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disusul dengan komplikasi 

Ketika dilangsungkan wupatjara pe 
makaman Stalin, perdana menteri 
dan sekretaris-djenderal Partai Ko- 
munis Sovjet Uni, Gottwald meng-' 
hadirinja. Dalam komunike tsb. ta- 
di dinjatakan banjak2 terima kasih 
kepada pemerintah Sovjet Uni, te- 
dah mengirimkan dokter2 untuk me 
rawatnja, bersama2 dokter? Tjeko- 
slowakia jg terpilih. Mendiang Gott- 
wald diadi presiden Tjekoslowakia 
sedjak bulan Djuni 1948, sesudah 

| Presiden Eduard Benes meletakkan, 
djabatannja 3 bulan setelah Partai 
Komunis mengoper kekuasaan. 

Kabinet & presidium par- 
tai bersidang. 

Berita UP dari Wina mengata- 
kan, bahwa menurut siaran Radio 
Praha, perdana menteri Tjekoslo- 
wakia Antonin Zapotocky hari Sab 
tu mengetuai sidang bersama kabi- 
net dan presidium Partai Komunis 
Tjekoslowakia. 
Dalam pada itu tidak disebut? 

siapa jg akan menggantikan Gott- 
wald akan tetapi dengan adanja pe 
ngumuman bahwa Zapotocky me- 
ngetuai sidang tadi, maka bertam- 
bah kuatlah dugaan2 bahwa ialah 
jg akan menggantikan Gottwald. 

Riwajat hidup Klement 
Gotfwald, e 3 

Menurut keterangan? jg dihimpun 
oleh kantor berita AFP di Paris, 
Klement Gottwald adalah salah se- 
orang penegak Partai Komunis Tje- 
koslowakia, ketika tahun 1921, bu- 
lan Mei. 
Orang2 tuanja adalah petani2 js 

beragama Katholik Roma, didesa 
Dedice. Mereka berkehendak supaja 
Klement mendjadi pendeta, akan te: 
tapi ketika masih muda ia sudah 
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   | Wafat 4 
Presiden Klement Gottwald Meni nggal 

Hari Saptu Akibat Sakit Paru2 
PRESIDEN TJEKOSLOWAKIA, Klement Gottwald, telah 

inggal pada hari Sabtu, tepat pada djam 10.00 GMT, (pk. 17.30 
| Djawa — Red. S.M.), dim istana Hradcany di Praha. Di- 
ng mendjabat presiden republik Tsekoslovakia, Gottwald dja 

panglima tertinggi dari angkatan perang Tsekoslova- 
, is-djenderal dari partai komunis Tsekoslo- 

yakia dan kepala dari Politburo dan Orgburo. Ia mendjadi ,,Statin 
dari komunis Tsekoslovakia”. Telah diwartakan radio Praha ketika 
malam Sabtu j.l. bahwa Saran na mandar penjakit 
pneumonia (radang paru2) dan pleuritis (radang selaput paru2), js. 

an kos Ka Sindaaa didalam tubuh Ginternal hae- 
morrhage) dan achirnja ia djatuh pingsan. Ia mentjapai usia 56 th. 

1943 Gottwald berdjumpa dengan 
Presiden  Benes, jg mengundjungi 
Moskow dari London. Mereka me- 
rundingkan dasar2 daripada suatu 
program ' pemerintahan.  Perundi- 
ngan ini berachir pada tgl. 5 April 
1944, - dengan ditandatanganinja 
Program Kosice”, jg mendjandjikan 
tempat2 penting. kepada kaum Ko- 
munis,, didalam - ekonomi nasional 
Tjekoslowakia. 
Sesudah pemilihan jg pertama ka 

Ti diadakan setelah  Tjekoslowakia 
dibebaskan dari tjengkeraman Djer- 
iman Hitler, Gottwald diangkat dja 
di perdana menteri dan djabatan 
ini dipegangnja sampai Februari 
1948, ketika Benes "menerima baik 
pembentukan pemerintahan Komu- 
nis dengan nama ,,Front Nasional 
ig sudah ditindjau kembali”. 

Djuli 1948, tgl. 10, Benes mele- 
'takkan djabatannja - dan 4 hari se- 
sudah itu Gottwald dipilih sebagai 
presiden Tjekoslowakia. 

Sekitar penjakit Gottwald. 

Seterusnja dapat dikemukakan di 
sini, bahwa ketika tgl. 11 Maret jl. 

Gottwald tiba kembali di Praha se 
sudah menghadiri pemakaman Jo- 
sef Stalm di Moskow. Mungkin se- 
kali ia diserang selesma berat keti- 
ka ada di Moskow, jg hawanja sa- 
ngat dingin itu dalam musim semi 
ini. Ketika hari Kemis jl. ia dise- 
rang radang paru2 dan penjakitnja 
ini bertambah men-djadi2 hingga 
ketika tgl. 13 Maret jl. dikeluar- 
kanlah komunike resmi jg pertama 
mengenai keadaan  kesehatannja. 
Dari Moskow didatangkan seorang 
dokter bernama “ Professor  Boku- 
lev. Ia bernama2 10 orang. dokter 
lainnja mepandatangani bulletin ter   mendjadi anggota Partai Sosial De- 

Ketika Perang “Dunia 1 Gottwattr/ 
masuk tentara  keradjaan Austria- 
Hongaria: sesudah 'achir perang 1. 
ia menggabungkan diri dalam su- 
ratkabar partai Sosialis Demokrat 
»Suara Rakjat”. 

Partai Komunis Tjekoslowaki: 
terbentuk sesudah timbul perpetja- 
han dalam Partai Sosial Demokrat 
ketika 14 Mei 1921, oleh Dr. Sme 
ral dan Antonin Zapetocky, perda 
na menteri jg sekarang. Gottwalc 
segera mendjadi anggota partai bari 
ini, tetapi sebagai anggota biasa. 

Tahun 1928 Gottwald di pi 
lih djadi anggota parlemen, seba 
gai wakil Komunis. Dalam parta 
dilakukan pembersihan? dan. Gott- 

etika kongres ke-5 dalam bu 
929 dipilih djadi ang 
omite. 

“ pertama kalinja ber- 
ngan Stalin. ketika tahun 

“waktu mengundjungi Mos 
kow sebagai utusan P. Komunis 

Ketika 

Hitler menjerbu 
dalam tahun 1939 

Gottwald melarikan diri ke Mos- 
kow dan selama Perang Dunia II 
berkobar ia tinggal disana -bersa- 
ma2 kawan2nja, Nejediy, Rudolf 
Siansky, Kopecky dll. Selama ada 
di Moskow ini, Gottwald dipilih 
djadi ketua partai. Dalam tahun 

Golak Albania 
Gerakan Gerilja Siap Utk 

Adakan Revolusi? 

SEORANG bekas anggota di- 
nas penjelidikan rahasia Albania 
dengan pangkat kapten mene- 
rangkan di Degrado, bhw. ror- 
bongan2 ber jata dibawah ta 

. nah pada waktu ini sedang mela 

    

    

   

“tentara Djerman 

  

nungan dan hutan2 di Albania, 
tetapi pemerintahan komunis di 

kaman Stalin, “Gottwald- berdiri 

  negara ini dengan tangan besi 
melakukan kekangannja atas rak 
jat disana, Orang itu ialah kap- 
ten Soyili jang berasal dari Tira 
na, ibukota Albania, 
Dalam konperensi pers di Bel- 

grado, kapten Soyili menerangkan 
bahwa ia sendiri pernah mendapat 
kontak gerakan perlawanan di Al- 
bania dan menurut keterangannja, 
perdana menteri Hoxha di Albania 
telah mendjalankan tindakan2 ke- 

i, terutama mereka jg berdiam di 
dekat tapal-batas. 
Menurut dua buah harian di Pa- 

ris dewasa ini sedang menghembus 
angin revolusi dari Albania. Alba- 
nia diproklamirkan sebagai  repu- 
blik dalam tahun 1946 dan sediak 
pemilihan2 “dalanr bulan jg lampau 
kaum komunis mempunjai kelebi- 
han suara dalam .parlemen. 

Kapten Soylli menerangkan, bhw 
perlawanan terbesar dialami dibagi: 
an Utara. Sekalipun pelbagai rom- 
bongan pemberontak tidak beker- 
dja sama satu dengan lainnja dan 
djuga tidak mempunjai rentjana2 
teratur, namun setiap hari tambah 
terasa kegiatan2 mereka. Kapten 
Soylli seterusnja menerangkan, bah 
wa semua instansi militer dan sipil 
di Albania, terhitung pula markas- 
besar tentara, berada dibawah pe- 

achir mengenai keadaan Gottwaild. 
Ketika menghadiri upatjara pema 

ar 

  

ekoslo- 

        
         
       

menteri, serta per ga 
marsekal Voroshilov s 
nik dj 
politik dalam dan luar nege 
kaman djenazah Stalin Dana | 

  

mengadakan 

Darwis 
Djamin 

Diusulkan Djadi Menteri 
Pertahanan 

  

PUSAT Gabungan Organisasi2 
Pedjoang Bekas Bersendjata R. 
I. jang menurut  keterangannja 
meliputi 23 organisasi sentral dan 
6 organisasi lokal, dalam rapat- 
nja tg. 13/14 Maret jl. telah me- 
mutuskan, mendesak kepada pe 
merintah supaja segera mengisi 
lowongan djabatan Menteri Per- 
tahanan, dan bila belum ada pi- 
lihan oleh organisasi tersebut di- 
kemukakan ' tjalon Darwis Dja- 
min, bekas Laksamana III Pang- 
lima, Angkatan Laut Re 
Indonesia di Tegal, Pekalongan 
dan Tjilatjap. Putusan tersebut 
diambil dengan mengingat a. |. 
makin menghebatnja gangguan2 
keamanan dan belum djuga da- 

  

Oktober. : 

lin dari Djerman Timur, Presiden 
Dierman Timur, Wilhelm  Pieck, 
kini diduga sedang sakit keras. 

Pieck kini berusia 78 tahun dan pa 
da pertengahan bulan Pebruari, se 
kembalinja dari pekan olah raga 
musim dingin di Oberhof, ia kabar 
nja mendapat ,,serangan” dari pe 
njakit jang dideritanja sekarang ini. 
Akan tetapi sampai saat ini tidak 
ada sesuatu keterangan resmi ten 
tang hal ini. Suatu hal jang diang 
gap merupakan petundjuk pula da 
iam hal ini ialah kenjataan, bahwa 
Pieck, sebagai seorang djago - tua 
komunis jang kenal baik dengan 
Stalin, tidak turut menghadiri upa   samping menteri pertahanan Sovjet 

Marsekal Bulganin dan menteri 
luar negeri Molotov. 

Pres. Djerman Timur sa- 
kit keras? 

Sementara itu United Press me 
ngabarkan dari Beriin, bahwa me 
urut berita2 jang sampai di Ber 

tjara pemakaman djenazah kawan 

nja di Moskow baru-baru ini. Akan 
tetapi anehnja surat? kabar Djer 
man Timur pada hari Saptu me 
muat suatu karangan mengenai ha   ri ulang tahun jang ke-70 dari me 

ninggalnja Karl Marx jang ditanda 
tangani oleh WilhelIm Pieck. 

  

Menghina Islam 
Utjapan Seorang Pemb. Insp. Polisi 

Jang Menjakitkan Hati 

RAPAT PROTES ,,Panitia Pembela Kesutjian Islam” Minggu pa- 
gi kemaren, jang diselenggarakan digedung bioskop ,.Capitol” dan di- 
kundjungi tidak kurang 5000 ummat Islam kota Pontianak dan daerah 
sekitarnja telah menjetudjui dengan suara jang gemuruh suatu protes 
jang ditudjukan terhadap pembantu inspektur polisi kl, H Heinnike, jang 
pada bulan Djanuari j.l oleh rapat, 
telah menghina agama dan ummat Islam dengan "kata2 sbb:: 
jang menjebabkan adanja pelafjuran, 

menurut keterangan saksi, dianggap 
»Islamlah 

umpamanja di Djawa, karena 

Islam memudahkan pertjeraian dengan talak”. Heinnike kini telah dipin- 
dahkan ke Ketapang, sedangkan penghinaan tadi, menurut tuduhan, 
diutjapkannja ketika ia masih berkedudukan di Sambas. 

Polisi telah ikut tjampur ta- 
ngan dalam perkara ini. Saksi jg. 
mengaku mendengar keterangan 
Heinnike telah diproses-perbal, 
demikianpun Heinnike sendiri, 

jang menjangkal telah menjata- 
kan utjapan menghina seperti jg. 
dituduhkan itu. Menurut ketera- 
ngan, penghinaan tadi diutjap- 
kan oleh Heinnike, ketika ter- 

djadi suatu perkawinan paksa 
antara seorang gadis Sambas, jg. 
beragama Islam, dengan seorang 
Polisi Perintis jang lain agama- 
nja..Sungguhpun sigadis tadi Su- 
dah tjemar, tapi ajahnja hanja 

| menjetudjui suatu .. perkawinan 
setjara Islam. Dalam soal kawin 
paksa ini tersangkut pula patih 
Sambas jang telah memaksa dan 
mendesak ajah gadis tersebut 
jagar  menjetudjui perkawinan 
anaknja melalui burgelijke-stand. 
Si ajah tetap menolak, dan kata- 

nja, biar ditembak mati sekali- 
pun dia tidak akan menjetudjui 

perkawinan  anaKnja diluar Is- 
lam. Djika toch perkawinan dila- 
kukan | “melalui burgelijke-stand 
maka si ajah tidak akan menga- 
kui anaknja lagi. 

Karena “ sikapnja ini, maka 
ajah gadis tersebut ditjertja oleh 

patih Sambas dengan menama- 
|kannja binatang” dan tidak 
waras otaknja”. Achirnja perka- 
winan dilangsungkan djuga, Sse- 

telah gadis tadi melahirkan anak 
|dirumah. sakit. Perkawinan itu 
melalui burgelijke-stand, sedang- 
kan hubungan antara ajah dan 

|anak putus sama sekali. 

kedjadian  diataslah 
mengeluarkan 

Setelah 
baru  Heinnike kan 
utjapan jang dipandang sebagai 
suatu penghinaan atas agama 
dan ummat Islam. Penghinaan 
ini diutjapkan dihadapan seorang 

jang berani mengangkat sumpah. 

Saksi ini telah diproses-perbal 

oleh polisi Pontianak dan. kebe- 
tulan dia djuga seorang pegawai   ngawasan para opsir Sovjet Rusia. 

(Reuter). 
polisi keresidenan Pontianak jg 
pada peristiwa diatas berada di 

Sambas. Sebaliknja Heinnike te- 
lah diproses-perbal di Ketapang, 
tetapi tetap menolak tuduhan 
bahwa dia telah menghina aga- 
ma dan ummat Islam. 

Rapat umum kemaren pagi itu 
telah mengambil keputusan: un- 

tutan kepada jang berwadjib 
agar Heinnike jang bersang- 
kutan dihadapkan dimuka hakim 
dan kemudian mengeluarkannja 
dari Kalimantan Barat. ,,Panitia 
Pembela Kesutjian Agama Is- 
lam” pun sedang menjiapkan 

bahan sekitar tersangkutnja pa- 
tih Sambas dalam peristiwa ka- 
win paksa ini dan akan menun- 
yut agar patih tersebut diperiksa 
serta dipindahkan dari Kaliman- 
tan Barat. 

Rapat umum protes berachir 
diam 10.30 dengan tidak terdja- 
di suatu insiden “apapun, sung- 
guhpun sentimen umum. 

Sovjet Uni akan tetap ditudjukanuntuk men 
perdagangan dengan semua & 

pat diselesaikannja peristiwa 17 

Djuga tuntut patih dipindah 4 

tuk mengadjukan protes dan tun-. 

   

      
      

    

  

        

i Minggu menjatakan bahwa 
adakan persetudjuan damai, 
masalah jang penting dengan 

eri Malenkov memberi keterangan Malenkov 

menja     
perang 

egara atas dasar 

  

    

   

salah seotang pemimpin jang pan- 
dai berpidato, berbitjara dengan kc- 
tegasan dan kepertjajaan dengan ti- 
“dak terputus2. Ia berulang2 mene- 
kankan . bahwa pemerintah Sovjet 
akan meneruskan politiknja jang te- 
gas dan bertudjuan damai. Kata 

tjaja bahwa  tudjuan perdjuangan 
mereka adalah benar, 
mereka tidak dapat dipetjah2kan, 
dan bahwa pemerintah Sovjet akan 
mengerahkan semua tenaganja un-' 
tuk memperkuat negara dan menda- 
patkan kesedjahteraan. dilapangan 
kebudajaan dan materiil, serta un- 
tuk mendjamin kehidupan jang be-: 

bas dan bahagia bagi semua rakjat 

£ 
didunia”. Kata2 Malenkov ini di- 
sambut dengan tepuk jang lama oleh" 
hadlirin dengan berdiri. Seluruh 
korps diplomatik serta tamu2 lain- | 
nja jang menghadliri sidang, terma- | 
suk utusan2..Amerika,. Inggris dan: 
Perantjis ikut berdiri “dalam - pe- | 
hjambutan terhadap bagian pidato | 
dari Malenkov ini. 

Pidato Malenkov jang memakan 
waktu setengah djam itu seringkali 
disambut oleh tepuk tangan jang 
|lama, terutama ketika ia mengata- | 

internasionalpun 

dipetjahkan dengan ' mengadakan 
persetudjuan, jang menurut Malen- 
'kov dapat diadakan dengan Ame- 
rika Serikat maupun dengan nega- 
ra-negara lainnja. Beria jang ke- 
mudian berbitajra menegaskan kec- 
pada para anggota Sovjet Tertinggi 
bahwa pemerintah Sovjet jang di- 
pimpin oleh perdana menteri Ma- 

lenkov akan bekerdja .,berdasarkan 
kepertjajaan sepenuhnja akan  ke- 
kuatan dan kebenaran dari poliiik- 
aja.” 

“ Dikatakannja, bahwa rakjat Sovjet 
akan menjokong: politik luar negeri 
pemerintah jang bertudjuan mentie- 

peperangan dan - memelihara 
perdamaian, serta politik dalam ne- 
geri untuk membangun dan- meng- 
adakan pertahanan? jg. lebih kuat. 
Sidang Sovjet Tertinggi kemudian 
mengadakan pengheningan  tiipta 
selama 1 menit untuk memperingati 
meninggalnja presiden Tiekoslowa- 
kia Clement Gottwald, dan satu 
menit lagi untuk memperingati 
mendiang Stalin. 

  

Suatu gambar radio-photo dari Mos- 
kow. Tampak . djenazah almarhum 
Marsekal Jozef Stalin sebelum dima 
kamkan, diletakkan di gedung Sa- 
rekat. Sekerdja Moskow, untuk di- 
beri penghormatan jang terachir. 
Menurut “kabar, ada 500.000 orang 
jang datang “menjatakan "hormatnja 
kepada almarhum Stalin  digedung 
ini. Tampak “disebelah kiri. pemim- 
pinspemimpim tertinggi Sovjet' Russia 
jang siang-malam. mengawal djene- 
zah2 dari kiri-ke-kanan: menteri lu- 
ar negeri. Molotov, wakil. perdana 
menteri. Lazar Kaganovich, menteri 
pertahanan Nikolai Bulganin, presi- 
den USSR - Klementi  Voroshilov,   

  

  
menteri dalam negeri merangkap 

keamanan Eaurenti Beria dan per- 
dana menteri. Georgi Malenkov. 

elaskan dalam pidatonja ketika 
r menjatakan bahwa politik luar negeri 
am memelihara perdamaian, ' serta. utk. 
hak2 jang sama. ra h Ra gap 

' Malenkov jang terkenal sebagai 

persatuan j , 

3 berhubung 

kan bahwa tidak ada satu masalah | 
jang tidak dapat | 

. sebagai ketua dewan 
wakil2 ketua. Pengangkatan 

ai | 
uk menggantikan Nikolai Shver- | 

2 lagi menegaskan azas2 . dari 
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“wa Bantah 
Malenkov, ,.rakjat Sovjet dapat per- | Terasa Tak P etnah ! Ki | 

bungan Dgn APRA 

| DALAM keterangan tertulis 
ng disampaikan kepada Antara, 
- A. A. Moh. Moesa Soeriakar- 

talegawa, - bekas Menteri Perhu- 
bungan merangkap Menteri Keha 
kiman a. i. Negara Pasundan, 
menjatakan, bahwa ia sama se- 

“kali tidak mempunjai ' hubungan 
dengan gerakan APRA dan bah- 
wa ia tidak mengetahui perihal 
Ba itu. Keterangan diatas 
iberikan oleh Soeriakartalegawa 

dengan keterangan2 
saksi2 Najoan dan Burger dalam 
pemeriksaan perkara Sultan Ha- 
telah mengadakan hubungan dgn 
mid baru2 ini, seolah-olah ia 
Westerling dan APRA. 

. 3s Oleh Soeriakartalegawa dikatakan, 
bahwa ia tidak kenal dan tidak ta- 
hu kepada Najoan dan Burger. Ru- 
pa Najoan baru ia tahu dari surat 
kabar, sedang sampai sekarang “ia 
tidak tahu bagaimana rupa Burger. 
Djuga ia tidak kenal kepada Wes- 

terling. Dikatakan selandjutnja oleh 
Soeriakartalegawa seperti berikut: 
»Sebelum kedjadian APRA, saja 

sering pergi ke Hotel Preanger di, 
Bandung untuk menemui R. Soeio- 
s0, ketika itu mendjadi Ketua Frak-: 

“si Indonesia di Parlemen Pasundan | 
“dan sekarang bupati jang diperban- 
tukan di Gubernuran di Semarang. 
Saja belum pernah melihat atau 

   

  

  

Nu dengan Westerling dan 
tidak tahu in rupanja, mes- 

ny itu tinggal: 
di Hotel 

ig 

Maria Dja- 
di Mariop" 

Lagi Seorang Wanita Be- 
rubah Djadi Laki2 

HARIAN ,,Giornale d'Italia” 
mengabarkan pada hari Djum'at 
i., bahwa seorang gadis Italia 
berumur 18 tahun kelaminnja 
telah berobah mendjadi kelamin 
laki2 setelah mengalami suatu 
rangkaian operasi dirumah sakit 
Milan. Gadis tersebut bernama 
Anna Maria Delia, dilahirkan da 
lam tahun 1935, dan tertjatat se- 
bagai anak perempuan dalam ki- 
jab pentjatatan djiwa. Dikatakan, 
bahwa ja mendjadi laki2 setelah 
mengalami 18 operasi jang dilaku 
kan oleh seorang ahli-bedah Ita- 
lia jang sudah terkenal dalam hal 
ini. orang tuanja kini sedang me- 
njiapkan segala surat?2nja untuk 
:merobah nama Anna Maria men 
-djadi Mario. 

  

G O 
Sdr. Prajata 

. Tewas 
Dalam Ketjelakaan Con- 

vair Diwilajah India 
SEBUAH pesawat terbang 

Convair kepunjaan kongsi pener 
bangan Pakistan ,,Orient - Air- 
ways” hari Sabtu diketemukan 
telah djatuh di Kalashahr dekat 
Junakatti, diwilajah India. Demi 
kianlah diumumkan pada malam 
Minggu di Karachi.  Seterusnja 
diterangkan bahwa. ke-enambejas 
orang jang naik pesawat tadi — 
11 penumpang dan 5 anakbuah 
— semuanja tewas, diantaranja 
terdapat RR. Prajata, sekretaris 
ke-3 dari kedutaan besar Indone 
sia. Dalam pada itu tidak disebut 
sebut negeri tempat kedutaanbe- 
sar Indonesia tadi.   
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    Bandung terhadap 

djur. 

Seorang penghubung D. I. 
dgn ,,luar negeri” dimuka 
hakim. 

Sebelum  memriksa saksi ketiga 
Ijet Hidajat, pada permulaan si- 
dang ketua dan djaksa memadjukan 
pertanjaan kepada saksi Uso alias 
Idris, apa sebab ia sehabis berlang-. 
sungnja perundingan” antara Sa- 
nusi ' Partawidjaja dan - Affandi 
Ridhwan turut kembali ke Bandung. 
Pertanjaan ini didjawab, karena ia 
mau pulang ke Tjililin tempat 
resmi melakukan — pemerintahan”. 
Saksi Ijet Hidajat ' alias - Suparman 
jang menurut. pengakuannja sete- 
lah diperhentikan — dari ,,djabatan 
bupati D-I. Bandung “djadi seorang 
amtenar. penghubung D.I. dengan 

konsulat2 asing” dalam. pemerik- 
saan ini kelihatan banjak berputar- 
putar atau memberikan... djawaban 
jang tidak djelas, sehingga ketua 
terpaksa berulang-ulang  memadju- 
kan pertanjaan. 

Saksi sedjak Oktober 1952 ada 
dalam tahanan, tinggal  didjalan 
Buah-batu kota Bandung, seorang 
keluaran H.I.K., menurut pengaku- 
annja telah tiga kali dipanggil oleh 
Sanusi Partawidjaja didaerah Tji- 
andjur. Saksi kenal kepada terdak- 
wa sedjak tahun 1947 pada kon- 
perensi  Masjumi, kemudian ber- 
-djumpa lagi ditahun 1949 ketika 
ke Bandung datang M. Natsir seba- 
gai ,,anggota delegasi R.I. di Dja- 

djadi anggota PSII setelah keluar 
dari Masjumi. 

Sebab apa ia dipetjat dari djaba- 
tan. ,,bupati D.I.” saksi katakan. 
karena sedjak ,.kedaulatan ia tidak 
aktip lagi, tidak mau  djalankan 
tugas dan tidak mau pindah ke- 
gunung”. 

Ketua bertanja: Kenapa mena-' 
ruh simpati kepada gerakan D.1.? 

Saksi: Karena perlu kerahkan te- 
naga menghadapi Belanda, . dan 
perdjoangan dengan "angkat sendja- 
ta hanjalah dilakukan oleh T.LI. 

Atas pertanjaan ketua. kenapa 
saksi untuk perdjoangan tidak mau 
pindah kegunung, didjawab,. bahwa 
ia mengakui telah ada kedaulatan 

-nja proklamasi 'N.LI. sehingga ia 
berpendapat  adanja ,,staat in de 
staat”, 

dan saksi, sebelum sampai kepada 
pemeriksaan jang langsung menge- 
nai kundjungan Affandi - Ridhwan 
ike Sanusi Partawidjaja oleh saksi 
banjak dikemukakan tentang kedu- 
dukannja sebagai pegawai D.L” 
selama masa 1947 — 1949. (Kete- 
-rangan tentang ' lamanja pegang 
.djabatan itu, tidak “djelas  dikata- 
kan). 

| Dikatakan antara lain, bahwa se- 
djak hidjrahnja T.NJ. dari Djawa 
'Barat ja oleh satu komperensi Ma- 
sjumi jang selandjutnja dibubarkan 
dan diganti nama dengan Madjelis 
Islam, saksi telah diangkat djadi ke 
tua Madjelis Islam Bandung. Djaba 
tan ini menurut saksi djuga dirang- 
'kap dengan djadi ,,bupati D.I. di 
Bandung” selama masa pendudukan 
'sampai tahun 1950 dan sedjak itu 
ia dipetjat (tidak terang Red). 

Atas pertimbangan apa saksi mau 
djadi ,,bupati D.I.” dikatakan, ja- 
lah karena Waktu itu masih ada ten 
tara Belanda dan setelah ,,kedaula- 
tan” ia tidak aktip lagi, terus dipe 
tjat. Kata saksi, dulu-dulu (?) ia per 
mah diberi tugas oleh M. Natsir, ka 
tanja delegasi RI. di' Djakarta, su- 
paja mengadakan perundingan dgn 
D.I, untuk menghentikan pertempu 
ran ,,kita dengan kita.” 

Mendjawab pertanjaan ketua, sak 
si katakan: ketika sedang dilang- 
sungkan Konperensi Medja Bundar. 
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nghubung D.I. 
Dgn Luar Negeri 
IMemberi Persaksiannja Dlm 
- Perkara Affandi Ridwan 
Dr. Sukiman Dan Moh. Natsir 

kuti Djalannja Pemeriksaan fx 
PEMERIKSAAN jang keempat kali oleh Pengadilan Negeri 

rkara. Affandi Ridhwan. hari Sabtu telah se. 
lesai. dengan pemeriksaan saksi2 dan pemeriksaan selandjutnja di- 
undurkan lagi sampai tg. 21 Maret, dimana ketua R. Harsojo akan 
memberitahukan apakah perlu tidaknja 
berhubung dengan permintaan terdakwa ,,karena akan ada ketera- 
ngan2 jang mengenai rahasia negara”. Sidang pemeriksaan hari ini 
dihadiri djuga oleh M. Natsir dan Dr. Sukiman 
luan itu tiba di Bandung dari Djakarta. 

| sidang2 jang lalu perhatian dari kalangan Masjumi, GPII dan pe- 
nonton2 lain tetap besar. Sampai hari Sabtu sebagai saksi telah di- 
periksa Uso alias Idris ,,wakil bupati D.I.” kabupaten Bandung, H. 

| Sachdia seorang pedagang bahan2 bangunan, Ijet Hidajat ,,bekas 
bupati D.I. dan penghubung D.I. dengan luar 
Sulandjana seorang ,,anggota staf D.I. bataljon 2 didaerah Tjian- 

karta”. Ketika ia ditangkap masih| 

dan baginja tidak masuk akal ada-|   
Dalam tanja-djawab antara ketua . 

  

Edisi 
  

  

ORE 
DENGAN BERITA? TERACHIR 

  

  

Mengi- 

" 

diadakan sidang tertutup 

jang untuk keper- 
Selain itu, seperti pada 

negeri” dan Ijan 

Nota-keamanan kabi- 
net Wilopo? 

Pemeriksaan selandjutnja ada 
lah mengenai bepergian saksi ke 
daerah Tjiandjur bersama2 dgn 
terdakwa Affandi Ridhwan jang 
menurut saksi karena ada pang 
gilan dari Sanusi  Partawidjaja 
dan harus datang bersama2 den 
Affandi Ridhwan. Sebabnja ia 
mau memenuhi panggilan — di 
sini saksi berputar2 memberikan 
keterangan sekitar perasaan ta- 
kut dan tidak — menurut saksi 
ialah karena ia tertarik dengan 
akan adanja perundingan untuk 
mentjari penjelesaian keamanan. 
Katanja ia selalu optimistis ten 
tang akan. adanja penjelesaian, 
apalagi karena ia tahu, bahwa 
terdakwa adalah mempunjai ke 
dudukan dalam ,,panitia keama 
nan sedang mengadakan perundi 
ngan itu berdasarkan nota-keama 
nan kabinet Wilopo...... 5 

Pemeriksaan  selandjutnja  ditu- 
djukan kepada sekitar  terimanja 
»Surat panggilan” jang dibawa 
oleh saksi Uso. Djuga disini saksi 
nampaknja ragu2 memberikan ke- 

  

II Memihak 
Barat 

| 
4 

'Sikap Jugoslavia Bila 
Petjah Perang 

GEORGE ALLEN, bekas duta 
besar Amerika di Yugoslavia, 
hari Djun'at menerangkan bah 
wa negara2 Barat ,,boleh pertja 
ja” bahwa Yugoslavia akan ber 
diri berdampingan dengan Barat 
bila timbul sesuatu peperangan 
dengan Sovjet Uni. Allen menja 
takan, bahwa negara2 Barat 
boleh pertjaja kepada Yugoslavia 
sebagaimana pula dia pertjaja ke 
pada sesama negara Baratnja. 
George Allen adalah seorang di 
piomat jang berpengalaman iang 
kimi telah diangkat sebagai duta 
besar baru Amerika untuk India. 

Ia menerangkan, bahwa ia akan 
tinggal beberapa lamanja di Washing 
ton guna menjelesaikan beberapa 
masalah Yugoslavia jang masih per 
lu diselesaikan. Kemudian ia memer 
lukan lagi waktu empat minggu Ia 
manja untuk mempeladjari persia- 
pan2 untuk pekerdjaan jang harus 
dilakukan pada djabatannja jang ba 
ru nanti, sesudah senat mempetku 
at pengangkatannja. Allen mengata 

kah serangan2 baru2 ini terhadap 
pesawat2 Amerika dan Inggris di 
Djerman adalah sebagian daripada 
rentjana Sovjet Uni untuk menim- 
bulkan peperangan, akan tetapi me 
nurut pendapatnja, adalah bodoh un 
tuk menarik kesimpulan demikian. 
Tapi peristiwa ini menurut Allen pas 
ti menundjukkan, bahwa seseorang 
jang mengira bahwa negara2 Barat 
boleh bersikap lemah sesudah Stalin 
meninggal dunia, adalah chilaf sa- 
ma sekali. (UP). 
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dakwa Affandi 
itu dua-duanja 
mata). 

Soal-djawab jang agak ruwet dan 
pandjang timbul lagi antara ketua, 

djaksa dengan saksi, karena " saksi 
nampak berputar2 dan tidak djelas 
memberikan — keterangan 
apa jang telah dibitjarakan dalam 

Ridhwan, - waktu 
mengeluarkan air 

     terangan jang djelas, apakah sebe: 
lum berangkat berunding dulu de-, 
ngan terdakwa Affandi Ridhwan | 
atau tidak. Tetapi saksi mengemu- | 
kakan, bahwa sebabnja ia pergi | 
menemui Sanusi Partawidjaja ialah | 
karena takut berhubung dengan te- | 
lah. adanja pernjataans dari “pihak: 
D.I... bahwa ia ,,vogelvrij ver- | 
klaard”. 

Ketua dalam soal ini  menekan- | 
kan pendapatnja, bahwa tidaklah | 
logis didalam keadaan takut be- | 
rangkat djuga dan kenapa tidak 
memberitahukan kepada polisi atau | 
jang berwadjib dikota Bandung. 
Mendjawab pertanjaan, saksi me- | 

ngakui kenal kepada Uso sebagai | 
»Wakil bupati D.I.”. | 

Tentang perdjalanan dan 'adanja | 
pertemuan . didaerah Tjiandjur de- | 
ngan Sanusi  Partawidjaja,. saksi | 
antara lain mengatakan, bahwa | 
ketika Sanusi Partawidjaja  berha- | 
dapari dengan Affandi Ridhwan, 
telah saling-rangkul. (Menurut ter- | 

| djelasan tentang apa jang 

| kem, 

sperundingan dengan Sanusi : Par- 
tawidjaja”. 

Saksi sendiri, katanja tidak turut 

berbitjara, hanja pernah ditanjakan 
tentang ,,djiwa Affandi Ridhwan” 

Menurut: pengakuan saksi pada 

pemeriksaan polisi, dalam pertemu- 
an itu Sanusi- Partawidjaja telah 
menanjakan kepada Affandi Rid- 
hwan tentang. ,,situasi dikota Ban- 
dung”. Atas “dasar “pergaktan di 
muka polisi itu ketua meminta pen- 

disebut 
»mengenai diri kolonel Kawilarang, 
kedudukan  kesatuan/djumlah ba- 
njaknja dan persendjataan TNI 
jang kata saksi telah diterangkan 
oleh Affandi Ridhwan atas perta- 

|njaan Sanusi Partawidjaja. 
Setelah berputar2 antara  djawa- 

ban ja dan tidak dan sikap bung- 
saksi achirnja “ mengiakan 

pengakuannja dimuka polisi jang 
telah menerangkan, bahwa Affandi 
Ridhwan memberikan keterangan 
tentang diri kolonel  Kawilarang 
dan kesatuan? T.N.IL (Keterangan 
saksi ini dibantah oleh terdakwa). 

(Akan disambung) 

  

Mobilisasi Umum 

Thai-B 

hari Djun'at mengumumkan ber 
di Kengtung tertanggal 11 Maret 
dinjatakan, bahwa orang2 Tiong 
batasan Yunnan-Thai-Birma sere 
ngan bunji perintah terachir jan 
besar Kuomintang di Chiengrai 

Eiembak 
Mat Hitam 
Dapat Sendjata 

Dari Luar? 

DENGAN TEWASNJA kepa- 
la garong didaerah Tanggerang 
Mat Hitam jang kena tembak 
baru2 ini oleh anggota2 tentara 
dari ,,Kala Hitam”, kedjahatan2 
didaerah tsb. belakangan ini ter 
njata berkurang, demikian  dite 
rangkan oleh polisi bagian krimi 
nil Djakarta. Diterangkan selan 
djutnja selain kepala tadi, behe 
rapa anak buahnja djuga sudah 
ditangkap atau terbunuh. Diwak 
tu pemeriksaan polisi banjak jg 
mengaku dan  menundjukkan 
orang2 jang memaksa mereka ber 
buat sesuatu kedjahatan. 

Ditzrangkan bahwa perkara 
anggota2 gerombolan Mat Hi- 
tam itu akan diadjukan kepenga 
dilan seorang demi seorang, dgn 
tidak menanti komplotan gerom 
bolan itu tergulung sama sekali, 

Fihak polisi menaruh dugaan 
keras, - bahwa gerombolan ini 
mempunjai kaki-tangan jang '.ti- 
dak mudah dapat dikenal”. Ini 
antara lain terbukti dari penjer- 
gapan2 jang dilakukan. Setelah 
menerima laporan ',,tegas” pen- 
djahat2 jang ditjari seringkali su 
dah ,.terbang”. Selandjutnja  ke- 
ras pula dugaan bahwa gerombo- 
lan ini mempunjai ,,pengendali” 
jang tjerdas dibelakangnja. Sam- 
pai sekarang penjelidikan2 masih 
terus dilandjutkan. Pun mereka 
mempunjai sendjata2 modern jg, 
mungkin datang dari ,,luar”.   

Diadakan Oleh Kuomintang Di Yunan- 
irma ? 

HARIAN berbahasa Inggeris ,,Nation” jang terbit di Rangoon 
ita dari seorang korespondennja 

1953. Dalam berita tersebut 
hoa anti-komunis didaerah2 per- 
ntak telah dimobilisir sesuai de- 
g langsung berasal dari markas 
di Thai Utara. 

Perintah tersebut ditandatanga 
|hi pada tgl. 1 Maret oleh djende- 
ral Liu Kuo Chwan jang mem- 
berikan instruksi, bahwa semua 
warganegara Tionghoa jang ber- 
diam didaerah2 bersangkutan se- 
lama enam bulan harus memper- 
oleh latihan milisi setjara giat 
dipelbagai pusat latihan milisi jg. 
terbagi di 21 sektor pertempuran. 
Kepada semua rekrut didjandji- 
kan upah bulanan jang sama ni- 
lainja dengan 10 dollar Ameri- 
ka, dua stel pakaian seragam un- 
tuk pertempuran, sepasang pakai 
an sipil dan ransum diserta pula 
djandji bahwa setiap orang 
.Inemperoleh hak “untuk turut 
menentukan masa-depan  tanah- 
air dalam  lapangan2 pertanian, 
perindustrian dan politik sesu- 
dah komunisme dikalahkan”. Se- 
lain itu terdapat pula sebuah pe- 
rintah lain untuk menerima rek- 
rut2 dari semua kebangsaan ' gu- 
na pembentukan tentara ' ke-33 
jang tjoraknja sama seperti Ie- 
giun asing jang telah dibentuk 
oleh Perantjis di Indo. Tjina. Ke 
sada rekrut2 “untuk tentara ini 
diberikan djandji2 jang sama, ke 
Huali djandji mengenai ,,hak me- 
nentukan masa-depan tanah-air” 
tetapi sebagai  gantinja kepada 
tolongan  terachir  didjandjikan 
bonus2 jang menarik Sesudah 
berdjuangan melawan komunisme 
berachir. 

  

telah terbunuh itu, polisi berpen- 
dapat, bahwa lahir dan batin 
orang itu sudah bersifat pendja- 
hat, lain pekerdjaan tidak ada 
jang dapat menarik hatinja. 

Semendjak sebelum perang ja 
sudah melakukan  perampokan2 
didaerah Tanggerang, Kebajoran 
dan Paal Merah, demikian polisi   Mengenai diri Mat Hitam, jg. bagian kriminil. 

kan, bahwa ia tidak mengetahui apa,   
tentang . 
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“bahwa pada 13 Maret jbl. kira2 pu 
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vuurcontact dengan gerombolan, 
tetapi toch gerakannja dapat mem 

ketjuali 15 orang anggauta ge- 

2 buah S, 
ada 75 orang penduduk dari Ke- 
tjamatan jo jang datang 
menj kepada pasukan 

  

kita. Mereka mengakui, bahwa 
mereka telah pernah memberi 
bantuan kepada gerombolan jg. 
berupa barang dan makanan. Te 
tapi tindakan mereka itu semata- 
mata karena terpaksa, sebab dian-. 
tjam oleh pihak gerombolan. Ki- 
ni ke-75 orang tersebut telah me 
njatakan djandjinja, bahwa siap 
sedia membantu Gerakan Operasi 
Tri dalam usahanja me- 
ngembalikan keamanan di MM- 
Complex. 

HALLO, TEGAL...... 
Barang2 penting hilang. 

Didapat kabar, pada hari Sabtu 
malam i.b.L, kira2 pukul 8, sdr. 
Hadji Noeridin tinggal di Tegal te- 
lah sampai di Setasiun Tawang Se- 
marang dari Surabaja. Sebuah tas 
dan 2 besek jang terisi all. surat2 
penting telah dibawa oleh seorang 
kuli menudju ke-tukang betjak. Ba- 
ru sadja sdr. Noeridin - membajar 
ongkosnja kuli-ita, ternjata pengzan- 
dar betjak itu, dalam mana ditem- 
pati barang? tersebut telah meng- 
hilang. Karena didalam' tas tersebut 
terisi surat pendjualan besi2 jang 
penting bagi penduduk di Tegal. 
maka hendaknja soal kehilangan 
tsb. diperhatikan betul2. ' Kerugian 
seluruhnja Lk. Rp. 2000,—. 

Hati2 dengan pengandar 

Selandjutnja dari. kalangan resmi 
didapat keterangan, bahwa kini ba- 
njak  pentjopet. telah  kandarkan 
betjak, hingga orang2 harus waspa- 
da dan hati2 kalau naik betjak: Ke- 
djadiar diatas “diduse pun dilaktw: 
kan oleh pengandar betjak — bekas 
tjopet! Tetapi diantara kalangan p- | 
ngandar betjak pun-ada djuga jang | 
djudjur dan baru2 ini telah menie 
rahkan pistool jang ketinggalan d: 
betjaknja. £ 

RAMPOK. DIDAERAH 
GODONG. 

Dari fihak resmi diterima kabar, 

kul 10 malam telah terdjadi peram 
pokan dirumahnja. seorang pendu- 
duk di desa. Saru, Godong. Peram- 
pok “ini terdiri dari 14 orang, -ber- 
sendjata pistol. dan sebuah karabijn 
Dengan .antjaman, kemudian peram 
pok tsb telah berhasil menggondol 
barang? seharga Ik Rp. 1500.— dan 
kemudian mengilang. Korban manu 
sia tak ada dan kini didalam pengu 
sutannja fihak jang berwadjib. 

: S. B. K. A. 7 TAHUN 
Pada tanggal 13 Maret 1953 djam 

7.30 malam bertempat. di Balai 
Pertemuan D.K.A. Tawangsari S.B. 
K.A. Tjabang Semarang telah mem- 
peringati ulang tahun ke-7 berdiri- 
nja S.B.K.A. - 

Peringatan diselenggarakan deng- 
an sederhana dan dikundjungi oleh 
Pengurus Ranting2 dan Anak-Tja- 

bangnja. — Setelah — mendengarkan 
uraian2 tentang sedjarah perdjoang- 

ENEN 16 MARET "53. 

   Kau engan toga 
AKAN. 

“ Kemaren Kebon Binatang Sema- 
rang gempar, ramai banget, penon- 
ton sampai ribuan. 

Sir-pong jang kebetulan 
klujuran kesana, mendengar banjak 
penonton grundelan: ,,Lhooo, mana 
'pentjuri perempuan jang mau didia- 
likan mangsa. matjan?” 
“ Ternjata orang2 itu kena terpikat 
kabar angin, bahwa hari itu akan 
ada “attractie: .,orang dimakan ma- 
tjan”. 

Sir-pong lihat kedjadian ini tjuma 
bisa beri komentar: Memang orang 
djaman sekarang itu gampang per- 
tjaja dan suka hal2 jang sensasio- 
nil. : : 

Lebih mudah orang pertjaja ka- 
bar-kabar jang menggemparkan mes 
kipun tak membawa manfaat apa2. 
daripada kabar2 tentang akan ada- 
nja planning” kemakmuran djang- 
ka pandjang, akan adanja pemba- 
gian beras, akan adanja ini, akan 
ada itu jang serba enak. 
Maklum .sih, rakjat sudah bosan 

dengar pidato orang? jang mengaku 
djadi pemimpin sbb.: Saja akan... 

AKAN ea akan”, jang ter- 
njata tjuma djandi ,,akan” kosong 
melulu. 

  

Sir-pong. 

MENGGSELAPKAN UANG 
R». 2643,96. 

Didapat kabar, bahwa seorang n: 
ma S. bin A, tinggal di Kp. Buga 
ngan kini telah ditahan oleh Polisi 
karena dituduh telah menggelapkar 
“yang relening Aniem - sedjumblat 
Rp. 2.643,96. k 

SIDANG DPRDS PROP. 
DJAWA TENGAH. 
Yahun 1953 kekurangan 
belandja Rp. 35.000.009.- 

Sidang landjutan DPRDS Propin 
si Djateng jang berlangsung. tg. 14 

Maret j.l. dihadliri oleh 52 anggau- 
ta. Atjara terpenting adalah sekita 
uang subsidi Pemerintah pusat jans 
diberikan padg Propinsi sedjumlat 

Rp. 230.000.000-—. Sebelum “ha 
ini dibitjarakan lebih dahulu olek 
wakil ketua DPD Dr. Mardjuki d 
berikan pendielasan tentang perin 
tjiannja belandja Propinsi dengar 
edjumlah uang tsb. Setelah diberi 

kan. pemandangan2 serta usul2 me 
ngenai itu oleh para angauta .achir 
nja diputuskan oleh sidang  bahw: 
rentjana begrooting ini akan dibi 

tiarakan dalam sidang jang . akan 
datang, karena penindjauan lebih 
dalam mengenzi begroting ini “le 
bih dahulu akan diserahkan | pad: 
tiap2 seksi. - Dalam pada itu olek 
sdr. Muljadi" ketua DPD  diterang 
kan bahwa. dengan belandja  'se 
djumlah . tsb. . DPRDS dalam 'tahur 
1953 akan mengalami kekurangar 

belandja sebesar Rp. -35.000.000,— 
uang mana untuk keperluan gadjih" 
pegawai DPRDS, uang perdjalana" 
dil. 

SARA2 ,,WANITA DIMA- : 
KAN MATJAN”, : 

Semendjak hari Djum'at jbl., di 
kota Semarang telah tersiar berita 
tentang ,,maling perempuan” jg. da 
pat membunuh seorang ,,laki2” di 
Genuk. Karena perempuan ini diang 

gapnja seorang gila, maka menurut 
tersiarnja berita itu. orang ini hen 
dak didjadikan mangsanja ,.hari 
mau” di Kebon. Binatang di Tegal 

wareng pada hari Minggu. Lain be 
rita lagi mengatakan, bahwa di Ke 
bon Binatang ada dipertundjukkan 
seorang wanita jang berbuntut. 

Tersiarnja berita jang bertjampur   an kaum buruh kereta-api dan sam- 
butan dari Wakil Sobsi Tjabang Se- | 
marang dengan suara bulat mene- 
tapkan pernjataan jang bersendi pa- 
da: 

Tetap bersatu untuk kepentingan 
kaum buruh pada umumnja dan 
buruh kereta-api chususnja: — akan 
mendukung perdjoangan SBKA un-j 
tuk mentjapai tudjuannjas akan me- | 
ngobar-obarkan semangat dan tu- | 
djuan SBKA dalam lingkungan bu- 
ruh kereta-api untuk menimbulkan 
kesedaran menebalkan  simpasinja 
dan akan bekerdja giat untuk ter- 
tiapainja Front Persautan Buruh 
dan Front Persatuan Nasional. 

  

| Ditjari : : 

h Satu 

0. Machine 
| ' 

PINTER MATJA — SITI KARO SI 
BANG SETAMAN 
Persediaan sangat terbatas. 

| 2e Hands 2 

| Penawaran tertulis kepada Harian ini No. 411453 

: BUKU2 SEKOLAH RENDAH. 
Ad. .. untuk tahun jang akan datang. 

|. SENDI HITUNGAN — BAHASAKU- Pa 
SA IND. — TJENDERAWASIH —, WULANG BASA — GELIS 

Pesanlah sekarang agar djangan Pakta ! 

Harga? masih tetap HARGA LAMA. 

. KOLFF 

bawur ini menjebabkan kalangan 
| jang pertjaja belum mengerti duduk 

'perkaranja, berdujun-dujun. mengun 
djungi Kebon Binatang pada hari 
Minggu kemarin, hingga, perhatian 

sangat besar sekali. Tetapi ketika 
mereka datang ditempat tsb., ternja 

ta ,,suara2” itu hanja kosong bela 
ka. hingga dengan menggigit  djari 
mereka setelah menindjau. Kebon 

“Binatang lalu menudju pulang. Jang 
mendjadi 

be 
Ini 
di 

untung Kebon Binatang 
populer dan kaum pengandar 
tjak terutama mendapat hasil. 
gara2ne hari Minggu kemarin 

Semarang. 

"'da diam 15.30 sore 

   
   

   
Perforeer 

|. PELADJARAN BAHA:- 

,AMET — TATARAN — KEM- 

Tel. 616. 
Bodjong 13 Semarang. 

  

dan . Sepeda Wanita 

persediaan   
BARU TERIMA: 

merk PHILIPS 
“Special de luxe model 

SUPER RADIO CO. N.V. 
Tjabang Semarang: Seteran (Duwet) 5 

Kaka HRM aan 

terbatas.     

djuga 

    

   

  

    
   

malam Rabu j, 
Magelang tel 

I. penduduk 
der ja. kemera 
t 

  

kinan, dalam hubungan ini wedono 
Muntilan dengan semufakat bupati 

|pan, djangan sampai sebelum dan 
sesudah dalam keadaan bahaja ter- 
djadi paniek dikalangan rakjat. Di 
bentuk "pula koordinasi jg anggauta2 
nja dari semua djawatan, sedang 
persiapan2 telah direntjanakan dim 
lapangan pekerdjaan keamanan, per 
bubungan, penjimpanan — barang, 
ditribusi, transport, -evacuatie dan 
penghimpunan tenaga. 
letaknja daerah kawedanan Munti- 
lan dilalui sungai2 Blonkeng, La- 
mat, Pabelan dengan anak sungai 
Trising dan, Senowo  dipandangnja, 
bahwa daerah2 sekitar djalan Mage 
lang—Jogja tak dapat dipandang 
terlalu aman, hingga perlu diperha 
tikan djembatan sungai Pabelan di 
Progowati diadakan pembangunan 
dengan bailleybrug, buat mendjaga 

Tour PSSI 
Akan Main Djuga Di 
Manila Dan Bangkok 

HARI Sabtu ditunggu kedata- 
ngannja di Djakarta sebagian be 
sar dari pemain2 PSSI jg akan 
dilatih selama dua minggu di- 
training centre Ikada oleh pelatih 
Choo Seng Oue dari Singapura. 
Mengenai tour PSSI ke Hong 
kong dalam pertengahan bulan 
April nanti, lebih djauh dapat di 
kabarkan, bahwa berhubung dgn 
kesukaran tehnis, rentjana per 
djalanan semula dirobah sebagai 
berikut: : 

Berangkat tgl. 16 April dari 
Djakarta ke Manila dan tinggal 
disana selama I.k. 6 hari menung 
3u plane jg berangkat ke Hong 
song. Berhubung dengan itu di 
rentjanakan untuk mengadakan 
2 a 3 pertandingan. di "Manila. 
Kira-kira tgl. 22-4 berangkat ke 
Hongkong. Di Hongkong rombo 
agan akan tinggal Ik. 8 hari un 
tuk memainkan 3'a 4 pertandi- 
xgan. Kemudian dalam perdjala 
yan pulang singgah di Bangkok 
“tk. memainkan 2 pertandingan 
agan. Kundjungan ke - Rangoon 
untuk memainkan 2 pertandi- 
ygagy sebagaimana “direntjanakan 
semula dibatalkan. Kira-kira tgl. 
5 Mei rombongan ditunggu ke 
datangannja kembali di Djakar- 
ta. 

  

  

PERTEMUAN GURU 
KATHOLIEK. 

Pada hari Minggu tanggal 15 
Maret" j.b.l. atas initiatief Persa- 
tuan Guru Katholiek tjabang Se- 
marang dan Pastoor Kepala R. P. 
Dijkstra S. J., maka di Gedangan 
11 Semarang telah diadakan per- 
temuan guru2 Katolik dari seluruh 
kota dan mendapat perhatian be- 
sar. Pertemuan tsb. dimulai pada 
djam 7.— pagi dgn. Missa Sutji 
dan sesudah itu santap pagi bersa- 
ma. Pada djam 8.30 dimulailah 
dgn pembitjaraan. Pembitjara per-   tama adalah Mgr. A. Soegijaprana 
ta S. J. jang menerangkan kewadji 
ban -guru terhadap rochani dan 
djasmani murid. kewadjiban guru 
terhadap orang.tua murid, Negara 
dan Tuhan. Kesempatan tanja-dja 

h pun dipergunakan sebagaima- 
na mestinja, 

Se'andiutnja Sdr. A. Suparman, 
mengura'kan tentang pengalaman 
guru, contact antara guru dan mu 

4 contact antara guru dan orang 
tua murid. Sesudahnja terdjadi 
perdebatan seru. Pada djam 13.30 
setelah melihat pameran buku2, 
dan santap siang, bagian pertama 
dari hari ,,Pertemuan Guru Ka- 
|thoriek d'tutup dan dibuka lagi pa 

dgn atjara: 
Peladiaran Budi pekerti disekolah- 
sekolah. Dari banjaknja pertanja- 
an jg diadjukan ternjata, bhw had- 
lirin semua merasa perlu mengge 
rakkan peladjaran budipekerti. 

| Dengan sebuah  kaleidoscoop 
tentang Vat'caan dan St. Jusup, 
dan ditambah " dgn pertundjukan 
Film tentang ,,Persiapan - Guru,” 
.pertemuan tadi ditutup pada djam 
119.30 malam. 

   
Pi 

SIARAN R.R.I. SMG. 
Senen tg. 16 Maret 1953. 
Djam 17.00 pembukaan: 17:05 Ta 

man Kepanduan: . 17.30 Pengumu- 
man dan berita daerah: 17.45 Sam 
bil minum teh: 18.00 Gending2 ge- 
rongan: 19.10 Selingan, 19.15 Tin- 
djauan luar negeri, 19.30 Sekuntum 
melati, - 20.00-Sari warta berita: 
20.05 Siaran pemerintah: 20.30 Gu 
jon maton. 21.00 Berita bahasa Dja 

  

Tjiptaan Darmanto, 22.00 Warta be 
rita 22.20 Sandiwara radio. 

SIARAN R.R.I. SOLO. 
Senen tg. 16 Maret 1953. 
Djam 17.00 Pembukaan: 17.05 Ge 

langgang Kepanduan: 17.30 Maklu 
mat dan Warta daerah: 17.45 Musik 
Ballet: 18.00 Dunia Olahraga, 18.15 
Seni Karawitan: 19.00 Warta berita 
19.10 Ibukota hari ini: 1915 Tin- 
djauan luar negeri: 19.30 Irama gem 
biras 20.00 Warta berita: 20.05 Sia 
ran Pemerintah: 20.30 ,,Kekawin”: 
21.000 Bausastra Djawa: 21.05 Beri 
ta bahasa Djawa: 21.20- Tirakatan 
Badan alus diseling genderan kara 
witan, 22.00 Warta berita: 22.15 Ti   
  

rakatan landjutan, 

  

“Desa Harus Menjingkir —| 
Persiapan” Wedana Muntilan 

AS (Oleh » Djuruwarta Kita) an 

| WALAUPUN KEADAAN Gunung Merapi masih teka-teki, || 
“tetapi menurut hasil peperiksaan jang dilakuk: 

nja Lk. 600 deradjad - Celsius jang 4 
aa hn Ta didserah : bnlitanan Salam kabupaten. 

n dengan suara menggelegar disertai 
engan tjahaj rah-merahan diatas kawah dan terasa getaran 

anah imeskipun dengan ” samar-samar, : 
' Buat menghadapi segala kemung- 

Magelang telah. membuat suatu -pe- 
doman dengan maksud untuk persia | 

Mengingat: 

wa: 21.15 Tindjauan tanah air. 21.30 

oleh Dr. 

   
Neve dari Dinas Gunung Berapi Bandung menundjukkan bahwa | 
memang gunung Merapi ada tanda2 jang memb: jakan. Kegia 
tan gunung tsb. hanja dalam pengeluaran ,djladren batu” jang 

makin tinggi. Ketika 

  
  Rea 

    
segala kemun, terputusnja la- 
Ju lintas 
"Muntilan. & 
200. Mempertjepat hubungan 
'Lain2 jang kini sedang diper 

-siapkan ialah mempertjepat pem 
“bikinan dan pembangunan hubu- 
.ngan, misalnja sadja signalering 
'koerier, kentongan tilpon, lalu 
ilintas  djalan - Talun—Babadan. 
Pendjaga keamanan atas perhu 
bungan dan daerah tertutup, me 
rentjanakan perbekalan dgn pos2 
untuk pertolongan pertama, me 
rupakan medisch, pembagian ba 
han makanan, dapur umum dsb. 
Induk pos . ditempatkan dikota 
Muntilan, merupakan pos bantu: 
an di Tlatar, Banjutumpang, Sa 
wangan, Mungkid, Talun Jan 
Dukun, Noodpost di Tandjung, 
Mendut dan Blondo. 

$ Penjingkiran penduduk. 
Penjingkiran pendudux dilaku 

kan bilamana ada tanda ,,AWAS 
MERAPI”. dengan kentongan 
dua kali ,seterusnja, persiapan 
pendjagaan dan perhubungan di 
desa: - Mangunsoko terdiri atas 
797 djiwa dengan 311 somah, Se 
wukan 991 djiwa 379 somah, Pa 
ten 1537 djiwa 492 somah, Krin 
djing 990 djiwa 358 somah, Ngar 
NP opa 2040- djiwa 817 somah, 
umber 1652 djiwa 655 somah, 

Keningar 415 djiwa 156 somah 
dan Sengi 1731 djiwa 
614 somah. Desa Banjudono ter 
diri 2073 djiwa dengan 748 so 
mah, Dukun 2059 djiwa 855 so 
mah, Kalibening 1384 djiwa 498 
somah dan desa Wates terdiri 
atas 974 djiwa dengan 363 so- 
mah. Daerah berbahaja tersebut 
meliputi 12 desa, terbagi atas 
dua zone. Didalam zone pertama 
terdapat ,,daerah terlarang” (ver 
boden zone) meliputi bagian dari 
desa Krindjing, Keningar dan 

t Ngargomuljo, karena. daerah2 tsb 
dilalui oleh sungai Blongkeng, 
Lamat, Pabelan dengan anak su 
ngai Senowo dan Trising. Kalau 
ada tanda ,,toto-toto” (kentongan 
bunji empat kali) seterusnja, pen 
duduk zone ke-I dan ke-II me 
jiapkan segala: sesuatu, semua 
1ak-anak, wanita, orang tua, 
penderita . penjakit dan ternak 
mulai disingkirkan ke zone 
dan ke Utara sungai  Trising- 
Sengi, menjiapkan tenaga dan 
mengatur djalannja penjingkiran, 
djika sudah tiba saatnja. ' Diwak 
tu ada tanda ,,Lumaju” kentong 
gobjog, semua penduduk dari 
zone 1 menjingkir ke zone II, dji 
ka dipandang perlu. diteruskan 
kedaerah aman. 

Harus mempunjai ken- 
- tongan. 

Penduduk disebelah Utara su- 
ngai Senowo keutara sungai Pa 
belan (masuk daerah Sawangan) 
melalui djembatan Genie dan 
djembatan pertolongan  Tiatar, 
penduduk antara sungai Seno- 
wo-Pabelan-Lamat menudju ke 
Barat djurusan Muntilar. Pendu 
duk “antara sungai Lamat-Blong- 
keng, djika keadaan tidak mengi 
djinkan, melalui djembatan per- 
tolongan  Ketunggeng, Kadiro- 
djo,, Gataksantren ke Utara sam 
pai ke djurusan Muntilan. 
siapan penduduk, disemua desa 
seluruh kawedanan Muntilan ha 
rus mempunjai kentungan buat 
menunda, bilamana ada  tanda2 
bahaja. Persiapan dalam daerah 
Zone I dan Il antara sungai La 
mat dan Blongkeng, telah dise 
diakan obor (tjodipo),  minjak 
tanah, bila sewaktu-waktu ada 
bahaja Merapi, bahan makanan 
untuk dua hari atau lebih, lintjak 
buat pengangkutan orang atau 
barang dan alat2 penggiring ter 
nak besar. Djika perlu memben 
tuk ,,Rukun Tetangga” ketuanja 
untuk membantu Pamong desa 
terhadap segala persiapan dan pe 
njingkiran. Didaerah jang aman 
djuga diadakan persiapan tem 
pat ruangan dengan segala alat2 
nja buat menerima pengungsi, 
membentuk Rukun Tetangga un 
tuk membantu pemerintah dim 
segala pekerdjaan jang didjalan 
kan buat keperluan itu dan meng 
himpun semua tenaga kuat. Da 
pat ditambahkan disini bahwa jg 
ditentukan oleh pemerintah ter 
masuk daerah berbahaja tersebut 

Jialah meliputi daerah katjamatan 
Dukun bagian atas dengan batas 
garis sungai Pabelan didekat Ta 
lun sampai sungai Blongkeng di 
dukuh Djuwono desa Wates. 

Buat ' member: pertolongan 
penduduk kini telah disediakan 
djuga berupa baban pakaian se 
'banjak 2351 helai potong pakai 
an, 1 peti berisi 600 bidji sabun, 
beras 80 ton (Muntilan 70 dan 
Salam 10 ton), 152 ton gereh di 
Muntilan dan 3'g "ton di Salara, 
5 drum minjak tanah buat per 
sediaan obor, V2 ton garam dan 
obat dari PMI. 

  

KETJILAKAAN LALU LINTAS 
Hari Djum'at pagi jbl di Karang 

tempel telah terdjadi ketjilaka'an Ja 
lu lintas. Didekat G.. Holmes, sebu 
ah sepeda motor jang dikemudikan 
oleh S. dan datang dari Utara menu 

dari tabrakan dengan betjak, waktu 
betjak ini jang dikemudikan oleh Ng. 
mengganggu lalu lintas ketika hen- 
dak membelok. Tabrakan ini ada se 

Del 

-besar “Magelang: 1 

dengan ! 

Per, 

dju ke Selatan tidak dapat menghin ' 

  

dan anggap sepi perhatian p 

  

    

    

Orang dialar2 membawa andjing sudah biasa, “tapi kalaw' ada orang 
djalan2 dengan babi hutan, ini jang djarang terdjadi. “Meskipun aneh, 
tetapi benar2. hal tersebut terdiadi dua minggu jd. di Frankfurt (Djer- 
man). Seorang petani, Wilhelm Slee berhasil mendjinakan: se-ekor babi 
hutan ganas, jang ia ketemukan dalam hutan waktu masih ketrjil, Dengan 
endknja Slee bersama babi hutannja melalui djalan2 raja di Frankfurt, 

ublik jang tertjurah padanja. 

  

PENGADILAN NEGERI 

permulaan tahun 1947. Setelah 
terangan dari 

lah Dg. Mappudji dipersilahkan 
sa minta kepada hakim supaja 

. seumur hidup. 

Diaksa dalam reguisitoirnja 
djauh menjatakan, b: 
pemeriksaan pengadilan sedjak tel. 
26 Pebruari sampai tgl. “12 Marst 
1953 terdakwa terang melakukan 
pembunuhan? atas dirinja 24 orang 
Jaitu pada achir tahun 1946 dan 
permulaan tahun 1947 di Takalar 
dan beberapa kampung? lainnja da 
lam wilajah Takalar jaitu di Gale- 
song, Sawakung, Bontoramba, Pa- 
tingallodng, Salaka dan Palleko. 

lebih 
bahwa -menurut 

kan pembunuhan “atas dirinja kl. ' 
10. orang tetapi” menurut  ketera- | 
ngan dari semua saksi2. dalam -per- 
kara bahwa Sangkala Pata melaku 
kan dan turut melakukan pembunu ! 
han atas dirinja 24 orang. Perbua- 
'tan terdakwa ada melanggar ber- 

Sabtu pagi telah memeriksa untuk 
Sangkala Dg. Mapata alias Sangkala Pata 
dan membantu Westerling, jang telah didakwa melakukan pembu- 
nuhan atas dirinja 24 orang di Takalar pada achir tahun 1946 dan 

Algodjo Westerling 
— Dimintakan Hukuman Seumur Hidup 
Perkara Sangkala Pata Didepan Pengadilan Makasar 

di Makasar dalam sidangnja pada 
enghabisan kalinja perkara 

bekas mantri polisi Nica 

selesai dibatjakan sebuah surat ke- 
pegawai polisi bagian pengawas keamanan (sekarang 

. DPKN) jang melakukan penjelidikan jang pertama 
Sangkala Pata, maka djaksa Bandu Dg. Manaba oleh hakim Abdul- 

atas perkara 

membatjakan reguisitoirnja. Djak 
terdakwa Sangkala Pata dihukum 

“kara terdakwa dan achirnja pembela 
| minta supaja' terdakwa oleh hakim 
didjatuhi hukuman siasat (politik) 
dengan - diasingkan dalam. djangka 
waktu jang tertentu kesuatu tempat 
jang ditundjuk baginja atau supaja 
terdakwa dibebaskan. dari, tuntutan 
jang diberatkan atas dirinja. 
Hakim mengumumgan :bahwa pe 

ngadilan "akan mengeluarkan putu- 
sannja hari Senin pagi ini. 

“Perlu diterangkan, bahwa  perhati: 
Terdakwa .hanja mengakui melaku- an dari pihak publik ada besar se- 

hingga ,ruangan .: pengadilan. sesak. 
Pada waktu2 jeng lalu Sangkala P- 
ta sebelum--diperiksa - ditempatkan 
pada tempat. pesakitan2 menunggu 
panggilan, tetapi- Sabtu siang sebe- 
lum diperiksa ia ditempatkan dalam 
sebuah kamar dengan. pintu tertutup   ulang-ulang kali pasal - 340 jo 64 

(dari Kitab Undang2 Hukum Pida- ' 
na. Djaksa menolak keterangan ter: 

keadaan terpaksa 

tah Westerling sebagai opsir KNIL.' 

- Kesalahan2 terdakwa. ' 
Djaksa memperingatkan terdak-” 

wa bahwa ketika itu terdakwa seba' 
gai mantri polisi tidak terikat dlm. 
kemiliteran dan bahwa pada ketika: 
itu tidak ada keadaan perang (SOB)' 
antara Belanda dan Indonesia dan | 
bahwa terdakwa lakukan perbuatan 
nja itu sesudahnja proklamasi ke-'! 
merdekaan Indonesia 17 Agustus 
1945. Maka terdakwa sudah sewa-' 
djibnja pada ketika-itu sebagai man' 
teri polisi memeriksa menurut un- 
dang2 orang2 jg dituduh  melaku- 
kan perbuatan merusak djembatan, 
menebang pohon kaju ditepi djalan 
sebagainja, tetapi bukanlah terdak- 
wa jg mestinja - mendjatuhi huku- 
man atas orang2 itu. Tetapi hal jg 
telah terdjadi waktu itu ialah ter- 
dakwa sebagai manteri polisi baik 
dipengaruhi maupun tidak di penga 
ruhi Westerling dengan tidak ragu? 
melakukan pembunuhan dan turit 
melakukan pembunuhan atas dirinja 
24 orang. : , 

: Isteri Sangkala menangis. 
Pembela. terdakwa J.E. Adam da 

lam pembelaannja menjatakan bah- 
wa terdakwa dalam pemeriksaan te 
lah mengakui dengan terus terang 
bahwa ia lakukan pembunuhan atas 
dirinja beberapa orang karena 'se- 
mata-mata mendjalankan - perintah 
dari Westerling, dan mengingat bah 
wa ketika terdjadinja perkara itu ke 
adaan telah antara Indonesia dan. 
Belanda ada genting karena di Indo 
nesia telah terdjadi revolusi untk 
mempertahankan kemerdekaan bad 
nesia, dimana tiap2 revolusi jg ter-" 
djadi. dinegeri mana pun kadang? 
kalau keadaan memaksa biasa ke- 
djadian seorang  pradjurit menem: 
bak mati seorang kaisar, maka bet 
dasar itu pembela minta hakim mem 
pertimbangkan dengan saksama per 

Gan. didjaga. dua anggota "polisi: Pen 
djagaan ruangan kali-ini telah diper 
kuat selain oleh. polisi biasa. djuga 

|dakwa bahwa. terdakwa melakukan ' nampak tiga orang CPM.. 
“Iperbuatan itu karena berada dalam | Sangkala Pata tidak berobah mu 

jaitu atas perin-! kanja ketika dengar tuntutan Djak- 
sa. Hanja.isterinja, jang turut hadir 
aif imatanja. kelihatan mengembang. 

Lambang Solo 
Beberapa Ketentuan Bagi 

Pengikut Sajembara 
SESUAI DENGAN keputusan 

sidang DPRDS Kota Besar Su- 
rakarta beberapa waktu jang jalu 
Dewan. Pemerintah Daerah Kota ' 
Besar Surakarta telah mengada- 
kan Sajembara Lambang Kota ' 
Besar Surakarta jang akan ditu- 
tup tgi. 15 Mei jg. akan datang. ' 
Menurut sjarat2 jang ditentukan ' 
oleh Panitia jang diserahi meng- | 
urus tentang sajembara lambang 
itu, Jambang tersebut harus: 

1. mengandung sedjarah/ riwa- 
jat atau legende Kota Besar Su-' 

'takarta, 2.. mengandung keistime 
.waan Kota Besar Surakarta ten- 
| tang: a. watak dan sifat Kota Be- 
isar Surakarta, -b. tentang sema- 
ngat Kota Besar Surakarta, c. ke 
adaan penduduk dan masjarakat 
(kesedjahteraan, kemakmuran, 
ketjerdasan, ethiek, moraal “dan 
lain2), d. kedudukan Kota Besar 
Surakarta didalam dunia kebuda- 
jaan, “dan 3..a. dilukis dengan 
,Ukuran se-kurang?nja 25 cm X 
35 cm, b. lukisan harus berwar- 
na €. bahan lukis bebas, d. dia- 
tas lukisan tidak boleh terdapat 
tulisan ataupun tanda2 lain jang 
tidak termasuk lambang. 

Adapun  hadiah2 ditentukan 
sbb.: hadiah pertama Rp. 3.000.-, 
hadiah kedua Rp. 2000.—, ha- 
diah ketiga “Rp. 1.000.-—, “dan 
keempat hadiah hiburan A Rp. 

  

ikorsi, dan daerah2 Seberang 

Dijunmyat ibi. telah memutuskan 

Ian rapatrja hari Djum'at telah 

16 Dacwah. 
Pemilikan 

Bagir Sesaruh Indowesia 

SIDANG Parlemen pleno ter- 
buka hari Sabtu dalam membitja 
takan fatsal demi fatsal RUU 
Pemilihan Umum jang mengenai 
djumlah daerah pemilihan, me: 
njetudjui usul amendemen Asra- 
rudin (PB) cs jang minta supaja 
Indonesia dibagi dalam 16 dae- 
rah pemilihan, . jakni 15 daerah 
pemilihan jang tersebut dalam 
RUU ditambah dengan 1 daerah 
pemilihan lagi, jakni Diakarta 
Raya. Persetudjuan tersebut  di- 
ambil dengan suara 70 pro dan 
37 kontra, jang menjetudjui ia- 
lah fraksi2 PNI, Masjumi, Par- 
tai Buruh dan Parindra. Sebelum 
persetudjuag atas usul amende- 
men tersebut, terlebih dulu di- 
pungut. suara terhadap prinsip 
apakah diadakan satu daerah pe- 
milihan ataukah lebih dari satu 
daerah pemilihan. Dengan suara 
92 kontra dan 29 pro (PKI, Ka- 
tolik, Murba, PSSI dan Progre- 
sip) prinsip satu daerah pemilih- 
an itu ditolak. : 

Sesudah itu dipungut suara 
atas, usul amendemen Major Po 
lak jang minta supaja diadakan 
33 daerah pemilihan, jang ditolak 
dengan suara 86 kontra dan 15 
pro (PSI, Demokrat), (PIR dan 
Katolik blanko), kemudian disu 
sul dengan pemungutan suara 
atas usul amendemen  Sutardjo 
(PIR) es. jang minta supaja di 
adakan 24 daerah pemilihan dan 
ditolak dengan suara 86 kontra 
dan 25 pro (PIR, Katolik, De- 
mokrat, Parkindo). Alasan2 jang 
dikemukakan — para pengusul 
amendemen terhadap  usul2-nja 
mengenai djumlah daerah pemi- 
lihan ini pada umumnja sama 
dengan alasan2 ' jang diadjukan 
ketika diadakan pemandangan 
umum jang lalu. 

Sistim PNI ditolak. 
Usul .amerdemen Moeis (PNI) 

cs jang meminta supaja ketetap- 
an djumlah korsi untuk daerah2 
"pemilihan didasarkan pada djum 
lah kabupaten dalam daerah pe- 
milihan - masing2, ditotak de- 
ngan suara 56 kontra lawan 49 
pro (PNI, PSI, PIR, P:B.). De- 
ngan ditolaknja sistim PNI itu, 
maka tetaplah sistim jang diam- 

jbit oleh Pemerintah, jaitu mene- 
tapkan djumlah korsi bagi. tiap2 
daerah ' berdasar. “atas djumlah 
penduduk daerah2 pemilihan itu 
'“ Moeis jang disokong oleh Lo- 
bo dan Baharuddin menegaskan, 
bahwa sistimnja itu akan menam 
bah djumtah. korsi bagi wakil2 
daerah dalam" Konstituante atau 
Parlemen nanti. Menurut perhi- 
tungannja,  djika. sistim diumlah 
penduduk didjadikan dasar - un- 
tuk djumlah korsi, maka Djawa 
akan: mendapat. 338 korsi' dan 
daerah2 Seberang hanja menda- 
pat 175: korsi dalam Konstituan- 
te nanti. Tetapi menurut Moceis. 
djika sistimnja jang dipakai, ma- 
ka Djawa akan mendapat 263 

250 

  
korsi. 

Menteri Dalam Negeri, jang 
disokong oleh Moh. Yamin, Ir. 
Sakirman dan Abulhajat herpen- 
dapat, bahwa sistim PNI itu me- 
langgar djiwa UUD., karena me: 
nurut UUD djumlah perwakilan 
itu didasarkan pada djumlah pen 
duduk, artinja tiap2 150.000 pen 
duduk mendapat satu korsi. Ke- 
pentingan daerah menurut Men- 
teri tidak -semata2 terdjamin ka 
rena perwakilan daerah Seperti 
jang diadjukan oleh sistim  PNI 
itu, sebab pada hakekatnja DPR 
atau Konstituante adalah verwa- 

|kilan dari seluruh Indonesia, se 
'hingga memperhatikan kepenti- 
ngan seluruh daerah. Moh. Ya- 
min menegaskan, bahwa sistim 
PNJ itu sesuai diika diperguna- 

PNI Ta 
MesiRondonuwu 

Merupakan ,Struikelblok” Kabinet 

PANITYA PERMUSJAWARATAN parlemen pada hari 

« Ingin 

untuk menunda pembitjaraan san- 
2 £ 4 £ 

tjingan undang2 pemilihan umum. Pada mulanja telah ditetapkan, 3 

bahwa usul mosi ini akan dibitjarakan hari Djum'at dan dilandjut- 
kan tanggal 23 Maret. Menurut keterangan jang diperoleh PI-Ane- 

ta, penundaan pembitjaraan usul mosi ini diusulkan oleh para pe- 
ngusul sendiri kepada panitya permusjawaratan parlemen, jang da- 

menerima baik usul tersebut. 

Mr. Djody .Gondokususmo, salah 
seorang pengusul, menerangkan ke- 
pada  Pl-Areta, bahwa penundaan 

ini diusulkan atas dasar pertimbang 
an, Gjangan sampai orang mengang 
gap, bahwa para pengusul mosi itu 
berkehendak untuk melambatkan 
pembitiaraan rantjangan undang2 ne 
milihan umum. Dan 'selainnja itu 
agar supaja para “anggota parlemen 
dapat membitjarakan mosi itu dgn 
tenang, karena rantjangan "undang2 
pemilihan umum telah selesai dibi- 
tjarakan. Mr. Djody menambahkan, 
bahwa  pembitjaraan usul. mosi itu 
ditunda sampai Selesainja RUU pe- 
milihan umum, jang diharapkan da 
pat selesai sebelum.reses bulan April 
Tetapi jang sudah pasti bahwa usul 
mosi ini akan dibitjarakan sebelum 
nja reses. 

Krisis atau tidak. 

Sebahagian besar anggota2- parle 
men berpendapat, bahwa dengan ke 
putusan dewan partai PNI baru2 ini 
jang menjatakan, akan menjokong 
usul mosi itu, maka besar sekali ke 
mungkinan, bahwa mosi Rondonu- 
wu itu akan diterima baik oleh -par 
lemen. Dari kalangan2 jang menge- 

tahui didapat keterangan, bahwa se 
bahagian besar dari kabinet tampak 
aja tidak akan menjetudjui, bilama 
na pemerintah diikat oleh waktu un 
tuk membuka perhubungan diploma 
tik dengan Moskou itu. (Dalam usul 
mosi Rondonuwu diminta supaja pe 
merintah dalam tahun ini djuga — 
1953 — membuka kedutaan di Mos 
kou). Kalangan2 tersebut menam- 
bahkan, bahwa sampai sekarang ru 
pa2nja PNI tidak akan menghalang 
halangi bilamana seluruh kabinet ke 

lak mengambil pendirian sebahagian 
besar dari kabinet itu. 
Dalam hubungan ini kalangan itu 

menundjukkan kepada keterangan “ 
beberapa pemimpin PNI setelah se 
lesai rapat dewan partai baru2 ini 
— dimana dibitjarakan ' pula soal 
mosi Rondonuwu itu — bahwa an 

tara dewan partai dan menteri? PNI 
terdapat ,,understanding” jg baik. 
Berhubung dengan itu kalangan? 

tersebyit menerangkan, bahwa .a2ak 

nja PNI tidak akan mendjadikan 
usul mosi Rondonuwu itu sebagai 

batu penggelintjir” (struikelblok) ka 
binet. Dari sikap ini dapat ditarik 
kesimpulan, bahwa bilamana parle 
men nanti setelah mendengar kete 
rangan pemerintah mengenai sikap- 
nja atas mosi itu, berniat mengadju 
kan mosi tidak pertjaja, PNI tidak 
akan menjokong mosi tidak pertijn 
ja itu atau sedikit-dikitnja mengam 
bil sikap ,,abstain”. Sikap PNI jang 
tidak mau menggulingkan kabinet 
ini dengan mosi Rondonuwu, menu 
rut kalangan -tersebut ialah karena 
masih banjak soal penting, diantara 
aja RUU pemilihan umum, jang be 
lum selesai. Tetapi masih mendjadi 
suatu pertanjaan apakah sikap de 
mikian ini akan tetap dipertahan- 
kan, bilamana parlemen telah s 
sai membitjarakan  rantjangan un- 
dang2 pemilihan umum itu. 

  

  
   

  

MOTTRAM CONTRA LIEP 
TJIAUW. 

Demonstrasi Tennis di 
Djakarta.   Djago Tennis Indonesia Tan Liep 

Tjiauw pada hari Sabtu jbl telah : 
mengadakan demonstrasi Tennis mc- 
lawan Tony Mottram dari Inggeris : 
jang tinggal 5 hari di Djakarta. 5 
Dalam pertandingan ini  Lier 

Tjiauw telah undjuk .permainan ig. 
ulet dengan pukulan2nja  topsnin 
forehanddrive. Sendjata ini ternjata 
bikin muntang manting Mottram. 
Mottram jang dikagumi  adaiah 
smash, backhand-drive dan volley- & 
nja, dimana achirnja dalam set per- z 
tama telah dimenangkan dengan K 
angka 10—8. Set kedua setelah 
Mottram mengetahui kelemahannja 
Liep Tjiauw dibagian kiri, achirnja 
al SA dimenangkan dengan angka 

- . 
| 

Mottram melawan Ketje Sudarso- . 
no berachir 6—1, 6—2. 5 

Hari Minggu, double antara Mot- - 
tram/Ketje Liep Tjiauw/Joe 
Djien (djuara Indonesia) dimenang- 
kan oleh jang tersebut duluan deng- 
an angka 64, 63. 
Mixed double Mottram/lesje Ra- 

    

      kan untuk pemilihan anggauta | 
Senat, tapi tidak sesuai ' untuk 
pemilihan Parlemen. 

Ta F. Harahap/nj.. Tinangon 

  

WONOGIRI 
DIDAERAH KEWEDANAN 
WURJANTORO TERDAPAT 
80 BUAH PERUSAHAAN . 

GAMPING. 

Didaerah kewedanan Wurjan- 
toro kabupaten Wonogiri Kini ter 
dapat 80 buah tobong (perusaha- 
an) gamping, jang masing2 tiap 
bulannja rata2 dapat menshasil- 
kan 300 kwintal gamping, sehing 
ga semuanja tiap bulannja dapat 
menghasilkan - 24.000 " kwintal 
gamping atau 288,000 kwintal 
setahunnja. Untuk pembakaran 
gamping itu tiap tobongnja un- 
tuk satu kali menobong (mamba- 
kar) membutuhkan 250 pikul ka 
ju bakar atau 6.250 kg, sehingga 
djika tiap bulannja rata2 memba 
kar 5 kali, maka kebutuhan akan 
kaju bakar untuk tiap tahunnja 
ada sebesar 6.250 kg X 80 Xx 
35 X 12 — 30.000.000 kg. atau 

      dikit hebat djuga, hingga betjak tsb   lahan ada pada tukang betjak dan 
korban orang tidak ada. 

mendapat kerusakan2 berat. Kesa- | 
30.000 ton kaju bakar. Berhu- 
bung dengan kebutuhan akan ka- 

'ju jang demikian banjaknja itu, 
Lsedang daerah Wurjantoro sendi- 

  

GH 
Ti termasuk daerah"jang tidak su 
bur, maka kini pihak pamongpra 
dja mengadakan pengawasan jg. 
seksama agar djangan sampai ta 
naman2 turi,. lamtoro dan seba- 
gainja jang ditanam dengan se- 
tjara besar2an - sebagai gerakan 
terrassering . untuk menjuburkan 
kembali tanah2 tandus itu, dite- 
bangi oleh rakjat untuk dipergu- 
nakan sebagai katu bakar, Un- 
tuk tiap batang pohon turi jang 
berumur diantara 2 tahun, pemi- 
lik2 tobong gamping itu kini be- 
rani membajar Rp. 1,—- sampai 
Rp. 1,50. 

MENINGGAL KARENA MA- 
KAN KETELA KASPE. 

Seorang bapak dan 2 orang 
anaknja dari desa Klepu kelura- 
han Gondang ketjamatan Purwan 

toro kabupaten Wonogiri baru2 
ini telah meninggal karena mere- 
ka telah memakan ketela kaspe 
jang direbus. Pertama-tama  te- 

si-bapak, Sopawiro namanja. Ke- ' 
tiga orang tersebut telah inakan 
ketela kaspe jang direbus, dan te , 
iah meninggal dengan mendadak ' 
setelah merasakan sakit jang tak 
berapa lama. Menurut pemeriksa 
an jang dilakukan oleh jang ber- 
wadjib, ketiga orang itu telah me 
ninggal akibat makan ketela kas- 
pe jang telah direbus itu. 

MAGELANG 
aa aan TR 

SUKANDAR PRINGGOASMO 
RO DIBEBASKAN 

Sesuai dengan permintaan djaksa, 
dalam sidangnja pada tanggal 12 
Maret jl Pengadilan Negeri Mage 
lang dibawah pimpinan hakim Mr. 
Sumarno telah membebaskan dari 
hukuman, atas diri Sukandar Pring 
goasrhoro bekas komandan batalion 
13 Brig. D. 81-X, dipersalahkan me 
lakukan pembunuhan dimasa clash 
kedua pada dua orang anggauta po 
list resisir Sastrowinangun dan So- 
modihardjo didukuh Geneng Sido- 
muljo kabupaten Magelang. 

Dalam 'peperiksaan hakim terdak 
wa tetap mungkir dan mentjabut pe 
ngakuan dimuka polisi, setelah dide 
ngar keterangannja beberapa orang     lah meninggal kedua anak jang 

masing2 berumur 12 dan 10 ta- 
hun, dan kemudian disusul oleh 

saksi2 ternjata satu sama lain tidak 

  

Sukandar Pringgoasmoro. 
Achirnja pengadilan memberi ke 

putusan, seperti tersebut diatas. Se Tg 
perti diketahui, bahwa perkara isb La 
oleh anggauta parlemen Mr. Moh. 
Yamin pernah ditanjakan kepada pe 
merintah, kini ia masih mempunjai 
sebuah perkara mengenai perampo- 
kan jang tidak lama lagi akan dipe 
riksa pengadilan Magelang. 

KUDUS 
JANG MEWAKILI PERUNDI- 

NGAN DGN. BURUH. 

  

Dalam surat pengumuman tsr- 
tanggal 11 Maart, PPRK meng 
umumkan, bahwa Saudara Soe: 
pardi Soekandar sebagai wakil 
P.P.R.K. diangkat untuk mewa- 
kili dalam perundingan2 dengan 
fihak buruh dan Kantor Penju- 
luh Perburuhan, dengan man- 
daat penuh. Sebagai hasil referan 
dum dari pengusaha2 anggauta? 
PPRK dengan 64 suara menjetu- 
djui pengangkatan tsb. 

Selandjutnja dapat dikabarkan, 
bahwa Sdr.  Soepardi Soekandar 
selaku Komissaris Djenderal Pp 
TI dan Sdr. F. Soeharto Direktur 
Djenderal PPTT tgl. 12/3 telah 

  

  dapat - membuktikan, bahwa pembu 
nuhnja dan atau setidak-tidaknjasjg 

menjuruh membunuh itu. terdakwa 

terbang ke Djakarta, untuk 
memenuhi panggilan — Kemen- 
terian Perekonomian Djakartx' 

5 
F
a
 

3 T
N
 

 



   
Ka 
P
5
 

A
A
 

ea
 

an 
Tn 

ta 
TA

 E
N 
ot
 
NP

 RE
N A

N T
ES 

TEA 
IN

 M
PN

 
“ 

  

(| tersebut jang 

“atom A.S. 

  

15 Menit 
New.York Bi 
puh Kerta 1 

   

    

| 
tr 

        

       

   e dikeluarkan 
oleh ,,American Iron and 

“Steel Institute” tidak menje- $ 
“but sumber dari kabar tsb. 
Dikatakan ' bahwa peluru | 

bergaris tengah - 
hanja kira2 11 intji dan | 
oleh meriam atom dapat di- || 
tembakan Maan Pjaahn te- 
pat sampai 20 mil djauhnja. 
Tentara A.S. baru untuk 

| pertama kali akan Tn 
menembakkan peluru om 
itu dalam musim semi jad, 
ini ' didaerah tiob 
atom di Nevada. Rusia me- 
nurut  keterangan2, jang 
hingga - kini ada, masih be- 
lum lagi ' memperkembang-' 
kan sendjata artileri atom.     
Trowongan 
Mont Blane 
Dalam waktu 10- hari ini di Pa- 

ris akan ditanda tangani sebuah 

perdiandijian .istimewa antara Peran 
tjis dan Italia guna mmbuat terowo 
ngan Mont Blanc. Dengan demikian 

maka ada kemungkinan bahwa da 

lam waktu tiga tahun jang dekat ini, 

orang bisa bepergian “dari Perantiis 

ke Italia dengan melalui terowo- 

ngan menembus Mont Blanc jakni 

gunung jang tertinggi” di Eropah. 

Projek ini akan meminta biaja kira2 
15 miljard lire dan akan "memberi 

pekerdjaan kepada 3000 ,pekerdja. 

Pekerdjaan akan dimulai dalam mu 

and :3 

“Atjeh/ dianggap 1 , 
Ta seluruh Indonesia pula. Bila 

Isiden, maka luka2 

Isiden menguraikan arti negara se 

VPresiden menggambarkan negara 

F (Untuk | Memperbai 
n |Masjarakat Ki 

" Presi 

Sebagai satu.bangsa, hendak- 

'aja benijana alam jang” menimpa 
gal menge- 

1 Ingat ini hidup, demikian pre 
2 akibat bentja- 

a alam di Atjeh, lekas dapat di 
| sembuhkan kembali. Poster2 jg. 
' memuat tulisan2 bertalian de- 
ngan pedato di Amuntai, kami 
'sesalkan, demikian presiden.- Ke- 
mudian atas pertanjaan presiden, 
rakjat setudju dalam rapat rak- 
sasa ini diberi pendjelasan2. Pre- 

  

bagai satu alat dan djembatan 
emas untuk  mentjapai perobah- 
1n2 jang baik untuk masjarakat. 

itu sebagai satu wadah (tempat) 
jang harus diisi, ada beda wadah 
dengan isi jang hendaknja dja- 
ngan ditjampur adukkan satu sa- 
'ma lain. Isi wadah inilah terserah 
pada masjarakat dalam pertum- 
'buhan demokrasi. Kalau masja- 
rakat tjondong kepada Islam, be- 
irilah isi kepada Islam dan isi ini- | 
lah diperdjuangkan dengan meng | 
andjurkan Islamisme, demikian 
yula lain?nja. Tetapi wadahnja 
'alah nasional Selama engkau, de 
nikian. presiden, “ menudju ke- | 
merdekaan dari Sabang sampai 
Merouke, maka engkau menudju 
negara nasional, tetapi isinja ter- 
serah kepada masjarakat. : 

Dengan pendjelasan presiden : 
jang makan waktu hampir satu 
djam itu achirnja rakjat menda- 
pat kepuasan. Diantara lain pos- ' 
ter2 itu berbunji: ,,Kami menu- 
dju Negara Islam”, ,,Laksanakan 
pemilihan umum ”, .,Perkuatlah 
Republik Indonesia dengan dasar 

  

  sim panas ini djuga. Bila lerowo- | 

ngan ini selesai maka djarak arita-| 

ra Turijn (Italia) dan Paris akan 

mendjadi 232 kilometer” lebih pen- 

Nasignat” dik ear 3 | 
Kundjungan pada daerah2 
jang diserang bandjir. 

Djum'at pagi presiden Soekar- 
no mengundjungi daerah Indra-   dek, bila dibanding dengan djarak 

jang terdekat.  dewasa- ini melalui 

Monsenisio. 
t 

"puri jang baru2 ini tertimpa ba- 

(km tenggara  Kutaradja.- Tidak 
haja bandjir dan jang letaknja 25 

  

Serba 
Perlengkapan Ekspedisi Inggris: Utk 

Mentjapai Puntjak- Gn. Everest 
(Oleh: Wallace Hullett—Chas ,.Suara Merdeka") 

16 ORANG BANGSA INGGRIS jang penuh harapan akan 
paling besar untuk perlombaan men- berhasil merebut hadiah jang 

  

en Menindjau Daerah Bar 

(' DIHADAPAN RIBUAN rakjat presiden m 
| dapat berkundjung ke Atjeh kembali, Presid 
tidaklah benar kalau pemerintah pusat 
sumbangan rakjat Atjeh dianggap bukan ' 
kan. kemerdekaan dan kenjataan ini teta 
meriatah pusat dan presiden sendiri. Hal 
berhubung dengan poster2 didjalanan 

bunji: ,,Dahulu Atjeh dibanggakan, s 
Tandan presiden mengadjak rakjat 

sebagai satu keluarga besar dari 80 

sudah kerin 

| hingga djarak beberapa djauh Weh 

i kembali pada hari Rebo jang lal. 

| dalam hal mana tidak dilupakan k 
' pentingan dari rumah? sakit. 

daki puntjak gunung-Himalaja jaitu mahkota saldju Gunung Eve- 
rest telah bertolak baru2 ini dari Inggris menudju India. Rombongan 
itu jang berada dibawah pimpinan Kol. John Hunt, seorang djago 
tua i pegunungan Himalaya — diharapkan akan sampai di 
Katmandu, ibu kota Nepal, dalam awal bulan Maret ini..untuk me- 
ngatur orang2 jang diperlukan untuk mengangkat barang. Djika se- 
muanja berdjalan beres maka Hunt mengharapkan akan dapat me- 
lakukan pendakian djarak terachir dari puntjak Gunung Everest jg. 
tingginja 29,000 kaki itu pada penghabisan bulan Mei atau pada 
awal bulan Djuni. 

Untuk keperluan pendakian itu 
rombongan Kol. Hunt sudah bebe- 
rapa bulan mengadakan latihan2 ke 
ras — jg didorong pula oleh ambisi 
untuk melaksanakan mentjapai pun 

tjak gunung Everest itu sebelum 
atau pada hari penobatan Ratu Fli- 
zabeth II pada tgl. 2 Djuni tahun 
ini. 

Semua alat2 jg akan dipakai oleh 
rembongan itu telah ditjoba di pe- 
gunungan Welsh Snowdonia dan da 
ri pertjobaan ini mereka. mendapat 
kejakinan bahwa alat2 mereka itu 

“adalah jg terbaik jg pernah dikenal 
dalam sedjarah pendakian gunung. 
Nylon merupakan alat terpenting 
dalam perkakas jg dipakai oleh rom 
bongan Hunt. Misalnja didapati ta- 
li dari nylon jg sangat ringan, alat 
tidur dari nylon jg hanja 9 pon be 
ratnja, perkemahan dari nylon dan 
kaus tangan dari wol asli. Pun dim 

MISS GERDJA Frogan - ber 
umur 18 tahun telah diangkat 

  

     
  

mendjadi kepala stasion pada se. 
buah stasion kereta-api di Djer | 
man-Timur jang semua pegawai 
nja terdiri atas kaum wanita, de 
mikian diperoleh kabar hari 
Djum'at di Berlin. Berkenaan de 
ngan Hari Wanita Internasional, 
semua pekerdiaan di 

lah diserahkan kepada team jg 
anggota2-nja semua terdiri atas 
wanita, / 

k Pe Pa 

| BERITA terlambat dari Djem 
ber menjatakan, bahwa disuatu 
desa dekat taman pemandian 
Rembangan jang terkenal itu, se 
ekor hariman telah terdapat mati. 

1A...... ditimpa oleh tanah 
longsor. Tanah longsor itu me 
nutup selokan irigasi, dan pendu 
duk segera membuang tanah jg 
menutup selokan pengairan itu. 
Alangkah terkedjutnja seorang di 
antara mereka, ketika patjulnja 
telah mengenai montjong hari 
mau, Tetapi harimaw itu ternja 

“ta sudah mati. $ 

lekspedisinja telah sampai dipun- 

Jan, pada tinggi 

stasion | 
Grossratechen, Brandenbudg te | 

ekspddisi itu rombongan tsb. akap 

mempergunakan sepatu istimewa 
untuk mendaki jg djuga sangat ri- 
ngan, jg akan dipakai untuk . men- 
daki djarak 1000 kaki terachir men 
djelang kepuntjak. 

Para djago tua pendaki pegu- 
nungan Himalaya, seperti Eric 
Shipton telah memutuskan bahwa 
penderitaan manusia tanpa oxy- 
gen terbatas sampai pada tinggi 
28.000 kaki sadja. Untuk meng- 
atasi ini maka rombongan Hunt 
akan diperlengkapi dengan: to- 
peng oxygen jang ringan, sepatu 
ringan dan alat keperluan seketjil2 
nja untuk mendaki djarak ter- 
achir itu. Pengalaman dan penge 
tahuan mengenai kekuatan hem- 
busan angin badai disekitar pun- 
tjak Gunung Everest telah. me- 
ajebabkan Hunt mengambil kepu 
tusan untuk mengadakan persiap 
an2 untuk mendaki djarak ter- 
achir itu dengan tjepat, sekedar 
untuk meletakkan tanda “bahwa 

Lana an kanugan Ka Lan 
i,dengan tjepat pula keperkema 
KE aa una 28,000 kaki. 

rang. menduga tak 'ada manusia 
ang bisa hidup sampai pagi di- 
buntjak itu. ' Kedatangan rom- 
bongan itu di Nepal ditunggu oleh 
.osngaki gunung. bangsa Nepal jg 
|terkenai, Bhethia Tensing, jang 
'mendjadi kepala rombongan 'pe- 
agangkat barang untuk mendaki 
gunung Everest... : 

    

   

  

 Tensing adalah orang jang per 
nah mendaki sampai paling de- 
“kat dari puntjak Gunung Everest 
daripada pendaki2 lainnja. Ten- 
sing telah tudjuh kali mendaki 
gunung Eeverest bersama berba- 
gai ekspedisi dan dalam ekspedisi 
Hunt inipun dia akan turut pula. 
Rombongan  ek:pedisi Inggris 

itu terdiri dari banjak. veteran2 
pendaki. pegunungan Himalaya 
dan pendaki2 lainnja jang telah 
sanjak pengalaman. Dalam rom- 
bongan itu terdapat tiga orang 
Jokter, jaitu Dr. L.C, Pugh, Dr. 
Michael Ward dan Dr. R.C. 
Evans. Anggota2  lainnja ialah 
HLA. Rawlinson, Major C.G. Wy 
lie, C.W.F. Noyce, G.C. Band, 

| M.A. . Westmacott, T.D. Bourdil 

    

     

      
   

ta 

     

  

d 

     

  

an ternjata bahwa kerugian jang 
diderita tidak sebesar jang Jidu- 
ga semula. Dataran tersebut kini 

  

gh. pusing kepala. Dua 

ran pro Sjah c 
     

kaum Pan 
mana diketah 

D bagai orang 

    

las 'Mossadegh Pu: 

   

   
      

  

     
    
    

  

   

    

   

z4 Fahlevi ini diambil pada masa genting2nja bentrokan 
contra jang pro Mosadegh. haru2 ini. Sebagai: 

ui, Mossudegh berhasil mempertahankan kedudukannja se- 
jang paling kuasa di Iran, EA 

gambar Mossadegh (kiri) dan Sjah Iran 

  

  

    sing Kepala 

  

    

Membalas 

da hari Kemis. 

  

.      dor udara internasional di Djerm 
mengatakan, bahwa 

  

beritakan dari Bonn, bahwa pesa- 
wat penumpang . British European 
Airways ditengah 'djalan ke Berlin 
telah ditembaki ,,satw dua kali” oleh 
empat sampai enam buah pesawat 
penempur Sovjet..Rusia pada waktu 
pesawat Inggris bersangkutan me- 
njamping keluar dari koridor udara. 
Tetapi dinjatakan, bahwa tidak satu 
pun tembakan jang mengenai sasa 
ran dan sesudah pesawat ,,Viking” 
kembali mengikuti lagi koridor uda 
ra jang 20 mil lebarnja, melalui ma 

  

  
sama sekali. Disa- 
kelihatan kerisak- na-sini masi 

pada tananan2 an jang terdjadi- 
rakjat. | 

Korban2 barijir. 
Sebuah. kampung dekat Indripuri 

menderita kerusakan besar. — Tisini 
dua penduduk telah mendjadi kor- 
ban sedang kira2 40 rumah kau te 
lah terbawa hanjut. Agaknja terjaga 
air jang menembus tanggul2 ti 
dak ketjil. Walau dapat dilihat da- 
ri gumpalan2 rumput jang masif ter 
gantyng dipohon-pohon, bandjir itu 
telah mentjapai tiga biges 
empat meter. Rumah? kaju hajut 

air bah. , | 
Kini rumah2 sedang giat dibanyin 

kembali. Dataran itu tergenang dba 
wah air selama dua hari dua ra- 
lam. ! 1 
Kutaradja beberapa lama tidx 

mempunjai penerangan listrik ksc 
na tiga generatornja kena bandr. 
Penerangari dalam 'kota baru bik 

Penerangan untuk tangsi2 tertan 
ditjukupi dengan generator sendii 

Bandjir jang menimpa Atjeh-B: 
sar-Kutaradja dan sekitaiaja tela 
menghanjutkan djembatan kereti 
api, sehingga perhubungan denga 
Medan terputus karenanja. Perhut 
ngan ini bagi Atjeh penting artinj: 
misalnja untuk pengangkutan terna 
dan kini telah diperbaiki  kembal 
Dari pasir baru pada tanggul keret 
api masih kelihatan tempat diman 
djembatan itu hanjut dengan sebagi 
an dari rel. Diseluruh Atjeh Besa 
telah djatuh tiga orang korban. 
Sementara itu bandjir di Atjeh B     minta korban tebih besar. Disifi ad 

ialah dekat Meulaboh. Penduduk di,, 

dan sedikitnja memakan waktu 4 
hari, sehingga akari mengatjaukan 3 
rentjana perdjalanan jang telah di-5 
tetapkan. Hari Kemis keadaan disa 
na telah ditindjau dari udara, tetapi 

izinkan pesawat 
kan pendaratan. -5 
Sebuah desa jang terserang ban- 

djir dekat Indrapuri mendapat kun 
|djungan singkat, karena presiden ha 
rus ke Kutaradja utk. bersembah- 
jang Djum'at disana. - Didesa tadi 
presiden memasuki salah sebuah ru- 
mah jang baru dibangun kembali 
dan disana-sini bertjakap-tjakap de 
ngan penduduk. Dalam pembitjara 
an2nja presiden .mengandjurkan su 
paja pembangunan. kembali dari aki 
bat bandjir ini dilakukan setjara go 
tong-rojong, dalam mana orang dja 
ngan mengharap-harapan tindakan 
pemerintah sadja, tetapi harus sen 
diri turut menjingsingkan lengan ba 
diy. (Pia). $ : 

PEMERINTAH ITALIA ALA- 
MI KEKALAHAN DALAM . 

PARLEMEN. : 
Pemerintah Italia pada Djum- 

'at malam. mengalami kekalahan 
teknis ketika dewan perwakilan 
rakjat memutuskan untuk menje- 
tudjui usul kaum komunis untuk 
mengadakan peraturan, berdasar- 
kam mana semua orang fasis men 
djadi anggota parlemen baru jg. 
bakal dibentuk. Pemungutan sua- 
ra berkesudahan dengan perundi 
ngan 199 lawan 169 suara. Ran- 
tjangan tersebut sebelum telah di 
tentang oleh pemerintah. 

R.R.T.  Peladjari 
. 

Statement? Russia 
Menurut berita2 resmi jang sam 

pai di Hongkong hari Djum'at “dari 
RRT, Partai Komunis Tiongkok te 
lah . memerintahkan “kepada angzo- 
1ta2nja- seluruh. Kiongkok supaja 
mempeladjari semua statement jang 
dikluarkan, stelah 'Stalin meninggal 
dunia untuk. memadjukan pengeta- 
huan ideologi mereka. Selain itu ke 
pada kaum: buruh Tiongkok diberi 

tahukan supaja. mereka memperbe 
sar produksi mereka sbg. peringatan 

bagi mendiang Stalin, jang telah 

memberi inspirasi kepada mereka 

untuk mentjapai hasil2” jang lebih 
besar. En 

Catalina melaku- 

  

  

PEMERINTAH Yoshida pada ha 
ri Sabtu malam telah dipaksa oleh 
parlemen Djepang untuk berhenti, 
setelah mendjalankan pemerintahan 
|selama empat tahun. Pemerintahan 

'Ikabinet Yoshida jang pro Amerika 
telah ditolak dengan diterimanja se 
buah mosi tidak pertjaja jang diso 
kong oleh golongan2 opsisi dalam 
partai liberal. Djepang, jakni partai 
nja Yoshida sendiri. Dewan perwa 
kilan rakjat Djepang telah meneri- 
ma mosi tidak pertjaja ini dengan 
perbandingan suara 229 lawan 218.   lon, A.G. Gregory, . JH. Emlyn   LA. Jackson dan H.M. Nichel. 

Aksi parlemen Djepang ini dengan 
Jones, E.P. Hillary , G.R. Lowe, demikian telah mengachiri dengan 

ketjara drastis masa pemerintahan 

industri di 
Whitney Smart, mengandung ha 

(aja satu penjesalan dalam hidup 
nja, jaitu karena telah membuat 

rat dan Atjeh Selatan rupanja telafsebuah mobil berlapis badja 
sebetuinja untuk almarhunt perda, 

69 orang tewas dan 10 orang shi na menteri Stalin. 
lang. Daerah jang paling menderiti merasa menjesal,” 

sana sangat menanii-nantikan kedesaja Stalin tidak 

buah 

taris--djenderal PBB, Trygve 
yeto atas pentjalonan Lester Pearson dari Kanad 
Russia jang no. 58 Brigadir 

| sementara itu tidak berhasil mem 
| perlukan untuk pentjalonan. 
tjara rahasia dibelakang pintu2 jang didjaga dan ditutup rapat, ba- 
bakan pertama dari pemungutan suara tersebut berkesudahan sbb.: 

Lie, 

jenderal Carlos Romulo dari Pilipina 

Pemungutan 

Romulo — 5 suara menjokong, 2 

(Libanon). 

Mobil Anti 

tjis) dan 4 suara blangko. Menteri 
dari Polandia — 1 menjokong (Rusia), 
Lester Pearson — 9 menjokong, 

Pelor Stalin 
Dibuat Di Amerika Tapi 
Belum Sampai Dipakai 

(Korr. Sendiri) 
SEORANG PENGUSAHA 

Detroit, Amerika, 

ig 

»Saja sangat 
kata  Smartj. 

oleh karena menurut pendapati 

i 

tangan presiden: tetapi perdjalananatau hantjur dalam mobil itu 
melalui daratan sukar sekali, dise-Smart adalah p dari 
babkan buruknja keadaan dijalan? Wolverine Manufacturing Co. se 

pabrik jang didjaga keras 
Detroit. Disamping untuk Sta- 

n, Smart telah membuat mobii2 
berlapis badja antaranja untuk 

keadaan dimuka pantai tidak meng- lmarhum pres. Roosevelt, pres. 
ruman, bekas radja Carol dari 
umania, ketua CIO Walter Reu 
er dan Shah Iran. 1 
Pekerdjaan Smart adalah 

injai kemauan dan pandangan 
ri bagaimana lapisan 
obilnja harus dipasang, dan di 

aui rahasia2nja.  Biasanja pe 

tat badja “didinding mobil itu 
jan kawat pada, radiatornja 

@ disamping itu katia2 jg tak 

In, misalnja, Smart merobah 
Kk. bentuk  chasisnja 
k tikar2 jg tebalnja dua intji 

Ppnintaan2 Shah itu sendiri. 

dis chasis berhubung dengan 

tirwa untuk pengawal. 

sear pembikinary mobil berl 

meitjarakan — pembikinan 

naksa melemparkan 

mera sudah hampir 

bergai djenis' sendjata buatan 

nemknja “ terhadap " mobil 

merergunakan pistol kaliber 
Magm. jang terkenal sebagai 
tol (paling dahsjat didunia. R 

an & pelor Magnum tersebut. 
ngani misi Rusia itu menarik 

sebujegera diangkut dengan k 

meri mobil berlapis badja h 

telahafat. 2 
Adijuga. beberapa mobi! jan   jang juat dipabrik Smart, 

kabindang telah dibentuk: oleh 

19 Okier 1948. 
| Sege sesudah pemungutan 
ra Yola mengumumkan pen 

ma djagebelim dilakukan pe 

bil opermpinan partainja dari 
ngan perianja Ichiro   

baran wan perwakilan rakjat. 
mengumkan pemilihan umum ba 
ru untitg.)19 April. Parlemen se 
karang telah dibentuk pada tg 1 
Oktobehhun jang lalu. Kekalah- 
an Yosk itu disebabkan karena Ii 

tidak 
ludah. Setiap langganannja mem- 

sen 

badja dari 
sara 

hg itu mereka ingin pula menge- 
ker- 

tan itu hanja berupa pemasangan 

2 Ia 
utk 

Inahan pelor atau petjahan bon, 
ta iem 

h kena pelor. Untuk mobil Shah 
se- 

menambah- 
SEF 

tmemasang banjak tempat duduk 
elra dibelakang untuk memenuhi 

Ba- 
di dari mobil itu dipasang tinggi 

kea 
da djalan-raja di Iran, dan diper- 

kapi pula dengan ruangan? is- 

tart masih ingat betul peristiwa 
apis 

bat-untuk Stalin itu. Smart mena 
min misi Rusia jg. datang untuk 

mobil 
itu:bagai ,,skulking crew”, jang se 

pandangan? 
janmengandung tjuriga pada waktu 

dekat kege- 
dur pabriknja. Misi itu membawa 

Ru 
Sia 1g hendak mereka tjobakan me 

ita. 
Sms mulanja melarang mereka 

357 
pis- 
upa- 

nja-bil “itu dapat menahan ledak 
De 
diri 

deng perasaan puas. dan mobil ter 
apal 

menju Moskow. Orang? jg ingin 
arus 

lebihahulu mendapat izin duri po 
Isi 4erika, Sajang sebelum Stalin 
memgunakan mobil- tadi, “beliau, 

gs di 
pakaileh kementerian Kehakiman 
Amea mempunjai lapisan badja 

tapi 

“Kabinet Yoshda “Djatuh-Parlemen Dibubarkan 
Ye 

shida (berumur 74 tahun itu pada 

sua 

1bu-' 
Ia 

mu- 

ngutan ira 22 anggota partainja 
sendiri 3ggabungkan diri pada pi 
hak opd, Yoshida jang mengam 

tas 
Hatoyama | 

dalam te 1946, telah mengumum | 

1 memveto (Rusia) dan 1 blangko 

inana pesawat2 sekutu diharuskan 
1 | : y S N 5. R3 & | . : P3 : 1 an " |terbang apabila hendak menudju ke IV 2 Na 7 . V € M(5latau datang dari Berlin, ia dapat II eto R USS LO 1 O : 58 meneruskan perdjalanan tanpa men 

At, : '. XP dapat gangguan seterusnja. — Kala- 

Menggugurkan Kemungkinan Pear- 
son Djadi Sekdjen PBB 

Romulo Banjak Harapan Dipilih? 
DALAM PEMUNGUTAN “suara pada Djum'at malam dalam 

Dewan Keamanan PBB mengenai penetapan tjalon pengganti sekre 

ngan2 pembesar di Berlin Barat me 
nerangkan, bahwa insiden diatas ter 
.djadi didekat Besau, suatu kota di 
Djerman Timur. 

Instruksi untuk seluruh 
pes. Inggris. , 

Seterusnja - pembesar2 . "angkatan 
udara Inggris Djum'at malam meng 
umumkan, bahwa semua pesawat? 
angkatan udara Inggris telah menda 
pat perintah supaja djangan terbang 
lebih dekat dari 10 mil dari tapal- 
batas dengan negara2 Eropa Timur. 
Djurubitjara dari markas-besar RAF 
di Bad Eilsee di Djerman Barat mc 
nerangkan, bahwa semua pesawat? 
jang tergabung pada Second Tacti- 
cal Airforce tetah “diinstruksikan ut! 
terbang lebih djauh dari 10 mil dar! 
tapal-batas djika mengadakan tugas 
latihan atau patroli. Sementara itu 
perintah tersebut 'tidak: berlaku ba 
gi pesawat2 militer :dan sipil jang 
terbang.ke: Berlin. ' 
Sementara itu AFP memberitakan 

dari London, bahwa oleh kementer'i 
an angkatan udara Inggris Djum'at 
malam diumumkan, bihwa RAF te 
lah memperoleh. instruksi2 supaja 
apabila terdjadi serangan pesawat? 
Inggris baru boleh melepaskan temba 
kan djika fihak lawannja lebih du- 
lu memulat menembak. Djurubitja- 
ra kementerian tersebut seterusnja 
menerangkan, “bahwa ” penerbangan 

wakil Rusia telah mengeluarkan 
. Ini adalah veto 

peroleh kelebihan suara jang di- 
suara jang dilakukan se- 

suara menolak (Rusia dan Peran 
luar negeri Stanislaw Skrzewski 

3 menolak dan 7 blangko. 

Sokongan jang kuat seperti terbuk 
ti dalam pemungutan suara jang per 
tama dianggap sebagai sesuatu jang 
tidak terduga lebih dahulu. Para pe 
nindjau tadi meramalka bahwa 
Pearson dan Romulo “akan saling ber 
saingan, tetapi sebelum sidang: DK 
dimulas orang sudah menduga, bah 
wa kedua2nja tidak akan memper- 
oleh djumlah 7 suara .jang diperlu 
kan untuk pentjalonan apabila di- 
langsungkan pemungutan pada. hari 
Djum'at itu. Hasil jang ditjapai oleh : 3 - Fdari pesawat “pembom' Lincoln Ing 
Daan aa Tan Ne gris jang ditembak djatuh hari Ke- 

mis telah “diselidiki dengan: saksama 
: Nana : dan ternjata bahwa djalan jng telah 

Ae bebe ah ditempuh oleh peswat tersebut ada 
3 kepastiari apakah Rusia: nantj | Jali sesuai ' betul -dengan-hak2 terito 

Romulo akan tambah kuat kedudu: 

  

     

     

Na 2 2 2 rial dari pibak- Inggris. 
sidak zk Ea bom ea P. . Seterusnja menurut AFP djurubi 
Hanja, sedikit: “tentang. R $ Ber tjara kementerian. luar negeri di Lon 

pend KAA Tang HL me don. hari Djum'at telah menerang- 
ji apa Pe kan, bahwa pesawat. .pembom.. Lin Dia and TAKE Romulo da -coln itu tidak, dipersendjatai dan sa 

Ha lo kir 23 berikutnja di | ma sekali tidak. membawa  mesiu. 
Protes Rusia disebbtnja ,menertawa 
kan dan tidak masuk aka?” 

Inggris dan A.S. mem 
perkeras pengawasan. 

Dalam pada-itu menurut hari 
an konseryatif Inggris ,,Evening 
News”, jang terbit pada malam 
Sabtu, . maka semua penerbang 
Inggris telah mendapat perintah 
menembaki sefiap pesawat ter 
bang, jang melanggar wilajah 
udara Djerman Barat. Berita ini, 
jang diterima dari suatu sumber 
di Berlin, mengatakan djuga bah 
wa uga hari Djum'at patroli2, 
jang dilakukan - oleh pesawat2 
pemburu Inggris dan A.S.,. telah 
dipergiat. Dan tindakar2 telah 

kan oleh delegasi Pakistan sendiri, ne ag ng mer pian a 2 
Iju i : 
siapa PINAN YNAS PER PADN pa | Kementerian angkatan udara Ing 

Ketua D.K. Ahmad Bokhari, | 8rIs mengumumkan pada malam 
setelah sidang katakan kepada | Sabtu bahwa semua penerbang 
pers, bahwa S-Besar akan terus | angkatan udara Inggris telah 
mengadakan rundingannja untuk | mendapat instruksi djika (erdja, 
dapat ' mentjapai persetudjuan | di pertempuran diudara supaja 
mengenai pentjalonan dan selan-| djangan . melepaskan tembakan2 djutnja akan memberikan lapo- sebelum pihak lawan menembaki 
rannja kembali kepada sidang. lebih dulu pesawat2 mereka. 
Dewan Keamanan hari Kemis 
jad. Sebelum sidang dimulai Afp 
kabarkan, menurut kalangan de- 
legasi . Amerika Selatan ' Sovjet 
Uni mungkin akan mengusulkan 
sebagai pentjalonannja, Nj. Pan- 
dit Nehru (India) untuk sekdjen 
PBB, bila Dewan Keamanan ha- 
ri Djum'at menolak pentjalonan- 
nja, jalah menteri luar negeri Po 
landia, S Skrzescewski. Bila So- 
vjet mengadjukan .usul itu, . ka- 
barnja Kolombia dan Chili akan 
minta supaja sidang dischors, 
agar delegasi2 Amerika Selatan 
dapat berunding. 

DK. Menurut keterangan Chili akan 
pindah kefihak Romulo dalam pe- 
.mungutan suara kedua itu dan Liba 
non jang dalam pemungutan .suara 
mengenai semua - tjalon pada hari 
Djum'at tidak mengeluarkan suara 
samasekali, diduga . akan mengga- 
bungkan diri dengan - rombongan 
Amerika jang mentjalonkan Romulo. 
Dalam pemungutan suara pertama 
Junani, Kolumbia dan Amerika sa 
ma-sama menjokong Romulo dan 
Pearson.  Djuga. diketahui, bahwa 
wakil Tiongkok nasionalis telah mem 
beri sokongannja “ketika diadakan 
pemungutan suara mengenai pentja- 
lonan .Romulo. Negara kelima jang 
telah .menjokongnja mungkin Pakis 
tan, tetapi itu tidak mau diumum- 

  

Batas Jugosla- 
via Dilanggar 

Hari Djum'at pemerintah Yugo- 
slavia menuduh, bhw. pesawat2' ter 
bang Hongaria telah melanggar ta 
pal-biatas Yugoslavia "sampai lima 
kali dalam sehari “dan dalam satu 
kedjadidn sebuah pesawat Hongaria 
telah menembakkan roket ketika sel 
dang terbang diatas daerah kedau- 
tan Yugoslavia: Kantor berita Yu- 
goslavia ,,Tanyug”-dalam sebuah be 
rita jang telah diterima di London 
pada hari Djum'at, mengatakan bah 
wa' pemerintah Yugoslavia akan me 
njampaikan protes keras berhubung 
dengan pelanggaran2, tersebut. Menu 
rut berita tersebut insiden2 bersang 
kutan terdiali-pada tanggal- II Mu 
ret jang baru: 16 Menurut AFP. 
sebuah  diantarg pesawat2 Hongaric 

  

Menteri Luar negeri Spanjol, Mar 
tin Artojo, iang kini sedang menga 
dakan kundjungan resmi “di. Pakis: 
tan, hari Djum'at menerangkan bah 
wa politik luar negeri Spanjol ditu- 
djukan kearah pertahanan perda 
maian. Sementara itu Artojo meja: 

  

  

  

kinkan adanja kerdjasama antara | '“distelah ae as Bia ana 
negara2 Barat. 5 MIG-15. 2 se BT” 

i 3 , Xi djumlahnja tidak ' banjak: Sebabnja Bekas ratu Narriman akan kembali ke Mesir. “untuk meng- 
adjukan tuntutan 'setjara resmi 
guna bertjerai dengan bekas ra- 
dja Farouk, ' demikian diterang- 
kan hari Djum'at oleh djutubitja 
ra keluarga Narriman di Kairo. 

ialah pemerintah Federal sekalipun 
menganggap ongkos membuat mo- 
bil tahan pelor itu terlalu tinggi. Se 
helai katia muka jang tahan: pelor 
itu mempunjai harga “lebih ” dari 
$- 700754, Near : 

    
tahan Yoshida mempunjai tendens2 
reaksioner”, Yoshida akan tetap me 
megang pemerintahan sampai sele- 
sainja. pemilihan2 umum di Dje- 
pang. Perkembangan2 telah memba- 
wa menteri luar negeri dalam dja- 
man perang ” Mamoru Shigemitsu 
sekarang mendjadi ketua partai pro- 
gresif kedepan sebapai seorfng tja- 
lon jg kuat untuk menggantikan Yo 
shida, Shigemitsu pernah mendja: 
bat sebagai dutabesar Djepang di 
London' dan Moskow dan atas tu- 
duhan Rusia telah dihukum sebagai 

kan beberapa saat “sebelum dewan 
perwakilan rakjat mengadakan si- 
dang pleno, bahwa djika resolusi ti 
dak pertjaja diterima, ia akan mem 
bubarkan parlemen. 

Menurut wakil perdana menteri 
Taketora Igata pemerintah — telah 
menjelesaikan segala persiapan utk 
pembubaran ini. Para penjokong 
mosi tidak pertjaja menuduh dalam 
pembitjaraan2 sebelum pemungutan 
suara, bahwa ,.Yoshida telah men- 
dorong Djepang dalam keadaan ter   gantung . kepada Amerika”, dan | seorang pendjahat perang, 
bahwa ",Yoshida telah  merurtuh- la dibebaskan kembali setelah 
kan demokrasi”. Selandjutnja dika- mendjalani sebagian “dari hukum-   takan oleh mereka bahwa ,.pemerin | annja, 

    

Kini “Mesra? Inggris. Boleh 

PADA HARI DJUM'AT dengan resmi diumumkan di London 
| mengena! serangan ketiga atas pesawat2 Inggris jang dilakukan pa 

S. Markas-besar British European. Airways (maskapai 
penerbangan Inggris untuk Eropa) Djum'at malam mengumumkan, 

I-bahwa sebuah, pesawat penimmpangnja type ,,Viking” bermator dua, 
pada hari Kemis telah diserang ketika sedang terbang didekat kori- 

bahwa pesawat2 Rusia telah, melepaskan tembakan2 
terhadap pesawat ',,Viking” itu demikian AFP. 

Lebih Tandjut, United Press mem : 

BABI esawat Ing- 

gris Ditembaki 
Tembakan 

an Barat. Pengumuman tersebut 

  

4 € 

1“ ? 2 
“uez Diserah- 

“6 
kan Mesir? 

Rentjana Baru -Inggris 
KABINET Inggris sudah mem 

beri persetudjuannja atas rentja 
na baru guna penjelesaian seng 
keta dengan Mesir mengenai pen 
dudukan didaerah terusan Suez, 
Dutabesar Inggris di Kairo, Sir 
Ralph Stevenson, sudah . menda 
pat instruksi untuk dengan tidak 
menunggu: lebih lama lagi memu 
lai dengan perundingan2 tentang 
rentjana bersangkutan dgn per 
dana menteri Mesir, djenderal 
Moh. Nadjib, demikian hari 
Djum'at diterangkan oleh kala 
ngan2 jang berwadjib di London. 
Menurut keterarigan, dalam ren 
tjana baru Inggris itu dikemuka 
kan usul untuk mempertjajakan 
tanggung-djawab atas daerah te 
rusan Suez kepada Mesir, tetapi 
bersamaan dengan ini Mesir ha 
rus dapat mendjamin adanja sis 
tim pertahanan jang efektif di 
Timur Tengah, dimana terusan 
Suez mendjadi pangkalan jang 
utama. Inggris bersedia menarik 
mundur pasukan2-nja, tetapi ti- 
dak mau tunduk pada tuntutan2 
pengungsian tak bersjarat dari 
fihak Mesir. demikian seferusnja 
kalangan2 tsb. 

  

Amerika setudju dengan 
Inggris. 

Dikatakan, bahwa rentjana 
Inggris bersangkutan telah 'mem- 
peroleh persetudjuan dari fihak 
Amerika. Menteri Eden” telah 
mendjelaskan" rentjana tersebut 
ketika ia mengadakan pembitja- 
raan2 dengan menteri luar nege- 
ri Amerika Serikat, John Foster 
Dulles, di Washingten baru? ini. 
Menurut kalangan? tadi Ameri. 
ka kabarnja sekiranja perlu ber- 
sedia pula dimasa' depan” untuk 
ikut- serta dalam pembitjaraan2, 
segera sesudah dalam prinsip?nja 
ditjapai persetudjuan antara Ing- 
gris dan Mesir dan “apabila da- 
lam perundingan? itu mulai dibi 
tjarakan masalah2 jang Tebih 
luas berkenaan dengan soal per- 
tahanan didaerah Timur Tengah. 
Sementara . itu dalam -kala: 

agan2 resmi-di London orang .ti- 
dak hendak terlampau ' banjak 
mengharapkan akan: mudah “dise- 
iesaikan serigkata dengan Mesir, 
sebelum sengketa 'itu sendiri su. 
dah dapat dibereskan. Orang 'ha- 
aja mengharapkan, bahwa “ Me- 

  

| Andjuran 
(Buruh RRT 
Hentikan Perang Korea 
.FXEDERASI Buruh Seluruh 

   

“Tiongkok dalam kKawatria hari 
Djuntat to'ah menjetudjul “seru 
ant. .49 Pebruu, dar Dowan 
Umua »xat Sekorja Diepang     

  

jang dis » 
kat2 Sekuwj 
pera disdaku 
ta di Kor 

ada .. Sere 
supaja se 

akan sendja 
awan politik 

  

     

   
    

  

   

  

  bangsa . meltwan bangsa 
| Asia” da: senho:ver, Teks pe 
muh dari kawat tsb. adalah sbb. 
Kami telih menerima seruan 
sdr, -ts, 1S Pebruari H. jang di 
sampaikan kepada Serekat2 So 
kerdja situruh dunia. Tuntutan 
sir. supsja scgcra diadakan pcr 
letakan sendinta di Korga dan 
melawan polifk supaja ,,bangsa 
Asia melawan bangsa Asia” dari 
Fisenhower, mendapat sokongan 

Serta perseiudjuan sepenuhnja. 
Pada dewasa” ini perdamaian di 

Asia sangat terantiam, dan perang 
Korea. masih terus berlangsung. Da 
lam usahanja untuk memperluas ps 
rang, kaum imperialis Amerika tak 
mau mengambil peladjaran dari ke 
gagalan2 jg telah dideritanja dalam 
perang Korea. dan malahan dengan: 
sengadja menolak usul pantas dari 
pihak Korea dan Tionghoa untuk 
mentjapai.. penjelesaian - setjara da- 
mai. mengenai masalah Korea. Rak 
jat Tionghoa! dan klas buruhnja se- 
lalu tjinta “damai dan bersedia utk. 
segera mengachiri perang . Korea 
atas dasar 'jg adil dan pantas. Tapi 
bila: kaum imperialis Amerika tak 
mau menarik kembali  tuntutan2nja 
jg sombong 'serta mengadakan kom 
plotan untuk memperluas perang, 
rakjat Tiongkok dan klas buruhria 
tak ada djalan lain baginja dari pa- 
da berdjoang disamping rakjat Ko: 

Stasiun Listrik 

Otomatis 
Hampir Selesai Dibuat 

“Di RRT. 
SEBUAH stasion pembangkit te- 

naga listrik besar, jang paling” mo- 
dern- di RRT, jang diselesaikan 2 
bulan lebih #jepat dari pada diren- 
tjanakan, kini telah mulai bekerdja 
Stasion tsb didirikan di Tiongkok 
Timur-laut dalam waktu 712 bulan. 

  

eSrasion jang otomatis itu didjalan- 
kan dari djarak jang sangat diauh 
dan segala2nja “dapat dikontrol pu 
la dari djarak djauh: Selesainja pro 
jek raksasa itu sekali lagi melihat 
kan adanja bantuan jang bersifat 
persaudaraan dari Sovjet Uni, jang 
tak hanja menjediakan mesin? mo- 
dern bagi stasion pembangkit tenaga 
listrik tsb tapi djuga mengirimkan 
sedjumlah besar para ahlinja untuk 
membantunja. Dan berdirinja stasi 
on tsb membuktikan pula tentang 
penuh: inisiatipnja dari kaum buruh 
Tiongkok, jang mendjalankan me- 
sin2: jang sukar“ dan pelik2. (Anta 
ra). 

  

mengenai pengungsian tak , ber- 
sjarat dari pasukan? Inggris dari 
daerah trusan Suez. Tuntutan ini 
telah tersebar di Kairo dalam 
waktu belakangan ini. Inggris ka 
barnja bersedia memberi konse- 
512 penting, tetapi tidak bersedia 
tunduk pada tuntuan2 jang tidak 
bersjarat,. demikian achirnja ka-   sir. akan: melepaskan tuntutannja langan2 tadi. 

Pabrik Gelas Modern 
Akan Didirikan Di Bandung —Leng- 

kap Dgn. Laboratorium Untuk 
Penjelidikan2 

» PADA ACHIR tahun ini bisa diharapkan Bandung akan mem 

Ingenai soda diterangk: 

#pada achir tahun jang lalu Indone- 

tuk pekerdjaan2 penjelidikannja, 
gai experiment2nja dan tempat un 
Menurut keterangan2 jang didapa 
rakan oleh Balai 
an Kementerian Perekonomian. 
modern itu jalah untuk mengada 
orang dan penjelidikan2 dalam hal 
Sebagaimana diketahui, 
tapi bahan jang dipakai 

djuga kwaliteitnja tidak tinggi. 

Bahan2 mentah baik dike 
temukan di Balikpapan. 

Baru2 ini dari Balikpapan telah di 
terima laporan2 bahwa disitu terda 
pat bahan2 untuk membikin gelas 
(Kwarts-zand), jang menurut hasil 
penjelidikan J.F. Wood, jaitu expert 
selas dari Biro Bantuan Tehnik PBB. 
ernjata sangat baik untuk pembi- 
kinan matjam2 barang2 dari gelas, 
bukan sadja gelas untuk minum, 
yaas, katja djendela dan pintu, tapi 
djuga untuk katja-mata dsb.nja, dgn 
kwaliteit jang tinggi sekali, Selain 
dari pada itu' didapat” keterangan” 
bahwa djuga di Tuban ada bahan 
untuk membikin gelas, terutama" ur 
tuk barang2 seperti botol dsb. Dite 
rangkan: djuga, bahwa disamping b. 
han2. tersebut diperlukan djuga ba 
han dasar lainnja (basis. grondstof: 
feny seperti Pn Ca, 

akan bisa djuga dibikin di Indonesia 
'karena tidak lama lagi Indonesia 
akan mendirikan paberik soda. Ten 

    

      

rangan. $ : 
Mesin2 telah dipesan dari 
Juar negeri. . 

Selandjutnja dikemukakan, bahwa 

sia telah memesan pelbagai mesin, 
Seperti ovens, tjetakan2, alat? peng 
gentjet (persen) dan pelbagai alat: 

tjil dan pemeriksaan gelas” itu. Ba- 
rang2 tersebut. diharapkan. akan. ti 
ba.di Indonesia dalam beberapa «bw 
'an lagi. Sekarang dihalaman Kantor 
Balai Penjelidikan Keramik itu te- 
lah didirikan beberapa los, semua- 
aja kurang lebih seluas 700 meter 
sersegi untuk paberik getas itu: Me 
aurut dugaan, djika paberik “itu se 
lesai maka kapasiteit. produksinja 
akan bisa mentjapai 1 ton barang2 
gelas dalam satu harinja. Selandju 
nja bisa djuga dikabarkan, bahwa 
Kepala Balai Penjelidikan Keramik 
Supar belum lama berselang. telah   pergi ke Amerika untuk menambah 
pengetahuan dan pengalamannja da 

Penielidikan Keramik dari 
Maksud mendirikan 

tang calcium, Indonesia tidak keku 

pekakas untuk keperluan paberik ker 

punjai suatu paberik gelas jang lengkap dengan laboratorium un- dengan tempat melakukan pelba- 
tuk pendidikan kader ahli gelas. 
t ,,Antara”, usaha itu diselengga 

Djawatan Perindustri- 
paberik gelas 

pendidikan 
dari gelas. 

kan - demonstrasi2, 
pembikinan barang2 

di Indonesia pun sudah ada paberik2 gelas, 1 dalam paberik2 gelas itu adalah gelas pe- tjahan, sedang umpamanja pekerdjaan2 peleburan gelas petjahar itu pun tidak membutuhkan deradjat panas jang amat tinggi, tapi 

  

Film Trimarta 
Pendapatan Baru Dila- 
pang Cinematographi 
DUA PENDUDUK kota Rc- 

ma kakak beradik Alberto dan 
Adriano Betti telah, berhasil me 
nemukan pendapatan baru dalam 
lapangan tehnik film, jang diha 
rapkan akan membuka djalan ke 
arah kemungkinan projeksi film 
film trimatra (tiga dimensional). 
Pendapatan kakak beradik Betti 
ini didasarkan kepada pelaksana 
an sistim stercoskopis dan sangat 
(berlainan sekali dengan pertjoba 
jan2 jang dilakukan dewasa. ini 
di Amerika Serikat dan jang di 
kenal dengan nama ,,cinerama” 
dan. .,cinescope”, 

Sistim ,.cinerama” Amerika itu 
berupa opname pada satu saat. dari 
uga film, satu ditengah dan “dua 
lagi dikanan kirinja. Kalau ketiga film ini diprojeksikan paka lajar je 
sangat luas ukurannja, hasilnja me- 
mang memberi gambaran i panora- 
ma jg sesungguhnja, tetapi  effek 
trimatra itu hampir2 nibit. 

Sistim ..cinescope” Amerika ha- 
nja berhasil melukiskan opname? 
fotografis jg sangat diperbesar ka. 
lau diprojeksikan. 
. 

Pada sistim ' kakak-beradik Betti 
ini sebuah ,,pembagi” bajangan itu 
ditempatkan — diantara dua bidang 
lajar. Sebidang lajar berdiri tegak 
dan jg Jainnja mendatar. Dengan 
bantuan keker prisma pesawat Bet- 
ti itu memprojeksikan bajangan do- 
bel, jg hasilnja memberi effek ig di 
liar dugaan, Banjak” kaum ptodu- 
sen film “Amerika dan “ Italia ig 
menghadiri projeksi film2  trimatra 
ini beranggapan 'bahwa  kakak-ber- 
adik Betti telah berhasil 'menemu-   lam hal keramik 'umumnja dan ge 

las chususnja. 

  

kan suatu peridapatan baru jg isti- 
mewa, (Pia). Tn 
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ie Jalu memakai 

»Sesungguhnja --. mandi dengan 
Sabun Wangi. Lux adalah suatu 

(jara'untuk mempergjantik diri. Ka- 
rena itu pertjajakanlah rawatan 
kulitmu hanja pada Sabun Lux.” 

rkanlah tubuhmu setiap hari dengan memper - 

  

   
putih, murni, 

halus bagi kulit 
Njonja. 

N 

tnstan UNILEVER, 

    

  

    
kepaedahan busahnja jang berlimpah-limpah, lebih? pula 

: karena.ig. memberikan bau harum bunga jang sedap-x. 

      

    

: dipakai oleh 9 dari 10 bintang “pilem. 2 

        

  

“lu. v. pustaka & 

  

    

   

  

   

Lu 

  
  

  

ganakan   
  

1 

Buku' biru bergambar - gambar 

5 | dan murid? P. 
#33   

  “Itahui sedjarah Indonesia. Kalau tak 
- Lada tempo untuk berlama-lama mem-     

  

RADIOS 
n Sudfunk: Krefft " Grundig “ Awa 
"Gece" Bush " Tesla '— Accu Radio's 

" Gramofoon Automatisch Garjrarjd 

,OM EGA” Radio 
Aa naga 

2 Te on “Klo   
“ Menolong wanita bersalin 

“dari djudi ini, 4 orang Tionghoa dan! 

Djl. Mataram No. 572 

  

  

  

batja, buku 

waktu, karena disadjikan dengan Ju- 

Dan pasti Sdr2 

bagi masjarakat jang baru 
tahu ,,batja tulis” mengenal buku ini, 
berarti  bertambahnja 

| ukuran huku: 18 x 25175 cm. 
Tebal: 40 “halaman 

Isinja : 
— Zaman dahulu kala 

| — Keda agama, Islam 

— Kedatangan bangsa Belanda 
— Perang Diponegoro 
— Pertempuran di Bali 
— Pertempuran di Kalimantan 
— Pertempuran di Tapanuli 
— Pertempuran di Palembang 

Djambi dan Riau 
— Perlawanan Imam Bondjol 
— Perang Atjeh 
—Kebangunan Nasional sam- 

— Semarang 

    
  

Dokter R. V. SOEDJITO 
Pandanaran 66 Tilp. Smg. 2229 
Memeriksa wanita hamil 

dan Praktek Umum 

Djam bitjara : 

Rumah: djam 1 — 9.30 

2. djam 4.30— 6.30 sore 

R. S. Elisabeth 10-30— 11.30 

MENGGELAPKAN SEPEDA 
Ketika pada tg. I1 Maret jbl. sdr. 

Sukarlan,tinggal di Gendingan me 
njerahkan sepedanja kepada repara 
si sepeda jang berada dekat Toko 
Nam Bie, Bodjong, ternjata sepeda | 
nja laki merk Borsumy seharga Rp. 
300,— telah dibawa lari oleh orang 
jang bikin betul sep€da itu. Orang 
ini telah mengilang dengan mening 
galkan perkakas Sepedanja jang ke 
mudian disita oleh fihak jang ber-' 
wadjib. 

BERDJUDI 
Belum lama berselang, Polisi telah 

berhasil menggrebek di Kp. Ajam, 
karena dirumahnja Mojong telah di 
adakan permainan domino. Akibat 

tuan rumah telah digiring kekantor 
Polisi untuk didengar keterangannja. 

PERBAIKAN LANGGAR. 
Belum lama berslang di Kp. Pe- 

dalangan telah diresmikan berdiri- 
nja Panitia Perbaikan Langgar Kp. 
Pedalangan jang diketuai oleh sdr. 
Aesan, wk. ketua sdr. Mochamad, | 
penulis sdr. Alwi, bendahara sdr, 
Kasri dan dibantu dengan beberapa 

  

   
    

  

      

  

pai Proklamasi Kemerdekaan. 

'D bar-gamb 
ka NN Bea ang” 

'Harga hanja Rp. 6.- 

'Pesanan dengan uang terlebih 
'dahulu ditambah porto 10 pct. 

Susu TyAp BENDERA 
". SEPERTI DiA ea | ACHMAD CO SoLeH sekaLunag is ARTS 

' SN Kalisari 10— Tilp. 2092 

Praktek umum dan untuk 
'anak2 
(Djam bitjara 5—6 
Hari Raya, Saptu, Minggu 
Hetap. Ao 

2 -FV/9-5212 

NANTI DEH, KALAU ) 
AKU SUDAH MINUM   
  

      
  

  

Me 

ee EL EN 
OBATNJA IALAH ARANGGIAT 

- CARBOVIT     
    

    

    

       
       

  

   

       

          
    

      

     

    

      

  

    

    

    
    

   

  

baik dan penung untuk guru2 
B. . 5 

Tiap orahg Indonesia harus menge- |: 

ini dapat menghemat |' 

kisah. Sedikit tulisan banjak gambar. | 
. akan dapat lekas |: 

mengetahui dan memahaminja. Pun: 
Sekedar || 

pengetahuan |: 
dan menambah tjinta kepada tanah air. | $ 

— Kedatangan bangsa" Portugis " 

    

  

g 

t 

“ Minumlah 

    
     

  

Pusat Pendjualan : 
  

... Toko ,,King” 

Darmosuwito 

Tan Seng Bie 
.Kho Sing Tek 
Ting Eng Mo 
Tjan Gwan Pwee 

| Ang Tiauw Hok 
. Tang Ing Djiu 
Toko Tjing 

| Ong Liong Khin 
Lk... Oh- Han. Hiang 
| Tan Kiem Hwat 
| Tjoa Koen Koei 

Toko ,,Tegal” 
| Po Ning Tong 
| Toko Sirkojo 

|   Toko Saerah 
Toko ,,Murah” 

          

' Tjoa Djing Tiong 

  

Kasehatan' Lebih Berha 

lalu Anggur Kolesom No. 1 Istimewa 

y obat-obatan akar2 dari Tiongkok dan Kolesom No.1 jg teristimewa 

ANGGUR ini ada empat matjem : IN 

ec mpuan, Hamil dan Beranak 

SURAKARTA — R.O. Eng Tay Ho DJOGIA — RO. »Hok An” MAGELANG. 

PURWOREDIO Tjan. Tjuy bae KARTASURA 
KUTOARDIJO Kwee Ju Tjiu KN 
UNGKRAN Nj. Djojopawiro & 

2 Toko Semarang”  MUNTILAN 
Kho Tiauw Lian ' 4 

1 R.O..Eng Njan Ho -DJOCIA 

Toko ,,Sen” AMBARA TOKO. ,,75” KLATEN 
Sih Khay Hing PAN Ong Tjay Hien SURAKARTA 
R.O. Thian'Seng Ho Lingardjati a 

1. w --F Liem Pin w 3 Toko ,Son” : 2 2 S5 memua JIN Se ak Gwen : Tjan Djoen Swie '— WIROSARI 'Oko ,,Baru DENAK | "Toko... Yoeng” PATI Toko ,,Santoso” REMBANG Mo: Sodeh, GENUK SAJING | Pa M aa : | Toko Yoeng Nam. KENDAL Lan Thiam Hwat " DEMAK | 'Foko: ',,Tjong” Tata | Toko ,,Hien” “3 ae 5 | okor” Saerah” | Ang Sing Djoen — TJEPIRING an ,Thiam Sioe j, | i “Se Si "1 | Toko ,,Obral” WELERI 
is Sing 1e, kibus | Oei See Sioe DJEPARA | Toko Kian Thung e 
Toko ,,Lim” bs |. Eng Tek Hoo BLORA Toko Bintang : Tan Liang Mo # | R:O. Poo Seng Tong TEGAL Thio A Kie 2 Tan Kang Tjo Kioe $$ | :RO. Seng An Hoo Toko ”Saerah” , The Sien Hie & | 3 .. PURWOKERTO Yap Sien Kie 2 Ian Ik Hoo ks | Be Tiong Wie TAYU | Toko ”Djakarta” aa 'oko ,,Ong” 2 |. Ioko.,L. F. J. » | Tan Swie Sam GODONG Liem Hwat Liang. » |... Toko .,Merdeka” KALIWUNGU | Tjong Siep Min : 1 Lauw Yoe Gie 1 | Phan Ngo Sen 3 | Toko ”Kuning” PURWODADI Oei Bie Hien fa Po TjieA- King 3 Oei Tjoo Gwan 2 oko. ,.Saudara” H5 f Soen Hien Hoo KENDAL Toko.-Sinar Baru H nga Yoko. ,,Mataram” BUARAN : H. Abdullah “ Tio Swan Kie LASEM & 4 

Toko Obat EIG TAY HO dan Perusahan Anggur Kolesom No. 1 

Tap GELAS MAS” 
“SEMARANG 

  

"ga dari pada Harta ! 

  

selalu tetap "M UD A! 3 

R.O. Thay An Tjan 
SALATIGA Toko' ,,BABAH GEMUK” . 

Tong An Hoo, “ 3 
Go Hauw Tie $ ts 

23 Nj. Jososudarmo PRAMBANAN 
2 Nj. Dasuki, 23 3 
” Suandi : - ya 
P. Hatisutjipto 55 

Thie Swie Djoen 

| | 
| 
| 

| 
| 
| 

# 

Oei Thwan Soen  GOMBONG 
3 | Tjoa Hwat Tiong WONOSOBO 

  

    
     
   
  

BEA Mengenang. 
  

  

INGIN SAKTI, 
  

  

"KWA dan WASPADAI???1!! 
7 Stngegag 

PERANG ? Buku: 

Sapta 

Pudjangga 
Petundjuk2/Peladjaran 7 orang Pu- 

  

djangga utk, mengetahui hal2 
sebelum terdjadi, . baik mengenai 

diri orang (Microcosm) maupun 
Negara dan Dunia umumnja (Macro- 

DAMAI ? | cosm). Al: “ Memilih Hari jang ter- 

-baik utk Perdjodoan, Pindah, fendirikan Rumah, Mentjari Nafkah, | Obat, Djodo dll.:- “ Rasia? akanengetahui sebelum terdjadis- “ Ramalan 
Djojobojo jg. tepat benar? dean keadaan sekarang ini, Ramalan 
Ronggowarsito, jg. seudjung ribut tidak meleset dgn. kenjataan jg. 

| kita alami hari ini:- # Ramal: Lauw Phik Un, jg. patut dibuat pedo- | man:- Konferensi Gaib, jg. tus diketahui oleh setiap orang jg. hi- | dup Ta dzaman Crisis achlak“ Pawukon Kijai Sapta Renga jg. 10075 djitu- “ Sedjarah Indonesia, snurut tjatatan Fahian, jg. lengkap djang- "kap benar4- # 'Astrology dan oroscope, Kuntji rasianja spj. orang da- pat Hidup Beruntung dim.: Keh i 1G ran DAN Un Haa, senatan, Penghidupan dan Pertjinta- | matj engetuan' lain jg. i i seti pelidudik taon PP lain jg. sangat penting bagi Setiap     KABAR SENANG. 
'Tuan2/ Njonja2 . jang menderita 

| sakit WASIR (Aambeien) dan su 
dah berusaha di-mana2 dengan 
tida berhasil. Datanglah pada 
alamat dibawah ini untuk obati 
WASIR dengan garansie sembuh 
di dalam 12 hari sampai RON- 
TOK akar2-nja, ZONDER OPE- 
RATIE,   

1 buku .ukuran besar. minja 
Harga Reclame utk. semtara Ng Luar kota tambah Gnpkokirim TO 

Persediaan terbs. '1 orang hanja 1 buku) 

TOK DJING 

MA KENA EN NAN GH KENA CN BaBe hn Ba 

Padan Penerbit: : 

KWA 

  

  

DIBUKA Tg. "KEPRI, 1953. 

KURSUS LISAN 

  

(waktu sore) 

  

1. S. MP. - Udj Negeri, tammat 2? th 2. ADMINISTRA|tammat 3 bl) : 3. BHS. INGGER k sR: Klas I dan Il (tammat 3 bi.) Dictaat2 diberikan pertna. Trim | 
“ Giberikan rina, a pendaftaran mulai sek di: S.R. Kristen Bandjarsari,sbelah kanan Djawt. ae Oka Hita 

      

  

  

  
  

  

  

  

  

an lagi " 4 CI P3 B ENDEI TA M. S. RAHAT. Djuga. berikan matja Kursus Tertulis. Prospectus Pertjuma- 
ARA RR, Pi seba NN Wa Tabib. ISTITUUT: HASRAT" 

2 pen “3 Seteran 109 Semarang: SURAKARTA | Rogers..Roy. 45 | Tn 2 | : 1 Sa ta 3 ken NK SOSH,ROY, SHE | Yetang Back, Y oH...MY ac.) at egat KenNg| BN Mnet IE Pa an aa Dae ELAPE 7 265 00) Aa See -A - & $ 2 M SAY THE GIRL PROr ni B Ka Kan 
LOcke s | 

| FOUND SOME THING )FE5S0R! . Hk esok Dai OP 
: 

"IN THAT Tan : R E Xx Sat LO ( th.) Malam The Red: “95 Ka 
Wa BNP Louis Me ketela " Premiere Badge - £ aa AN : f “ 5 1 Na »Lady in the Ironlask" (METRO. Gf Gourage Ha Golor by NATURAL GOR LE ar wan "TAN i 

kn oh Baca 
, 

: $ . “ | P - 
4 ORION 5.57. 043 dh) bath) ja hun Arang | PAN 

Esther Williams — GeKelly (TAMBA N PERKASA | 
» 

Frank Sinatra (Teckoto) 6 PERKASAI 2       

      

UKES SYNDICATE, Ines WORI 
        in na 3 bt 2 iba ak 1 

— Mundur sedikit, Willie. Saja 
akan . mentjoba merusak  kuntji 

Dia rupa2nja pintu itu dengan tembakan pistool. 

— Oooohhhh, sajang hotel saja. 

1 Keene telah. pergi..... 
kita terkuntji didalam. 
— Duflah, Roy. 

sangat tjantik utk. mempunjai hu- 
bungan dengan gerombolan 
rampokan Bank. 

Laba 

    

    — Apakah engkau. tahu Crystal Sementara AU. canda Sa 
Keene, Tuan Slade? — Legs, engkau telah berka- 

—. Mengapa, tidak... Ada . ta, bahwa nona tsb. menemu 
apa2 jang tidak. beres? apa2 dikamar hotel? ' Mengapa 

engkau tidak menangkapnja?, 
— Saja berada terlalu djauh 

5 dari dia, Professor. Dan dia per- 

  

  

  

  

    
  

Karangan ttg. keperwiraan murni, 
ss Take Me Or To 2 sama plontjo muda 3 Hadi i 

The Ball Gne” PA Nan apn | 

Ini malam pengh. 5.-7.-9.- | Djagalan 7.9. (Lh.) ai SN 
Pai Yen dim. (Surg unia) ! Am A Fugitive from | 

  

    gi melalui djalan lain,     «Chi Lu Shilhihs|A Ghain Gang" a7 am 
maa SAN 

- 

TELAH MENIKAH, 
Soemarso Sri Muljani 

£Surowirono KARTASURA Tengan Mangunsukiswo 3010 
Hingga sampai tidak dapat membajangkan -besar terima kasih kami atas kadatangan dan sumbangan Pin/Tn/Sdr. sekalian pada hari tg: 8-1YI-53 dan 14-I1I-53, di rumah kami Widuran dan Kar- tasura Solo. 
Semoga kerunia dari Tuhan selalu diberikan kesemuanja. 

Solo 16-111-53. TT” 
Hormat kami" 

Surowirono/Mangunsukiswo 3 

CITY CONCERN CINEMAS 
LUXGg5—1.20.— Ini malam d. m. b. (u. 13 th.) 

Frankie Lane — Billy Daniels — Charlotte Austin 
Rainbow Round My Shoulder” 

Color by technicolor ! dgn. Gadis jg. molek dan lagu2 jg. tersuhur) ! Musical Sensation! Impianseorang gadis jg. di wudjutkan ! 5 EXTRA : Bintjana Alam (Stormramp) di Negeri Blanda (Bag. ke 1TII) Akan datang: Paul Muni— Anne Baxter — Claude Rains 

»Angel On My Shoulder ! 
Too Mean to live!.. . Too Tough to Die!.../ With an 

  
  

              

  

  

TE | 

  

Angel on his 

  

Shoulder.... and the Devil in his heart ! 
GRAND Ini malam d. m. b. (u. 17 th) 
2 9.- Farley Granger — Shelley Winters 

»BEHAVE YOURSELE” 
(DJAGALAH KELAKUANMU) 

Gelombang kedjahatan bertukar dengan gelombang 
ketawa! Kegirangan dan pembunuhan — Kegilaan 

dan Kesenangan! 
Full of Hilarityand Thrills! 

Akan datang : Jeff Chandler: — Alex Nicol — Judith Braun 
»T he Red Ball Express” 

The Never before told Story of the Army's Devil Drivers 
  INDRA . Ini malam d.mb. (a. 17 th) 

4.45-6.45-8.45.- film Malaya paling baru dari SHAW: BROS berbareng dgn. ROKIAH—D. HARRIS SIPIL TG, PERAK 
ROYAL 
Neo JATIMP KATU" 

Tjerita bermanfaat serta bernilai tinggi — dengan lagu? merdu SBrita 
merawankan hati diseling dengan penggeli hati! 

ROXxYy Ini malam premiere (untuk 13 th) Tik Larry Buster Crabbe — Jean Rogers. 

FLASH GORDON" Bag. ke II. 
Lu 

Penuh Sensatie ! -- Heibat Gempar ! 
mat 

  Akah, datang : | GREGORY PECK — ANN BLYTH 
film je. terbesar ,, The World In His Arms” 

Te, 12 eId 16 Maret TOP9- | 
DANCE SONG — Music 

dalam. film TECHNICOLOR 

GOLDEN GIRL” 
& g dengn MITZI-GAYNOR 20th: bantar has, 

NANTIKANLAH !!! 
  

THEATER Anthony ,VALENTINO" Dexter Phone 1 245 Akan segera Men ga j unkan Pedangnja SOLO dalam film Technicolor i   The BRIGAND” 
rerijetakah Srngi No, DB4/IM Aj ind $ 

..  


