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“ “Pemerintah Dan 
. Pensiunan   

  

  
— DALAM menghadapi. Hari | 
Lebaran jang akan datang, Sen- 
trah Biro Sobsi mengandjurkan 
kepada pemerintah dan kepada 
pihak madjikan2, supaja memhe- 
rikan tundjangan Hari Raya ke- 
pada buruhnja dan supaja hak 
akan tundjangan itu diakui. Di- 
katakannja, bahwa hal ita akan 
merupakan djaminan bagi kaum 
buruh . untuk 1 
Hari Raya itu. Andjuran 
but diatas disim 2 
atu pernjataan jang dikeluarkan 
oleh Sentral Biro Sobsi dan me- 
muat tuntutan2 sbb.: “ 

1. Pemerintah supaja memberikan 
tundjangan Hari Raya kenada bu- 
ruhnja, baik jang pegawai maupun 
jang pekerdja tetap, lepas dan bo- 
rongan, termasuk polisi, tentara dan 
kaum pensiunan, sebesar 814946 tiap 
bulannja dari gadji atau pensiun 
kotor (gadji atau pensiun pokok de- 
ugan segala tambahan tundjangan- 
nja), dibajarkan setahun sekali pa- 
da waktu menghadapi Hari Raya 
menurut kejakinan agamanja ma- 
sing-masing. 

2. Madjikan2 supaja memberikan 
tundjangan Hari Raya kepada bu- 
ruhnja, baik jang bulanan maupun 
jang harian, lepas dan borongan 
termasuk kaum pensiunan, sebesar 
satu bulan gadji atau pensiun ko- 
tor, dibajarkan pada waktu meng- 
hadapi Hari Raya menurut keja- 
kinan agamanja masing2. 

3. Ketentuan tentang tundjangan 
Hari Raya untuk buruh pemerintah 
berlaku mulai 1 Djanuari 1952. 

Hakuaman Se- 
(nmur Hidup 
Untuk Algodjo Wester- 

ling Sangkala 
HARI SENIN kemarin Penga- 

dilan Negeri Makassar dibawah 
pimpinan hakim Abdullah Daeng 
Mapudji telah mendjatuhkan hu- 
kuman seumur hidup pada terdak 
wa Sangkala Daeng Mapata. Ma- 
pata selaku mantri polisi di Ta- 
kalar pada waktu Nica dituduh 
turut seria dalam gerakan Wester 
ling ditahun2 1946 dan 1947 Je 

  

lalu diantaranja dengan mela 
kan pembunuhan atas dirinja 24 
orang penduduk didaerah Taka- 
lar dan tersangkut dalam pemba- 
karan rumah2 penduduk, peram- 
pasan hak milik rakjat dan per- 
kosaan terhadap gadis2. 
Dalam putusan itu ternjata bah- 

wax Mapata telah melakukan 15 
pembunuhan, sedang pembunuhan? 
lainnja kurang djelas. Mapata atas 
putusan hakim tersebut. meminta 
revisie. 
“Perlu diterangkan bahwa sidang 

pengadilan telah berdjalan “19 hari 
lamanja dan dapat perhatian besar 
dari penduduk. 

Putusan hakim tersebut sesuai de 
ngan hukuman jang dimintakan 
oleh djaksa Bandu Daeng Manaba. 

  

Baru2 ini di Balai kota Pekalo- 
ngan telah dilangsungkan pelantikan 
anggota2 panitia baru Pengawas Film 
Daerah dan pembubaran anggota 
Panitia pengawas jang lama. Dalam 
kesannja Walikota menerangkan, 
agar para anggota baru dapat lebih 
mendalam pengawasannja film jang 
akan merugikan Masjarakat. 

ran 

  

   

n Rusia berfikir 
den jang mungkin dapat 

» ga, O 
Offensif 

'Besar2an 
Mungkin Akan Dilaku- 

kan PBB Di Korea 
RADIO PEKING. menjatakan 

dalam siarannja pada hari Senen 
en, bahwa komando PBB 

di Korea kini sedang sibuk me- 
ngadakan persiapan2  disepan- 
djang garis pertempuran. Dikata 
kan, bahwa menilik kesibukan2 
ita, maka Sekutu diduga sedang 
mempersiapkan suatu gerakan 
offensif besar di Korea, termasuk 
serangan2 amfibi dikedua pantai 
Korea Utara. Selandjutnja siaran 
tsb. mengatakan, bahwa kesibu 

dulu, 

  

    

  

|kan2 disepandjang front itu ter 
djadi sedfak permulaan tahun 
1953 ini. 

Menurut pengintaian pihak 
Utara, selama ini telah banjak 
balabantuan dan perlengkapan2 
dikirimkan kepulau2 jg terletak 
didekat pantai timur. dan pantai 
barat Korea, : sedangkan kapal2 
perang Amerika banjak berkelia 
ran diperairan Korea. Pun rin 
tangan2 jang dulu didirikan oleh 
pihak Sekutu disepandjang garis 
pertempuran, kini telah dibong- 
kar. Menilik segala kenjataan ini, 
maka mungkin sekali pihak Se 
kutu kini sedang mempersiap 
kan suatu gerakan offensif besar, 
demikian Radio Peking. 

" (Antara—UP) 

|/Mempunjai , 
“100 Isteri 23 
Perbuatan Mesum Dukun 

-hmam Mahdi“ 
MENURUT berita terlambat 

jang diterima Antara, pada awal 
bulan ini seorang peranakan Arab 
bernama Sjech Mohammad bin 
Ali berasal dari Tanete, Barru 
(daerah Pare-Pare) berusia 80 ta 
hun th diasingkan ke Pamekasan, 
Madura dgn hukuman 4 tahun. 

Menurut berita itu, Sjech Mo 
hammad tersebut tersangkut da- 
lam gerakan2 mistiek. Ia terke- 
nal sebagai seorang guru jang 
suka memberi ihmu2 gaib kepa- 
da orang2 dan menamakan diri- 
nja Imam Mahdi. Antara lain ia 
telah menjebarkan guna2 kepada 
gadis2 jang mengakibatkan ha- 
njak gadis lari padanja. Sampai 
saatnja masuk pendjara ia sudah 
mempunjai isteri kira-kira 100 
orang, tersebar diseluruh Sulawe- 
si Selatan. Selama dalam pendja- 
ra Makassar ja djuga masih terus 
mendjual ,,djimat2” kepada para 

| hukuman. 
  
  

Gerilja Kuomintang 
Diperintah Sebarkan Diri Ketimur Sal- 
ween — Pengikut2 RRT Di Bangkok 
Banjak Jang Membalik Ikut Chiang? 
MENURUT harian Burma ,,/Nation” pada hari Senin kema- 

rin, jasa Tiongkok Kuomint 
men pat perintah dari komandan mereka, 

ang jang ada diwilajah Burma 
supaja menjebarkan 

diri disebelah timur sungai Salween (Burma Timur). Perintah tadi 
dikeluarkan oleh wakil komandan Kuomintang Lui Ko Chwan me 
lalui tjorong radio pasukan2 Kuomintang, ketika tanggal 11 Maret. 
Perintah tadi dima 
Na diri dinegara2 

a, walaupun pesawat2 terbang 
kemahan2 mereka. 

Selama minggu jang lalu, tampak 
2 buah pesawat terbang“pengangkut 
terbang kian-kemari antara Monhsat 
dan Muang Thai, untuk mendjatuh- 
kan alat2 sendjata dan amunisi bagi 
pasukan2 Kuomintang tadi. Diper- 
oleh keterangan bahwa pemerintah 
Burma sedang mempersiapkan 
rangan setjara besar2an terhadap 
pasukan2 Kuomintang, 
bagian Shan Selatan. 

Taiwan tidak akui batas2 
negara2 Birma? 

Sementara itu UP mewartakan 
Ceri Taipeh, bahwa menurut ,,la- 
poran jang boleh dipertjaja” jang 
diperoleh pada hari Senen, pe- 
merintah Kuomintang sedang. mem- 
ersiapkan sebuah pernjataan, jang | 

akan menjangkal keterangan2 pihak 
Burma, bahwa pasukan2 gerilja 
Kuomintang kini beroperasi diwila- 
jah Burma jang berbatas dengan 
Tiongkok barat-daja. 2 

Sebaliknja, pemerintah Kuomin- 
tang akan menjatakan, bahwa pa- 
sukan2 gerilja Kuomintang tadi ber 
operasi di daerah perbatasan jang 
tidak didemarkasi, bukan diwilajah 
Burma”, kata sumber keterangan 
tadi. 

Menurut  surat-kabar . Taiwan 
China Evening News”, Tiongkok 
Kuomintang akan berkeras kepala 
dan akan tetap menolak perminta- 
an-permintaan  supaja pasukan2nja 
ditarik kembali dari daerah tsb, ta- 
di. Dikatakan bahwa Tiongkok Kuo 

  

akan sebagzi rentjana 

se- | 

di negara2 | 

Kuomintang untuk 
bagian Burma Kengtung dan 
militer Burma menjerangi per- 

'mintang telah membuat pangkalan? 
»sdiperbatasan” tadi ,,dengan darah 
dan peluh dan sanggup untuk me- 
robah  pangkalan2 tadi  mendjadi 

| batu-lontjatan2 dalam offensif pem- 
balasan (terhadap RRT) jang akan 
datang. 3 

Banjak jg membalik ikut 
Chiang. 2 

Sementara itu sedjumlah besar 
kaum Tionghoa, jang semula men- 
djadi pengikut2 Mao Tse Tung, kini 
telah merobah haluannja dan men- 

| djadi pengikut2 kembali dari Chiang 
.Kai Shek, disebabkan oleh diteri- 
manja kabar2 di Bangkok . bahwa 
|sanak-saudara mereka mengalami 
perlakuan jang buruk di RRT. . 

Patrick Pichi Sun, kuasa usah: 

Tiongkok Nasionalis di Bangkok 
mengumumkan, bahwa wakil2 ma- 
sjarakat Tionghoa di Bangkok telah 
'mengetok kawat kepada Eisenho- 
hower, jang minta lebih banjak bar. 
tuan ekonomi dan militer Amerika: 
kepada pemerintah Tiongkok — Na- 
sionalis, supaja 
Chiang Kai Shek selekas mungkin 
dapat membebaskan daratan Tiong- 
kok dari belenggu komunis”. Dite- 

rangkan selandjutnja, bahwa masja- 
rakat tersebut telah - mengetok pul: 
kawat kepada Chiang Kai Shek, jg. 
menjatakan bahwa penduduk Tiong 
ihoa di Muang Thai akan memberi 
bantuan penuh kepadanja, dalam 
usahanja untuk merebut kembali 
daratan Tiongkok (Pia-UP).   

  

(Ramalan Djendral Gru 1 

| | Kirimkan Pesawat 

an TB Ke 
.DJENDERAL ALFRED GRUENTHER, kepala staf SHA- | 

da hari Senin,bahwa serangan2 fihak komunis PE, mengatakan pada | 
terhadap pesawat2 Serikat diatas 
Rusia siap berperang. 

»Gjenderalisimo | 

t Sa 
Eropa 

Eropah baru2 ini berarti, bahwa 
siap untuk Utjapan tersebut dikemukakan oleh Gruenther sebagai pendapatnja sendiri, setelah ia ' mengadakan | 

dengan presiden Eisenhower. Tidak dikatakan, bagai 
mn apat Eisenhower dalam hal ini. 
kan, bahwa ia jakin, kekuatan Barat jang makin besar akan me- 
njebabka 

Selandjutnja dinjata- 

sebelum memaksakan sesuatu insi 
menimbulkan sesuatu peperangan. 

Sementara itu angkatan udara 
Amerika di Djerman hari Senen 
mengumumkan bahwa sedjumlah 
pesawat Sabre-jet F-84 telah tiba di 
Djerman. Pesawat2 tadi didatangkan 
dari Inggris hari Minggu dan kini 
untuk sementara ditempatkan di 
Fueltenfeldbruck, pangkalan angka- 
tan udara Amerika didekat" markas 
besar Amerika di Munich. Semen- 
tara itu djurubitjara angkatan udara 
Amerika kemukakan, bahwa pesa- 
wat2 itu akan digunakan untuk me- 
njergap tiap pesawat Sovjet atau 
Tjekoslowakia, jang memperkosa 
perbatasan daerah — pendudukan 
Amerika di -Djerman. Djumlah pe- 
sawat2 itu tak diumumkan. Lebih 
landjut dikatakan, bahwa 
minggu j.a.d. ini akan datang lagi 
25 pesawat F-84 di pangkalan udara 
Landstuhl, didaerah ' pendudukan 
Perantjis di Djerman. 

GEBSI MENDAPAT 
PENGESAHAN. 

Dengan surat penetapan menteri 
kehamkiman tertanggal 20 Pebruari 
1953, maka kepada Gabungan 
Ekonomie Pedjuang Seluruh Indo- 
nesia (GEBSI) telah diberi penge- 
sahan sebagai suatu badan hukum. 
Menurut ichtisar pedoman bekerdja 
gabungan tersebut jang dianggap 
berdiri resmi mulai tanggal penge- 
sahan menteri kehakiman itu, orga- 
nisasi ini bertudjuan antara lain be- 
kerdja sama dengan rakjat, organi- 
sasi lapisan masjarakat dibawah 
bimbingan dan lindungan pemerin- 
tah dan setjara bidjaksama  mem- 
basmi perbuatan korupsi dan meng- 
hindarkan penanaman modal asing 
jang dasar sifatnja merusak ekono- 
mi rakjat. 251 

(PANITYA PENGHORMATAN | 
PAHLAWAN NASIONAL. 
Beberapa hari jang lalu oleh wa- 

kil2 golongan masjarakat suku bang 
sa Batak di Djakarta, bertempat di 
Gedung Negara (Pegangsaan Timur 
56) telah dilangsungkan rapat jang 
achirnja berhasil membentuk suatu 
panitya penghormatan pahlawan na 
sional radja Singamaradja XU jang 
bertudjuan mengusahakan  supaja 
maksud keluarga R. Singamangara 
dja XII untuk memindah makamnja 

serta 2 orang puteranja dari Tarun 
tung ke Soposurung (Balige) dapa 
terlaksana. 6 

O, Narriman 
Djuwitaku.... 

Farouk Rindukan Iste- 
rinja 

BEKAS RADJA Farouk telah 
kirim surat kepada isterinja, be- 
kas ratu Narriman, jang telah 
meninggalkannja itu dan dikabar 
kan akan minta bertjerai di Kai- 
ro. Surat dari Farouk tadi dimuat 
dalam harian Roma ,,Message- 
:ro”. Farouk, jang tidak mengan- 
tar Narriman kelapangan terbang 
ketika Narriman bertolak ke 
'Swis itu, mengatakan dalam su- 
|ratnja bahwa ia ,,takut tidak bisa 
menguasai urat sjarafnja,” dan 
oleh sebab itu tinggal dirumah 
(D. »O, Narriman”,  katanja, 
apapun djuga jang akan diper- 
buat oleh apa jang disebut pem- 
buat undang2 di Mesir itu, aku 
senantiasa akan berbahagia, ka: 
lau kamu kembali kepadaku. Dje 
'litaku, ramahku akan selalu ter- 
buka bagimu. O, Narriman, pu- 
langlah kepadaku”, kata Farouk. 
Achirnja — Farouk mentjutji-maki 

'bu-mertuanja, ialah Njonjah Assila 
:Sadek, jang disebutnja ,.gila hor- 
mat” itu. ,,Dia ingin supaja kamu 
kawin dengan Dr. Zaki Hashim (di- 
plomat Mesir, bekas tunangan Nar: 
'riman) ketika nasibnja dihari depan 
'rupa2nja baik. Tapi ibumu lekas 
melupakannja, ketika kamu mem- 
peroleh kesempatan untuk mendja- 
di permaisuri radja. Tapi karena 
aku sekarang dalam pembuangar, 
dan Mesir ada ditangan orang lain, 
ibumu berbuat segala sesuatu untuk 
'menjenangkan hati orang2 jang sz 
karang berkuasa di Mesir”, kata 
Farouk. 

KONPERENSI PARTAI 
MURBA. 

Besok pada tg 15 s/d 18 April '53 
»Partai Murba” Djawa Tengah akan 
menjelenggarakan Konperensinja ig. 
ke Il bertempat di Surakarta. Konpe 
rensi ini akan, merundingkan masa- 
lah2 Organisasi kedalam & keluar. 

dalam) 

  

     
      

ANGGAUTA S. P. S. TAHUN KE VIII No. 29. 

— 

  

     

  

      
   

  

   

Minggu malam Senen kemaren dulu 

Panitya 

dap pemandangan umum babak 
an, diterangkan, bhw pada Ng 
tuskan untuk membentuk 

ketua Parlemen. Mengenai : 
dang2 Pokok. itu, 

sebagainja menurut P.M. tidak 

Jang penting menurut P.M. ialah. 
bahwa dalam hal ini harus ada per 
sesuaian paham antara pihak Parle- 
men dan Pemerintah. Selandjutnja 
P.M. mengharapkan supaja Parle- 
men menjetudjui & RUU Ketentara 
an jg mendjadi pembitjaraan itu, ka 
rrena menurut P,M. keadaan sangat 
meminta. Pemerintah tidak dapat 
menjetudjui permintaan sementara 
anggauta supaja hanja 2 RUU sz- 
dja jg dibitjarakan, jaitu penetapan 
Undang2, Darurat No. 4/1950 ten- 
tang penerimaan anggauta Angku- 
tan Perang RIS dan RUU menetap 
kan Undang2 Darurat No. 12/1952 
tentang kewadjiban anggauta Ang- 
katan Perang tetap dalam dinas ke- 
tentaraan, tetapi djuga 4 RUU 
lainnjapun diselesaikan, jaitu RUU 
tentang akibat2 dari kewadjiban 
anggauta Angkatan Perang tetap 
dalam “dinas ketentaraan, RUU ten 
tang Angkatan Perang “sukarela, 
RUU tentang perlakuan terhadap 
anggauta Angkatan Perang jg diper 

hentikan karena tidak - membarui 
ikatan dinasnja, dan RUU tentang 
kedudukan hukum anggauta Ang- 
katan Perang. Adanja peraturan? 
itu menurut P.M. akan lebih mem- 
beri djaminan dari pada tidak ada. 

Pemerintah menerangkan, bah 
wa pembitjaraan2 mengenai 6 
R.U.U. ini dalam babak pertama 
dan kedua telah tjukup djelas, se 
hingga tidak memerlukan djawa 
ban jang pandjang lebar pula. 
Diantara djawaban P.M. kepada 

| para anggauta jg pokoknja sama 
dengan djawaban atas babak per 
tama, P.M. menerangkan, bah 
.wa RUU penerimaan . anggauta 
Angkatan Perang sukarela hanja 
lah menentukan sjarat2 penerima 
an sesudah 1 Djanuari 1953. Pa 
da umumnja anggauta Angkatan 
Perang sukarela itu ditempatkan 
dalam tempat pendidikan dan Ia 
tihan dengan status ikatan dinas 
sementara. Kemudian sesudah Ia 
tihan dan didikan itu selesai, 
baru diadakan ikatan dinas tetap. 
Soal2 tsb. akari diatur lebih Ian 
djut dalam Peraturan Pemerin 
tah. Demikian Perdana Menteri. 

M.L. LATUBA DUTA UNTUK 
“ IRAO DAN IRAN. 

Persetudjuan terhadap peng- 
angkatan M.L. Latjuba sebagai 
duta R.I. di Irag dan Iran telah 
diterima oleh pemerintah Indone 
sia, demikian menurut pihak pc- 
merintah. “ Latjuba dewasa ini 
adalah kuasa usaha Indonesia di 
Karachi, 

  

Atas usaha perkumpulan Mahasiswa Katholiek di Djakarta, pada 

bertempat digedung sekolah ,.St. Billarminus”. Tampak pada gambar 
pemenang dari balmasgue tersebut. 

Dibentuk Untuk Merumuskan Un- 
dang2 Pokok Pertahanan 

DALAM DJAWABAN P.M. Wilopo 
nan a.i. kepada sidang pleno Parlemen hari Senin kemaren terha- 

tgl. 24/2 jg lalu kabinet telah memu 
anitia 

RUU Pertahanan Nasional, terdiri dari 
Pemerintah dan anggauta2 Paricmen. EL 
dalam hal itu Pemerintah telah menga 

rena djustru itulah nanti jang mendjadi tugas Panitia 
| but jang akan segera dapat dibentuk dan akan merumuskan inti2 
pembitjaraan dlm. Parlemen mendjadi RUU Pertahanan Nasional. 

untuk merebut ,,public opinion” 

masjarakat kita. Didalam keadaan 

objek perebutan ,,public opinion” 
bentukan public opinion 

maian” demikian antara lain 

anggaran belandja kementerian 

Dalam memori pendjelasan itu 
juga diterangkan, bahwa di- 
samping alat2 penerangan asing 

jang berwudjud pers Belanda 
dan pers Tionghoa perlu ditjatat 
pula tersebarnja dalam masjara- 
kat Indonesia ber-djenis2 pener- 

bitan asing lainnja, dalam djum- 
lah oplaag puluhan ribu. Kantor 
penerangan Amerika Serikat me- 
njebarkan setjara periodiek tiga 
djenis madjalah dan lembaran 
dinding, dengan djumlah oplaag 
tiap kali kira2 90.000. Dibalik itu 
tertjatat pula dua matjam pener- 
bitan -periodiek dengan djumlah 
oplaag 3000 berasal dari R.R.T, 

Kiranja tidak perlu diterang- 
kan, bahwa disamping penerbi- 
tan2 periodiek itu, kedua sum- 
ber2 tersebut masih: banjak lagi 
menjebarkan penerbitan2 insiden- 
til jang banjak djenis dan ribuan 

djumlahnja. Njatalah dengan de- 
mikian, bahwa masjarakat Indo- 

nesia pada hakekatnja sudah me- 
ngalami agressie ideplogie asing, 
jang tidak boleh diabaikan begi- 

tu sadja, demikian selandjutnja 
memori pendjelasan itu. 

  

3 

hari 
telah diadakan ,,Balmasgue Anak2” 

Bukan suatu kemewahan. 
Selandjutnja memori pendjela- 

san. itu mengatakan, bahwa me- 
ingingat semua itu maka bukan- 

lah suatu luxe apabila kemente- 
rian penerangan mentjurahkan 
kegiatannja, djuga dilapangan 
penerbitan? untuk mengimbangi 
aktiviteit propaganda asing itu. 
Oleh karena itu kementerian pe- 
nerangan menganggap perlu un- 
tuk menundjukan sebagian dari 
penerbitan2nja guna me-neutrali- 
seer segala propaganda jang te- 
lah tersebar dipelbagai daerah, 
sedangkan didaerah2 dimana pro- 

paganda asing ini belum masuk, 
penerbitan2 kementerian penera- 
ngan adalah bersifat mengadakan 
Immunisatie terhadap pengaruh 
"propag: “asing jang 
akan masuk pula didaerah2 itu. 
Pun dimana timbul suatu keper- 
luan untuk menangkis suatu pro- 
paganda asing jang bersifat me- 
njerang R.I. kementerian pene- 
rangan. mengadakan penerbitan2 

chusus jang bersifat mematah- 
kan serangan2 propaganda “asing 

itu. 1 

Negara 

selaku Menteri Pertaha- 

Kedua tentang 6 RUU ketentara- 

Negara jang bertugas merantjang 

    

   

    

       

  

in 

terse- 

Mesir Tolak 
Usul Inggris-Amerika 

i Pers Indonesia. 
Mengenai Suez Mengenai keadaan pers Indo- 

nesia, dalam memori pendjelasan 
itu dikatakan: Dibandingkan de- 

ngan semasa revolusi bersendja- 

ta 1945—1949, maka pers nasional 
nampak mengalami kemadjuan2. 
Djikalau didalam tahun 1949 ha- 
nja tertjatat 45 buah harian ber- 
bahasa Indonesia, maka didalam 

tahun 1952 djumlah itu mening- 
kat mendjadi 74 buah. 

Kemadjuan pers nasional ini 
nampak pula pada djumlah op- 
laagnja tiap2 haris jang pada ta- 
hun 1949 tertjatat 227.100 lem- 

bar, sedang sekarang djumiah 
oplaag itu telah meningkat men- 
djadi 390.000 lembar setiap" hari. 
Kemadjuan ini menundjukkan 
berkembangnja azas2 demokrasi 
di Indonesia. Mengembangkan de- 
.mokrasi adalah salah satu tugas 
kementerian penerangan. Dengan 

djalan lebih mempermudah men- 
dapatkan alat2 jang diperlukan 
oleh pers, seperti kertas, pertje- 
'takan, kredit dan bantuan ke- 
'uangan lainnja, serta menambah 
'kemungkinan bagi para warta- 
wan2 Indonesia untuk mengada- 
kan berbagai matjam perdjala- 
'nan sdidalam dan - diluar negeri 
dengan maksud menambah 'pe- 
ngalaman dan. pengetahuannja, 
maka kementerian penerangan 
telah ikut serta didalam usaha 
memudahkan berkembangnja 

pers nasional itu. 
Pers asing jang masih terda- 

pat di Indonesia ini adalah 11 
matjam harian Belanda dan 16 
buah harian Tionghoa dengan 

masing2 oplaag 11.000 dan 90.500 
lembar. setiap harinja. 

MESIR telah menolak usul2 jg 
Giadjukan oleh Inggris dan Ame- 
rika Serikat jang menghendaki 
djalan tengah, dan Mesir tetap 
menuntut supaja pasukan2 Ing- 
geris ditarik kembali dari daerah 
Terusan Suez dengan tiada bersja 
rat. Demikianlah menurut kete- 
rangan Letnan-kotonel Djamal 
Abdul Nashe, salah seorang pem 
bantu penting dari Djenderal Na 
djib, perdana menteri Mesir, pada 
hari Senin kemarin. Djamal Ab- 
dul Nashe seterusnja menerang- 
kan, bahwa Mesir menerima baik 
saran supaja Amerika Serikat 
mendjadi perantara, dengan mak 
sud untuk mempermudah tertja- 
painja penjelesaian masalah pena 
rikan kembali pasukan2 Inggeris- 
Peranan Amerika, kata pemban- 
tu Nadjib tadi, sama seperti da- 
lam penjelesaian masalah Sudan. 

Sementara 'itu harian Inggeris 
»Daily Telegraph” Senen mengata- 
san, bahwa antara Inggris dan Ame 
rika sekarang terdapat kata sepakat 
sepenuhnja dalam menghadapi Me- 
sir. Diwartakan bahwa Inggris dan 
Amerika telah mengusulkan supaja 
Field Marshal Sir William Slim 
dan seorang opsir tinggi Amerika 
dikirimkan ke Kairo, untuk meng- 
adakan perundingan dengan Djen- 
deral Nadjib tentang pertahanan 
Tinur Tengah. Pada waktu jang 
bersamaan, akan diadakan perun- 
dingan antara Inggris dan Mesir 
serta Amerika dan Mesir, ttg: 1. 
Penarikan kembali pasukan2' Ing- 
gris dari daerah Terusan Suez, se- 
telah tertjapai persetudjuan dalam 
sperundingan tentang pertahanan 
jang lebih luas”. 2. Sjarat2 pembe- 
tian bantuan Amerikan Serikat kw- 
pada Mesir, dilapangan ekonomi 
dan. militer. 

KONP. PENJULUH PERBU- 
RUHAN SELURUH INDO- 

NESIA. 

Pada - tanggal 17 dan 18 jang 
akan datang di Djakarta akan d 
langsungkan konperensi dinas penju 

  

KEPALA SUKU DIBUNUH 
MAU MAU. loleh kepala2 kantor penjuluh per- 

buruhan disemua propinsi. Konpe- 
rensi tsb akan dipimpin oleh Men 
teri Perburuhan Tedjasukmana sen 
diri dan 'atjaranja jang terpenting 
adalah pembitjaraan tentang hasil? 
penjelesaian perselisihan perburuh- 
an selama 1V45 tahun dan mentjari 
kan djalan untuk memperbaiki tja 

Kepala suku Embu, Joshua pa 
da Kemis malam telah dibunuh 
oleh gerombolan Mau-Mau jg. ter- 
diri atas 30 orang dan bersendja- 
takan pestol. Kepala suku itu dise- 
rang mereka ketika ditemani oleh 
dua anggota lainnja dari suku ter-     sebut, di Kichugu dekat Embu, : &icI ra2 penjelesaian perselisishan selan 
kira2 20 mil timur laut Nairobi. djutnja. 

  
- 

Tawaran 
SUMBER2 diplomatik di. Wa- 

shington” pada hari Minggu menga- 
barkan setjara tidak resmi, bahwa 
tawaran damai dari pihak Sovjet se 
perti jg termaktub dalam statement 
perdana menteri  Malenkov dalam 
sidang Sovjet Tertinggi pada hari 
Minggu mungkin dapat membuka 
djalan bagi pertemuan menteri2 
luar negeri jg akan mempersiapkan   Malenkov Membuka Djalan Damai 

pertemuan tingkat tinggi lebih Ian- 
djut. Senator2 Demokrat William 
Fulbright dan Walter Georgie me- 
njatakan, bahwa Amerika Serikat 
senantiasa memperhatikan tiap2 ke- 
mungkinan jg dapat mendjamin pe- 
njelesaian soal setjara damai. Dim. 
pada itu senator2 tsb. masih djuga 
meragukan kesungguhan statement 
Malenkov tersebut. 

Mba 

# bag Kebudajann Indonoswa 

| akan. Batan aaseti Genvotsehap 
| vew Kunstan on Watensehanpan"” 

Seperti telah kita kabarkan, dim. 
statementnja itu Malenkov antara 
lain menjatakan, bahwa segala per- 
tikaian paham dapat diselesaikan 
tanpa perang dan bahwa Sovjet Uni 
bersedia berunding dengan negara 
manapun djuga, termasuk Amerika 
Serikat. 
Pemimpin2 Kongres Amerika 

lainnja pada. umumnja sangat berha 

ti-hati dalam 
ment Malenkov 

menafsirkan  state- 
tadi. Dalam pada 

vjet Uni harus menundjukkan kese 
diaannja itu dengan 
njata. 

Baik state department 
Gedung Putih” sementara ini be- 
lum memberikan sesuatu komentar 
atas statement Malenkov itu. 

1 mnndasmasawunsNnage 

        

dikatakan 
penerangan untuk tahun dinas 1952/1953, 

: jang baru disampaikan kepada pirlemen. 

mungkin 

Tuh “perburuhan jang akan dihadiri | 

itu mereka sependapat, bahwa So- 

tindakan2 jg | 

maupun | 

  

Edisi 
DENGAN BERI 

SORE 
TA2 TERACHIR   

  

Perang Propaganda 
'“ Penerbitan2 Ameri ka-RRT-Belanda 

Iga Disebar Di Indonesia 
Tugas Kementerian Penerangan Utk Menjela- 

matkan Kita Dari Objek Perebutan 

»KETEGANGAN internasional sekarang telah lama menimbulkan 
perang” propaganda antara pihak? jang “bersangkutan diluar negeri, 

( diseluruh dunia. Dalam kehebatannja, 
perang propaganda itu telah melewati batas? negara kita dan memasuki 

sedemikian, adalah suatu keharusan 
bagi kita untuk menjelamatkan masjarakat kita dari bahaja mendjadi 

it, dengan mempergfat usaha2 pem- 
jang critisch dan mengandung keseimbangan 

kedjiwaan, sesuai dengan politik bebas kita jang aktif mentjari perda- 
dalam memori “pendjalasan 

  

Pesan 
Murdjani 

GUBERNUR Murdjari jang 
memberi keterangan kepada wa 
kil2 partai, organisasi dan ribuan 
rakjat di Rantai (Hulu Sungai), 
antara lain berkata: ,,Djangan- 
kan Pemerintah Indonesia, seba 
gai machluk biasa, sedang Nabi 
Muhammad, - machluk pilihan 
Yuhan, sesudah berdjuang 13 ta 
hun baru dapat menjelesaikan 
soal keamanan.” ,,Soal keamanan, 
bukan sadja soal Polisi dan sen 
djata, tetapi djuga bergantung ke 
pada rakjat. Rakjat adalah ben 
teng jang kuat,” kata Gubernur 
Murdjani. 

Sementara itu di Amandit Se- 
latan, tiga hari jang lalu, sege- 
rombolan pengatjau jang sedang 
pesta makan, terpaksa meninggal 
kan masi dan lauk-pauknja, kare- 
na dikedjar oleh polisi. Malam 
harinja, Djohan jang diam  di- 
kampung Malingkong, Kandang- 
an, ditjulik oleh satu gerombo- 
lan, kemudian dibunuh, dan ma- 
jatnja didjumpai disatu tempat 
kira2 100 meter dari rumahnja. 
Tanggal 10 Maret, sebuah taxi 
jang sedang menudju Padang Ba 
tung, ditjegat gerombolan. Teta- 
pi ketika mereka akan meram- 
pas harta-benda penumpang, po- 
lisi datang, dan gerombolan Iari. 
Ketika polisi  mentjari Mar'ie, 
seorang kepala gerombolan di 
Baluti, ia lari, dan terus ditem- 
bak mati oleh polisi. 

  

KEPALA TCA AKAN TIBA 

Pada tanggal 24/3 jang akan da 
tang ini ditunggu kedatangannja di 
Djakarta, Mr. John Provinse, Ke- 

  

  

  

Belanda 

Segan 
Utk Adakan Perundi- 

ngan Mengenai Status 
Irian Barat 

DALAM risalat djawaban ke- 
menterian urusan daerah sebe- 
rang laut Belanda, pemerintah Be 
landa menjatakan persetudjuan- 
nja dgn. perasaan jg dikemukakan 
dalam laporan bagian, bhw dewa 
Sa ini tidak ada perlunja untuk 
mengadakan perundingan2  ten- 
tang status Irian Barat. Pemerin 
tah menghargai persetudjuan jg. 
telah dinjatakan terhadap pendi- 
dirian pemerintah Belanda menge 
nai kedudukan ketatanegaraan 
Irian Barat dan terhadap pedo- 
man tentang pemerintahan didae- 
rah itu jg didasarkan atas kepenti 
ngan penduduk asli daerah ter- 
sebut. 

Pendapat. kebanjakan anggota, 
bahwa penjelesaian" masalah Irian 
Barat dalam rangka internasional 
itu akan mempermudah usaha un- 
tuk memadjukan daerah itu, kare- 

Oleh bantuan internasional dengan 
lebih mudah lagi, tidak dapat di- 
terima oleh pemerintah dengan be- 
gitu sadja. Dikemukakannja, bahwa 
beberapa tjontoh mengenai hal se- 
matjam itu tidak memberikan ha- 
rapan besar, sedangkan sebaliknja 
djuga bagi daerah2 jang tidak me- 
merintah sendiri, ada kesempatan 
untuk memperoleh bantuan inter- 
nasional. Pemerintah Belanda ber- 
pendapat, bahwa bagi Australia se- 
nantiasa ada tempat untuk meng- 
adakan perhubungan jang erat, jang 
dapat memberikan hasil2 baik da- 
lam berbagai lapangan. Djuga ke- 
mungkinan untuk mengadakan hu- 
bungan dengan negara2 lain di Pa- 
sifik Selatan mendapat perhatian 
pemerintah Belanda. Apabila mung 
kin dan apabila diperlukan  peme- 
rintah akan minta bantuan interna- 
sional untuk mempertjepat usaha 
memadjukan penduduk dan daerah 
Irian Barat. 

KAPT. N. ZACHMAN ASS. 
NAVAL ATTACHE DI 

SINGAPURA. 
Kapten ALRI  Nisam Zachman 

telah diangkat sebagai assisten na- 
val attache pada perwakilan Repu- 
blik Indonesia di London dengan 
berkedudukan. di Singapura. Mak- 
sud pengangkatannja itu untuk 

| mempermudah soal2. maritime Ang 
katan Laut Indonesia dan Inggeris 
diperairan sekitar Malaya, Si 
ra, Serawak dan Kalimantan 

| Kapten 
tanggal 

  

    
Jtara. 

Nisam Zachman berangkat 
24/3 jang akan datang. De   pala TCA dari Amerika Serikat. mikian Biro Penerangan ALRI. 

  

Merasa Pan 

MENJAMBUNG BERITA 
dan adanja hudjan2 abunja, ki 
pada tgl. 11/12 malam sampai 

utama pada tgl. 12/3. Menurut 

Raung, seperti di Sukosart, lebih 

manja tidak terdengar lagi. 

Dalam  pertjakapan ,,Antara” 
dengan residen Besuki didapat 
keterangan, bahwa didalam wak- 
tu jang singkat akan diadakan 
penimdjauan ketempat jang dekat 
sekali pada gunung. Raung itu, 
jakni ke-onderneming kopi 
Djampit di lembah Idjen ber-sa- 
ma2 dengan bebrapa instansi se- 
perti Pengairan, DPU, Kehuta- 
nan dan laim2nja. Oleh residen 
diterangkan, ' bahwa. dengan te- 
tap bekerdja gunung Raurg dan 
keluarnja asap serta abu dari 
gunung itu tidak ' menimbulkan 
kekewatiran apa2. Bahaja lebih 
besar akan terdjadi' bila gunung 
ita lalu tidak mengeluarkan hu- 
djan abu. Sebab bila demikian 
diduga lobang kawahnja tertutup 
jang lalu biasanja menimbulkan 
letusan. Keadaan rakjat umum 
sampai mereka jang rumahnja 
agak dekat gunung itu ' tetap 
tenang. 

1 Tidak seperti Idjon. 
Dari pihak kepala Djawatan 

Pengairan daerah Besuki jang se 
alu menerima laporan2 disekitar 

| bekerdjanja gunung Raung terda 

1ung Raung adalah kawah jang 
ering... Tidak seperti kawah 

| idjon jang mempunjai ,,krater 
meer”, 

Kawah seperti kawah Idjon ka 
lau meletus bisa memuntahkan 
ur jang lalu menimbulkan ban- 
djir lahar jang terdiri dari air 
belerang bertjampur lumpur pa- 
ias dan bisa menimbulkan keru- 
takan jang hebat. Sebagai bukti 
ditundjukkan erupsi kawah Idjon 
pada tahun 1952 jang lalu jang 
telah merusakan dam dan pintu 
air didekat kawah itu dan menim 

.bulkan kerugian tidak kurang da- 
LFE Rp. 150.000.-—. Belum kerusa 
kan2 djembatan2, ' onderneming 
dan kehutanan. 

Sebagai kawah jang kering, 
| maka kawah gunung Raung itu 
hanja mengeluarkan asap. dan 
|menimbulkan hudjan abu jang 
(hitam seperti jang sudah, terdja- 
di sekarang. Tetapi bahaja jang 

  
kepada tgl. 

Bondowoso telah terdjadi pula hudjan abu 

diwaktu siang hari tampak dengan tegas 
ke-merah2an. Hanja bunji2 menggelegar sudah beberapa hari Ia- 

pat keterangan, bahwa kawah gu 

Gn RaungiM untah- 
kan Hudjan Abu 
Udara Daerah Sekitar Bondowoso 

as Tertekan 

tentang bekerdjanja gunung Raung 
hi dapat diterangkan pula, bahwa 

13/3 disekitar daerah 
jang fjukup deras. Ter- 

keterangan dari beberapa pihak, hudjan abu itu di-daerah2 jang lebih dekat letaknja kepada gunung 
deras. Sedang didaerah Telogosari 

puntjak gunung Raung itu 

  

Belasungkawa 
Indonesia 

Atas Wafatnja Klement 
Gottwald 

Kemaren pagi 
Czechoslovakia, 
cek, telah menemui 
Negeri. . Mukarto “ dimana ia telah 
menjampaikan “dengan resmi kabar 
meninggalnja Presiden Czechoslova. 
kia, Klement Gottwald. Seterusnja 
didapat kabar dari pihak resmi, has 
hwa hari Senen sebagai pernjataan 
turut berduka tjita atas meninggal 
nja Presiden Gottwald tsb., Presix 
den Sukarno, P.M. Wilopo dan Men 
teri. Luar. Negeri Mukarto telah me 
ngirimkan kawat - belasungkawa ke- 
pada pemerintah Czechoslovakia. di 
Praha. Dapat. dikabarkan pula, ba- 
'hwa didepan Gedung Dewan Men- 
iteri dan Kementerian Luar Negeri di 
'Pedjambon dan djuga di Istana Pre- 
|siden dikibarkan bendera 
itiang selama kemaren berhubung de 
|ngan meninggalnja Presiden  Gort- 
'wald itu. 

konsol  djenderal 

Menteri Luar 

  MEA PA 

besar tidak akan terdjadi bila gu- 
inung itu meletus. Artinja tidak 
ada bahaja jang langsung akan 
'merugikan rakjat. Kalau gunung 
Raung sampai mendjadi nseletus 
nanti, maka gunung itu hanja 
akan memuntahkan batu? sadja 
jang akan djatuh paling diauh 5 
atau 10-km disekitar kawahnja. 
Dan didalam  djarak itu hanja 
terdapat tanah2 gundul dan pa- 
das serta hutan belukar sadja. 

Disamping itu akan terdjadi 
hudjan abu jang agak tebal dan 
mendjadikan udara gelap, sedang 
keadaan hawa akan mendjadi le- 
bih panas dan tertekan, sebib ada 
nja abu panas jg tergantung diuda 
ra. Hingga sa'at berita ini ditulis 
hudjan abu masih terasa sadja 
walau sangat tipis sekali, sedang 
pada "malam tgl. 13/14 suara   menggelegar jang keras mulai 
terdengar pula ber-ulang2. (Ant). 
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na dengan demikian ..dipat diper- » 

Dr. Jaroslay Kva-. 

setengah " 

             



     
    

                  

    

      
    

        

     

   
   
     

     

    

     

    

    
   
   
     

   
   
   
    
    
    

     

      

  

   
     

   
   
    

     

  

      

  

   

          

     
   
   
   

  

        

    
   
   

    

      

  

   

    

   
   

     

| MERDEKA | 
SMG., SELASA 17 MARET '53, 

Adjakan Malenkov 
— — — — — Malenkov telah mengeluarkan suaranja jang disiarkan 
keseluruh pelosok dunia. Penting ringkasnja suara Malenkov itu menja- 
takan, bahwa semua masalah internasional dapat dipetjahkan dengan 
djalan mengadakan persetudjuan setjara damai dan ia mengatakan, bah- 
wa Sovjet Uni bersedia merundingkan setiap masalah jang penting deng- 
an negara manapun sadja, termasuk Amerika Serikat. : 
— — — — — Bahwa pernjataan Malenkov tsb. mendjadi perhatian 
seluruh dunia sudah semestinja. Tiap suara jang di ketengahkan oleh 
seorang jang memegang peranan penting dalam pergolakan dunia me- 
rebut pengaruh, pasti mendjadi bahan untuk diteliti dengan seksama. 
Dipandang dari segala sudut kemungkinannja suara itu dipraktikkan. . 
Begitulah adjakan Malenkov sekarang ini dibahas oleh para ahli negara 
seluruh dunia. Dan jang pertama-tama mengeluarkan suara. sebagai sam- 
butan adjakan Malenkov itu ialah Amerika Serikat. Itu sadja tidak se- 
tiara resmi. Disimpulkan oleh kalangan diplomatik di Washington, bah- 
wa adjakan damai pihak Soviet Uni itu mungkin dapat membuka dja- 
lan bagi pertemuan menteri-menteri luar negeri jang akan mempersiap- 
kan pertemuan tingkat tinggi lebih landjut. e y $ 

Walaupun suara dan “adjakan Malenkov itu sebenar- 
nja bukan suara baru, tapi boleh djuga ditindjau untuk menentukan 
sikap kita. Eisenhower sendiri waktu dilantik sebagai presiden Amerika 
Serikat djuga telah meniupkan lagu. adjakan damai. Tapi sampai se- 
karang lagu itu belum dapat dimainkan. Hanja mendapat saingan lagu 
jang ditjiptakan oleh Malenkov. 

Jang terang ialah, bahwa sekarang ini para ahli negara 
jang turut memegang peranan dalam pergolakan dunia. sama berebutan 
mengeluarkan suara untuk mentjiptakan perdamaian. "Tetapi di samping 
mengeluarkan suara itu mereka ingin tahu, bagaimana sikap negara lain 
jang turut bertanggung djawab atas keadaan dunia sekarang ini. Buat 
kita sendiri jang paling penting bukannja mendengarkan suara jang telah 
kerapkali kita dengar. Suara jang tidak disertai oleh tindakan njata se- 
benarnja hanja merupakan suara jang kabur. Susah untuk dibuat pe- 
gangan menentukan sesuatu hal. Djadi buat kita jang paling penting ia- 
lah perbuatan njata untuk mentjiptakan perdamaian, seperti jang di-' 

  

  

“dengungkan ita. 
Lain daripada itu satu hal jang penting dan sering di- 

dilupakan oleh para ahli negara ialah mengawinkan tjita-tjita nasional- 
nja dengan keadaan njata jang setiap hari dialami serta dihadapi. Soal 
ini sebenarnja bukannja soal jang sukar dan tidak dimengarti. Mereka 
semuanja mengarti, tapi hanja kurang menginsjafi sadja. Dan karena 
inilah dunia jang akan didamaikan itu tidak pernah damai, tapi malah 
terus-menerus. ruwet. Dan bagaimana hasil adjakan Malenkov itu se- 
djarah nanti jang akan memberi djawaban. Buat kita adjakan Malenkov 

" itu tidak akan berudjud, Gjika para ahli negara tidak mau melihat lebih 
mendalam akan tjita-tjitanja jang disesuaikan dengan panggilan zaman. 

£ a 2 2
 

  

Kebon Wana ATAS PERAHU. 
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Keamanan Dlm Negeri Berpengaruh 
Atas Usaha2 Memperkuat Negara 

(Interview Chusus Wartawan Kita Dgn Kapten Harsono, 
DIDALAM HUBUNGAN antara Negara    

  

   

| Negara di 
dunia kita senang ang ini rupanja masih the sur- 
vival of the fittest” jaitu hukum jang k 2 hingga adalah tidak” mengherankan & ita -meli- hat, bahwa ada perlombaan untuk memperkuat diri dianta: 
gara2. Apakah tentu tidak. Ada- mau ketinggalan? Sudah tenti C galan? $ gih Negara: kita dida 
lah mendjadi sjarat mutlak untuk memperkuat 

    lam semua segi, agar supaja kita bisa hidup lajak sebagai manu 
sia didalam negara jang merdeka. Negara jang lemah hanja akan 

“ mendjadi object pertarungan internasional, ia akan hanja men 
djadi wajang sadja jang didalangkan, dan malahan akan mendjadi 
sapi perahan sadja jang menguntungkan jang kuat. Demikian ke 

  

    

GEROMBOLAN D. IL. 
: DIGEMPUR. 

Pada tanggal 12 Maret 1953 jl pa 
sukan ,.Banteng Raiders” kita beser 
ta pasukan? dari batalion lainnja, te ' 
lah berhatsil dim gerakannja merg : 

gempur gerombolan (D.L) jang ber 
sembunrji -didaerah sebelah Timur-la 
ut Bumiaju. 5 

Pasukan? tita jang mulai berang 
masing2 ada 

djam 09.40, dan pada 10.Y0O-nja sn 
dah ada sebagian jang bertempur de 
ngan fihak gerombolan jang lari m 

ninggalkan desa Kaliloka, soreni 
pada diam 17.00 masih ada pula j 
melakukan penggempuran terhada 
gerombolan jang masih “ketingala: 
di Kampung Kuweni, hingga larinj 
gerombolan jang ketinggal tsb. san 
pai tidak karuan arah  tudjuannja 
Pun pada tengah. harinja, antar 
diam 12.30 sampai djam- 13.00 dim 
na matahari paling terik. menjinar 
pasukan ,,Banteng Raiders” kita ti 
dak mengabaikan kesempatan untu' 
melakukan penggempuran terhadaj 
fihak lawan. — 

Kerugian kita didalam penggemp 
“ran sehari ini: satu truck terbakar. 

Adapun hatsil kitar 26 orang gerom' 
bolan kita tewaskan, dan 4 orang j: 
luka? kita tawan. 

109 KARUNG GULA LFNJAF 
: Bon gula dinalsu. 

Belum lama berselang seorang px 
gawai dari salah satu kantor Da 
gang di Semarang telah menjuruk 
pegawainja untuk mengambil 10( 
karung gula digudang Handelsban! 
di Kalibaru dengan membawa bon 
'Yetapi gula jang diterimanja in 
masih kurang 50 kg.  Djustru bor 
tu masih ditaroh dimedja dan pe 
gawai ini L.H.H. kembali dari gu 
dang dengan membawa gula, . bor 
tersebut sudah kena digasak. Du 
hari kemudian bon tersebut jan 
sudah dirobah, tulisannja telah di 
berikan kepada kawannja untu! 
mengambil gula digudang tsb. De 
ngan tidak tjuriga apa2, gula jan: 
dimintania telah diberikan.  Lewe 
beberapa hari, ketika barang2 jan 
berada didalam gudang “ diamb: 
djumtah persediaannja gula, ternja 
ia kedjahatan tsb. baru terbongkar 
Gula itu berikut ongkos2  seharg 
Lk. Rp. 24.258,24. Dalam peng 
sutan terbukti, bahwa ' kedjahatar 
ini hanja dilakukan oleh L.H.H. js 
kini ditahan oleh fihak jang ber 
wadjib. 

KOMISARIS BESAR UMAF 
SAID MENINGGAL 

Kemaren Polisi Semarang 
menerima warta - tentang 
tiannja Komisaris " Besar ' Uma 
Said pada hari Minggu mi: 
lam karena sakit” di Djakart: 

Hari Senen kemaren djenazannj: 
menurut kalangan Polisi  diangku 
dengan pesawat terbang ke Madiu 
untuk dimakamkan dikota tersekut 
Sebagai tanda berduka tjita, Kants- 
Besar Polisi di-Semarang telah me 
masang bendera setengah tiang. 

o.lA 

teja' 

kema 

  

ORCHIDEE 
' Memuat banjak- model dan mo- 

tief untuk pakaian kanak-kanak. 
Tebal 20 lembar. Kertas houtvrij 
halus. Tinta-5 warna, 

Harga Rp. 5,50. 
" Untuk ongkos kirim tambah 

15. SEA | 
Boleh dapat beli 
diantaranja : 
Di Semarang: 
HOE SIEN, Pasar Djohar (Atas) 
IEN BOE KONGSIE, Bodjong 68 
ALLIANCE, Duwet 4-6-8 
TAWANG, Purwodinatan 

Timur 20 
GLORIOUS, Sidodadi 3 
PAK ROOS, Djalan Stadion 5 
TERANG, Djaian Mataram 515 
SETIA, Pasar Djohar (Bawah) 

Di Salatiga: 
SALATIGA, Djalan Solo 95 
PENERBIT & TOKO BUKU 

HIEN HOO SING 
Gang Lor Pasar 17 — Djokdja 

Agen Pusat: , 

Toko Buku Surja 
Di. Mataram (Ambengan) 235 - 

Tilp. 898 — Semarang, 

di-toko2 buku, 

1 

| BERSENDAU GURAU DI- 

| 

| 
5 orang hilang. 

Berita: terlambat. dari Demak me- 
war'akan, bihwa  baru2 ini didesa 

'Korakan, Karanganiar ada terdjadi 
ketjilakaan perahu penambang jang 

terguling dan akibainja 5 orang te- 
lah hilang. Pada waktu itu, perahu 
tersebut .e'ah memuat 16 orang jg 
akan -.disaberangkan disungai. Sete- 
lah 16 orang ini berada didalam 

perahu, antaranja  teiah bersendau 
gurau, karena rebutan tempat. Salah 
satu antaranja orang ini kemudian 
diauh didalam sungai jang menje- 

sabkan perahu tersebut djuga ikut 
nengguling sehingga 16 orang itu 
nasuk kedalam sungai jang airnja 

anter. Ternjata akibat: ke'jilakaan 

ni 5S orang, sampai berita ini tertu- 
is, belum dikeremukan. Mereka 
sernama  Karsinah, Sungkem, Jae- 

1ah, Sukidjah, Isal,. asal dari. desa 
Karanganjar. : 

1 

PERSIAPAN KONPERENSI 
P GP 

Beium lama berselang telah dika- 

Sarkan, bahwa. dalam bulan Djuni 
ad. ini, GPII seluruh Djawa Tengah 

kan mengadakan konperensi di Se- 

aarang. Dalam konperensi ini a.l. 
ikan dibitjarakan kewadjiban “Pe- 

muda Islam umumnia dan memben- 
uk Pimpinan Wilajah  Djawa Te- 
1gah. Kepada seluruh tjabang? di- 
andjurkan untuk hubungan lebih 

'andjut dengan alamat sementara: 
Kp. Kuningan 24, Semarang: 

5JUA ORANG TERTANGKAP. 
Dari kalangan Kepolisian didapat 

tabar, bahwa" 2 orang, masing2 
inggal di Kp. Sekaju (S. bin K) 

'an TTH, tinggal di Gg. Mangkok 
elah ditangkap oleh Polisi, karena 

lituduh . telah menjimpan 4 butir 
sveluru didalam ragangan sepeda. 
Menurut keterangan selandjutnja, 

tua orang ini pun menjimpan repol- 

ver. 
BERMAKSUD APA? 

Pada Djum'at malam jbl., diru- 
nahnja ni. L.B.N. di Pedamaran 
'elah dimasuki orang laki jang tidak 

Tikenal dan mengantjam kepada pe- 
ajan “rumah tersebut nama Siru. 
setjara tergesa-gesa orang ini kemit- 

'jan meningga:kan paka'an tentara 
stel, 1 saputangan biru dan 3 gu- 

jung tali dari serat dan lalu menghi- 
lang. Apa maksudnja ini tidak  di- 
ketahui dielas. Barang2 tersebut 

cemudian diserahkan kepada fihak 
'ang berwadj-b. 

   
5 

SIARAN R.R.I. SEMARANG 
Selasa tgi. “17 Maret 1953. 
-Djam 17.00” Pembukaan: 17.05 

Langgam dan kr. asli oleh O.K. Ir. 
ma Merdeka dbp Roos Effendi 
17,30-Pengsumuman “dan berita da: 

|-ah: 17.45 Langgam dan kr. asli lan 
| jutany 18.00 Serba-serbi A.P., 18.15 
rama Tango: 18.30 Sendja gembira 

vid. Ta Chung Sze guintet dbp. Tar 
ng San: 19.00 Warta berita: 19.16 
Selingan: 19.15 Dunia olahraga ole! 
Kuntadi, 19,30 Anekawarna reka 

| man sendiri: 20.00 Sari warta berit 
10.05. Siaran Pememrintah: 20.15 

| chtisar pers: 20.30 Gamelan studi 
bahasa Diawa 'fogja: 21.00 Berita 

"21.15 Manasuka Tritunggal ole! 
KRI UR... TOSSEMA 
?2.00 Warta berita dan berita ola! 
aga: 22.15 Manasuka Tritungga 

'andjutan, 23.00 Tutup. 
SIARAN R.R.E. SOLO 

Selasa tgl. 17 Maret 1953. 
Djam 17.00 Pembukaan, 17.05 Di 

ya kanak2 oleh Kantor Sosial Kar 
Ska: 17.30 Maklumat dan wart 
laerah: 17.45 Ikutilah tjeritera pal 
Wignjasumarsono: 18.00 Klenengai 
radon Mardiraras dbp. Wigniosug 
irto: 19.00 Warta berita, 19.10 Ibu 
kota hari-ini: 19.15 Kontak dengat 
pendengar, 19.30 Pilihan pendenga 
20.00 Sari warta berita: 20.15 Icht 
sar pers, 20.30 Gema Saparua: 20.4! 

Usaha2 Sosial oleh Dr. Suharsc 

21.00 Berita bahasa Djawa, 21.1! 
Atjara esok hari: 21.15 Manasuk: 
Tritunggal R.O.S. O.R.J. TOSSEMA 

22.00 Warta berita: 22.15 Manasu 
ka Tritunggal landjutany 23.00 Tu   
tup. 

pan dengan wartawan kita. 

Mend jawab pertanjaan, apakah ke 
amanan didalam negeri iu  berpe- 
ngaruh kepada usaha kearah mem- 
perkuat potensi“ negara, Kapten 
Harsono menerangkan, bahwa jak- 
tor keamanan adalah segi" jang 
penting sekali untuk. mentjiptakan 
negara jang kuat. Maka itu saudara 
melihat, bahwa semua kabinet dida- 
lam negara kita ini selalu menem- 
patkan soal keamanan ini didalam 
program-nja, - dan sbeaja untuk ke- 
perluan ini selalu mendapat procen- 
tage jang tinggi didalam budget Ne- 
gara. 

Mendjawab  pertanjaan, apakah 
usaha2 pemerintah selama ini untuk 
mengatasi gangguan keamanan, Kap 
ten Harsono mendjelaskan, bahwa 
untuk menjembuhkan. suatu penja- 
kit, seorang dokter harus tahu iebih 
dahulu  sebab2 jang menimbulkan 
penjakit 'itu,: atau lebih tepat kita 
harus tahu diagnose-nja sebelum 
menemukan therapie-nja. Sudah ber 
ulang-ulang saja katakan, bahwa ke- 
katjauan ini adalah ditimbulkan 
oleh: - 

a. Labiliteit dalam kehidupan po- 
litik, b,, Pressie ekonomie, c. Keti- 
dak seimbangan dalam kehidupan 
sosial, d. Krisis moraal. 

Harus ada bantuan masja 
rakat. 

Keadaan jg. sudah negatief itu di 
perhebat lagi dengan. pertentangar 
internasional antara blok Sovjet dar 
blok Amerika jang mempunjai pe 
ngaruh didalam lapangan politik 
ekonomi, sosial dan djuga militer 
Maka sudah terang benderang, bah 
wa untuk mengatasi itu semuanj: 
orang tidak bisa bertindak dengar 
kekerasan sendjata sadja. Harus d 
adakan suatu algemene offensief is 

sampai mengenai segi-2 politik, ekc 
nomi, sosial dan moral agar sebab? 
jang menimbulkan -kekatjauan bis: 
dihilangkan. Dalam hal ini fihak m 
liter pun tahu betul. - 
Mendjawab pertanjaan apakah sc 

babnia, bahwa hingga kini peme- 
rintah belum berhasil dengan me 
muaskan dalam usahanja menstabi! 
seer: keamanan .ini, Kapten Harsonc 
menerangkan, bahwa memang kalat 

SPORT 
PASANGAN KES. MAKASAR. 

Seperti dikabarkan, pada tg. 20, 21 
dan 22 Maret jad., Kes Makasar 
akan melakukan 3 pertandingan di 
Stadion Semarang. Adapun pasarg 
an Kes. Makasar sbb: Gawang: Ach 
mad, Belakang: Sampar dan H. Mz 
na, “Tengah: Hasanudin, Zainudin. 
Lahemba,  Penjerang: Sutee, Nur, 
Nur Sitimurang, Mamang, Nasaru- 
din. 

ATJARA KOMPETISI CHLCC 
SEMARANG. 

Atjara Basketball C.H.L.C.C.H. 
Semarang sbb: 

Tgl. 18-3: 
(wanita): 
(daki2), 
tan 35. 

Tgl. 19-3: Sin Chung — C.E.S 
A-2 (laki2), Sin Yoe A-1 — Chun 
Lie, lapangan Sin Chung Stadion. 

Tgl. 20-3: Lung Hua A2 — C.E.S 
A-l (wanita): Pheng Y.H. — Sin 

Yoe, lapangan - P.Y,H. Peloran:. 
Umum dapat menjaksikan pertandi 
ngan2 ini dengan tjuma2. 

PERTANDINGAN PER- 
SAUDARAAN. 

Pada tanggal 17 Maret jad.-Chunr 
Hua Kuo Yu Hui akan mengadakar 
pertandingan Basketball dengan Kuc 

Kuang, bertempat di Wotgandul I 
ar 24, dimulai: djam 19.00 Umur 
dapat melihatnja dengan tjuma2. 

KOMPETISI PERTJAS. 
Kompetisi Pertjas jang pertama ti: 

lah dimulai pada te. 15 Maret ibl d 
gedong Panti Pemuda Bulu dengan 
kesudahannia sbb: 

Benteng Putih — Siasat Kantiil 
Putih 7 — 0 untuk Benteng Putih 
dan Benteng Hitam — Siasat Kantiil 
hitam 2”2 — 4!45 untuk Kantjil Pu 
tih. : 

KONPETISI PELTI 
Kesudahannja Kompetisi Pelti jg 

berlangsung pada tg. 1S Maret jbl. 
sbb.: PTN — OTHC.IT 32, 
PTS H — DBC II 0—5 (PTS tidak 
datang): PO 5 PEKBSI Ata 
Atjara tg. 22-3: PKP Per. — PTK 

  

Lung Hua — C.E.S. 
Lung Hua — Kuang Ye 

lapangan Lung Hia Plampi 

terangan Kapten Harsono djurubitjara T.T. IV didalam pertjaka 

dokternja .itu pemerintah sendiri tak 
mungkin penjakit ini tekas sembuh 
Harus ada bantuan dari rnasjarakat 
terutama dari para pemimpin. 
Sebab keadaan itu sudah berdi: 

lin (gecompliceerd) sebegitu rupa 
sehingga probleem ini bukan lagi 
mendjadi competensi pemerintah se- 

| ja, tetapi djuga kewadjiban masjari 
kat seluruhnja untuk memikirkan 
Salah satu tjontoh bagaimana sulit- 
nja keadaan jalah sebagai berikut: 

Salah satu gedjala jang kita had: 
pi jalah. probleem pengangguran 
Orang menganggur mudah berbuat 
djelek, mitsalnja merampok. Mung: 
kin ia berbuat begitu hanja karena 
sekedar untuk mengisi perut. Untuk 
memetjahkan masalah pengganggu 
ran pemerintahs-butuh. uang. Fc- 
rang, pemerintah dengan uangria js 
sedikit itu hanja akan dapst mens- 
''ong beberapa ribu orang sadja. Pin 
djam keluar negeri banjak konse- 
kwensinja, menjetak uang akan me 
nimbulkan inflasi, meninggikan ps 
djak berat akibatnja. Djadi kalau di 
serahkan pemerintah sendiri, rasania 
tak akan selesai persoalan.itu. Masja 
rakat harus ikut membantunja. 

' Seolah-olah berada dalam 
vicieuze cirkel. 

Sebab kalau tidak, para pe- 
nganggur akan kehilangan pe- 
gangan dan mudah mereka ber- 
buat djelek. Dan biasanja kalau 
kriminaliteit memuntjak, maka 
hanja pemerintah jang disalah- 
kan. Kita seolah-olah berada di 
dalam suatu vicieuze cirkel. Itu 
baru satu segi sadja dari banjak 
segi lainnja jang hampir serupa 
keadaannja. Misalnja pertentang- 
an-2 dalam lapangan politik jang 
menumbuhkan gerombolan-2 ber 
sendjata jang berediologie, be- 
lum lagi meradjalelanja krisis mo 
raal dan lain-2nja lagi. $ 
Mendjawab  pertanjaan, apakah 

gambaran saudara itu tidak bisa 
menimbulkan  sematjam pesimisme 
dikalangan masiarakat. Kapten Har- 
s0no menerangkan, bahwa menurnit 
vendapatnja tidak, malahan sebalik- 
nja - akan menimbulkan aktiviteit 
Jari masjarakat. Boleh saja misal- 
kan sebagai orang jang berada di- 
dalam kamar jang ada ularnja jang 
berbisa. Kalau orang itu tidak tahu 
adanja ular itu dia akan mati - di- 
gigitnja. Tetapi kalau ia tahu dia 
akan membunuhnia ular itu. Jang 
tjelaka ialah apabila orang itu diam 
sadja, walaupun ia tahu ada ular ig. 
berbisa,” ini kan namanja bunuh 
diri. /Djadi untuk menghadapi ke- 
adaan ini masjarakat harus tahu, 
sebab musababnja, supaja pandai 
menghadapinja. Menurut pendapat 
saja persoalan keamanan dalam ne- 
geri ini adalah persoalan kita ber- 
sama. Semua tenaga harus dikerah- 
kan. 

Keamanan faktor penting 
Seperti saja terangkan tadi ke 

amanan dalam negeri adalah fak 
tor penting untuk memperkuat 
potensie negara. Kalau ini diabai 
kan, pasti akan berakibat buruk 
bagi kita bersama, karena kita 
ini berada didalam satu kapal, 
jaitu kapal negara Indonesia. Dja 
nganlah kapal ini tenggelam kare 
na kesalahan kita sendiri. Peme 
rintahan kita ini adalah Pemerin 
tah dari rakjat oleh rakjat untuk 

rakjat. 
Mendjawab pertanjaan usaha 

ipakah jang didjalankan oleh fi 
hak pimpinan T.T. IV utk. meng 
1adapi ini semua, Kapten Harso 
10 mendjelaskan, bahwa pertama 
ama kita memberi prioriteit ke 
sada usaha2 kearah. penjempur 
1aan diri. Mitsalnja kita menga 
lakan intensivering didalam pen 
lidikan dan latihan, baik didalam 
segi tehnik maupun taktiek, serta 
pendidikan2 kerochanian. . Kare 
na hasil jang sempurna didalam 
stabilisasie keamanan hanja bisa 
dikerdjakan -oleh aparaat jg sem 
purna. 

Selain itu berulang2 kita kata 
kan, bahwa tugas tentara dimasa 
damai ialah melatih dan mendi- 
dik diri agar mendjadi kuat dan 

  

  

  

     

  

ud 

Pukulan tepat dengan tangan kiri Archie Moore jang mengenai dagu 

Joey Maxim, telah menjebabkan petindju jang belakangan ini mesti 

mentjium canvas. Pukulan jang demikian ini tak djarang bisa menje- 

babkan suatu kematian, maka kabarnja kini Belgia akan melarang se- 
mua pertandingan tindju (harap lihat reportage dihalaman Sh 

  

Zonder. Pangkat-Zonder Tugas: Kedudukan 
.' Penghubung Luar Negeri D.I. 

Landjutan Pemeriksaan Perkara Affandi Ridhwan 
| MENJAMBUNG BERITA kita kemaren mengenai djalannja 

pemeriksaan perkara Affandi Ridhwan oleh pengadilan negeri di 
Bandung pada hari Saptu jang baru lalu, lebih djauh dapat diberi- 

takan sbb: Setelah diadakan tanja-djawab antara ketua dan saksi 

sekitar perdjalanan pulang ke Bandung sehabis mengadakan per- 

temuan dengan Sanusi Partawidjaja (disini ada keterangan2 saksi 

jang berlainan dengan keterangan terdakwa dan saksi2 lain), Ijet 

Hidajat mentjeriterakan tentang adanja panggilan kedua dan ketiga 

kali dari Sanusi Partawidjaja. : Ing 

widjaja di terangkan, sangat seder- 
hana pakaiannja, kalau mengadakan 

patroli kedaerah2 tidak berpakaian 
dinas. Djaksa kemudian - menanja- 
kan,-apa maksud Affandi Ridhwan 
memberikan keterangan begitu dje- 
las tentang diri Kol. Kawilarang. 

Ditjeriterakan antara lain, bah 
wa pada pertemuan kedua kali de 
ngan Sanusi Partawidjaja (ia sen 
diri tidak bersama Affandi Ridh 
wan) saksi oleh Sanusi  Partawi 
djaja telah ditawari untuk meme 

    

    
Krisis Batik Solo 

Banjak Pembatikan Mungkin Gulung Tikar 
Karena Kesulitan Gambrics . -.. 

(Oleh: Djuruwarta Kita) 

DALAM SEBUAH pernjataannja, Dewan Pimpi 

  
  

    

    

  

S.B. Textiel Surakarta telah meminta perhatian dari Pe- 
ngusaha2 Batik di Surakarta dan instansi2 jang bersangl , agar 
memberi perhatian sepenuhnja terhadap nasib berribu-ribu kaum. 
buruh batik jang kini terantjam nwasibnja berhubung dengan kesu 
litan2 jang kini dialami oleh Pengusaha2 batik di Surakarta da 
lam hal bahan2 batik terutama jg mengenai cambrics. Diterangkan 
dalam pernjataan itu, bahwa sedjak beberapa bulan jl. imi peru 
sahaan2 batik di Surakarta mengalami kesulitan2 dalam hal ba 

  

Delegasi 1 Orang 

"ang beberapa djabatan, ,,bupati 
Bandung, Walikota Bandung atau 
Residen”. Atas tawaran2 itu, kata 
saksi, ia menolak dan katakan 
mau-pikir2 dulu. 

Surat panggilan kedua kali itu, 
kata saksi, disertai antjaman ,,ka 
lau tidak datang tahu sendiri”. 
Ketua bertanja: Apa sebab dgn 
antjaman ? Saksi: Karena dikala 
ngan sipil Dl. rupanja sudah ke 
kurangan tenaga dan membutuh 
kan tenaga baru. Mentjeriterakan 

kan, bahwa karena pada ketika 
itu sikap Sanusi. Partawidjaja su 
dah kehhatan lain, ia ' mendjadi 
takut ditawan dan karenanja Ian 

erima tawaran  djabatan 
bung D.I. dengan... Juar     

. Mendjawab pertarjaan ketua, 
dengan pangkat apa ia terima 
tugas penghubung dengan luar 
negeri, saksi mengatakan: zonder 
pangkat, tapi ia ditugaskan djadi 
delegasi-sendirian. Usaha- apa jg 
tefah didjaiankan setelah mempu 
ajai tugas itu? tanja ketua. Ber 
usaha sambil lalu sadja, asal keli 
hatan usaha sadja, asal diketahui 
oleh penjelidik ia telah berusaha, 
kata saksi jang seterusnja menga 
takan ia telah pergi ke Djakar 
ta menemui Anwar Tjokroamino 
to, menanjakan bagaimana  tjara 
dan sjarat2-nja mengadakan hu 
bungan dengan kedutaan2 asing. 

Kepada Anwar. Tjokroaminoto, 
menurut - saksi tidak diterangkan, 
bahwa ia dapat tugas dari Sanusi 
Partawidjaja, tetapi atas pertanjaan 
ketua apa sebab ia datang kepada 
Anwar Tjokroaminoto, saksi tidak 
bisa' kasih keterangan, hanja kemu 
dian meng-iakan, bahwa Anwar Tjo 
kroaminoto bukan 'anggauta D.I. 
Saksipun tidak bisa kasih - ketera- 
ngan dielas, apa sebab ja mendata- 
ngi Anwar Tiokroaminoto seskan- 
akan saksi mau ,,mengoperkan pe- 
kerdjazn.” Mendjawab pertanjaan, 
apa ssebab tidak djadi' mendatangi 

Me 

rena menurut Tjokroaminoto  anta- 
ra lain2 harus pandai 
Inggris. Tentang hubungan apa ig 
harus dilakukan dengan kedutaan? 
luar negeri, mendjawab pertanjaan 
saksi menerangkan: Sanusi Partawi- 
djaja suruh bilang dan kasih tahu 
bahwa selain Republik Indonesia te 
lah berdiri pula Negara Islam In- 
donesia. Karena sekembali dari Dja 
karta, esck  harinja ia ditangkan. 
kepada Sanusi Partawidjaja saksi ti 
dak dapat berikan laporan tentang 

kepergiannja ke Djakarta. 

Kawilarang patroli 
berpakaian dinas. 

Djaksa P. Djumarta seterusnja 
'menanjakan ketegasan tentang ke- 
terangan saksi: mengenai pembitia- 
raan dalsm perundinsan antara' ter 

tidak   nantinja paraat didalam mengha 
dapi agressie dari luar. 
sekarang ini tentara bekerdia de 
ngan energie jang dobel, disam-   BS. IL. PL Kendal — STO YK PTS 

UI — BPM. , 5 
Ding berlatih dan dididik - harus 
bertempur. 

dakwa dan Sanusi Partawidjaja di 
Seperti ! daerah Tiiandjur. Disini saksi keli- 

.belat-belit? | lagi djawaban- hatan 
Inja. Tentang diri Kol. Kawilarang, 
menurut saksi, oleh Affandi Rid- 
'hwan atas pertanjaan Sanusi Parta- 

pertemuan jang ketiga, saksi kata :' 

kedutaan2 asing, saksi katakan, ka- 

berbahasa: 

Saksi mendjawab tidak tahu. Men- 
djawab pertanjaan djaksa, apakah 
saksi mengetahui tempat2 pos N.I.i 
dikota Bandung, saksi Ijet Hidajat 
menerangkan, hanja mengetahui sa- 
tu tempat, jaitu Abdurrachman (me 
nurut keterangan saksi Uso, Abdur- 
rachman tinggal di Gg. Aleng). Sak 
si pernah datang ketempat Abdur- 
rachman, ketika ingin menemui Uso 
untuk meminta ongkos buat pergi 
ke Djakarta. Uso ada ditempat itu 
dan memberikan uang Rp 100.—. 

Ketika pembela Mr. Kasman Si- 
ngodimedjo diberi kesempatan utk. 
memradjukan pertanjaan kepada sak 
si, dimintanja lagi supaja saksi mem 
berikan keterangan djelas tentang 

“pembitiaraan Affandi Ridhwan ke- 
-pada Sanusi Partawidiaja mengenai 
|,,Situasi ketentaraan dan sipil dikota 
Bandung dan tentang diri Kol: Ka- 
'wilarang”, Atas. desakan ketua dani 
| diaksa supria saksi beri keterangan 
djelas, kembali disini saksi bersikan 
ragu2 dan mengatakan lagi sudah 
lupa, tetapi achirnja ja katakan: .ja, 
begitulah......... betul”. Disini dise- 
but2 djuga pertanjaan Sanusi Parta- 
widjaja kepada terdakwa tentang 
,mosi Hadiah Salim di DPRDS ko- 
ta-besar Bandung” (tentang memi- 
isahkan tempat berolahraga antara 
(murid2 perempuan dan laki2 jg se- 
Itelah perdebatan2 lantas  ,,gugur 
|dan dibekukan”, Red). 

Terdakwa menjangkal. 
Terdakwa Affandi Ridhwan me- 

'njangkal telah membitiarakan ten- 
.tang situasi ketentaraan dan sipil 
. dikota Bandung.” 

Tentang diri Kol. Kawilarang, ka 
ta terdakwa, hanja ditanjakan ber- 
hubung digantinja Kol. Sadikin. Ka 
ta terdakwa, pertanjaan itu hanja di 
djawab: Orang baik, meskipun i2 
beragama Kristen. Disini berkali: 
terdakwa mengatakan: Saja beran 
disumpah.......... 5 
Terdakwa djuga menjangkal kete 

rangan saksi jg mengatakan bahw 
ia kepada Sanusi Partawidjaja telak 
meminta surat buat pemerintah ata 
san. Kata terdakwa, saksi barang 

kali salah dengar, ketika kepada Sa 
nusi Partawidjaja dikatakan: Kirim: 
lah dengan surat, kalau saudara bi 
sa memberikan “goodwill dengan tiz 
but kembali sjiarat pengakuan duli 
terhadap proklamasi N.L.I. 
Pembela seterusnja bertanja,: apa- 

kah ketika saksi diperiksa oleh poli 
si tidak disertai dengan pukulan? 

Ketua menjatakan, bahwa kare- 
na dari pihak » saksi tidak. pernah 
ada pernjataan demikian, tidak ber- 

alasan untuk ditanjakan kepada 
saksi. 

Pernjataan pembela, bahwa Sanu- 
'si Partawidiaja adalah logis mena- 
Iniakan' sekitar penggantian Kol. Sa 
dikin oleh Kol. Kawilarang karena 

Lrakiat Djawa Barat terdiri atas se- 
| bagian besar ummat Islam, oleh 
ketua  didiawab: Boleh dinjatakan 
dalam pleidooi sadja nanti. 
Kepada saksi kemudian  ditanja- 

kan lagi tentang apa jg olehnja di 
sebut perdebatan dalam pertemuan 
antara terdakwa dan Sanusi Parta- 
widjaja. Saksi antara lain mentjeri- 

  

  

AN LA NA 
AeKADia 

DJOKJA 
UNTUK MUSEUM PER- 

DJUANGAN. 
Dari sekretaris Panitya Museum 

Perdjuangan I. Hutauruk jang ikut 
lengan rombongan Presiden  dida- 
pat kabar, bahwa Presiden Sukarno 
akan menjumbangkan uang seba- 
njak Rp. 100.000,— untuk Museum 
Perdjuangan di Jogjakarta sebagai 
stoot pertama. Djumlah ini akan di 
setor pada tanggal 20 Mei, tepat 
pada Hari Kebangunan Nasional. 

Seperti diketahui Museum  Per- 
lIjuangan ini akan menjimpan alat2 
lan barang2 jang diperdjuangkan 
-akjat Indonesia dalam  memver- 
juangkan dan menegakkan kemer- 
dekaan. 

Selandjutnja dapat diketahui pu- 

    va enGni . 5——g 

Kat dan tandu almarhum djenderal 
Sudirman telah diserahkan oleh is- 
teri almarhum kepada Panitya Se- 
mentara jang diketuai “oleh Paku- 
alam itu. 

Djuga dari Sumatera Selatan se- 
dang dalam perdjalanan kiriman 

G 

  

jakarta. 
Dari pihak Kantorberita ,,Antara” 

sendiri sedang diusahakan pula pe- 
ngumpulan alat2 jang mula2 per- 
nah dipakai dalam usaha memper- 
djoangkan dan menegakkan kemer- 
dekaan dimasa jang lalu. 

MAGELANG - 
WALIKOTA MEGELANG KE 

DJAKARTA. 
Walikota Magelang Mukahar dan 

anggauta DPDS Rameli Effendi ki 

  

  la, bahwa mantel, ikat kepala, tong ni telah pergi ke Djakarta buat ke 
' 

pertama alat2 dan barang2 ke Jog- | 

5 

pentingan perumshan rokiat iang da 
lam tahun ini, dikota Nase'ang aksi 

    

didirikan. beberapa biak las Fissu 

litan2 kabarn'a, menceaar Asa mi 

Ika kepergiannja walikct" th tut 

'ma ditudjukan soal kewansan kepa 
da pemerintah pusat di Djakarta. 

DIPINDAHKAN, DIRUMAH 
PENDJARA AMBARAWA 
Dari kalangan resmi di Magelang 

didapat keterangan, bahwa ketika ig 
12 Maret jl Sulaiman dan Prajitno 
masing-masing anggauta DPD kabu 
paten Wonosobo dan DPRDS Te 
manggung, ditahan karena tersang- 
kut dalam peristiwa pembrontakan 

bekas bataljon 426 di Magelang, ki 
ni mereka dari perndjara Magelang 
telah dipindahkan ke Ambarawa. 

KEBUMEN 
KONPERENSI DJW. PERTA- 

NIAN RAKJAT, 
Pada tanggal 23 sampai dengan 25 

Maret di Kebumen akan diadakan 
penindjauan Panitia Karang Kitri. 
Sehabis penindjauan akan diadakan 

    
  

konperensi Diawatan Pertanian Rak 
iat. Provinsi Djawa Tengah Konpe- 
rensi tsb akan membitjarakan menge 
nai beberapa scai diantaranja mem 
perbanjak produksi hasil pertanian 
rakjat. 

SALATIGA 
GERAKAN MENANAM 

LAMTORO 
Pada hari Saptu jl. selesailah gera 

kan menanam lamtoro dilereng G. 
Kendalisodo jang selama dua ming 
gu diselenggarakan dibawah pimpi- 
nan Djawatan Pertanian Rakjat di 
Salatiga dan panitya Karangkitri ke 
tjamatan Bawen. Pekerdjaan ini de 
ngan setjara gotong rojong dilaku- 
yan terutama oleh rakjat di desa M' 

lir, Samban, Doplang dan Hardjasa 
ri, setiap hari Ik. 400 orang jang 
mengerahkan tenaganja. Adapun luas 
nja tanah jang kini telah ditanami 
dengan lamtoro ada Ik. 200 H.A. 
Disampingnja itu djuga — ditanami 
matjam2 buah-buahan sebagai nang 

ka, rambutan djambu dan jang ter 
banjak pula pete. 

  

  

han2 batik terutama cambrics, 

Tidak dgn. kekuatan 
penuh. 

Menurut keterangan  guantum 
pembagian cambrics jg biasanja se- 
banjak 2.000.000 yard sebulan utk. 
daerah Surakarta, kini hanja keluar 
1.000.000 yard sadja atau hanja 50 
pCt. dari pembagian semula. Bah- 
kan Koperasi Perbatikan Arab Su- 
rakarta (K. PAS) sudah 3 bulan ini 
belum pernah menerima pembagian 
cambrics untuk anggauta2nja. . 

. Dengan keadaan jg demikian itu, 
maka kini perusahaan2 batik di Su 
rakarta terpaksa bekerdja dengan 
bahan2 jg ada jg sangat sedikit itu 
hingga terpaksa tidak dapat bekei- 
dja dengan kekuatan penuh. Sudah 
barang tentu 'keadaan jg demikian 
itu mempengaruhi pula nasib kaum 
buruh batik, jg banjak diantaranja 
kini telah menganggur, atau hanja 
kadang2 sadja mendapat pekerdja- 
an bilamana “perusahaan? dimana 
mereka . bekerdja telah . mendapat- 
kan bahan cambrics. 

Djika keadaan"jg demikian itu 
berlangsung terus, maka hal itu 
akan mengantjam nasib 21.000 ka- 
um buruh batik dengan  keluarga- 
nja, karena perusahaan2 batik sudah 
tentu akan terpaksa tutup. 

Perajataan D,P. tjab. 
S.B, Textiel 

Dalam pernjataannja itu, oleh De- 
wan Pimpinan Tjabang S.B. Tex- 
tiel Surakarta telah diminta kepad: 
para pengusaha “batik. jg belum 
memberikan pekerdjaan kepada bu- 
ruhrija supaja: a.. mengusahakan pe 
kerdjaan sekalipun tidak penuh se- 
bagaimana  biasanja, dari b. 'membe 
rikan sekedar: djaminan/uang tung- 
gu kepada -buruhnja atas dasar ke- 
mampuan. 5 i 

Kepada 'Djawatan?/Instansi2 Ps- 
merintah. jg “bersangkutan - dengan 
soal2 Perindustrian Batik diminta- 
nja, agar . supaja: 3... mengusahakan 
kebutuhan2 bahan bagi perusahaan? 
batik dengari ' setjukupnja, b: me: 
ngusahakan. bantuan kredit jg mu 
rah/ringan kepada Perusahaan2 B2 
tik Nasional. dalam pembagian car 
brics dan bahan? batik, dan c..-su- 
paja “apparatlur Pemerintah menga: 
dakan 'perigawasan jg sebaik2nja ter 
hadap barang? distribusi itu supajz 
benar2 dikerdjakan di perusahaan2. 
masing2, serta terhadap kebotjoran” 
bahan? cambrics “dipasar jg dapai 
mengakibatkan meningkatnja harga" 
cambrics. : 

SB. Textiel: djuga menjokong se 
penuhnja pernjataan K. PAS ter- 
tanggal 10 Februari jg maksudnja 

mengharap dan mendesak kepada 
instansi2 jg. berkepentingan, supaja 
pembagian cambrics bagi perusaha- 
an2 batik dikalangan golongan 
Arab jg disalurkan melalui K- PAS 
dapat segera diatur dengan sebaik? 
nja. 

  

terakan pernah dengar tentang ,,apa 
kah -sebabnja- kepada N.ILI. “tidak 
dikirimkan delegasi oleh Republik 
Indonesia, tidak seperti. kepada 
R.M.S.” Kata saksi achirnja, bukan 
perdebatan, tapi soal djawab bias 
sadja. 

Sanusi Partawidjaja alias 
Madhapi. 

Saksi keempat ialah Ijan Sulan 
djana, bekas guru Sekolah Rakia' 
dari: Tjikalong Tjiandjur, ,anggot: 
staf bataljon D.I.” ditangkap tang- 
gal 1 Djuli 1952. Saksi tidak banja! 
memberikan keterangan — mengena 
perkara. Affandi Ridhwan ini, kare 
na menurut pengakuannja. ia hanj: 
lah atas perintah"pada suatu har 
mengikuti ,,rombongan tamu” untuk 
Madhapi dari djarak agak djauh. Kz 

'ta saksi, rombongan tamu itu ada 
'lah Affandi Ridhwan, setelah ia de 
ngar. dari seorang kawannja jang d 
beritahu oleh Achmad  Sungkawa. 
Saksi hanja melihat dari djauh ket 
ka Affandi Ridhwan berdjabatan t 
ngan dan kemudian saling rangku: 
dengan Madhapi. Ia sendiri tidak h: 
dir dalam pertemuan karena diperin 
.tahkan menjingkir. 

Atas pertanjaan saksi katakan, i: 
anggota gerombolan dibawah ,,ko- 
mandan bataljon II Ojen” dan me- 
ngatakan bahwa Achmad Sungkawa 
adalah ,,komandan resimen”. Kat: 
nja, pada suatu hari ketika ia sedans 
mengadjar, didatangi. gerombolan te 
rus dibawa dan selama 6 bulan mens 
gendong2 anak Achmad Sungkawa 
didaerah Sukabumi. Ketika dilepas- 
kan, ia bingung tak berani masuk 
kota dan selandjutnja ,,menggabun: 
kan diri didaerah Tjiandiur”. Ten 
tang tempat pertemuan antara Affa: 
di Ridhwan dengan Madhapi (separ 
djang tahunja nama jang didicmpa 
Afffandi Ridhwan itu hanja Madh 

pi, tapi kemudian katakan mungkir 
'jang jang disebut Sanusi Partawidj: 
ja) saksi: Ijan menerangkan: dikan 
pung Lamping desa Tjiadam ketia: 
matan Tjikalong-kulon. (Tjiandjur) 

Komisi nasib Rakjat dan 
Nota keamanan. 

Sebelum sidang ditutup. pada 
djam 12.30, pembela mengharap: 
kan supaja soal Komite Nasib Rak 
jat dan Nota-keamanan djuga dibi- 
tjarakan. 

Disini terdakwa Affandi  Ridh- 
wan minta lagi supaja diadakan si 
dang tertutup karena katanja ia ti- 
dak mau melanggar sumpah negara. 
sedang kalau dibitjarakan — dimuk: 
umum mungkin tak enak di de: 
ngar.” 

Achirnja ketua R. Harsojo menja- 
takan, bahwa ia akan  pertimbang- 
kan perlu tidaknja diadakan sidang   tertutup dan tentang itu ia belum 
dapat berikan keputusan. (Antara). 

harga cambrics dan sangat terba tasnja djumlah pembagian 

brics jang disalurkan melalui ,,Batari”. 

akibat semakin membubingnja 
cam- 

  

Oleh” Werdojo 
Gerakan Perdamaian Bu- 

kan Bikinan Russia- 
Katanja 

K. WERDOJO, ketua delegasi 
Indonesia ke Kongres Rakjat un 
tuk Perdamaian di Vienna. telah 
tiba kembali di Djakarta kema- 
rin dulu dengan pesawat terbang 
B.O.A.C. Selain Vienna ia telah 
mengundjungi Praha, Moskow 
dan Tiongkok Baru. Tentang ke 
san2-nja ia fjeritakan, bahwa 
Kongres Rakjat untuk Perdamai 
an di Vienna itu telah dikundju 
ngi oleh kira-kira 2000 orang 
dari matjam2 aliran jang mewa 
kili tidak kurang dari 85 negeri 
didunia. Antara lain jang telah 
menghadliri kongres itu jalah 326 
kaum pekerdja, 35 orang tani, 
225 kaum agama dan seredja 
(Islam, Protestan?, Katuoliek, 
Buddha, Hindu), 75 ahli tehnik, 
$3 kaum industrialis, pengusaha 
dan tuan tanah, 8 djago sport jg 
kenamaan, diantaranja Zatopek, 
19 orang ahli musik, somposer 
dan penjanji, 189 penjair dan pe 
nulis, 20 akteur dan tukans film, 
56 ahli seni pahat, pelukis, arsi- 
tek, 157 sardjana dan tabib, 94 
guru dan professor, 84 ahli hu 
kum, 46 ahli,negara dan anggota 
parlemen, 10 orang militer, 442 
orang perempuan dan 178 kaum 
wartawan jang mewakili 113 su 
rat-kabar dan 18 kantor berita 
dari 30 negeri. 

Pembitjaraan2 dan perdebatan 
dilakukan dengan sebebas-bebas- 
aja dalam suasana persahabatan. 
Semua orang jang hadlir meng 
insjafi, bahwa perang dunia jang 
baru akan membawa bentjana jg 
tiada. terhingga kepada seluruh 
umrmnat manusia, akan 'memus- 
aahkan segala hasii2 kebudajaan 
dan kesenian dan akan menghan 
tjurkan segala barang berharga 
jang telah dibangun dgn susah 
pajah oleh ummat manusia sela 
ma ini. Oleh karena. itu perang 
baru harus ditjegah. Inilah sema 
ngat jang meliputi Kongres Rak 
jat untuk Perdamaian di Vienna 
itu. 

Dalam resolusi2 jang telah di 
ambil oleh Kongres tidak ada per 
njataan hukuman terhadap sesua 
tu negara, tetapi resolusi2 itu 
bersifat mendamaikan. Umpama- 
nja salah satu resolusi mengan 
djurkan dengan sangat kepada 
Lima Besar (Amerika Serikat, 
Sovjet Russia, Inggris, Perantjis 
dan Republik Rakjat Tiongkok), 
supaja mengadakan perundingan 
dan mengadakan Pact Perdamai 
an. Sebab persetudjuan diantara 
Lima Besar itu, jaitu diadakannja 
Pact Perdamaian diantara mere 
ka, akan menghentikan  ketega- 
ngan internasional dewasa ini 
dan akan: menjelamatkan dunia 
dari bentjana jang sebesax2-nja. 

Bukan bikinan Sovjet. 

Kongres Vienna dengan tegas 
mengakui hak tiap2 bangsa utk. 
menentukan nasibnja sendiri dan 
untuk memilih tjara  hidupnja 
sendiri bebas dari  tjampur-ta- 
ngan pihak luaran didalam uru 
san dalam negerinja. Sebab pada 
pendapat Kongres, kemerdekaan 
nasional jang penuh bagi tiap2 
1egara adalah merupakan sjarat 
mutlak bagi perdamaian. 

Diterangkan oleh Werdojo se 
Sauna: bahwa gerakan perda 
maian dunia bukan bikinan Sov 
jet Russia seperti jang sering di 
tuduhkan oleh pihak2 jg tidak 
menjukai gerakan — perdamaian. 
Perdamaian adalah kepentingan 
semua ummat manusia jg ingin 
hidup damai sedjahtera, jg tidak 
ingin kehilangan suaminja dime 
dan perang dan jang tidak mau 
inaknja mendjadi umpan” me- 
ram. Bahwa Russia berkepenti- 
ngan sendiri akan terpeliharanja 
perdamaian, itu benar, sebab ne 
yeri itu kini sedang terlibat dim 
usaha2 pembangunan raksasa j4 
hanja dapat diselesaikan — dalaru 
keadaan damai. Djuga Tsjechosio 
'akia dan Republik Rakjat Tiorg 
kok jang kini sedang mengadu 
kan usaha pembangunan setjara 
besar2-an sangat berkepentingan 
akan terpeliharanja perdamaian 
ilunia. 

  

PABRIK ALAT.- ALAT 
KETJANTIKAN 

Atas usaha Mgr. Sehumaker, 
warga-negara Indonesia dan kepala 
vicariaat Katholik di Purwokerto 
kini sedang disiapkan pendirian se- 
buah paberik alat2 ketjantikan. Se- 
buah instalasi mesin modern sehar- 
ga Rp. 130.000,— akan didatang- 
kan dari Nederland. Menurut ren- 
tjananja, usaha2 tersebut akan di- 
serahkan kepada para warga Missie 
Katholiek untuk diatur setjara koo- 
peratief, Jang berwadjib di Diawa 
Tengah kabarnja telah menaruh mi- 
uat akan usaha ini dan bersedia   memberikan bantuannja. 

  

  
  



  

  

Bomber? 

  

  

Russia 
1 Nampak Banjak Dis 

kan Di- R.R.T 

  

SEORANG 

Ahli P3 Salhnditoja menam- 
'oahkan, bahwa dalam pada itu 
nampak tanda2 jang menundjuk- 
kan adanja an “kekuat- 

| an angkatan udara Sovjet di Ti- 
' 9ngkok, terutama sekali jang be- 
| supa djumlah pesawat2: pembom 
Dikatakan, bahwa segala sesuatu 
ni mentjerminkan, bahwa Sovjet 
ingin mendapat keleluasaan be- 
EN di Timur Djauh dengan dja- 
lan memindahkan peranan 
ae ke Eropa. 

Semntara itu kantor berita Ti- 
2»ngkok Kuomintang ”Tatao” me 
gabarkan, bahwa pada  perte- 
gahan bulan Pebruari jl. pihak 
ovjet telah mengadakan ma- 

hoeuvre2 angkatan darat dan ang 
catan udara jang terbesar sedjak 
erang berachir di  Manchuria. 
ikatakan, bahwa latihan perang 
erangan ini antara lain diikuti 

  

  

   

      
        
     

    

  

   

oleh 2 divisi. 

d Dan Dasar 
Baru. 

Aa Ke dan Amerika Serikat 
udjuan jang bersifat damai 

tik perdamaian jang” "kokoh" 

    

   
   
   

   
    
    
   
    
   
    

R3 

berlangsung selama 3 hari. Dika- 
takan, bahwa dalam menoeuvre2 
ini dipergunakan peluru2 : 'jang se 
benarnja dan bahwa operasi2, jg 

(terutama berpusat di sepandjang | 
| djalan kereta-api Manchuria itu 

& 
sangat dirahasiakan. « . 

' Tak mau beri kebiaidan 
Menurut berita dari Tokyo, 

Mpnubitjaya angkatan udara Ame 
rika Serikat di Timur Djauh pa 
da hari . 'Saptu menjatakan, bah 
wa ia lebih suka tidak memberi. 
kan sesuatu komentar atas berita 
jang mengatakan, bahwa markas: 
besar angkatan udara tsb. kini se 
dang mempeladjari suatu teori 
jang menjatakan, bahwa sera- 
agan2 atas pesawat2 Sekutu: di 
Eropa itu dimaksudkan untuk me 
mantjing, agar Amerika Serikat 
mengirimkan pesawat? balaban- 
tuan jang tersedia di Amerika 
dan Djepang ke Eropa. 

Sementara itu kalangan Ameri 
ka di Tokyo berpendapat, bahwa 
teori itu memang dapat dianggap 
sebagai keterangan tentang sa 5 
satu alasan jang mendjadi. dasar 
penjerangan2 di ang itu.   (AFP) 

  

    
Demonstrasi2 sematjam gambar 

kan kehendaknja dengan djalan 
Cairo. Dengan semangat meluap2 penduduk Cairo lazim menjata- 

“letup djadi bentrokah jang membawa korban. Kini oleh. 
'rintah Nadjib telah diambil tindakan2 seperlunja, agar se 
jang meluap2 demikian dapat disalurkan untuk kepentingan per- : 
djoangan jang teguh guna menuntut daerah terusan Sues. Harap . 

batja verslag dibawah ini. 1 S3 

Cairo Sekarang 

an 

  

diatas ini dulu sering terdjadi di 

demonstrasi2 jang kadang2 me- 
me- 
gat   

  

Tank Dan Serdadu Pengawal! 
Siang Se 

     

      

     
    

     
   
    

   

     

    

   

    

    

     
   

    

   
        

  

   

        

   
     

k penting2, kedutaan2 asing serta 

raja dalam kota. 

Dengan menghadapi oposisi? 
“hebat dari pemimpin2 partai poli 
tik berhubung dengan pembuba- 
yan partai2 mereka, dari tuan2 
anah jang tanahnja akan dibagi 
bagi dalam waktu singkat, dan 
lari golongan Komunis, semua | 

inja ini menjebabkan  djenderal 

tuk menghadapi segala 'kemung 
'kinan. 
/ Sesudah baru2 ini berhasil 
ame nggagalkan pertjobaan perebu 
tan kekuasaan jg dilakukan oieh' 
lopsir2 muda jang tidak merasa 

pin2 politik jang namanja ter 
'#jatat dalam daftar hitam serta 
'pengikut2 Komunis, maka .peme 
rintah djenderal Nadjib ingin me 
'pundjukkan kekuasaannja dengan 
mempergunakan kekerasan, bah 

a setiap pertjobaan untuk meng 
'gulingkan pemerintah pasti akan 

gal. Selama pihak tentara tetap 
setia kepada Nadjib serta 

1a terdiri dari 9 orang opsir 

Pa sii t2 Barat jakin bahwa pe 
“merintah Nat tetap akan dapat 
'mempertahankan kekuasaannja. . 

Dengan telah tertekannja par- 
tai2 politik dan dengan 

Cadanjal organisasi jang kuat dari 
pengikut2 Komunis, maka orang 
pertjaja tidak ada kekuasaan di- 
luar angkatan perang Mesir jang 

(bisa menggulingkan djenderal Na 
“djib. Pertanjaan jang senantiasa 
#dimadjukan oleh  diplomat2 itu 
#ialah apakah angkatan perang 
Mesir akan tetap setia kepada 

' Nadjib. Beberapa kalangan diplo 
mat tinggi Barat di Cairo jakin 
hal itu memang demikian. Dalam 

I usahanja untuk menimbulkan ke 
tadi jan jang stabil maka djenderal 
Nadjib telah mengeluarkan 
an 2 melarang segala partai2 
politik melakukan kegiatan sela- 

| ma tigaseahun. Dan dim. masa ti- 

Dan Malam 
na Spesial Kita) 

'Nadjib mengadakan persiapan un 

'puas. dengan dibantu oleh pemim | 

(Dewan Tertinggi) ig ang. 

rs (ang sebenarnja | meme- | 
ks kuasaan di Mesir). maka 

Kekuatan Nadjib. 3 
'rusan Suez.” 

tidak ! 

Un 

4 

tempat2 jang strategis. Pada pin 
tu2 masuk garnizoen2 Cairo, pengawal2 biasa diperkuat dengan 

sebuah tank jang senantiasa siap siang-malam untuk beraksi. Dari 
waktu kewaktu pasukan berkuda berkeliling disepandjang 1 

ga th. ini akan disusun sebuah un 
dang2 jg. baru, jg. mungkin akan 

merobah status Mesir dari nega- 
ra keradjaan mendjadi negara 

republik. Dalam keterangannja 
kepada - wartawan keliling kita, 

|Nadjib menaksir bahwa diperlu 

kan waktu antara dua sampai Ji 

mis dapat berdiri diatas kakinja 
sendiri. ”Sekiranja kami menda: 
pat bantuan ekonomi jang tjukup 
dari Amerika Serikat, maka ran- 

'jangan - perobahan pembagian 
tanah akan dapat memberi hasil 
dalam masa dua tahun”, katanja. 

”Rantjangan perkembangan indus 
teri mungkin belum akan mem- 

beri hasil jang memuaskan ' da- 
lam waktu empat atau lima . ta 
hun ini” 
'-?Rakjat Mesir memandang 
masih 'adanja pasukan2 Inggris 
didaerah Terusan.Suez sebagai 
tindakan pendudukan militer atas 
tanah airnja, dan mereka telah 

aa tekad - uniuk - meng- 
iri keadaan sedemikian. 

Sumpah Natan 

' iarapin itu rakjat esir 
|-idak akan Babi agra turut serta 

dalam perdjandjian Pertahanan 
Timur Tengah sebelum pasukan2 
Inggris meninggalkan daerah Te 

Kami mengingini kemerdeka 
jan penuh lebih dahulu,” kata Lt. 

Kol. Gamel el Dine Abd. el Nas 

ser, orang kuat kedua di Mesir 
pada waktu ini. ,,Habis itu baru 

kami akan memikirkan utk meng 

gabungkan diri dalam Komando 

Pertahanan Timur Tengah. Fihak 

Barat harus mempertjajai kami. 

Blok Barat akan mendapat ban 

|tuan jang djudjur dari kami dji 

ka Tuan2 berbuat demikian.” 

“Kami akan memberikan ker 
dia-sama dalam memperkuat per 
tahanan Timur Tengah,” kata 

Nadjib pula, «tapi hanja sesudah 

Inggris bersedia untuk meninggal 
kan negeri kami.   Kami telah bersumpah bah 

Ov ban ek masalah? 

2 pasukan2 “Soviet, 
300 buah pesawat terbang” dan 
lebih dari 100 buah tank, dan | 

Jini berarti 

'Ryser, 
| wa daripada hal ini dapat ditarik 
kesimpulan bahwa Kremiin 

AAU 

CAIRO BOLEH DIKATA merupakan suatu daerah jang di 
persendjatai hebat pada waktu ini. Serdadu2 serta anggota2 polisi 
dengan sendjata terhunus mengawal semua kantor pemerintah jg 

|Cornell (New York) kini 

ma-tahun sebelum Mesir ekono-' 

  

Suganan, Pemerintah 
Hana at 5 

   
bkan an 

ang diselesaikan deng: 
Sovjet Tertinggi ber 

1 djam 10 menit didalam ruangan besar Kremlin, Ta a 
rdjui Malenkov sebagai pengganti mendiang Josef Stalin, me- 

jetudjui susunan kabinetnja dan untuk mendeennan Sop meta 
pp mana dinjatakan bahwa Soviet Uni akan 6 

  

Stalin sudah Ha 
» sebelum dome! 

ga. 
Detak sidang Sovjet Tertinggi 

tadi, 

kalinja mengumumkan daftar ang 
gauta dewan menteri 
nja- dan diumumkannja bahwa 

Stalin sudah menjetudjui peroba 
han2 jang diadakan dalam peme 
rintahan Sovjet Uni. Seperti su 

| dah diwartakan, pengangkatan2 | 
jang penting2 telah diumumkan 
ketika tgl. 6 Maret jl., setelah 
Stalin meninggal, dan 1.339 ang 
gota Sovjet Tertinggi (sematjam 
parlemen) hari Mingga bersidang 
Dau meratifikasi - perobahan2 
tadi. 4 

  

Rasionalisasi kementeri- 
an2: Kem. Angk. Laut 
hapus. 

Wartawan UU. P. di London 
W. A. Ryser jang mengikuti be 
rita2 tentang sidang Sovjet Ter 
tinggi hari Minggu, tulis bahwa 
alam maklumat mengenai ang 
gota2 pemerintahan. baru Sovjet 
tadi ternjata, bahwa djumlah ke 
menterian Sovjet Uni jg dahulu 
ada 55 buah itu, kini dikurangi 
mendjadi tinggal 26 buah sadja. 
Dalam pada itu djumlah wakil 
perdana menteri dikurangi dari 
10 mendjadi tinggal 5 orang. 

Disamping 4 ,,wakil perdana 
menteri pertama jg diumumkan 
ketika 6 Maret, ialah menteri 
dalam negeri" Beria, menteri luar 
negeri Molotov, menteri angk. 
perang Bulganin dan menteri 
Lazar Kaganovich, jang dibawah 
pimpinan perdana menteri Ma 
lenkov merupakan Presidium Pe 
merintah, maka masih ada  se- 
orang wakil P.M. lagi jg nama 
nja diumumkan hari Minggu, 
ialah Anastas Mikoyan, menteri 
perdagangan dalam dan luar ne 
geri, sahabat baik Malenkov dari 
zaman Politbiro. 

Jang menarik perhatian ialah 
bahwa dalam susunan baru ini 
tidak lagi ada kementerian ang 
katan laut, jg hingga saat achir2 
ini dipimpin oleh menteri angka 
tan laut Laksamana ke-2 N. G. 
Kuznetsov. 

Djika naskah komunike Sov- 
jet tadi benar tafsirannja, maka 

bahwa kementerian 
angkatan darat dan kem. angka 
tan laut sekarang dipersatukan 
lagi, dibawah menteri angkatan 

  

| kperang. Marsekal Bulganin. Susu 
nan pemerintahan baru . jg leng 

.|hkap.-jang diumumkan pada hari 
Minggu .menundjukkan, “ bahwa 
konsentrasi, pemusatan kekuatan 
dan kekuasaan di Sovjet Uni, ter 
njata lebih besar daripada duga 
an2 semula, kata wartawan UP: 

jang seterusnja tulis bX 

me 

nganggap djangka waktu seka 
“rang ini sebagai waktu darurat, 
“Idalam mana pimpinan atas uru- 
san  penting2 

. Iamungkin dipusatkan ditangan se 
Idjumlah ketjil- pemimpin, 

harus sebanjak 

jang 
berdiri dibawah pengawasan Pre 
sid'ium Pemerintah tsb. tadi jang 

dikepalai oleh Malenkov. 
(Antara—UP) 

T 

IT MESIN DARI 1000 DyUTA 
YOLT ELEKTRON. 

Para sardjana dari universitet 
sedang 

sibuk saembuat mesin dari 1000 
djuta volt elektron jang mungkin 

akan dipakai untuk menjelidiki 
rahasia? dalam dari tenaga atom. 

Mesin ini akan merupakan jg. 
terkuat dari djenisnja dan didu- 
ga akan dapat membuka lapang 
an sangat luas dalam penjelidik- 

"han tenaga atom. Universitet Cor 
nell waktu ini sudah mempunjai 
mesin serupa jang bertenaga 300 
djuta elektron. 

Iran | Meniup 
'Trompet Revolusi 

HARIAN Iran ,,Baktar  Imruz” 
hari Minggu tulis bahwa Iran telah 
meniup terompet revolusi” dalam 
harga2 dipasar  minjak internasio- 
nal. Harian tadi memberi  komen- 
tar terhadap keputusan Iran untuk 
memberi reduksi 509o. kepada kong 
si Italia jg beli  minjak di Abadan, 
Iran selatan. Seterusnja harian tadi 
menduga akan timbulnja  reaksi2 
dari pihak trust2 minjak dunia, ka 
rena langkah2 jg didjalankan ' oleh 
Iran tsb. tadi akan ',,menggulingkan 
pasar - minjak jg dibuat2 itu, jg di 
paksakan oleh trust2 minjak dunia 
tadi” 

Ajam Berkaki 4 
HARI MINGGU dikampung 

Walangi, Patalasang, Gowa (Sula 
wesi), sebutir telur telah mene- 
taskan seekor ajam jang berkaki 
empat, Ajam itu berdjalan seper- 
ti binatang kaki empat. Sampai 
berita ini dibuat ajam itu masih 
hidup. Seterusnja baru2 ini telah 
diketahui dikampung Bongkaluku 
Gowa, ada seekor kambing jang 
sudah berumur satu bulan berka 
ki dua dibagian perutnja, Djalan 
nja binatang itu setjara merang- 

  

wa dari sekarang dan untuk sete 
rusnja kami tidak mau lagi di 
perlakukan sebagai budak belian. 

Negeri kami telah diduduki 
oleh Inggris semendjak 70 tahun 
lamanja, dan sekarang mereka 
mengatakan bahwa . pendudukan 
itu harus diteruskan untuk men 
djaga keselamatan seluruh nega- 
ra2 Barat.”   

Malenkov untuk pertama | | 

selengkap | 

   

   
   

                  

   

    

     

  

£ 

Salah satu Aa 3 sartja 
mukan oleh Slamet, 
sung (Kiringan — Ban Daru?! 
ini. Menurut keterangan, ertja ini 

adalah artia Prabu  Ramawidjaja. | 
Orang2 sekitar desa Kiringan ' me- 
namakan — tempat diketemukannja 
lartja tadi ,Gumuk Tjand?”. Oleh 
bupati Bojolali seterusnja telah di-| 
adjukan usul, untuk. mengadakan 

penggalian di ,Gumuk Tjand?” tadi 
ena pimpinan. Djawatan 1 Purba- | an 

tala- : 

  

.Andjuran Paus 
Supaja Dibentuk Kesa- 

tuan Eropa.“ 

PAUS PIUS XII untuk: pertama 
kaliaja pada hari Minggu meneri- 
ma dudiensi setelah selama tiga bu- 
lan menderita serangan influenza. 
Paus berbitjara ' kepada sedjumlah 
anggauta dari Institut Eropa “di 
Brugge. ,,Dikalangan bangsa2 Se- 
perti djuga halnja dikalangan sesa- 
ma manusia tidak mungkin 'ada ke- 
kal, selama tidak ada persahabatan 
jang tulus ichlas”. Paus mengan- 
djurkan akan kesatuan Eropa jang 
didasarkan atas nilai2 rochani, eko- 
nomi, politik dan militer Satu saat 
adalah tugas Eropa untuk mengem- 
bangkan kesatuan ini kebagian? la- 
innja dari dunia dan bangsa2 " lain 
dan kini Eropa dengan segala  ke- 
kuatan harus memikul kembali tu- 

gas ini untuk menolong diri sendi- 

Ng Convair Jg. Hi- 
| lang Diwilajah India 

. MTjalon Utama Utk 

Belum Ketemu. 

| RADIO Pakistan mengumum- 
kan dari Dacca pada hari Ming 
gu bahwa sekarang didapat kabar 
pa, »Convair”  kepunjaan 

penerbangan | Pakistan 
ae Airways”, jg dikabarkan 
telah diketemukan djatuh Sabtu 
ibl., kini masih belum lagi dike 
temukan. Pesawat tsb. telah be 
rangkat dari Karachi pada. tgl. 
12 Maret dalam penerbangan me 
nudju Dacca, kemudian hilang 
lalu ada kabar bahwa pesawat 
tadi telah djatuh di Kalashar de 
kat Junakatti diwilajah India. 
Tetapi kini ternjata bahwa berita 
mengenai djatuhnja pesawat tsb., 

telah diterima di Dacca dari 
ura di wilajah “India, berda 

sarkan suatu salah faham. 
Rombongan2, jang telah diki 

rim untuk mentjari pesawat tai 
di daerah hutan 80 mil dari Dac 
ca oleh pemerintah Pakistan dan 
India. sampai sekarang masih be 
lum . Jagi dapat menemukan ,,Con 
vair” itu. Pesawat ini, jang mem 
bawa 11 orang penumpang, dian 
taranja menurut berita AFP pa 
da hari Sabtu terdapat seorang 
pegawai kedutaan besar Indone- 
sia, dar' 5 orang anak buah, telah 
memberikan laporannja, jg ter 
achir, tentang penerbangannja pa 
da hari Sabtu pagi beberapa me 

|nit sesudah tengah malam. Wak 
tu pesawat tsb. dengan peranta- 
raan radio memberi tahu bahwa 
terdapat - kesukaran2 dalam “   rP”, demikian Paus Pius XII. nerbangannja. (AFP). 

  

Tjilatjap barat, maka mau tak 
pada apa jang dinamakan: 

dakan kriminaliteit setjara 
han2 rakjat, kian hari bukannja 

Rakjat sudah tidak kuzt men 
derita tekanan mereka lahir dan 
batin disegala lapangan, dan se 
rentak dibawah lindungan “alat2 
Negara bersendjata mereka aktif 
ikut membersihkan cel-cel tjipta 
an grombolan. Suatu tjontoh jg 
pantas mendjadi teladan, ialah 
sikap dan tindakan rakjat “desa 
Bantarsari (Kawunganten) baru2 
ini jang dengan penuh keinsjafan   menjerahkan diri pada jang ber 
wadjib dengan mengaku terus 
terang pula apa diabatan2 mere 
ka jg telah ditetapkan oleh D.I. 

Sedjak grombolan D.I. -me- 
nguasai daerah Bantarsari, segera 
mereka mengadakan sebuah garis 
jang menjerupai garis Demarkasi 
jg membagi desa tsb: dalam dua 
bagian. Bagian timur kali Tjime 
neng menurut penetapan dan ang 
gapan mereka, ialah daerah pen 
dudukan D.I. Semua rakjat diba 
gian itu dianggapnja rakjat mere 
ka, pula segala harta, tanah dsb. 
dianggapnja mendjadi hak dari 
Darul Islam. Penduduk. tidak 
boleh mengadakan hubungan ke 
luar, jang sifatnja benar2 -di-iso- 
leer. Siapa jg melanggarnja,- akan 
menerima hukuman setjara hu 
kum rimba. Hal ini telah terdja 
di beberapa kali. Untuk mensta- 
bileer keadaan. dibagian itu, D.I, 
membentuk cel-cel, memberi tu 
gas bermatjam2 jang pada umum 
nja jang berkisar disekitar: soko 
ngan2 atau supply. Pelbagai ma 
tjam sokongan jang menjerupai 
padjak mereka adakan. Untuk di 
ketahui lebih djauh dapat diurai 
kan, bahwa desa Bantarsari mem 
bunjai penduduk 16.000 “ diiwa, 
luas sawah" antara 1600 ha. jang 
tiap panen (masa normal) dapat 
menghasilkan padi rata-rata 2400 
ton.. 

Bagian desa ig diduduki srom 
Solan menghasilkan - padi 6090 
dari. diumlah sekian ita! 

Menjerahkan diri, 
Oleh karenanja,. setelah membuk- 

tikan, bahwa rakjat daerah timur 
kali Tjimeneng dengan keinsjafan 
sudah banjak ig menjerahkan diri 
dengan mengaku terus terang puia 

akan pangkat2 mereka dalam D.I. 

Garis Demarkasi 
    
anak Boo 1 

Tjimeneng 
(Oleh : Pembantu Kita 

KALAU' KITA MENINDJAU kean 

aksi grombolan jang 
nja Darul Islam. Operasi mereka jang lebih tepat kita sebut: tin 

luas, disertai penfjulikan dan pembunu 

atau dapat merebut massa, malah sebaliknja. Rakjat, akibat te- 
kanan jang kian berat dirasakan, pula kesadaran mereka, 
nja dengan terus terang menjerah kan Giri pada jang berwadjib. 

I dalam 

   

   
   
    

  

arsari 
| imur Kali 

mau 

menamakan diri 

mengakibatkan lemahnja rakjat 

achir- 

maka pada umumnja rakjat sangat 
mengharap pada alat2  bersendjata 
kita, agar musim panen jg sedang 
dihadapi sekarang ini, mendapat lin 
dungan langsung, hingga hasilnja ti 
dak djatuh ditangan  gerombolan2 
itu. Diantara mereka sudah banjak 
jg menjerahkan padi (terachir tertja 
tat 8 kw.) kepada jg berwadjib dgn. 
tjuma2, dari pada diangkut oleh ge 
rombolan. 

Achirnja perlu pula diketahui, 
bahwa sedjak gerombolan D.I. me- 
radjalela didesa itu, telah mengaki- 
batkan. kerusakan2 jg tidak sedikit, 

an menurut tjatatan resmi 
sbb.: 

Djumlah rumah jg dibakaf: 12 
buah termasuk, rumah kepala desa. 
Djumlah Pegawai desa jg dibunuh: 
6 orang (3 bau, 1 polisi “desa dan 
2 orang kebajan). Djumlah OPR 
jg dibunuh: 4 orang. Djumlah pen- 
duduk “biasa jg dibunuh: 6 orang. 

lum diketahui “akan nasibnja: 14 
orang: Dan peristiwa . terachir ini 
(dalam minggu jl.) 4 orang dibunuh 
2 orang dibawa, karena mereka ini 
melaporkan keadaan gerombolan: 
itu kepada jg, berwadjib. Demikian 
tulis wartawan ,,Suara Merdeka” di 
Tjilatjap: 

400 Angg. Viet- 

minh Tewas: 
Kata Maklumat Pe- 

Pergi 5 

Atom maklumar ig hari Ming 
gu petang dikeluarkan oleh koman- 
do militer Perantjis di Saigon, pasu 
kan2 Uni Perantjis telah menewas- 
kan 400. anggota pasukan Vietnam 
Ho dan. menawan “108 orang lagi, 

pertempuran jg berlangsung 
selama 3 “hari di daerah Vietnam 
Tengah, disuatu tempat jg letaknja 
10 mil sebelah utara Hue. Dua ba- 
talion Vietnam Ho telah musnah. 
Dikatakan seterusnja, “bahwa pihak 
'Perantjis. kehilangan kira2 100 
orang tewas atau hilang.” Satuan2 
Perantjis tadi terdiri dari orang2 

  

jet baru? ini, 

Djumlah OPR jg ditjulik dan be- | 

'ngangkut  minjak — Finlandia 

mur 

| Demokrat: 

  

Gantikan TYertiida ) 
adi Perdana. Menteri Djepang 

EKAS MENTERI Har megeri Djepang dan ketua partai 
pada hari Minggu kemaren dulu mitsu 

| sebagai tjalon Hata untuk dipilih sebagai perdana men 
pang jang baru, pada waktu partai2 politik Djepang mulai 
akan persiapan2 untuk pemilihan2 umum bulan depan se 

sudah pada Sabtu malam parlemen dibubarkan oleh perdana men || 
teri Yoshida. Sebagai telah diwartakan putusan | perdana menteri | | 

| Yoshida untuk membubarkan: parlemen itu diumumkan segera se 
telah parlemen menerima mosi tidak 
tahnja dengan 229 lawan 218 suara. 
akan tetap memegang pemerintahan Dp 

2 pung, jang menurut Tn akan. d 

tjaja terhadap pemerin 
cabinet Yoshida sekarang 

selesai 
pada “ P9 April 

Tak dapat mendjernih- 
kan suasana. 

“Menurut wartawan U.P. di To 
kio dikalangan rakjat - Djepang 
pada umumnja terdapat pendapat 
jang mentj€ela pembubaran parle 
men ini, karena djatuhnja kabi- 
net Yoshida dan putusan nembu 
baran parlemen katanja bukan di 
sebabkan oleh sesuatu soal politik 
jang penting, melainkan hanja se 
bagai akibat daripada adanja pe 
rebutan kekuasaan dikalangan 
partai Liberal, jaitu partai Yoshi 
da sendiri. Reaksi rakjat Dje- 
pang pada umumnja ialah bahwa 
pemilihan2 umum jang  terachir 
jang baru diadakan 6 bulan jang 
lalu dan pemilihan2 umum bulan 
depan tidak akan dapat ,,men 
djernihkan” keadaan politik Dje 
pang jg ,.tidak memuaskan” itu. 
Pembesar2 kementerian luar ne 
geri Djepang kabarnja mentjela 
krisis politik sekarang ini, karena 
ini berarti bahwa perundingan? 
“diplomatik sebagai perundingan2 
ganti kerugian perang dgn Phili 
pina dan pembukaan pembitjara-' 
an2 untuk mengadakan penjelesai 
an perselisihan2 Djepang dengan 
Korea Selatan terpaksa harus di 
tunda sementara menunggu ter: 
pilihnja pemerintah Djepang jg 
baru sesudah pemilihan? umum 
pada bulan April nanti. 

5. Maszalah persendjataan 
kembali. 

Para penindjau politik di Tokic 
sementara itu meramalkan bahw: 
masalah persendjataan kembali Dje 
pang akan merupakan persoalan js 
penting dalam pemilihan2 umum 1: 
akan datang. Dikatakan oleh' par: 
penindjau itu bhw . perkembangan! 
internasional achir2 ini tentu akar 
menambah persoalan mengenai per 
lu tidaknja bagi Djepang untu! 
mempersendjatai diri kembali, lebih: 
setelah terdjadi insiden2  pelangga: 
ran wilajah udara Djepang diatas 
pulau Hokkaido oleh pesawat2 Sov 

serta pengetahuan bi 
hwa pihak Sovjet telah  memusat- 

kan pasukan? jg kuat . disemenan- 
djung Sakhalin ig berada dalam: 
.djarak-penjerangan” - dari Hokkai- 
do. 
Dalam hubungan ini para penin- 

djau tsb mengemukakan bahwa ke 
Jtua partai. Progressif Djepang, Ma 
| moru Shigemitsu, jg kini telah tar 
pak sebagai tjalon terkuat untuk 
djabatan perdana menteri dalam ke 
binet nanti, ketika kampanje pemi 

Hliban2 pada, bulan. Oktober....tahur | 
il “telah - memperdjuangkan pro- 
gram partainja jg menghendaki su- 
paja Djepang segera mempersendja 
tai diri kembali. Menurut para pe- 
nindjau politik - program persendiz- 
taan ini telah menjebabkan Shige- 
mitsu kehilangan - banjak sekongar 
dari rakjat Djepang “jg ketika wak- 
tu itu lebih menjukai pendirian js 
»abstract” “dari partai - Liberal! ic 
memperdjuangkan persendjataar 
kembali tetapi hanja sesudah Dje- 
pang pulih kembali perekonomian- 
nja. Apakah 'Shigemitsu akan tetap 
memperdjuangkan program persen- 
djataannja pada saat ini belum di 
ketahui, tetapi sikapnja jg nanti 
akan, diambil mengenai masalah jg 
penting itu akan mendjadi perhati- 
an kalangan? politik di Tokio. Dc- 
mikian penindjau2 tsb. . Para penin- 
djau. itu menambahkan bahwa ka- 
binet . Djepang jg baru mungkin 
sekali akan merupakan kabinet koa- 
lisi, tetapi bagaimanapun susunan- 
nja nanti, tidak diharap bahwa se- 
suatu perobahan akan terdjadi dlm 
politik kabinet Yoshida jg berusaha 
setjepat mungkin memperbaiki hu- 
bungan2 persahabatan Djepang de- 
ngan Philipina dan negara2 Asia 
Tenggara lainnja. 

» Wiima” Di- 
djaga Keras 
MULAI hari Minggu “kapal pe- 

Wii: 
ma” didjaga keras oleh kapal2 Ing- 
gris  dipelabuhan Singapura, mes) 
nunggukan sesiratu .keputusan  ten- 
tang minjak pesawat djet jg diang- 
kutnja dan ig hendak diangkut ke 
RRT, demikian  sumber2 jg berwa- 
djib menjatakan pada hari Minggu 
Dikabarkan selandjutnja, bahwa se 
pandjang hari itu kapal fregat dari 
angkatan laut ,,Alert” jg diperguna- 
kan sebagai kapal. pesiar dari pang- 
lima angkatan laut Inggris di Ti- 

Djauh,. laksamana- Sir Guv 
Russel, menurunkan djangkarnja di 
dekat ,,Wiima”, “atau berlajar perla 
han2 dalam lingkaran jg luas dise- 

kitar kapal pengangkut - minjak itu. 
Sebuah kapal polisi djuga menurun 
kan djangkarnja didekat ,,Wiiuma”. 

  

Adlai  Stevenson, djago Partai 
jang dikalahkan oleh 

Eisenhower dalam pemilihan presi 
den Amerika Serikat baru2 ini, pa 
da-hari Senen tiba di Seoul setelah 
mengadakan perdjalanan keliling di 
Korea untuk memeriksa kamp2 Ia- 
tihan pasukan2 Korea Selatan. 

Setibanja di Seoul, Stvenson sege- 
ra mengundjungi presiden Syngman   | bangsa Vietnam dan ra Utara. Rhee. - 

  

MUANG THAI sudah siap utk... 
menghadapi ,,agresi2. Komunis, baik   dari dalam. maupun luar negeri”. 
Demikianlah kata Phya Ram 
Rajbhakdi, menteri muda dalam 
negeri Thai hari Minggu. 

Menurut  Rajbhakdi, .Strategi2 
Komunis” dinegeri2 sekitar 'Muang 
Thai, ialah di Burma, Malaya dan 
Indotiina, ,,dengan telitinja sedang 

dipeladjari oleh. pemerintah Thai 

|dan kini telah disusun rentjana2 un 
tuk menghadapi setiap .kemungki- 
nan agresi terhadap Muang Thai”. 

Diterangkannja pula bahwa ang- 
katan perang dan polisi Thai telah 
diperintahkan  supaja bersiap2 dan 
berdjaga2 untuk menghadapi ke- 
adaan bahaja, ' 

Menurut laporan? ig diterima da- 
j djawatan rahasia Inggris, sedjum 
ah alat sendjata dan perbekalan 

“ 

Muang Thai Siapkan nii 
lain2nja belut mentjapai - pasukan2 

gerilja di Malaya, berasal dari arah 

Muang Thai, Diperoleh keterangan 

pula, bahwa pasukan2 gerilja Mala- 

ya telah memasuki wilajah Thai un 
tuk beristirahat dan untuk dilatih 
kembali. Belum lama berselang ini, 
sebuah kamp latihan - gerilja telah 
diketemukan dan dihantjurkan ber- 
sama2 oleh polisi - Muang Thai & 

pemilihan | | 

  

  

sPahlawan Ibu” — 
Penghargaan Bagi Wanita Russia 
Jg. Punja 10 Anak Atau Lebih 

PRESIDIUM Soviet Tertinggi Sovjet Uni telah menga- 
nugerahkan gelar kehormatan ,,Pahlawan Ibu” kepada lebih 
dari 200 orang wanita Sovjet, karena mereka telah melahirkan 
dan memelihara 10 orang anak atau lebih. Diseluruh Sovjet 

|. Uni sekarang ada kira2 38.000 keluarga jang mempunjai 10: 
Orang anak dan ada lebih dari 38.000 keluarga jang mempu- 
njai 5 orang anak. Ibu2 jang bergelar ,,Pahlawan Ibu” ketjua 

“Ji menerima idjazah djuga menerima lambang ,,Pahlawan Ibu”. 
Pemerintah senantiasa memperhatikan dan memberi bantuan 
materiel kepada keluarga2 besar, hingga misainja ketika tahun 
1952 sadja pemerintah telah mengeluarkan uang sediumlah 
6.355.060.000 rubel kepada mereka. 

  

  
  

OT 

  

telah disusun oleh sebuah panitia 

nia adutindju dan gulat di Belgia, 

Mereka  menjebut- adu-tindju se- 
bagai ,,merendahkan” dan . ,,hanja 
menarik bagi instinct2 sipentindju”. 
Panitia tersebut agaknja tidak besar 
kemungkinannja akan berhasil  di- 
dalam usahanja, “akan tetapi hasil 
daripada perdebatan? didalam par- 
lemen itu, boleh djadi sekali ialah 
suatu pengawasan kedokteran jang 
tebih keras terhadap “adu-tindju dan 
gulat. 

Djumlah . kematian ama- 
teur lebih tinggi. 

Yudjuh-belas orang petindju telah 
meninggal dunia di-gelanggang? di- 
seluruh dunia dalam tahun 1953. 
Delapan diantaranja adalah petin- 
dju2 amateur. Dalam tahun 1953, 
sampai kini tiga orang petindju te- 
tah meninggal di Inggeris, dan ke- 
tiga-tiganja adalah petindju2 — ama- 
teur. Mereka itu ialah Leonard Lc: 
rier “di Geurnsey, J. Lanham da- 
ri Leyton, dan Teddy Adams, pe- 

tindju berumur 19 tahun dari RAF. 
Adu-tindju adalah “olahraga jang ke-i 

nja jang 

langan para petindju - 
melebihi kematian2 dikalangan pro- 
fessional..  Sesunguhnja, ketiga pe- 
tindju jang terachir meninggal du- 
nia sebagai akibat pertandingan. 
adalah petindju2 amateur. 

Pemain? professional “ didalam 
slahraga,. mendapat. pembajaran 
untuk risiko jang mereka tang- 
zung. Kadang2 pembajaran itu 
sesar sekali. Akan tetapi : -bagai- 
mana.halnja dengan para pemain 
1mateur? Para pemuda jang ber 
andiig untuk,apa .sadia,. , mulai 
nedali tembaga sampai gelar na 
ional? 
Apakah mereka itu mendapat 

perhatian jang semestinja? 
Salah satu sebab jang mengaki- 

'atkan, bahwa kematian Icvih ba 
jak terdjadi di-gelanggang? ama 
eur, mungkin, ialah, bahwa me 
'eka itu tidak tjukup teriatih dan 
terlalu banjak bertanding. Pertan 
dingan2 amateur meliputi maxi- 
mum empat babakan, akan te- 
tapi meskipun dipakai sarung ta 
agan jang lebih berat dengan 
maksud melindungi pula, seorang 
petindju harus. tampil “demikian 
seringnja' untuk mentjapai finale, 
sehingga sesungguhnja ia ' tidak 
kurang mengalami beban: daripa- 
da seorang petindju professional 
didalam pertandingan penuh. Pe 
tindju2 muda, diketahui kadang? 
bertanding dua-atau tiga kali pa 
da satu hari didalam pertanding- 
an2 kedjuaraan British Amateur 
Boxing Association, akan ' tetapi 
kesalahan dalam hal ini - menu 
rut ABA -—- ialah pada perkum- 
pulan, jang harus mengawasi ten 
tang hal2 sedemikian. 

Pemeriksaan dokter. 
Bagaimanakah halnja dengan pa- 

ra petindju “amateur jg menderita 
luka2 kepala jg ringan, dan jg ham 
pir2 tidak kelihatan, sebagai akibat 
suatu pertandingan? Sudah barang 
tentu, ja diperiksa -oleh seoreng 
dokter. 

Dokter itu boleh djadi tidak akan 
melihat, bahwa adasesuatu jg tidak 
beres pada diri ipetindju | itu, oleh 
karena ia tidak mengetahui perga- 
laman petindju jg bersangkutan itu. 

Sebagian besar “dari kematian? 

dalam adutindju itu disebabkan ka 
rena pengeluaran” darah “didalam 
lotak atau gegar otak. Luka2 jg tim 
bul dari padanja, tidak selalu njata 
tandanja, dan sering kali petindju ig 
tertimpa nasib. demikian, sudah 
sempat. kembali kekamar berpakai- 
an atau kerumah, sebelum. ia mera 
sakan pusing dan: djatuh pingsan. 

njata sudah ada 
minggu lamanja. 7 

Untuk para professional — seti- 
dak-tidaknja di Inggris — keadaan 
adalah berlainan. , Pertjatatan ke- 
dokteran dilakukan - dengan. setjara 
tetap dan tidak terputus-putus. Se- 
lain itu, apabila seorang  petindju 
professional kalah empat kali ber- 
turut-turut, ia tidak” diperbolehkan 
lagi tampil digelanggang. Ia menda 
pat pemeriksaan jg teliti, dan. hanja 
oleh Boxing . Board of: Control, ia 
dapat memperoleh izin untuk kem- 
bali kedalam olahraga ini, apabila 
keadaan dianggap sudah baik kem- 
bali. 

sedjak beberapa 

  

GHULAM ABBAS MUNTJUL 
LAGI. 

Choudhry Ghulam Abhas be- 
kas pemimpin gerakan Azad 
Kashmir (Kashmir  Merdekg) ig. 
tahun jang Jalu mengundurkan di 
ri dari gelanggang politik 'kabar- 
nja akan muntjul lagi. 

Ia akan menghadiri rapat ta- 
hunan gerakan ,,Jumma dan 
Kashmir” jang akan dimulai pa- 
da hari Djunv'at di Mirpur, demi 
kian kalangan2 jang mengetahui   Malaya, di Lahore hari Djunvat. 

| Berenang Magelang   

Kadang? luka2 sedemikian itu ter- |: 

  

Tindju 

Olahraga Jang Berbahaja-— 
Akan Dilarang Di Belgia? 
ADUTINDJU — setidak-tidaknja 

akan dilarang dengan djalan undang2 di Belgia, apabila laporan jg. 
adutindju proffesional — 

chusus, diambil oper oleh parle- 
men Belgia dalam bulan ini djuga. Mereka jang menjetudjui pe- 
larangan tersebut, menundjuk akan besarnja djumlah kematian da- 
lam olahraga ini di Belgia pada tahun2 jang belakangan. Panitia 
chusus, jang telah dibentuk untuk mempeladjari keadaan dalam du- 

dengan perbandingan suara sem 
bilan lawan satu telah mengandjurkar, supaja kedua tjabang olah- 
raga tersebut dilarang sebagai .,olahraga pertandingan”, dan hanja 
mengizinkannja sebagai ,,olahraga latihan”. 

Persatuan 
Perenang 

Untuk Seluruh Djawa 
Tengah Diresmikan 
PADA TANGGAL 17 Maret 

jang baru lalu, oleh perkumpu- 
lan2 berenang Djawa Tengah 
telah dibentuk ,,Persatuan Bere- 
nang Djawa Tengah”. Pada ' ra- 
pat pembentukan di Surakarta pa 
da malam itu, hadir wakil2 dari 
perkumpulan2 berenang: Pinguin 
(Tegal), Kuo Kuang (Semarang), 
Chung Hua Ta Chung Sze (Se- 
marang), May Hua (Semarang), 
Sparta (Jogjakarta), Chung Luk 
Sheh (Jogjakarta), — Penggemar 

(Magelang), 
Indonesia Muda (Surakarta), Hoa 
Kiauw Kong Hak (Surakarta) 

| dan Brothers Swimming Club (Su 
| rakarta 

ras. Demikian pula adalah orang2-: . 
tersangkut didalamnja. | 

Aneh, mengapa -kefjelakaan? dika- 
amater 

   
   

Sebagai pengurus telah dipili 1: 
Ketua Geng Jang Sien i 

tua Oei JangeDjoen, per 

dahara Goei Tjoe' Boen, 
Sularno, bahagian teknik 
Djie, komisaris2 Margono 
Sutardjo - (Jogjakarta) Tan 
Sing (Semarang), Ong Ki 

  

penulis 'H 
Kwik Ing 

(Tegal), 
Kian 
Mase- 

   
lang), Notomihardjo 

Alamatnja ialah Persatuan k 
nang Djawa Tengah, Tambaksega- 
ran 11 Surakarta. Pada rapat 

  

ka 
takan, bahwa sekarang dapatlah di 
oleh wakil PBSI antara lain di 

harapkan agar dengan 
ini, pembangunan berenang 

organisasi 
di sia 

      

    

wa Tengah betul2 “dapat di 
Selandjutnja diandjurkan, 
mendjalankan kewadjik 

  

sebagai PBSI, jakni: saling 
mempeladiari berenar 
bibit? kita dengan & 
gaan internasio 
kan para pemuda- 
wa berenang adalah latihan rocha- 

ni dan djasmani, . dan bahwa lati- 
han2 berat jg dipaksakan itu ada- 
tah untuk kepentingan negara kita. 

   

p 

Organisasi berenang 
: Pon HI. 
Oleh perkumpulan2 jg hadir pa 

da rapat tsb., dengan suara bulat te 
lah disetudjui penetapan ketua PB 
Djawa Tengah, Sdr. Geng. Jang 
Sien, sebagai wakil didalam Panitya 
PON-LII Djawa Tengah. 

Sdr. Murdanung, sebagai wakil 
Panitya PON-III “ Djawa Tengah, 
menjatakan persetudjuannja pula de 
agan hal ini, djuga mengingat, bah 
wa kedudukan panitya PON tsb. di 
Surakarta. memungkinkan kerdjasa- 
ma. jg lantjar. 
Pertandingan? seleksi utk. PON- 

UI akan diselenggarakan oleh ,,Kuo 
Kuang” di Semarang, dalam bulan 
Djuli. Atas permintaan Kuo Kuang, 
maka antara lain PBI ,,Tirta Ken-- 
tjana” dan ,,Kuang Hua” dari “Dja- 
karta akan ikut serta didalam. per: 
tandingan2 tsb. Selain itu akan di 
undang “pula 'perkumpulan2 - ber- 
enang lainnja. 

UPATJARA  PEMAKAMAN 
PRESIDEN GOTTWALD. 
Radio Praha mengumumkan 

pada- malam Senen bahwa upa- 
“ijara pemakaman presiden Tjeko 
'slowakia, 
'akan diadakan di 

Gottwald, 
Praha pada 

tanggal 19 Maart hari Kemis jad. 
djam 12.00 GMT atau Gjam 1 
siang waktu setempat. 

Klement 

  

DIRIGENT. KETJIL. 
nuh 

Dengan  pe- 
Semangat gadis ketjil “umur 

8 tahun, Gianella de Marco “asal 
dari Italia, memimpin orkes Phil 

harmonisch London, dalam suatu 
pertundjukan jang baru) Ini diada- 

kan. di Royal Albert Heli. Untk 

pekerdjaan tersebut “dirisont “ ketjil 
mi menerima honorarium sebanjak 
kurang lebih 15000 rupiah, jang “ia 
dermakan. guna kepentingan usaha 
amal untuk kanak2. Gianella sudah 
perpah “Memimpin hampir 4100 or- 

Wes-orkes kenamaun di Eropa dan 
Amerika Selatan.



  

  

  

   

PERTANDINGAN 

Sepakiihia Besar | 
di STADION Semarang. 

    

  

mulai djam 
“450 sore 

   

   
   
   

DJUMAHAT. 20/32 1953 

C. H. T. C. S. Makassar | 

  

      

  

      

  

  

SAPTU, 21/3-1953 

g —Makassar : 

  

  

  

Ban aa aan anne nona ee Sale La hn akn 

MINGGU 22/3-1953 

Djan awa Tengah Makassa 

Karena pertandingan ini untuk 

AMAL 
maka kertu-undangan TIDAK 
DIKIRIM. 

    

  

  
Sa ha Ia Tn TALENS & ZOON KV. DJAKARTA 

3 sa Mencil $ pakai DISTR: JACOBSON VAN | | BERG & CO. OLV. 

'Stencil Talens diperbaat dari batas slr 
lan karena itu menghat 

daripada     

    

    

  

  

  

SEKOLAH 
KLEERMAKER 

  

ik 
Kp: Kelengan-Ketjil 

No. 686 
Semarang 

  

Peladjaran: Theorie - 

tahun an Kat 2g 
besar dan 

  

AKAN DIBUAT FILM 

Pada tgl. 25 Maret 1953, di Tegal 
akan dilakukan upatjara penjumpa k 
han perwira dan pelantikan pasukan 
oleh Panglima Divisi Pangeran Di 
ponegoro. 

Menurut kalangan Divisi Dipone 
goro didapat kabar, penjumpahan 
dan pelantikan dari Bat. 431 Resi 
men Infanterie 12 atau lebih terke 
nal dengan nama pasukan ,,Banteng 
Raiders” akan dibuat pilem. 

Seperti diketahui semendjak ,,Ban 
teng Raiders” menggempur kepada 
gerombolan, ternjata fihak musuh 

mendjadi berantakan dan  banjak 
korban telah terdapat diantara kala 
ngan mereka. 

Upatjara tsb. akan dimulai pada 
Ta 09.00 diapangan Slerok Te 

ALAP2 SEPEDA 
TERTANGKAP 

Menurut keterangan dari fihak 
jang bersangkutan, kini di kota Se- 
marang kelihatan pentjurian sepeda 
makin mendjalar lagi. Pentjuri te- 
lah menggunakan kuntji palsu un- 
tuk mendjalankan roinja, sekalipun 
sepeda jang di-intjarnja  terkuntji. 
Begitulah hari Selasa siang jbl. di- 
belakang kantor Kas Negeri Bo- 
djong terdjadi pentjurian sepeda 
perempuan merk ,,Rigbay”, kepunja 
annja seorang pegawai kantor tsb. 
Djustru pendjahat itu baru mendja- 
lankan rolnja, tiba2 dari belakang 
telah datang seorang sersi, hingga 
perbuatannja segera ketahuan. Sen- 
dirinja orang ini lalu digiring ke- 
kantor Polisi. Pendjahat ini nama 
D. telah mengaku terus terang dan 
mengatakan pula, bahwa dengan 
kuntji palsu itu ia sudah dapat 
menggasak beberapa sepeda. Pengu- 
sutan selandjutnja untuk membong- 
kar perkara pentjurian sepeda kini 
sedang Ne oleh Polisi Sek- 

sah 

SERBA SERBI DARI MEDJA 
. HIDJAU 

Pada Pengadilan Negeri Sema- 
rang kemaren telah diputuskan be- 
berapa perkara pelanggaran menge- 
nai peraturan dagang a.l. sebagai 
berikut: 
Seorang pedagang etjeran  men- 

djual sabun tjutji Sunlight lebih 
dari harga semestinja - dikenakan 
denda Rp. 300,—. Tiga orang pe- 
dagang Minjak Klapa jang menaik- 
kan harga didenda Rp. 1500,— ser- 
ta hukuman kurungan 1 bulan, dan 
kedua orang lainnja masing2  di- 
denda Rp. 750—. Seorang peda- 
gang Ikan Asin jang tidak menem- 
pelkan harganja didenda Rp. 750.-. 
Dua orang pedagang warungan jg. 
menggunakan . Literan dan Bandul- 
timbangan jang tidak sjah, masing- 
masing didenda Rp. 150,—. Seorang 
Himbun.3 D3 Speda jang sengadja me- 
nimbun Pe ban Goodyear di- 
denda Pe — 

  

Berdiri sedjak tahun 1940 
Praktijk dan Praktijk Umum 

Systeem: Frans - Amerikaans 
Pimpinan seorang Ahli jang beridjazah dan puluhan 

galaman dalam- usaha kleermaker 
1. Lebih Iandjut mintalah keterangan 

|Djoe Hoo wk. penulis, 

  

  
Bersama ini Kami men 
kasih atas perhatian Sau 

Solo 13-3-53 

UTJAPAN TERIMA KASIH 

menjumbangkan tenaga, kembang? dil. pada waktu 
walganja anak saja Sostawanto. 

gutja at banjak terima 
dara2 dan para Famili jang 

Keluarga 

Dr. Soekandar 
(Djl. Slamet Rijadi 297) 

  

  
  

Bertunangan : 

Mao Siauw Niol 
dengan 

Ngo Soen Kheng ) 

Solo 
AR Aa 
Samarinda 

Maart 1953 

BERITA PENANGGALAN 
Langganan No. 36 di Purwoker- 

fo. — Hari Kemis Pon bulan Besar 
tahun Dj& 1862, Masehi djatuh tgl. 
14 April 1932. 
Langganan No. 31 di Kartasura. 

— Tgl. S Sawal tahun Djimakir 
1842 harinja bukan Kemis Paing, 
tapi Selasa Wage, Masehi tgl. 17 

Ten 1912, Hidjroh tahun 
1330 
Langganan di Gg. Aldjufrie Se- 

marang. Jang ditanjakan bulan 
Rabingulakir ataukah Mulud, hen- 
daknja ditegaskan. Dan dalam bu- 
lan-bulan tsb. tahun 1848 tgl. 11 
tidak djatuh hari Minggu. 

RAJAP DI B.A.T. 
Sedjak lama sekali Polisi Seksi I 

telah mentjium bahu, bahwa salah 
seorang pegawai B.A.T. di Kobong 
telah membawa rokok Escort jang 
tidak sjah. Berkenaan dengan itu, 
2 hari berselang ketika pegawai 
ini nama W., tinggal di Mritjan te- 
lah meninggalkan tempat pekerdja- 
annja, dari belakang ia telah di- 
buntuti oleh seorang sersi. Ketika 

sampai ditempat jang ditudju, orang 
ini lantas digiring ke kantor Polisi 
Ternjata didalam map jang dibawa- 
nja terisi penuh rokok Escort. De- 
ngan adanja bukti ini orang terse- 

but tidak dapat memungkiri per- 
buatannja. Ketika dirumahnja jang 
kelihatan mentereng digledah, ter- 
njata beberapa pak rokok telah da- 
pat disita. Menurut keterangannja 
W., perbuatan tsb. baru dilakukan 
pada hari itu. Djumlah rokok jang 
disita ada 94 pak seharga “Lk. 
Rp. 170,—. Sekarang ini W. telah 
ditahan untuk bikin perbitungan le- 
bih djauh. 

PENGURUS BARU KUO 

KUANG THI YU HUI 

Bag. Bulutangkis. 

Dalam rapat anggauta pada tg 9h 
Maret jl. Kuo Kuang Thi Yu Hui 
pengurus baru untuk th. 1953— 
1955, jang terdiri dari Tjan Soe 

Khay ketua, Phan Ie Ton wk. ke- 

tua, Loo Chin Chang penulis, Ocij 

Oei Hing 

Djan bendahara, Liem  Djong 

Khiem wk. bendahara dan pemban- 

tu2nja: Ong Ngo Han, Kho Tjoen 

Sien, Kwik Tik Hay, Liong Kian 

Tiong. Bagian wanita terdiri dari 

Tjo Bok Hiang dan Lily Kwik. Ha-k 

iri latihan ditetapkan tiap hari Se-   
    

lasa dan Djum'at sore dilapangan 

djl. Mataram 403 dan Alamanan dil 

Kp. Utri 52 Semarang. 

Kursus Notaris 
Dipermaklumkan kepada 

mengikuti kuliah denga 

kan kepada orang lain. 

HE 

    

sus Notaris Umum Semarang jang telah mendai- 
tarkan diri, dan jang sampai besuk pada hari 
Saptu tertanggal 21 Maret, 1953 tak datang untuk fj 

kepada Sekretariaat, maka tempatnja akan diberi- 

a.n. Panitia Kursus Notaris Umum Semarang 

Jmum Semarang 
a segenap peminat kur- 

    n tidak memberitahukan $ 

: 

Sekretaris — 
EMANY DJUMANY “NN 

“Progo 111/38 Semarang 

4 

  

jada : 

AGEN DARI N. V. 

Djak 
untuk Djawa Tengah: 

PERHATIAN. 
- Untuk keperluan Masin-masin Pertjetakan dan Alat- 

alat Keperitannja Tuan dapat Pesan atau Ketenganan 

»SMAHEZ” 

Djalan Mataram no. 579 (Karangsari) Semarang. 

» 

MACHINEHANDEL 

arta. 

TAN KONG BING 

h DAPAT DIBELI DARI 

  

| SPEDOMETER dan tempat untuk. 

| Dj. Mataram 468 (Karangturi) 

' Agent2: 

    

sitaan H 

  

PERSEDIAAN : 

Terrot 

SCOOTER jang berbentuk paling 
indah dan stabiel djalannja. « 

       
   

DUNLO 
Truck & BUS TYRES ak" 

    

  

Pj 
N 

2 

, P - "op 3 

4 7 IN ' 

, S "4 « K 

    
ai "N 

" Greatest Spin e Greatest Saving 1 
Kar (6/“NN/“-c— 

  

  

Pake: VERSNELLING kaki, 

actentaschi. 

Dealer tunggal Dj 2 
NGAH :   

      
  

Firma ..T Ai M Pa 
Motorcycles Agencies 

  

    

SEMARANG D jangan Putus Pengharapan 

: Mengundjungilah kepada 

A. Wahid Astroloog 
Njang sudah sepuluh tahun berprak- 
tek di Indonesia. Hal bisa MENE- 

SEMARANG : 

N, V. PRIBADI, 
PURWODINATAN 50 

SOLO: i RANGKAN soal Penghidupan, Per- 

GARUDA MOTORS COY tjintaan, Perkawinan, Kesehatan dsb. 

Nonongan 26. Consult Rp. 10.— 

DJOCJA: GRAND HOTEL 
TOKO IMEXI Plampitan 39, — Semarang. 

Tugu. 29. Pagi, djam 9 —12 
Sore, djam 5 — 7 

    
  

Penting untuk Pedagang 
Segera terbit, persekidan terbatas buku per- 

kenalan IMPORT memuat antara lain : 
K segala peraturan Import Pemerintah. 

— daftar barang2 import-export. 
3 alamat2 exporteurs jang tjari agen di-Indo- 

Has | Nesia serta maijanj barangnja. 
£ A84. Perdjandjian2 Perdagangan antara Indonesia 
k23 dengan seluruh negara didunia. 
"5. activiteit importeur nasional anggauta mau- 
"Sak pun bukan anggauta GABID. 
6. berita2 perdagangan jang actugel, : 

| Harga Rp. 25.— terhitung ongkos kirim, 1 expl. 
Ukuran 23 X 30 cm: tebal 160 pagina dan ditjetak 
atas kertas halus. Pemasangan advertentie dapat 
berhubungan langsung. Lekas pesan. Persediaan 

| terbatas. , 
Kepala Kantor 

| GABUNGAN IMPORTEUR - INDONESIA 
bas DJAWA TENGAH 

Alamat : 

|, Purwodinatan Tengah 
5 No. 24 Sesar HARRY AGOESTAMAN 

Telo. 1778, 

  
      
  

  

  

mm ACHLI ILMU 

dan UMUR dalam satu envelop 

M.AG. RAWAL   FALAK (Occultist) 

Kesulitan dalam hal2 seperti penghidupan, perdjodohan dan lain2. 
Tuan/Njonja akan dapat djawaban2 jang tjotjok dan berbukti. Ra- 
hasia tanggung dipegang teguh. Kirim 4 pertanjaan berikut NAMA 

  
  

dengan poswesel Rp. 10.— kepada: 

Kotakpost 170— BANBUNG     

  

25. — 
BAHASA A INGGR (Permulaan): 

12.50 sebulan. 

15.— sebulan. 
BAHASA NGerb (S.M.A. klas 

sore Rp. 17.50 sebulan. 

  

  

Gan Tiong Gie Institate 
KEBON TIONGHOA 108/110 

Ma Ape A: mulai 2 April Senen Kemis 7-8 malam, 12 

mulai 7 April Selasa Djum' at4—5 

BAHASA Tingcris (S.M.P. klas 2): Mulai 11 April. Senen Saptu 

1): mulai 8 April Rabu Saptu 5—6 

  

  

  

K.P.M. 
m.s. TOBOALI i 
isak kira-kira ia 

Maart 1953 langsung ke 
'Bandjarmasin :! :1 meneri- 

ma muatan” dan penum- 

pang2 dek. 

    

: Keterangan : Tiap hari kerdja djam 4—5 sore. 

  
  

SELALU SEDIA :. 
LAADBAK. “buat segala merk2 
vrachtauto, kwaliteit baik harga 
Rp. 1650.— . 
BUSSEN CARROSSERIE : 
Harga mulai Rp. 14.000.— 
Rp. 18.000.— 
AUTOLETTIE CR: 
Harga dari Rp. 4.000.— s/d 
Rp. 9.000.— 
Djuga membikin KAP2 dan tem- 
pat KAP2: 

| PICK-UP,  JEEP, AUTO-HOE- 

SELESAI 

s/d 

SEN dil. 
PESANAN 2 HARI 

(buat Jaadbak). 
Machinale Houtzagerij 

TAN TJIOE SWAN N. V. 
Djl. DELI 12 — Telp. 1646 

SEMARANG.     
  

    

— Apa sekarang, Roy? 
tal Keene telah menemukan barang 
sesuatu dari dalam lobang kaki tem 
pat tidur ini dan telah menghilang. 
— Saja belum jakin, Willie. Dii- 

ka emas jg. berasal dari perampok- 
an Bank itu disembunjikan didalam 
hotelmu ini, kita dapat membongkar 

barang tsb.   
   

Crys- 

   Ko: THIS 
PLACE 15 
TORE UP 
ENOUGH 
ALREADY/ 

       
   

  

      

WAIT, WILLIE :. 
£ HAvE ANIPEA/ 

      
-—- Tidak. Tempat. ini telah 

nja itu sendiri untuk mendapaikan 

tjukup dirusak. 
— Tunggu dulu, Willie... 

Saja mempunjai pendapat jang 

baik. 

(en you GET To 
(THE: COUNTY. CET, 

| FIND: OUT, ALL YOU 
CAN MBOUT THE 
Ker nan 

Bed osan Ten 
YEARS AGO.! 1 

      

      

        

  

   

  

       

'D BETTER.START HUNTING 
FOR CRYSTAL KEENE «. 
KEY. THOSE ARE SHOTS     

    

— Djika engkau pergi ke ibu 
kota, berusahalah 
keterangan 

jang telah terdjadi sepuluh tahun 
jang lalu. 
— Baik, Roy. Saja akan kem- 

bali sebelum malam tiba, dengan 
membawa kabar. 

— Saja lebih baik memulai menge 
mendapatkan djar Crystal Keene 

tentang - gerombolan — Hee, 

Karp dan perampokan di Bank bakan. Dorr. 
Disana ada suara tem- 
Dorr. 

Correspondence Lini LA 
x SINI DJAJA ba 

: EK Bai 3 

  

x Peladjaran9/kuliah2 iga tertulis (schriftelijk) : 
SMP/SMA bgn A/B/C dai Perg. Tinggi Hukum/Ekonomi 

Keterangan lengkap (prospectus) masing2 sekolah 
bisa didapat dari Tata-Usaha, beserta “madjalah 
sUSAHA.” 

x   
  

  

ORGANISASI BURUH UMUM 
Bagaian pendidikan padatanggal 1 April 1953 akan di mulai lagi 
rombongan ke IV: 

sKursus Malam Radio Tehnik Theori dan Praktijk" 
Sampai dengan Pesawat Super Heterodyne lengkap Automatic 

Volume Control Magic eye. 
Lamanja kursus 6 (enam) bulan uang kursus Rp. 20.— sebulan 

zonder uang pangkal/pendaftaran. 
Pendaftaran dimulai sekarang pada Sekretariaat Organisasi Buruh 

          

2 ri - 

Nafsu Besar — Tenaga Kurang 
2 ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 

Penjakit JIRIAN (Spermatorehoa), (Lemah i 
Sjahwat) Tanda-tanda Penjakit Selalu 
tjat, Makanan Kurang Hantjur, Perut Kembung, . Kepala 5 
sing2, lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki tangan dingin Semut 4 
semutan, pikiran tidak tetap dan takut2,  Djantung Berdebar-de- y 
bar, selalu mimpi2 untuk itu semuanja kami sediakan OBAT # 
JANG. DITANGGUNG MUDJARABNJA ,JARIANOL. 5 
Special Buat Laki2 harga per botol Rp: 20.— ,.OV UMATAZOL? La 

Mi- 

IMPOTENTIE 

  

Special buat Perempuan harga per botol Rp.25.—, ,,Obat 
njak Surga Dunia” Buat Laki2 pakai luar Si 10.— BLACK 
HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 10096 tidak luntur Ga- 
ransi Harga Rp. 5-— Rp. 10-—Rp.15.— Rp. 20. Rp. 30.— 
dan Rp. aa per botolnja. Zalf Face Cream 
SUF” Buat Ilangkan Item2 Djerawat Kukul dan Kekalotan di 

Muka Laki2 dan Perempuan Harga Rp 25.— No.2 Rp 10— # 
»SULFAN OIL” Obat Gatel Kudis Koreng DI. Rp. 5.— per 
botol , GALINUS” Special buat Batuk T.B.C. dan Batuk kering, 
harga Rp 25.— satu botol ,,KATRAH-NOOR” Special 
buat Mata, Kurang Terang, "Liat Putih2 dan putih didalam Mata, f 
Kelihatan seperti Asep DII. Harga Rp. 15.— Obat-obat dikirim y 
diseluruh INDONESIA, WANG di muka Tambah Ongkos 1046. $ 
Untuk mengobati segala penjakit luar atau dalam, Sakit M, ATAI 3 
Kentjing Manis, Kentjing Nanah Mati Badan linu2 s 
(ASTHMA), Sakit Gindjel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak ac- 3 
coord Bulanan atau keputihan, WASIR (Aambeien) di djamin $ 

baik. tong). Semuanja penjakit di “Obatin sampai (Sedia 
Orang jang Kepengin punjai Anak). 

World Famous Prof. Tabib Fachrudin. 
No. 14 Sawah Besar, Phone 3804 G. DIAKARTA 

Djuga bisa dapat Obat2. 
Prof. TABIB FACHRUDIN H. M. 

Djalan Tepekong No. 3 Medan - 
127 Seranggoon Road Singapore 8 

B. 

Agen-agen: 

Fatehudin & Co. Toko Punjab, djl. Pasar No. 45 Djember: | 2 
Toko Fateh Panggung 79 Surabaja. ti 

Toko Asia Baru Kebun Sajur Balikpapan. 
Toko Fateh Djl. Kemakmuran Makasar, 
Perusahaan Mesin Tek, Djl. Stasion Purwakarta. 
Tabib Gasita, Surabaja. 
Sindabad House, Nonongan 77 Solo. 
Toko Manis, Oro-Oro Dowo No. 2 Malang. 
Toko Murah, Dj. Margo Genung Ambarawa. 
Toko Djakarta, Kajutangan 95 Malang. 
M.A. Mirza, Pontjol No. 46 Semarang. 
  

  

  

  

IKURSUS WARTAWAN TERTULIS 
Dapat peladjaran tertulis 2 x sebulan, 12 “bulan tammat 
dapat Diploma. 

Mata peladjaran: Code djurnalistik, soal2 berita, karang me- 
ngarang, pertjetakan, documentasi, auteursrecht, dil. 

Peladjaran tambahan: sosiologi, psychologie, economi dll. 

Rp. 35.— p-b. jang harus dikirim lebih dahulu. 

Kaliasin No. 9 
SURABAJA. 

Uang cursus: 

Perguruan Sidhu, 
  

    

    

CITY CONCERN CINEMAS —— | 
  

LUX ian gah Ini malam premiere (u. 17 ih) " 
Paul Muni— Anna Baxter— Claude Rains 

»Angel On My Shoulder“   Umum (ORBU) djalan Karangsaru No. 20 telp. No. 1548 di Semarang. 

  

mmen. 

Seorang jang telah diperingatkan harus berlaku hati2. 
Djika kau tahu apa akan terdjadi dengan dirimu dikemudian hari, 
kau dapat mengelakkarn banjak rintangan. 
Suatu penjelidikan pada tabeat dan peribadimu akan menerangkan 
kehidupanmu. Periksalah djika kau hendak memetjahkan kesulitan. 

— M. S5. RAHAT occuttist 
Seteran 109 —. Semarang. 

  

  

  

ORION 5.—7--9.— (13 th) 

  

Ini Esther Williams — Gene Kelly 
Maka Frank Sinatra (Technicolor) 

Penak sYTake Me Out To 
METRO- The Ball Game” 
IN | Besok Malam Premiere 

SA Name mui Ta" Djagalan 7. —9. - 
(LT th.) KULAMBANG PERKASA") 6 NAN La pedok Coghlan, Jr. 

  

»Captain Marvel“ 
Sebuah film Sensationel hebat 

Ini malam pengh.7.-9.- (13 th.) 
CHI LU SHI CHIH? 

AKAN DATANG : Ann Sheridan 
Humphrey Bogart dalam 

It All Game True” 

  
Karangan ttg. keperwiraan murni. 

Kissah seorang plontjo muda jg: djadi 
dewa melaluisiraman api. 

  

  

“Tinggal Ini & Besok Malam 
REX 5—1—8—@tih) 

Louis Hayward — Patricia Medina 

,Lady in the Iron Mask" 
TATA WARNA ASLI 

..— Natural Color) 

    AKAN DATANG: 
David WAYNE — Jean PETERS 

WAITTILL THE SUN 
SHINES, NELLIE" 

(Technicolor) 

      
— Pertjetakan Smg. No. 584/111/A/718 

  

Too Mean to live!.. .Too Tough to Die, 11 With an Angel on his 
Shoulder .... and the Devil in his heart! MENGGEMPERKAN ! 3 

EXTRA : Bintjana Alam (Stormramp) di Negeri Blanda (Bag. ke Ii) 3 

GRAND Ini malam penghabisan (u. 17 th.) 
537.0. Farley Granger — Shelley Winters 

»SBEHAVE YOURSELE” 
(DJAGAL AH KELAKUANMU) 
  

Besok malam Jeff Chandler — Alex Nicol — Judith Braun 
Premiere 

»The Red Ball Express” 
The Never ' before told Story “of the Army Devil Drivers!: 
Riwajat2 dari pengemudi2 pengandaraan2 dalam medan paperangan 
Penuh kebranian — Mati2an — Tida menghindahkan pelor - pemboman 
dan lain2 rintangan meneruskan perdjalanannja. 

Penuh sensatie! Heibat dan Gempar! 
  

Ini malam INDRA d.m.b. (a. 17 th.) 
4.45-645-8.45.- film Malaya paling baru dari SHAW BROS 

berbareng dgn. ROKTAH— D. HARRIS SITI TG, PERAK 

ROYAL 
5.15-7.1549.15- JATIM PIATU: 

Tjerita bermanfaat serta bernilai tinggi — dengan lagu2 merdu serta 
merawankan hati diseling dengan penggeli hati | 

  

ROXY Ini malam d.m.b. (antuk 13 ch.) 
Ta ta Doa Larry Buster Crabbe — Jean Bayah 

Bag. ke "FLASH GORDONS Papa 
Penuh Sensatie ! — Heibat Gempar ! 

IL. 

  

Akan datang : GREGORY PECK —3ANN BLYTH 
film jg. terbesar ,, The Tan Ing His Arms' 5 

-.   

Marah-marah,. Muka Pu- #8 
Pu- 3 

» TJAHAJA JU- 

Obat 3 

BENGEK "$ 

10 hari sembuh dan keluar Akar2-nja tidak dengan Operasi (Po- #8 
Obat 5 

en 

 


