjalankan 
dapat mengembalikan ketertiban lJadengan bersjarat, dalam mana mere 

Pengadilan memutuskan bahwa hu 
tiga tahun 

ka akan diawasi oleh polisi. 

     
Negro USA. 
Djalan Buntu... 

menudju perbaikan nasibnja 'dibelakang hari, karena ban 
jang melingkunginja”, demikian kata William 

Worthy, didalam satu tjeramahnja tentang ,, Masalah Negro di Ame z 
rika Serikat”, jg diselenggarakan Himpunan 
Mahasiswa Islam di asrama Pegangsaan Timur 17, Djakarta. Wil 
liam Worthy adalah seorang mahasiswa Amerika 
baru2 ini mengundjungi Konperensi Sosialis di Rangoon, sebagai 
utusan dari International Union of Socialist Youth. Ia telah 
minggu di Indonesia sebagai tamu dari Pengurus Besar Himpunan 

dapat mempersatukan bangsa Ne- 

belakang, sebagai satu masalah jg ti sa 

al Negro dianggap soal lumrah, me-| 

  

  

5 : : 
Akibat bobolnja tanggul Setro (diperbatasan Kudus Djepara) baru2 ini 
air telah meluap menggenangi sawah halaman2 rumah penduduk di- 

ngan, Banget, Kedungdawa. Tingginja air waktu 
bandjir sedang menghebat-hebatnja ialah sampai 1/2. meter. Pada gam- 
bar tampak waktu air sudah surut. Rumah penduduk jang tertera di- 

elihatan atapnja sadja. 

  

Oi Tadhni 

Dan Eisenhower Sama? 
. Tak Bawa Harapan Bagi Golongan Negri - 

Kata William Worthy 
»BANGSA NEGRO di Amerika Serikat pada masa ini boleh 

belum melihat djalan t 

£ 

malam oleh 

suku Negro, jg 

182.000 Pengang- 
cur Di Nederland 

Menurut harian kiri Belanda ,,De 
Waarheid”, angka-angka resmi me- 
nundjukkan,. bahwa djumlah kaum 
penganggur jg tertjatat pada tgl. 31 
Djanuari jl. adalah sebesar 182.000 
orang. Angka tsb. menurut ',,De 
Waarheid” adalah angka jg terting- 

“se perang berachir. 

Selandjutnja “ dikatakan, bahwa 
penganggur. tsb. sebagian .be- 

sar meliputi pekerdja-pekerdja ba- 
ngun2an, jg kehilangan pekerdjaan- 
nja karena pemerintah “membatasi 
program e sorumah-ru- 
mah. Dikatakan pula, bahwa, angka- 
angka tadi belum meliputi kaum pe- 
nganggur didaerah-daerah jg ditim- 
pa bentjana-air. 

  

   

   

Ta hahaa Militer 
Berontak 

Sedjumlah 30 tahanan. militer 

Amerika mendapat luka-luka — pada 

malam Sabtu jang baru lalu ketika 

terdjadi perkelahian - dengan polisi 

militer di Pusan (Korea Selttan). 
Para tahanan tersebut adalah serda- 
du-serdadu Amerika jang disebab- 

kan sesuatu pelanggaran telah di- 
masukkan dalam kamp tahanan ten- 
tara. Bentrokan terdjadi pada waktu 

bersikap keras kepala 

  

   

   
      

  

  

    
    

  

rawat dalam rumah sakit“... 

Tjondong 
Kongres Partai Sosialis 

Kongres ke- 

dan buruh Inggris dalam 

Anggota dewan pimpinan partai 
labour Inggris,” Watson jg dengan 
sambutan riuh rendah naik kemim- 
bar. Ia menjebut kongres jg dilang- 
sungkan itu ,,peristiwa penting” ba- 
gi Jugoslavia “dan berkata: Kami 
dari Inggris mengutjapkan selamat 
kepada Jugoslavia dan kami jakin, 
bahwa struktur politik baru jg akan   | dibitjarakan dalam kongres ini akan 

| menimbulkan suatu demokrasi di Ju 
| goslavia, jg akan merupakan perin- 
itis bagi seluruh negara2 Balkan. 

  

MENTERI LUAR negeri Dje- 

pang Katsuo Okazaki dalam konpe- 

rensi pers pada hari Minggu menja 

takan bahwa dua orang 

parlemen Djepang tidak lama lagi 
|akan mengadakan 
negara2 Asia Tenggara untuk mem- 
peladjari soal sumbangan  Djepang   phusik serta effek terhadap perleng 

kapan (dari, ledakan 
daeranZ mereka akan disertai oleh 
ahli2 keamanan radiologi. 

  

  

atom itu. Di 
dalam usaha ' memperkembangkan 
sumber2 kekajaan alam. didaerah 
'sb. Dikatakan “oleh Okazaki bhw 
keinginan Djepang untuk membantu 

anggota |djalan untuk  mentjegah 

perdjalanan ke-j 

:memperkembangkan sumber2 keka- 
| jaan alam di Asia Tenggara itu mu 
dah salah ditafsirkan sebagai agres- 

Sebagai satu 
salah pa- 

ham demikian itu Okazaki mengha 
rap bahwa Diepang akan mengam- 

bil bagian dalam salah satu komisi 
| ekonomi untuk Asia dan Timur 
Djauh. 

si ekonomi Djepang. 

Okazaki .selandjutnja menegaskan, 
bahwa pemerintahnja sekarang se- 

  

dang mengadakan segala daja upaja 

untuk mempererat perhubungan2 

persahabatan dengan negara? Asia 

Tenggara. Dalam hubungan ini Oka- 

zaki mengatakan bahwa  DUjepang 
bermaksud mengadakan perobahan 
ig drastis dalam politik perdaga- 
ngannja terhadap  daerah2 Sterling 
dengan djalan mengimport sebanjak- 
banjaknja dari daerah? tsb. dan se- 
bagai hasilnja mengexport lebih ba 
njak lagi kedaerah2 tadi, 

  

Kearah Perkembangan Sumber2 Alam Asia 
Mengenai denetralisasi Taiwan jg 

diputuskan oleh presiden  Eisenho- 
wer baru2 ini, Okazaki menjatakan 
bahwa, menurut pendapatnja pihak 
Tiongkok Nasionalis akan mengada 
kan blokade jg lebih keras terha- 
'dap daratan Tiongkok, ig mungkin 
sekali akan terasa  akibatnja terha- 
dap perdagangan antara Hongkong 
dan negara2 lainnja, dan sudah 
pasti” akan mempengaruhi perdaga- 
ngan antara Hongkong dan Dje- 
pang. 

  

dan tidak dapat di h hingga 
polisi militer ter 1 dipanggil un-| 
tuk mengembalikan ketertiban dim 
kamp, demikian diumumka 1 dengan 
resmi oleh markas-besar sekutu di Tokio pada hari Sabtu. Dua orang tahanan militer idapat luka-luka 
demikian beratnja sehi 

3 ugoslavia . Makin 

Sikapnja 
PRESIDEN Jugoslavia, marsekal Tito, hari Minggu e-empat dari partai front rakjat Jugoslavia jang beranggo- ta 8.090.000 orang. Partai tersebut 

sosialis dengan struktur lebih demokratis untuk bekerdja sama lebih erat dengan negara2 Barat. Lebih dari 22.000 wakil2 dari seluruh Jugoslavia dan utusan2 partai2 sosialis Perantjis, Birma, Norwegia 

  

enali 

  

PADA WAKTU INI meng 

para 

ikan diri, melahir 

Menjaksikan kesenian rak- 
kuno 00 Takjat . 

Apabila di BALI tumbuhnja ke! 
senian ini melalui rakjat desa, kemu 
dian ke rakjat kota ,baru mansuk | 
ke PURI2 (keradjaan2 dahulu), ma 
Ika umumnja di Djawa tumbuhnja 
kesenian itu persis sebaliknja. Jak- 
ni dari KRATON, keluar ke rakjat 
kota, baru ke rakjat desa. 
Maka perbandingan jang  dje- 
las tidak mungkin atau sukar diada- 
kan antara BALI dan DJAWA, mes 
kipun persamaan memang besar 
dan ada. Sebaliknja kentara sekali 
dalam kenjataannja, jakni bahwa ke 
senian itu di BALI nampak djelas 
sekali suburnja mulai dari  desa2. 
Hampir setiap desa, setiap pendu- 
duk, lelaki maupun wanita, mesti 
mempunjai gamelan, mesti dapat me 
nari dan mesti dapat bernjanji (sin 
den bahasa Djawa). Tetapi di Dja 
wa, tidak begitu adanja. Kesubu- 
ran seni ini mula2 hanja didalam 
Kraton sadja. .. : 

Meskipun demikian, kesenian? js 
dipunjai oleh rakjat djelata ini, diti 
ap daerah djuga selalu ada, meski- 
pun tidak merata ditiap desa dan 

| meskipun keadaannja sangat seder- 
ana. 
Pada pokoknja dasarnia di Dja- 

wa Tengah ini masih GAMELAN 
DJAWA, seperti djuga di Djawa Ti: 
mur jang bersamaan dgn Djawa Te 
ngah. Tetapi disamping gamelan ini 
banjak tempat (daerah) jang mempu 
njai tetabuhannja sendiri2, jang di 
lain tempat tidak ada. 

Mitsalnja GUMBENG (sepotong 
bambu jang ditengah dgn ,.snaar” 
bambu djuga) terdapat di Kebu- 
men — Bagelen, REJOG di Ponc 
rogo, SRANDUL di pegunungan 
dan desa2, dil lagi. 

Ada persamaan dengan 
lain daerah. 

MATJAPAT (njanjian seorang 
wanita — pasinden atau DJURU- 
LAGU) jang membatjakan sjair2 
kuna berisi pudji-pudjian, kepah- 
lawanan, sedjarah, jang terdapat 
di Solo-Jogja, agak berlainan de- 

,DA-MUDI ini ditjiptakan Oleh se 

B an: Seni 
Di Djawa Tengah Terdapat: Srandul-Gedjo- 
gan-Ande” Lumut--Ketek Ogleng-Bram- 

—. bangan--Djatilan Dan Rejog 
(Oleh : Wartawan Kebudjaan Kita) 

gelora 

Daera 

suara jang menjatakan bah wa kesenian2 daerah jang asli itu 
baik sekali apabila dirawat. Kesenian2 itu sangat boleh djadi bisa mendjadi bahan2 untuk mentjip 

. ta kesenian2 nasional, kesenian2 kesatuan dari Indonesia. Dari kesenian2 asli daerah itu bisa djuga 
par fjipta seni, mitsalnja seni tari, seni musik, seni sastera, dil. mendapatkan bahan2 guna tjip- 
taannja jang baru. Soal js kedua jg menggema pula dimasjarakat, ialah bahwa disamping seni tari 
Barat (dansa dansi) hendaknja ditjiptakan seni dansa Timur. Malahan sudah ada pentjipta jang 
memberani tari baru jang disebut MUDA MUDI. Sebagai diketahui tari MU- 

dibikin dari bambu, kaju, (seperti 
jang dipegang oleh penari TJAN- 
TANGBALUNG di kraton Solo- 
Jogja), ada jang menggunakan sen 
dok porselin dari Tiongkok (Ma- 
kasar). 
GENDANG, GONG, SERU- 

LING dari bambu ini sudah 
umum diseluruh Indonesia. Sa- 
ngat boleh djadi asalnja dari Dja- 
wa, sebab gong jang paling leng- 
kap ialah jang dipakai oleh ga- 
melan Djawa. 

Di Katjamatan Srandakan, Ka 
bupaten Bantul, Jogjakarta, kita 
telah menjaksikan kesenian dae 
rah (desa) asli jang dikota2 sudah 
tak ada lagi. Ini berkat kegiatan 
Tjamat Bapak Sumbogo dan RRI 
Jogjakarta dipimpin Pak Hadisu 
kanto sendiri. Kesenian2 itu ialah 
SRANDUL, GEDJOGAN, AN- 
DEANDE LUMUT, KETEK 
OGLENG, BRAMBANGAN, 
DJATILAN DAN REJOG. 

Srandul terdapat djuga di Sura 
karta, seperti djuga halnja dengan 
Ande2 Lumut, Ketek Ogleng, Dja 
tilan dan Rejog. Kalau di Pono- 
rogo bernama BUDJANG GA- 
NONG. Achir2 ini ada djuga 
DJARAN DOR. Memang semua 
itu asalnja dari desa2 dan dahulu 
(kira2 20 tahun jang lalu) kalau 
ada keramaian MAULUD, per- 
tundjukan2 kesenian dari desa 
itu dipertundjukan di alun2 Uta 
ra (Solo - Jogja) dengan dipungut 
biaja masuk sebenggol atau 5 sen. 
SRANDUL ini ditarikan oleh 

5 orang, mengambil tjeritera dari 
MENAK, tembangnja (lagunja) 
jang disebut GIAR-GIAR. Game 
lannja terdiri dari gambang, ke- 
tuk, kenong, - gender, : gendang, 
gong dan kentongan (bambu), se 
muanja djadi bagian2 dari . alat2 
gamelan Djawa. 

Giar giar nek giar neng tengah 
latar, jawaelo elo jae lola lola 
begitulah ganti berganti para la- 
kon menari dan menjanji dite-   ngan jang terdapat di Semarang, 

Surabaja, Bali. Berlainannja ini 
terletak pada tjengkok (tjara) me- 
njanjikannja, meskipun nama la- 
gunja.sama. 
TERBANGAN (beramai2 me- 

mukul rebana) selalu terdapat di- 
daerah luar Solo-Jogja, jang bia- 
sa disebut PASISIRAN, jang nja- 
ta sekali mendapat pengaruh dari 
Agama Islam. Orang semalam 
suntuk tiada lelahnja ber-terba- 
ngan ini dengan suaranja saut me- 
ajaut jang tinggi tinggi (ngelik 
Djawa). Terbangan djuga terdapat 
di Solo, tetapi sudah diperalus, de 
ngan menggunakan sedikit game- 
lan, jang disebut SANTISWA- 
RAN. Lebih enak terdengarnja 
dari pada KENTRUNGAN (TER 
BANGAN) biasa. 
REBANA, kentrung, terbang, 

atau DODOG (namanja di Jogja), 
tipa namanja di Maluku, Minaha- 
sa, Sulawesi Selatan, ternjata ter- 
dapat diseluruh Indonesia. Ternja- 
|ta nama itu diambilkan dari tjara- 
nja memukul atau dari suaranja. 
Seperti djuga BENDE jang terda- 
pat d dan ternjata soepel 
sekali hingga dipakai untuk apa 
Isadja. Djaman dahulu untuk me- 
ngumpulkan  peradjurit, untuk 

iZan, Jang artinja djuga me- 
ngumpulkan orang, memanggil 

KETER (jang suaranja biasa- 
nja pjek pjek) sebagai penundjuk 

a, Jang biasanja dibikin dari 
ga, kuningan, djuga terda- 

pat dimana2. alahan ada jang 
ea 

  
Ke Barat 
Jugoslavia Menentukan 

membuka 

akan difusikan mendjadi partai 

tersebut. 

Watson selandjutnja ' menundjukkan 
akan kedatangan presiden Tito ke 
Inggris dan menerangkan, bahwa ti- 
dak ada sambutan jg akan meriah 
sekali dipantai Inggris, selain dari- 
pada kedatangan marsekal Jugosla- 
via, 

Sifat dan tudjuan. 
Menteri dalam negeri Birma, 

Bo Khin Maung Gale dan 8 
orang sosialis terkemuka lainnja 
turut menghadliri kongres tsb. 
. Rantjangan keterangan politik 
jang akan dikemukakan kepada 
kongres, menjatakan bahwa per 
serikatan sosialis dari rakjat be 
kerdja di Jugoslavia jang akan 
mendapat nama baru, akan meru 
pakan suatu gelanggang politik, 
dalam mana pelbagai tlah fiki- 
ran mengenai tjara untuk mem 
perkembangkan kemadjuan sosia 
lisme dapat diutjapkan. 

ngah2 halaman (latar). Bagi rak 
jat pertundjukan ini menarik se 
kali. Pakaian penarinja sudah 
tidak -begitu asli lagi, tetani ikat 
kepala dengan bulu2 dan selen- 
dang (sampur) selalu tidak keting 
galan. Penari2 tadi selalu menari 
mengedari medja- jang dipasang 
ditengah. 

Sebagai senggakan dari djuru- 
lagunja jang lutju berbunji: 
La€-lae, djamangg mabul-mabui, 
bodjo telu ora bisa kumpul. 

GEDJOGAN, jakni kesenang- 
annja para wanita didesa berpan- 
tun dengan ,,gamelan” LESUNG, 
alat penumbuk padi di Djawa. 
Lesung dibikin dari kaju djati, 
pandjang, tengahnja dilobangkan 
tempat menumbuk padi. Bebera- 
pa wanita memukul2 lesung tadi 
dengan ,,ALUNJA” dengan ira- 
ma. Nama lagu?nja “djuga ada, 
mitsalnja . PONGKWEK, WA- 
JANGAN, dan lain2. Djaman da 
hulu memang ,.lesung” ini men- 
djadi alat gamelan pertama dide- 
sa-desa, dimainkan dikala terang 
bulan, rakjat berkumpul bersuka- 
karia. 

Ketoprak jang pertama (asal- 
nja dari  Kapatihan Surakarta) 
djuga menggunakan gamelan LE- 
SUNG, TERBANG (REBANA) 
GENDANG “dan SERULING. 
Enak benar suaranja. 
KETEK OGLENG, pertundju- 

kan seni tari sederhana didesa2, 
djuga diiring gamelan Djawa (ti- 
dak lengkap) mentjeritakan se- 
orang wanita bernama ENDANG 
LORO TOMPE jang hendak me- 
ngirim makanan kepada RADEN 
PANDJI (djadi djaman Kediri) 
ditengah djalan ,,dibegal” oleh mo 
njet putih (ketek putih) jang bisa 
berbitjara. Disini Endang Loro 
Tompe lalu ,,memudji kebagusan” 
Ketek Ogleng tadi, sampai terti- 
dur, lalu ditinggal lari. Ketek 
Ogleng terbangun dari tidurnja, 
terus mengedjar wanita aju tadi, 
achirnja “dialahkan oleh Raden 
Pandji. 1 

Fragmen ini digemari oleh rak 
jat didesa2. : 
ANDE-ANDE LUMUT, djuga 

mentjeriterakan suatu petilan dari 
djaman Kediri (djaman Pandji) 
jakni ketika para KLETING (pu 
teri2) akan datang ,,ngunggah- 
unggahi” (meminang) R. Pandji 
dirumah mbok Rondo Dadapan. 

Kleting idjo, biru, dll. sesauda 
ra tadi, termasuk kleting kuning, 
waktu hendak menudju rumah 
R. Pandji melewati Bengawan jg 

orang ahli seni daerah, P. Prabuwinoto, seorang bangsawan Kra- 
ton Surakarta jang sedjak dahulu sudah bergerak bersama rakjat dilapangan kesenian ini. Ialah da 
lam kesenian Djawa, berupa tari-tarian maupun lagu2 Djawa. Sudah banjak tjiptaannja. Tjuma sa 
jang dari banjak tjiptaannja itu tidak mudah terkenal dan di-ingat oleh golongan seniman seniwati 
daerah Djawa sendiri. Tetapi bukan ini jang mendjadi pokok tulisan ini. Tulisan ini hanja akan 
memadjukan kenjataan2 jang terdapat didaerah dan mengemukakan pendapat2 ahli, dengan peng 
harapan semoga dapat mendjadi sumbangsih bagi kemadjuan kesenian nasional, kesenian Indonesia. 

bandjir. Jang mendjaga Bengawan 
tadi bernama JUJU KANG- 
KANG, jg sanggup menjeberang 
kan Bengawan tadi asal mendapat 
upah dari Kleting2, jakni upah 
suka diperisterikan. 

R. Pandji achirnja mengerti 
bahwa matjam2 Kleting tadi su- 
dah..,sisanja si Juju Kangkang” 
dan tidak suka mengambil untuk 
isterinja, hanja Kleting Kuning jg 
lahirnja djelek, seluruh badannja 
butjik dirubung lalat, jg diambil 
oleh Pandji sebagai isterinja. Se 
bab setelah dimandikan ternjata 
Kleting itu tiada lain isterinja sen 
diri jg lama mentjari tempatnja 
R. Pandji. 

Pertundjukan Ande-ande Lu- 
mut ini djuga terkenal di Djawa 
Tengah, terutama didesa2 Sura- 
karta-Jogjakarta. Dan dengan tja 
ra mudah dimengerti, kesenian 
itupun memberi didikan bagi ka 
um wanita didesa2. 
BRAMBANGAN, djuga suatu 

dongeng jang banjak dikenal oleh 
rakjat desa tua muda  didjaman 
dahulu jang kini sudah tidak ada 
lagi. Dongeng ini mentjeritakan 
riwajatnja pemudi tjantik berna 
ma Brambang jang dikedjar2 oleh 
BUTA IDJO, tapi achirnja Buta 
'djo dapat dimatikan atas kesak 
tian dan kebaktian Brambang ta 
di. Dengan berpakaian seperti wa 
iang-orang, tetapi sederhana, de- 
mikian pula gamelannja, tjeritera 
ini banjak dipertundjukkan dide- 
sa-desa. 

Biasanja rombongan penari 
KETEK OGLENG ini, jang da- 
hulu masuk desa, keluar desa utk 
memberi pertundjukan guna naf- 
kahnja, selalu djuga memainkan 
tjeritera2 Brambangan,  And22 
Lumut, Srandul, Rejog dan Dja- 
tilan tadi. 

Rombongan berkeliling ini kini 
sudah tidak ada lagi, oleh karena 
sudah terdesak oleh rombongan2 
Ketoprak, Wajang, iang kini ba- 
njak terdapat dan keliling djuga 
kedesa2 jang besar, Ketjamatan2, 
dll di Diawa Tengah. 
DJATILAN, - ialah tari-tariannja 

penari2 lelaki wanita (sedikitnja $ 
Orang) dgn naik ,,kuda kepang” di- 
iring dua orang pelawak (Pentul dan 

Tembem) dan 2 orang Lejak (kalau 
Bali), Setanan atau Raksasa, Tari- 
tariannja seperti orang naik kuda, 
kadang2 berdjalan, kadang2 berhen 
ti ditempat, dgn diiring gamelan ang 
klung, ketjrek, rebana (tipa), jang 
disebut DODOG. di Jogja, bende 
dan gendang. 

Pelawak2 tadi jang didepan sam- 
bil bernjanji-njanji. 

Ini hampir bersamaan 
JOG, atau BUDJANG 

dgn RE- 
GANONG 

teruskan dgn pertundjukan psrang- 
perangan. 

Djatilan atau Rejog ini sama be- 
nar dgn TJAKALELE di Minahasa. 
Sama dalam pakaian2 dan ,.sendja- 
ta2nja” dipegang, sama dalam tari- 
tariannja, pula sama dalam gunanja. 
TJAKALELE biasanja suatu peng 

hormatan kebesaran dalam meneri 
ma tamu dan menghantarkan tamu 
pulang, demikian pula Djatilan, Re 
jog, selalu berada di depan menda 
hului 'temanten, tamu2 dan lain? 
upatjaara adat didesa2. 

Pertundjukan2 asli daerah2 di 
desa2 itu, meskipun tidak sama 
dengan kesenian KRATON dan 
KOTA, akan tetapi keaslian dan 
djiwanja tepat benar dan pantas 
mendjadi bahan peladjaran. Kare 
na didalam kesederhanaan itu se 
ring tersimpan kedjudjuran, ke 
murnian dan keindahannja. 

Sajang seni2 itu sudah hampir 
terpendam sama sekali. Kini ting 
gal dipertundjukkan diwaktu ter 
tentu, mitsalnja diwaktu ,,upatja 
ra bersih desa”, sehabis panen, 
atau upatjara desa lainnja. 

Itulah bedanja jg djelas antara 
Bali dan Djawa. Bali keseniannja 
terpelihara subur dan sama anta 
ra rakjat desa, kota dan radja2 
nja, tetapi di Djawa 
Djawa Tengah Jogja-Solo, seperti 
jang dinamakan sumbernja kese 
nian Djawa) tidak demikian. Apa 
jang didesa sudah hampir lenjap, 
dikotanja sendiri sudah banjak pe 
ngaruh dari seni -Barat, di Kra 
tonnja hampir lenjap. Meskipun 
harus segera diterangkan, bahwa 
kesenian Djawa ini (umumnja 
atau garis besarnia) tidak akan 
hilang, berkat kegiatan Pemerin 
tah kita kini, jang segera memben 
tuk Konservatori Karawitan, dll.   usaha pembimbing dan pendjaga 
kesenian daerah. £ 

  

lum mempunjai bentuk tubuh   Dalam lapangan internasional 
gelanggang itu akan bertindak se 
laku ,,perwakilan politik dari so 
sialis Jugoslavia”, dengan tegas 
bekerdja sama dengan  gerakan2 
sosialis dan progresif didunia utk. 
mentjapai kemenangan tjita-tjita 
sosialisme. (Reuter). | 
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dada seorang laki2.  Embryo   

— Lelaki Mengandung tt 
Bertahun-Tahun Menjimpan Adiknja Dlm Paru? 

PARA TABIB jang melakukan perabedahan atas dirinja se- 
orang pekerdja muda kereta-api di Osaka bernama Joshinohu 
telah menemukan sebuah embryo (tingkat pertama dalam ketum- 
buhan benih baji) jang hidup dalam paru2 kanan. Agaknja pe- 
muda itu mendapat sakit: paru2, dan karena itu dioperasi. 

Embryo itu tidak lebih besar dari kepalan, akan tetapi he- 

embryo itu jalah saudara perempuan kembar pemuda Joshinobu 
Nakano tadi. Para tabib beranggapan 
tadi terhisap oleh Joshinobu sebelum ia dilahirkan dan setelah 
lahir mendapat makanan dengan melalui saluran2 kapiler dengan 
mana embryo itu melekat dalam djantung. 
gapan bahwa ini adalah pembedahan jang pertama kali terdjudi, 
jakni bahwa seluruh embryo manusia hidup diketemukan dalam 

ridak kurang suatu apa dan kabarnja pemuda Joshinobu keadaan- 
nja sehat walafiat, setelah ia yMelahirkan”, 

manusia. Menurut para tabib 

bahwa telor perempuan 

Para: tabih berang- 

itu berhasil dikeluarkan dengan 

di Ponorogo, dan djuga biasanja di 

(istimewa : 
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BARU TRIMA : 
Radio TESLA 

bang terbagi 
di glombayg pendek. 

AKEN DATENG : 

  
Pa aa 

jang terbaru.type ..Symphonie” Seala. glom- 
alem 3 

Radio2 GRUNDIG dan SUDFUNK 8 

ELECTRON 

  

      

   

  

sectie dan Bandspread 

    

Seteran 30- Telp. 734 
mia | PEMAKAN. 

    

  

3 Pi 

  

M.S. RAHAT 
1 3 TABIB 

Seteran 109 — Semarang. 

Tabib jang paling terkenal di In- 
donesia da anta banjak pudji- 
an. Specialist untuk Wasir (Aam- 
beien ASTHMA  KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE. dan lain2 Pe-| 
njakit. ZONDER OPERATIF. 

. bitjara (Pagi 9—12 
Pena (Sore 5—7 

z 

Kabar Kota 1 
MATI MAKAN IKAN 

BLUNTAK 
Pada ' tg 21-22 Pebruari 1953, 

djam 1 tengah malam, seorang pe- 
rempuan nama Dadijat, tinggal di 

Kp. Manishardjo 183 telah mening- 
gal dunia, karena-telah makan ikan 
bluntak. 

MAJAT DIKETEMUKAN. 

  

  

| 
Pada tg. 22 Pebruari j4. kira? 

djam 9 pagi,  majat - seorang. pe- 
rempuan jang nama dan tempat 
tinggalnja- tidak diketahui djelas te- 
lah diketemukan disebelah Timur 
dari djembatan didjalan umum Kp. 
Genuk—Sajung. Majat ini sebagian 
telandjang dan hanja memakai ko- 
tang dan kebajak jang sudah robek. 
Menurut penjelidikan Polisi, ditu- 
buhnja orang ini tidak terdapat bc- 
kas-bekas penganiajaan. Untuk di- 
selidiki lebih djauh, majat ini ke- 
mudian dikirim ke R.S.U.P. untuk 
diperiksa selandjutnja. 

PENGAKUANNJA SECRANG 
PEREMPUAN 

Jang mendjadi kaki tangan 
gerombolan. 

Pernah dikabarkan, | bahwa :se- 
orang bernama.K. jang mendjadi: 
anggauta dari gerombolan Soejoed 
cs. telah tertangkap oleh fihak jang 
berwadjib didesa Bedono, ..Djambu 
Ambarawa. Selain dari pada itu. be- 
berapa orang lainnja jang mentjuri- 
gakan pun ditangkap, , diantaranja 
terdapat seorang perempuan nama 
S. Didalam pengusutan orang ini 
telah mengakui mendjadi penghu- 
bung dari gerombolan dan berusaha 
untuk menitjari peluru. Pada Waktu 
dirinja digledah terdapat 26 potret? 
dan surat tugas dari gerombolan jg. 
ditanda-tangani oleh Durfandi. Me- hg 
nurut 'S. selandjutnja dikatakan, 
bahwa diantara orang jang tertang- 
kap nama Widisuwito adalah se- 
orang jang merupakan cel dari ge- 
rombolam Durfandi. Orang ini se- 
ringkali memberi tempat dirumah- 
nja untuk gerombolan berlindung. 

PEMBUNUHAN DIDESA 
GINGGANG. 

Belum lama berselang didesa Ging- 
gang, Gubug telah terdjadi pembu- 
nuhan atas dirinja seorang bernama 
Siman. Perbuatan ini telah dilakui 
kan oleh Salijo jang sekarang ini 
telah dapat ditangkap oleh fihak 
jang berwadjib. Majatnja Siman jg. 
telah dikubur didukuh - Kalibanju, 
Timuredjo, . karena peperiksaan se- 
landjutnja telah digali kembali un- 
tuk diselidiki tanda2nja. Kemudian 
majat itu lalu dikirim ke Rumah 
Sakit di Purwodadi. 

MALAM RAMAH-TAMAH 
Pada tg. 23 Pebr. dimulai djam 

19.00 bertempat di rumah makan 
Sien Lang Djagalan telah diseleng- 
garakan malam ramah-tamah oleh 
Kuo Yu Hui ranting Bulu-tangkis. 
Disamping perdjamuan djuga diberi- 
kan hadiah2 piala dan: medaille ba- 
gi para pemenang Horme-tournament 
1952, jaitu: 
Mens-single kesatu dan kedua: Be 

Tiauw Eng dan Lie Tjing Hwat. 
Mens-double kesatu dan kedua: 

Liem Gee Djiang/Soong Sin Hiang 
dan Be Tiauw Eng/Tjia Sin Tjiauw. 

Lady's single kesatu dan kedua: 
Tjo Bok Hiang dan Pang Tien Nio. 

Mixed-double kesatu dan kedua: 
Ong Dwan Hien/Pang Tien Nio dan 
Thio Gee Hong/Tjo Bok Hiang. 

Rp. 80 DJUTA UNTUK ME- 
NAMPUNG BEKAS PEDIU- 
ANG DI DJAWA TENGAH: 
Pihak »,B.R.N.” (Biro Rekonstruk- | 

si Nasional) Djawa Tengah, kini se- 
dang menghadapi rentjana besar?an 
untuk menjelesaikan masalah bekas 
pedjuang. Untuk melaksanakan ren-| 
tjana tsb. mula2 akan diadakan pen- 
daftaran terhadap para “bekas pe- 
djuang, jang di Djawa Tengah di- 
duga sekurang?nja ada - 10.000 
orang. Kemudian akan dibuka kur- 
sus-kursus pengetahuan, keahlian 

    

. SELALU SEDIA. 
LAADBAK : buat segala - merk2 
vrachtauto, kwaliteit baik harga 
Rp. 1650—...... 2 
 BUSSEN CARROSSERIE: Harga 
mulai Rp: 14.000 s/d Rp 18.000. 
AUTOLETTE CR: Harga dari 
Rp 4.000.— s/d Rp 9.000.— 
Djuga membikin KAP2 dan tem- 
pat KAP2: PICK-UP, JEEP, 
AUTO-HOESEN dll. 
PESANAN “2 HARI SELESAI 
(buat laadbak). , 

TAN THNOE SWAN N.V. 
Djl. Deli 12 — Telp. 1646 
  

  

' 

Dokter R:.V. SOEDJITO 
Pandaharan 68 Tilp. Smg. 2229 
Memeriksa wanita hamil 
Menolong wanita bersalin 

dan Praktek Umum 

Dam bitjara: 

  

Rumah: djam 7 — 9.30 

djam 4.30 — 6.30 sore 

R..S. Elisabeth 10-30— 11.30 

  

SATU DJUTA RUPIAH LEBIH 
UNTUK MADRASAH? Di 

(DJAWA TENGAH 

Kepida 2.178 madrasah di Djawa 
Tengah, selama tahun 1952 j.l. oleh 
Kementerian Agama telah diberikan 
sokongan sebesar“ Rp. 
Dari madrasah sebanjak itu, 89 ma- 
drasah! bertingkatan menengah dan 
2.089 imadrasah  bertingkatan ran- 
dah, jang masing2 mempunjai riu- 
rid 11174 dan 352.100 orang. 

        

    

  

  
      

   
       

  

SEN AA 
1 BELUM BERPENGAL 

YA SEDIH DAN KETJEWA M $ 
INJA TA" BERNGAAA KAN MA- 

  

  
        
   

      

   
   

    
    IBUNJA MENGERTI DUDUKNYA 

PERKARA, MENASEHATKAN NAN! | 
MEMASAK DENGAN DELFIA.. 

   
   

  

    

   
   

  

AN SUNGGUH OJEMPO1 MASAKAN 
3 MU, NAN! SEDAP BENAR: AKU 

B8... MAKAN SEKALI INI! 00 
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MACHINALE HOUTZAGERIU | 

NG ai 

| 

| 

1 Ti PAN | Ata 3 

Tinta. pulpen - Talens meninggalkan - bekas 

kepribadian «luan pada semua" surat? dan 
terdapat dalam berbagai warna. 

Stempelkussen : Talens' dan tinta An 
EN Na Al Iin 

PE TN NE ET Nana 

  

PASANGLAH « 
“" ADPERTENSI dalam 

Harian 

Suara Merdeka” 

  

  

  

“   Kepada 

  

  

4 DJAKARTA - R   

  

Kemis 26, Febr. 1953, pagi dj. 9.20 

karena brangkatnja Tuan 

Boekhouder Gas Maatschappij 
Prabot r. t. terd: STELAN “MEDJA MAKAN/DRESSOIR & MEDJA 
TULIS FABR. HOLLAND-Comode-Kreta-Mainan kanak-Ph. RADIO-Ser- 
vies- Bek. dapur dan masih banjak lain barang2, 

KUTIKA MELIHAT: REBO 25 FEBR. 1953 DJAM 3—6 SORE 

di djalan MERAPI No. 15 bekbd Khan £ 

ka sari Oh GEO.WEHRY & Co., 

“tuk, sudah banjak sa 
bermatjam-matjam kel 
tidak sembuh djuga.: 

kali untuk membasmi 
  3 

  

: Pemberi 

pindah di Dj. SETERAN 51 
1391 dan 2097. 

TT 

dan kursus2 kerdja disamping usaha? 
jang telah ada. 

Seperti diketahui, BRN telah 
mempunjai tempat2 kursus (latihan 
kerdja) seperti penggergadjian, per- 
bengkelart, pertanian dll.-nja jang 
telah. memberi latihan kepada ratus- 
an bekas pedjuang. : , 

Rentjana tsb. diatas mempunjai 
dasar tempo 3. tahun, - dan diduga 
akan makan beaja sebesar Rp. 80. 

  

    Roy : Rogers 281 

- Tahuan 
Diberitahukan dengan hormat, bahwa kantor Fa. SUMA- 

TRA - BORNEO (SUBO) jang bertempat di Purwodinatan 
61/63 Semarang, sedari tanggal .18 Februari 1953 telah 

| Adapun gudang tetap di Purwodinatan 61/63 Semarang. 
Untuk mana harap para langganan mendjadi maklum ada- 

H nja 

| Firma SUMATRA-BORNEO (Subo) 
SEMARANG. 

  

   

      

     

     

Saja pun sembuh sama 
Hingga 

perti sediakala. 

lupa pula saja untuk 
kasih adanja. 

SEMARANG, Telepon No. 
Sipengirim: 
Sud jono 
d/a GEO.WEHRY!& Co. 

PONTTANAK--: K.B     

     
Pontianak,-:8-ApriI 1952. 

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

Sa ja jang bertanda tangan dibawah 
ini Sudjono Djurutulis pada Perusahan Dagang 

N.V. Pontianak. 
Saja sangat merasa girang sekali, 

sesudah sekian JTamanja saja menderita sakit ba- 

Maka se : 
« batuk tjap Bintang Tudjuh kiranja sangat baik se- 

lah 3-hari saja terus memakan obat itu, penjakit 

Dari itu saja pudjikan sekali lagi, bahwa-obat tjap "BINTANG TUDJUH" sangat baik sekali. Dan tak 
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ja memakan obat2 batuk jang 
baran, tetapi penjakit saja 

telah saja mentjobakan obat 
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penjakit (batuk.tersebut, sete- 

  

     
   sekali. : 

badan saja sehat kembali se- 

  

   
    

MN 
U
A
P
 
O
M
A
 
G
A
 
D
A
N
 

aa
 h

p 
Ko

 
R
B
 

L
P
 
O
N
 
G
B
 
M
L
M
 
P
A
D
 

AK
 0
0
 
P
M
 

Me 
ya
 

    

  

       

    

  

    

    

    

mengutjapkan ribuan terima 

  

  

  

     

    
             N.V. 

  

    

   
    

  

Pemberian Taha 

  

Kami menghaturkan diperbanjak. terima kasih kepada 
Saudara2 jang telah menaruh perhatian/memberikan ban- 
tuan lahir maupun bathin, selama perawatan sampai wafat 
nja isteri kami, hingga selesai -dimakamnja pada” tanggal 
18 Pebruari 1953 dipermakaman ,.Josoroto” di Surakarta. 

Mudah-mudahan: Tuhan jang maha Esa memberikan 
| Karunianja kepada Saudara? sekalian, setimpal dengan amal 
Saudara, : 3 

: : Jang berduka tjita, 

R.M. T.P. Mangoennagoro. 
Residen PATI.   
  

  
      ear naraR 

Main mulai tg. 23 s/d 25 Februari 1953 
“Kembali lagi, karena permintaan chalajak ramai 

'sThe Day The Earth Stood Still" 
"0. dng. Michael Rennig dan Patricia Neal 

t SEGERA 

  

  

THEATER 
Phone: 245 DEBRA PAGET 

LL soLo in ,LES MISERABLES" 

    IeRION Ini malam premiere besar 4.45-7.-9.15 (17 th) 
Pesgn tempat: Pagi “dj. 10.—12.— (Tak trima Telefoon) 

GREGORY PECK. SUSAN HAYWARD AVA GARDNER 
INTHE GREATEST LOVE STORY YOU HAVE EVER SEENI 

    

    

  

      IL THINK ILL RETIRE soo ke UEA (SHT 
EARLY. THAT AA an an 
COACH RIDE WAS s£ 

      

TIRING. GOOD NIGHT, 
MN MISTER ROSERS 

Pa aa RS 

  
kereta membikin saja tjapai. Sela- 
mat malam, tuan Roy. 

— Selamat malam nona Keene. 

  

   
    

       

(AMILLIAM, DINNERLL 
BE READY IN FIVE 
MNuTee./,YGU         

     

  

  

  

EATURBS SYNDIG O RIGu “SN SI $ 
BH . — Saja hendak. lekas2 pergi ti-. -« William marilah kitavmd: 

dur. ' Membuat perdjalanan dengan kan dan“hendaknja. “dalam 5 

menit selesai. Ajo kesana. 
— Ja, Abigail. 

IT Kcome on,rov»     
      

    

“FINE THING... 
"LET A FRIEND //oLp HOTEL 
DOWN IN HIS $ 
HOUR OF NEEp/ 

SORRY, WILLIE, 
THREES N 
CROWP! BESIPES, 

jl PON THINGS 

   I PONT. WANTA 
BE ALONE 
WITH HER! 

           

   

  

700 TA 

    TANI 5 

dik kalau begitu....... 5 
Membiarkan temanmu sendiri: 
an, diwaktu dia membutuhkan- 

nja. 
— Register hotel jang tua ini 

dapat mendjadikan batjaan jang 
menarik. 

— Marilah kita makan bersama2, — 
Roy. Saja tidak suka sendirian deng- 
an dia. 
— Sorry, Willie. Tiga orang me- 

rupakan . djumlah jang sial. Disam- 
ping itu saja mempunjai banjak pe- 
kerdjaan. 
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MAKE IE 
| NTEresting |: 

READING! 
"“1g|Scorang laki2 jang ingin mentjari djiwanja 'jang terhilang. 

     
     

   

  

      
ion gemes : EENEST HEMINGWAYS 

SrNowser KiLimanjaro 
corot sr TECHNICOLOR 

  

Jimana ia kehilangan itu? Mungkinkah sedangnja ia berfoja-foja diwaktu #lmalam di Paris: di medan perang Spanjol: di gelanggang adu banteng di Madrid atau dalam rimba di Afrika jang terdapat banjak binatang Badak Serta Gadjah laut ? 
Sebuah film jang adjaib dan bermutu tinggi jang djarang sekali terdapat!       

Ini malam d. m. b. Ini malam d. m. b. 
REX 5.-7.40— At ihj|Metropole 57-09. (13 th) Dane Kan ar Russell Clayton Moore — Pamela Blake in Penak Pangan OST or TORROV .Moonrise Deel IL (Tama 
Akan datang : Djagalan du do (3, tiuh 
Robert Douglas — Roby Aida Mariam — Ali Rahman 
An ON DE" »ALADD INs 

      

| dengan penuh -Rejakinan ditelannj3” tablet- 

| tablet "ASPRO'« Mereka tahu, Ma 

tablet-tablet ini akan. lekas sekali meng- — 

h 

dalam "Sanitape” Iklim jang lembab tdak 1y | 

mempengaruhi sifatnja jang mudjarab itu. 

  

Tablet-tablet "ASPRO" 
pengobatan paling tepat 
untuk sakit haid, jang datang 
setiap bulan pada wanita. 
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ilangkan demam. Tiap tablet dibungkus sd 

TANDA PERNIAGAAN 

Distributir: ,JACOBSON VAN DEN BERG & CO. uv 

Nicholas Prodaet 
  

  
  

Kepada 

World Famous Thabib Fahrudin 

14 Sawah Besar Tif. 3804. G. 

Djakarta. 

| Surat Pudjian 
| Dengan hormat: 

| Saja jg bertanda tangan dibawah ini Basrin 
ngurus harian Koprasie Kp. Matalaja Ngabang. 
merasa girang sekali sesudah sekian lamar 

sebagai pe- 
Saja sangat 

saja menderita 
penjakit Jirian (Spermatorehua). Setelah banjak saja me 
makan -obat2” jang: lain bermatjam2 keluaran, tetapi penjakit 
saja tidak sembuh djuga. 

Maka setelah saia mentjoba obat Jarianol Special untuk 
laki2 lemah jg. didjual oleh Thabib Fahrudin kiranja sangat 

Setelah lima hari saja memakan obat itu, penjakit saja 
pun sembuh sama sekali. Hingga saja dapat bekerdja kem 
bali sebagai sediakala... Dari itu saja pudjikan sekali lagi, bah 
wa obat ,Jarianol, sangat baik sekali, dan ta'lupa pula saja 
mengutjapkan ribuan terima kasih adanja. 

Hormat dari saja, 

BASRIN.   
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| 

| . 

| baik sekali untuk membasmi penjakit saja jg tersebut diatas. 

| 

| 
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5. ET CITY CONCERN CINEMAS 

  

LUX Ini malam premiere (u. segala umur) 
Tn Lex Barker — Dorotby Hart 
INDRA Patric Knowles — Charles Karvin 
5.15-7.15-9.15 2 6 i »Tarzan's Savage Fury“ 

This Year's all New Tarzan Thriller! 
Yungle Perils ! — Guard Taboo !— Diamond Hoard ! 

penuh sensatie! Heibat !— Gempar ! 

  

GRAND 
H9, — 

Ini malam premiere (u. 17 th.) 
Charles Boyer — Irene Dunne 

Charles Coburn 

TOGETHER AGAIN" 
The Year's most Exciting Love! Story 

Kotjak! Lutju ! dan Menggumbirakan ! 
  

“ROYAL Ini malam premiere (untuk 17 tahan) 

de A59. — Margaret Lockwood — Dane Clark 
MARIUS GORING 

#HIGHLY DANGEROUS' 
A Secret mission in an East, Kuropean Country, 

The Story of Francis Conway — Special Agent ! 
penuh sensatie gempar ! 

  

ini malam premiere (u. seg, umur) ROXY 
Ve —9,— tjerita jang sangat menarik-Actie luar biasa! 

film Tiongkok .Yieh Tjhun Sam Hiang” 

Pertandingan silat jang seru! Perkelahian heibat! 

Djiwa bajar - djiwa ! 

  

—. 

Perijetakan Smg. No. 584/111/A/118 
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