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Penerbit: Pak 
Penjelenggara: et, 
Alamat 

Tilpon 

Harga Lengganan 
Rp. Il-— uar kota 
Adv. Rp. 0.80 per man. 

$ & 
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| Rp. 10.— didalam 

. 0,30 untuk met     

1 
.tieran 60 sen 

    

  

  

    

   
   

  

  

Na 

Pengintaian Diatas 
Katanja Sudah Lama Dilakukan 

Ke KA 

PEMBESAR2 ANGKATAN 
Senin kemaren dulu mengatakan 
kenal kebangsaannja tetapi menurut dugaan pesawat2 Rusia pada 
waktu2 tertentu mengadakan “pe rerbangan2 pengintaian diatas 

"Utara. Keterangan angkatan udara itu dibe- Alaska dan 
rikan sebagai 

. 

3 

  

35 Orang Tewas 
Sebagai Akibat Angin Ke- 

tjang Di Benggala 

MENURUT berita2 jang dite 
rima di “Calcatta pada hari “Se 
nen, ketika bari Sabtu jl. Beng 
gala Barat dan Timur serta As- 
sam .diamuk angin kentjang, 
herega sekurang2rnja 3S orang te 
was dan lebih dari 14:900 orang 
kehilangan rumah. — Diwartakan 
bahwa “angin jang tjepatnja 60 
mi! sedjam telah meniup ratusan 
buah rumah. : 

Menurut dugaan sumber? jang 
lajak dipertjaja, pesawat terbang 
Convasr kepunjaan kongsi pener 
bangan. Pakistan Orient Air- 
ways” jang dikabarkan stelah hi 
lang itu, mungkin tertiup - angin 
kentjang tadi hingga menjimpang 
dari arah terbang je sebetulnja. 
Seperti sudah diwartakan,  pesa 
“wat tadi mengangkut al. sekreta 
Tis ke-3 dari kedutaanbesar Indo 
nesia di Pakistan, R. Prajata. Pe 
sawat tsb. tadi ketika diwartakan 
hilang, dalam penerbangan anta- 
ra Delhi dan Dacca di Benggala 
Timur. (AFP) : 

' Dalam pada itu scorang pener 
bang kongsi India. ,,Bharat Air- 
ways” menerangkan “pada- hari 
Senen, bahwa ia telah melihat 

“reruntuhan sebuah pesawat ter 
bang dipegunungan didaerah Tri 
pura, India-Timur. Penerbang .jg 
baru sadja pulang dari penerba 
ngan mentjari-tjari pesawat ter 
bang Convair kepuniaan kongsi 
Pakistan Orient Airways” “itu. 
menerangkan  seterusnja bahwa 
reruntuhan tadi terletak pada le- 
reng gunung dan tampakaja pesa 
wat tadi belum fama berselang 
djatuhnja. Mungkin reruntuhan 
ini adalah bekas2 pesawat. Con- 
vair Pakistan jang membawa Il, 
penumpang. dan 5 orang  anak- 
buah, jang diwartakan telah hi: 
lang sedjak tgl. 14 Maret jl. Di 
antara penumpang2 tadi terdapat 
sekretaris ke-3 kedutaanbesar In 
donesia di Pakistan. 

  

Aeroctub Nasional 
BEBERAPA hari jg lalu di Dja: 

karta telah dibentuk panitya peker- 
dja guna menjusun suatu perkum- 
pulan penerbangan jg untuk semen 
tara diberi nama Aeroclub' nasional. 
Panirya itu diketuai oleh dr: Eri Soe 
dewo. Sekretarisnja ialah R. “Garin- 
do dan. anggota2nja - B.M. Diah, 
Germania Soeriadiradja, ir. Thaha 
Thajeb, Padmo Soemarto dan Soe- 
domo. Tuan Garindo. menerangkar| 
kepada Pl-Aneta, bahwa badan ini 

baru mempersiapkan Segala-galanja 
dan belum lagi mempunjai 
ran dasar. Tetapi pentjatatan pem 

nat2 sebagai tjalon anggota sudah 
dimulai. Sampai sekarang sudah di 
1 sedjumlah 124 orang laki2 
dan perempuan. Ig diterima sebagai 
tjalon ialah warganegara Indonesia. 

  

x 

Dr. PLESMAN MASIH 
OPTIMISTIS 

Menurut harian de Telegraaf, Dr. 
Plesman, presiden-direktur dari KLM 
hari Senin menerangkan di Amster: 
dam, bahwa ia optimistis kembali 
dari Indonesia. : 

Seperti telah dikabarkan, dalam 
perundingan antara Menteri Perhu- 
bungan Djuanda dan presiden-direk 
tur KLM Plesman pada'awal bulan 
Maret ini, pemerintah Indonesia nie 
madjukan usul hendak membeli sa 
ham KLM dalam GIA dan mengam 
bil oper seluruh kekuasaannja. atas 

dia mendjual sahamnja, tetapi tigh 
tahun jang akan" datang hendak di 

   

i djawaban atas tulisan dalam harian ,,New York He- 
rald Tribune” dari pembantunja di Washington Joseph dan Ste- 
wart Alsop jang mengatekan bahwa 
atjapkali melakukan penerbangan? pengintaian atas benua Ameri- 

anggd-. 

      
Benua Amerika 

UDARA Amerika Serikat hari 
bahwa pesawat2 jang tidak di- 

pesawai2 strategis Rusia 

Dikatakan bahwa sedjak: musim 

manas jang lalu diatas Alaska dan 

ada barat Jaut nampak sepulut 
   

  

bekas3 pesawat? terbang Sovjet 

Uni jang terbang tinggi. Baru? ini 

Hedjak sematjam itu kelihatan di 

itas pangkalan udara -penting Thu 

'ex di Tarah Hidjau bagian Utara. 

Akan tetapi apakah “betul pesawat? 

tu. kepuniaan Rusia belum pernah 

diakui 'setjara resmi." Alsos ber 

pendapat bahwa nampaknja -bekas 

  

  

Peti .djenazah Stalin waktu diang- 
kat oleh pemimpin2 Russia untuk 
disimpan ditempatnja jang baru - di 
mausoleum Lenin di Lapangan Me- 
rah. Diatas peti djenazah diletak- 
kan pitji marsekal Stalin sebagai 
tanda kehormatan.  Djalan paling 
depan sebelah kiri, pengganti Stalin, 
perdana menteri Malenkov dan se- 
belah kandn pakai topi, ialah men- 
teri dalam negeri. Laurenti Beria. 

  

Kongres Ahli Hu- 
kum Fighi Islam 
Akan Diadakan Di Pa- 

dang Tgl 10—17 
bjuli Jod 

Dari Dewan Pusat Partai Is- 
jam Indonesia jang berpusat di 
Bukittinggi didapat kabar, -bah- 
»ya oleh organisasi tersebut pada 
tanggal 40-sampai 17 Djuli jad. 
akan diadakan “Kongres Ahli Hu 
kuih -Fighi Islam Indonesia “di 
Dadaig. Kongres tsb antara lain 
ckan mempersoalkan masalah2 
sbb.: Apakah hukumnja” ummat 
Islam, jg mempunjai negara mer 
deka, ber-Presiden kepada orang 
jang tidak beragama Islam (tidak 
meibadatkan dan  meamalkan 
islam). 

Apakah bukumnja ummat Islam 
tang mempunjai negara 1   itu membuktikan bahwa .,Rusia se- 

tjara sistimatis melakukan  pengin- 

taian atas lingkaran pertahanan ba- 

zian Utara” dan disesalkannja bah- 

ya ,bertentangan dengan sikap -Ruw- 

ia terhadap pesawat? “Amerika” Se 

ikat jang terbang “dekat ' wilajah 

Sovjet, pesawat2..Rusia disana 

pernah mendjumpai suatu haiangan 
jari fihak Amerika Serikat” Dite- 
rangkan bahwa bekas pesawat? ter- 
bang itu nampak bersamaan deng- 
an peringatan pada djaringan radar 
jang dipasang untuk mendjaga -Wi- 
lajah Amerika dari serangan . se- 
konjong-konjong - dengan melewati 
perbatasan Kutub Utara. Achirnja 
diterangkan dalam tulisan itu bah- 
wa beberapa sardjana Amerika Se- 
rikat telah mengemukakan usul ke- 

F: 
tar 

merdeka 
mempertahankan - dan mendjamir 
kemerdekaan negaranja: 
Apakah hukumnja amat Islam. 

jang mempunjai  neg merdeka. 
membajar padjak kepada negaranja 
dan” Apakah hukumnja ummat  Js- 
lam, jang mempunjai negara mer- 
deka, membiarkan .,kemungkaran” 
tumbuh. dan berkembang dalam 
masjafakat dan negaranja. Kongres 
ini kabarnja akan dihadliri ara 
ahli hukum jang beragama  Isiam 
dan para ulama Islam Indonesia. 
(Antara). 

  

     
   

, 

  

PUNTJAK BOROBUDUR DI- 
s'0X SAMBAR PETIR 

Sebuah stoepa puntjak Tjandi 
Borobudur, separoh hantjur dise- 
babkan disamber halilintar ba- 
ru2 mi. 

Pada waktu2 jang achir ini di   sada presiden Eisenhower, .supaja 
untuk: memperluas usaha2 dilapang 
keamanan untuk: program pertahan- 
an udara itu disediakan biaja arta- 
ra 16.000 djuta hingga 20.000 dju- 
ta dollar. Pa 5 
1 

  

Menurut rentjana, perintah itu 
31 Maret jg akan datang. 

'Tindakan. umum ini kemudian 
akan segera" disusul dengan penga- 
wasan atas perdagangan dengan pe- 

raturan pelajaran dan pengawasan 
atas perdagangan dengan system li- 
sensi. Berdasarkan peraturan jg ter- 
achir ini, maka tiap2 kapal Inggris 
ig akan mengadakan perdjalanan ke 

Tiongkok dan Korea Utara haru 
lebih dulu mendapat. izin. Pengr- 
muman jg dikeluarkan oleh 'teme: 
terian pengangkutan — menjatakan. 

ton atau lebih jg terdaftar di Ing- 
3ris atau daerah2  djadjahannja ti- 
'dak akan diperbolehkan  mengada- 
kan perdjalanan, dari manapun dju 

ga, ke Tiongkok atau Korea Utare 
jatau antara pelabuhan2  didaerahz 
tsb., ketjuali djika mendapat izin jg 
tertentu untuk itu. Dan izin ini ha- 

nia akan diberikan kepada kapal. 
ig tidak membawa muatan barang: 
strategis. Demikian pengumuman 

itu. 
Daftar barang2 strategis. 

Pada pengumuman tsb. dilampir- 
kan suatu daftar. muatan strategis 
ig dimaksud itu. Bila terdjadi, pe- 
langgaran terhadap peraturan lisen- 
si ini, maka pemilik kapal atau 
orang jg bertanggung | at 
berlajarnja" kapal itu. dapat di dja- 
tuhi hukuman Yenda sebanjak 500 
poundsterling.   pertahankannja djuga sebagian dari 

kekuasaannja. 
Barang2 strategis jg tertjatat dim 

daftar. tsb. diatas antara lain meli- 

Penilikan 
Akan Dilakukan Inggris Thd 
Masuknja Barang? Ke RRT 
Amerika Sanggup Buka (Pasaran 

Barang2 Inggris 
INGGRIS pada malam Sela Sa telah mengeluarkan " perintah 

untuk memperkeras pengawasan atas pengangkutan barang2 ke 
RRT dan Korea Utara dan untuk mentjegah masuknja 
bahan strategis kedaerah-daerah tsb., sesuai dengan persetudjuan 
jang diadakan baru2 ini antara menteri luar negeri Inggris, An- 
ihony Eden, dan menteri luar negeri Amerika Serikat, John Foster 
Dulles. Menteri urusan pengangkutan Alan Lennox Boyd 
mengadjukan peraturan mengenai perintah tsb. kepada parlemen. 

bahwa' kapal2 Inggris dari 500. gres 

djawab atas: 

Magelang.turun hudjan terus me 
nerus, disertai: pula menggslegar- 
aja halilintar. Pihak jang berwa- 
djib di” Magelang “kini “sedang 
usahakan e untuk - memperbaiki 
stoepa itu. 1 

  

Keras 

tiap-tiap 

telah 

akan mulai berlaku pada tanggal 

Iputi alat2 sendjata “dan amunisi, 
perlengkapan2 listrik dan  elektro- 
nik, mesin2 dan perlengkapan2 in- 
dustri, logam, minjak, karet, obat- 
obatan, perlengkapan2  pengangku- 
tan dam perlengkapan? pelajaran. 
Sementara itu menurut berita da 

ri. Washington,  senator Amerika 
Alexander Smith pada hari Senen 
nenjatakan, bahwa Inggris harus 
mengambil Jangkah2 baru “untuk 
mengurangi  perdagangannja den. 
RRT. Ditambahkannja, bahwa ia ki 
1 sedang mempertimbangkan  ke- 

nungkinan untuk membuka lebih 
sanjak pasaran Amerika bagi ba- 
ang2 Inggris sebagai pengganti 
itas kerugian jg mungkin “akan di 
ferita oleh Inggris dalam perdaga- 
hgannja dengan Asia. (Antara-UP). 

| djata Otomatis Dekat 
Me MA Medan Gb.    

sa 

'jan raja antara Medan—Tebin: 
Aa sand terdjadi insiden Tana 
jang mengakibatkan 5 orang ma- 

li dan 16 orang luka2 berat dan 
“mati itu Ll ik Diantara jang sa 

1g Bean Dan ang Tionghoa dan 

| seorang Indonesia. . 
|: “Tentang peristiwa itu dapat di 
kabarkan lebih landjut sbb: 
“Disana 6 :ha tanah' kepunjaan 

pemerntah jg akan diolah PPN 
mendjadi proeftuin (kebun  per- 
tiobaan) masih sadja ditempati pe 
tani2 Tionghoa. Sedjak bulan De 
sember- tahun jang lalu pemerin- 
tah telah memerintahjan petani2 
Tionghoa tsb jang terdiri dari 10 
kelamin pindah ketanah pertanian 
baru jang ditundjuk oleh peme- 
rintah jaitu di Tadukanredja dju- 
ga dekat Tandjongmorawa. 
perintah tsb tidak d'atiuhkan oleh 
setani2 itu dan sedjak tanggal 
tsb berkali2 datang maklumat pe 
merintah supaja tanah2 tsb diko 
songkan tapi djuga -tetap tidak 
d'atjuhkan. 

“5 

Sedjak hari Sabtu jl., datang trak 

tor Diawatan' Pertanian buat mem 
bersihkan tanah2 “itu, tapi tidak dz 

pat masuk ketanah jang mesii di 
raktor, karena" adanja tantangan da 

ri petani2 Tionghoa. i 
Djuga Senen paginja petani2 Tiong- 

hoa itu kerkumpuHagiutk. menghala 
ngi pentrak.oran tanah. Traktor jg. 
dikawal “polisi dan akan-masuk keta 
nah itu mendapat “tantangan “dari 
petani2 Tionghoa tsb., sedang bera 
tus-ratus. pe ani Indonesia turut pula 
berkumpu! dan menjatakan  solider 
nya terhadap sikap” petani2 Tionghoa 

tetas. Satu dari:60 orang. ang 
pO'si jang berdjaga-djaga agar 

wjangan jadi insiden. men'joba 
mergnsis. seorang Tionghoa dan In 

djangan. terlalu" rapat 
i Tionghoa itu me 
ia supaja madju le 
srdjadiah peri 

karan antara orang2 Tionghoa “de 
ngan pos dna 1 2 ta 

Ta Temui in, ce 
rate. pitahi » merampas 

endiata polisi ita hingga terdiadi 
serguletan. Orang2 “Tionghoa jang 
banjak itu datang bersama-sama den 
mengerubut anggota polisi tadi. Da 
lam pergulatan. jang terdjadi itu 
tersentuk- sebuah sendjata' etom-- 
tik jang “ada pada “polisi. itu 
jang kemudian meletus: Angecia 
anggota “polisi lainnja  beru 
redakan suasana dengan lepaskan 
tembakan keatas dan suasana dapat 
dikuasai lagi. Sesudah aman. kemba 

li dapat diketahui, bahwa ada 16 
orang luka2 dan 5 orang mati aki 
bat tersentuhnja trekker sendjata po 
Isi jang bergulat itu. 

   

    

    

  
   

    

    

     

Sekitar Walikota 
Jang Dimssi | 

"Sementara DPD Kota 
Tjirebon?Diberi Tugas 
Utk Melandjutkan 
Pekerdjaannja 

TUAN SAPEI wakil kepala 
daerah Djawa Barat dan anggo 
ta dewan pemerintah propinsi te 
lah kembali di Bandung setelah 

berkundjung dua hari lamanja 
ke Tjirebon, dimana ia mengada 
kan hubungan dengan instansi2 
ig bersangkutan mengenai ' mosi 
tidak pertjaja jang baru2 ini te 
lah diambil oleh DPR kota Tji 
rebon terhadap walikotanja. Atas 
pertanjaan tuan Sapei menerang 
kan, bahwa ia tidak dapat berte 
mu dengan walikota, karena ia 
sekonjong-konjong mendjadi sa 
kit. Ia telah berhubungan dengan 
instansi2 pemerintah dan wakii2 
golongan, jang telah memberikan 
kesan kepadanja, bahwa bagi 
DPD Djawa Barat sekarang su 
dah tjukup bahan2 untuk - me- 
ngambil tindakan setepat2-nja ter 
hadap masalah itu. 

Berhubung dengan sakitnja wali- 
kota Tjirebon, maka dewan pcme- 
rintah kota telah di-instruksikan un 
tuk bersama-sama dengan patih di 
perbantukan untuk .sementara ini 
mendjalankan pekerdjaan  pemerin- 
tahan, sambil menunggu keputusar 
lebih landfut dari fihak atasan me 
ngenai mosi tidak pertjaja itu. Ata 
pertanjaan, apakah sungguh2 telal 
terdjadi ketjurangan dalam pemakai 
an uang, sebagaimana  dikemuka 
kan dalam mosi itu, tuan Sapei be: 

(kata, bahwa menurut penjelidikar 
sambil lalu ia dapat menarik k 

  

kesim 
pulan, bahwa memang sebaiknja px 
makaian uang itu diawasi lebih tje 

mat lagi.   

'5' Orang”Mati—16 Luka? | 
| Akibat Meletusnja Sen- : 

MN || DIKAMPUNG Perdamaian Tan 
Hldjongmorawa Lk. 25 Km. didja- 

Tapi: 
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Sebagaimana pernah dikabarkan, dengan diketuai oleh duta Indonesia di 
London, dr. Subandrio, baru2- ini telah dibentuk suatu panitya untuk 
pendiriah suatu Mesdjid -dikota Londen, jang anggauta2nja terdiri dari 
para duta negara2 Islam dikota tersebut. Tampak waktu perundingan 

pembentukan -panitya tadis dari kiri-ke-kanan: dr. A. Magid, sekretaris 
pusat kebudajaan “Islam, Abdui Rahman Helsaissi, sekretaris pertama 
pada “kedutaan Arabia 'di London, Fayez Al Khouri, duta Syria, dr. Su- 

bandrio, dan Fawzi Pasha Mulki, duta Jordania. 

Pendirian Mes- 
djid Di London 

  

  

Tetapi hanja orang2 jg membawa 
terepong dapat melihat Tito jg ber 
TI dipelidak kapal. Ketika tiba di 
perantjah Westminster, Tito jg ber- 
pakaian seragam  opsir angkatan 
“ant disambut oleh Duke of Edin- 
surhg jg berpakaian seragam laksa 
maka Inggris. Sepuluh menit"sebe 
Tura” Tito mendarat telah lebih dulu 

sana perdana menteri Chur- 
menteri Inar negeri Eden 

nbut » dengan . tempik ' sorak 
h Takjat. Tidak lama ' kemudian 

tiba pula Duke'ef Edenburgh. Sam 
bil tersenyum Tito mendiabat ta- 
ngan Duke 'of .Edeaburgh, -perdanz 
menteri. Churchill -dan  Anthom 
Eden. Ke-empat pembesar ita kemu 
dian naik kesebelah mobil jg mem 
bawa mereka ketempat kediaman 
Churchill-di Downinestreet 16. Me 
bil itu diiringi dengan pendjagaan 
keras oleh kereta metor polisi. Be- 
lakangan sesudah meletakkan kara- 
ngan bunga di Cenotaaf (tugu "pepe 
rangan) dengan di-iringi metor2 pc 
isi “Tito berangkat menudju ' kedu- 
taan besar Jugeslavia di London 
Westend, 

.. Sebuah bom asap dilem- 
parkan pada Tito. 

Mendadak sebuah bom asap bua- 
tan sendiri telah « dilemparkan ke- 
arah mobil Marsekal Tito pada wak 
tu iring2Zan mobil jg hendak mem- 
bawanja ke Downing Street 10 sam 
pai di Westminster Bridge  (Lon- 
don). Bom tsb. meletus kira2 50 
yard dari. tempat. Marsekal  Titc 
naik kedarat, jaitu dekat Gedung 
Madielis Rendah Inggris. Sebagai 
akibatnja 2 orang penonton telah 
mendapat luka2 terbakar: sedikit. 
Segera brigade istimewa  Scotland 
yard mengadakan “penjelidikan, te- 
tapi sampai sekarang belum terdjadi 
penangkapan2. - Meskipun. chalajak 
djuga takut pada waktu bom tsb. 

   
    

      

  

— Marsekal Tito — 

meledak, tetapi sesudah" itu mareka 
pada tertawa dan memandang ke- 
djadian tsb. sebagai suatu lelutron 
sadja. Pendjagaan jg' amat keras da 
ri polisi oleh kebanjakan orang di 
anggap sebagai suatu hal jg mengge 
likan. P 

Polisi menemukan bungkusan ker 
tas minjak dengan ' bubuk magne- 
siim dan tanda2 putih ditanah. 

Penjelidikan sukar-sekali dilaku- 
kan, karena  banjak sekali orang 
ig menonton Tito datang. Pada mu 
lanja orang menduga, bahwa bom 
buatan sendiri itu dilempar dari se 
buah djendela kantor jg berbatasan 
dengan sungai Thames, tetapi polisi 
selakangan memastikan. — bahwa   om itu dilemparkan dari tepi dja- 
ati. 

  

Tito Disambut Dgn Lemparan 
. Bom Asap Di London 

5 KAPAL PERANG ,,Galeb” 
Tito. dari Jugoslavia dalam  kundjangannja ke Inggris: hari Senin 
mendjelang pukul empat petang telah berlabuh disungai “Thames 
dekat Westminster. “Tito mendarat “dengan menumpang bergas 
sjahbandar London, ketika ia'turun dari kapal jang membawanja 
dari Jugoslavia itu. Ketika kapal ,,Galeb” perlahan-lahan berlajar 

isungai Thames, disepandjang tepi sungai itu banjak orang berde- 
k-desak dengan harapan dapat melihat marsekal Jugoslavia itu. 

Belanda mengumumkan di 

ngenai soal2 jang - berhubungan 
dengan. kenjataan, bahwa perdjan. 

Janda berachir pada tanggal 

  

O0riS! 

jang ditumpangi oleh marsekal 

Perundingan 
M.M.B. 

Akan Diadakan Indone- 

. TAHUN KE VIII No. 30. 

  

  

  

DENGAN BERITA? TERACHIR 
  

  

(Gerakan,ReboPagi 
Andi Azis Akan Diperiksa —Dimana 

Bekas Presiden Sukawati ? 

rial Indonesia Yimur' dan pagi 

(dipendjara “ Wirogunan). 

perbuatannja. 

Perhatian “umum “terhadap peme- 
riksaan inipun besar sekali. Banjak 
permintaan? jg telah masuk, baik 
dari dalam ' maupun luar daerah 
Jogja, untuk di-idjinkan - menjaksi- 
kan djalannja peradilan ini. Dalam 
pada itu djumlah tempat jg disedia 
kan hanja 150 untuk umum dan 15 
untuk wakil2 pers. Didapat kabar, 
bahwa Panglima Divisi Diponegoro 
Overste Bachrun akan hadir djuga. 
Tuduhan terhadap Andi Azis ialah 
smemberontak .terhadap pemerin: 
tahan jg sjah dan menolak panggi- 
lan pemerintah pusat untuk datang 
di Djakarta guna - bertanggung-dja- 
wab atas tindakannja.” 5 

Terdapat. keterangan, bahwa An- 
di Azis .telah mengakui perbuatan- 
nja, tetapi oleh umum belum di ke: 
tahui, sampai dimana  pengakuan- 
nja dalam pemeriksaan pendahuluan 
'g kini telah selesai itu. 

Gerakan ,,Rebo Pagi”. 
Sebagai diketahui, perkaranja ia- 

'ah mengenai penjerbuan jang dila 
kukan “oleh kompinja, beserta Lk. 
300 anggauta KNIL, terhadap mar 
kas besar dan kampemen Corps Po 
isi Militer APRIS di Makassar pa 
da tg. 5 April 1950, djadi tepat (ke 
betulan?) pada hari akan diadakan 
nja penjerbuan terhadap. Dewar 
Menteri. di Djakarta "atas perintah 
Sultan Hamid jang tidak djadi dita 
kukan “itu: Penjerbuan di Masaksar 
itu dipimpin oleh Andi Azis, koman 
dan sebuah kompi KNIL jang pada 
tg. 30 Maret 1950 - dimasukkan -da- 
lam APRIS. Gerakannja. ini dinama 
kannja gerakan ,,Rebo' pagi”. Da- 
lam penjerbuan tsb Andi Azis men 
duduki markas besar dan kampemen 

Yee 
CPM itu, melutjuti sendjata mereka, 
dar menawan -opsir. 

  

      sia-Belanda Antara 

S9 31 Maret 

KEMENTERIAN luar negeri 
Den 

Haag, bahwa pemerintah Indone 
sia dan pemerintah Belanda te- 
lah mendapat kata sepakat un- 
tuk mengadakan  penibitjaraan2 
antara tg..20-dan 31 Maret me- 

Gjian mengenal Misi Militer Be- 
31 

Desember. .1953. Dalam pembi- 
tiaraan2 ini kedua “pemerintah 
akan mengambil. sebagai. pangkal   pendirian, bahwa  perdjandjian 
ini tidak akan diperpandjang la- “ak : : 
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Dasar 
Mempertahankan 

-Opsirnja,” antara 
lain Let. Kol. inta, 'jang kira? 
tengah “hari 1 “itu “dilepas: 
kan kembali . h diadakan pe: 

    

  

| randingan2 “derigan Presiden Suka: 
wati. 

Menurut verslag wartawan ,,An- 
tara”. Djakarta jang- ketika itu ada 
di. Makassar, dalam. konpererisi pers 
jang hari itu diadakan, Andi. Azis 
terangkan, bahwa pasukannja dina- 
makannja ,,vrije strijders” untuk 
mempertahankan NIT”. Ia dan pa 
sukannja tidak bertindak sebagai ke 
satuan KNIL, tetapi sebagai APRIS 
dan ikut dalam gerakan ,,Reb6 pa- 
gi” itu, menurut Andi Azis bukan 
pula bertindak sebagai orang2 KNIL 
karena, kata Andi Azis, mereka te! 
lah diperintahkan olehnja untuk me 
lepaskan tanda2-KNILmja. “Tindak 
annja itu tidak diberitahukan lebih 
dulu kepada Presiden Sukawati 

Pakt Atlantik 
Sistim Pendjadja- 

han — Kritikan Nehru 

PERDANA MENTERI India, Shri Nehru, pada mehnutupan' 
perdebatan mengenai politik luar 
Selasa memperingatkan, 
jera djadjahan Perantjis dan 
#kalan2 militer, akan dianggap sebagai suatu 

negeri India di New Delhi hari 
bahwa tiap usaha untuk menggunakan 

Portugis di India sebagai pang- 
tindakan jang tak 

bersifat persahabatan terhadap India. Dikatakannja, bila suatu ba 
''gian dari kantong2 asing itu digunakan sebagai suatu pangkalan 
untuk operasi2 jang sedang berlaku disuatu tempat terhadap nege 
ri lain, maka India akan menganggap tindakan sematjam itu se 

| bagai suatu tindakan jang tak bersifat persahabatan terhadap In- 
|dia. 

Nehru dalam pidatonja itu deng- 

an pedas mengkritik perkembangan2 

baru2 'ini dalam organisasi: Pakt 

Atlantik dan ketjenderungan untuk 

menggunakan beberapa pasal2 dari 

Organisasi tsb. diluar batas masja- 

rakat Pakt. Atlantik. Pemakaian di- 

luar batas itu dilakukan dalam hen 

tuk mempertahankan sistim daerah: 
daerah djadjahan dari beberapa negri 
anggota jang ikut serta dalam or- 
ganisasi tsb. Kadang orang menda- 
pat. kesan, kata Nehru, bahwa be- 
berapa negeri ketjil jang tergabung 

didalamnja mengira bahwa organi- 
sasi tsb. akan mempertahankan dae- 
rah-daerah djadjahannja. Itulah sua- 
tu tafsiran terhadap NATO. terha- 
dap mana tiap orang jang mempu- 
njai kejakinan | untuk melenjapkan 
pendjadjahan, akan memberikan 
perlawanan dengan keras, kata 
Nehru. 

Kata Nehru, .bila Nato berart 
pertahanan bagi pendjadjahan, ma 
ka organisasi tsb. telah mengambi' 
langkah jang salah. Dan bila orga- 
nisasi tsb. bertudjuan hendak mem: 
bantu menekan rakjat djadjahan 
maka “ia tak hanja salah dalam 
mentafsirkan semangat bangs: 
Asia, tetapi djuga ia bertentangan 
dengan peladjaran dalam sedjarah. 

  

Kam | 
KEMENTERIAN penerangan pa 

da waktu ini sedang sibuk mengada 
kan kampanje penerangan kepada 
rakjat berhubung dengan mendekat 
nja waktu” diadakannja pemilihan 
umum. Kampanie ini dilakukan da 
lam tiga fase dan ditudjukan agar 
rakjat mendjadi pemilihan umurm- 
minged”. Untuk keperluan" ini oleh 
kementerian penerangan telah di 
bentuk ,,Badan Koordinasi. Pemili- 
han Umum” jg mempunjai tjabang2 
di-propinsi2, Badan — koordinasi ini   

Peneran gan 
mengkoordinir segala usaha penera- 

ngan dari pelbagai tjabang penera- 
ngan. Gerakan penerangan besar2- 

an ini dilakukan dalam tiga fase. 
Fase pertama, jaitu penerangan 

sebelum sada indang2 pemilihan 
umum. Dalam fase pertama penera 
ngan ini ditudjukan untuk mendi- 

|dik rakjat agar meriaruh perhatian 
dan mempunjai minat akan pemili- 

han umum ini, dengan memahami 
apa manfaat dan faedah serta per- 
lunja pemilihan umum itu. 

Untuk BP emillan Umum 
Fase kedua, ialah. sesudah ada 

undang2 pemilihan umum. Dalam 
fase kedua ini penerangan ditudju- 
kan untuk” memberikan pengertian 
kepada rakjat apa isi dan arti pa- 
sal2.. dalam undang? pemilihan 
umum itu. Fase ketiga ialah fase 
terachit, jaitu bagaimana melaksa- 
nakan pemilihan umum itu. Untuk 
keperluan kampanje penerangan ini 
dipergunakan radio, film, siaran2 
kilat, poster2, penerangan keliling 
dengan pidato2 dan sebagainja. Da 
  

  

Lembaga Kabudajsan Indonews 
nKon. Betarinasch Genostechap 
van Kunsten an V/etengchepoer 
  

lam rangka penerangan ini, tiap2 
hari Kemis malam dalam ruangan 
Siaran pemerintah dari RRI, diada- 
kan penerangan2 chusus mengenai 
pemilihan umum, Untuk memudah- 
kan tjara penerangan ini, kepada «se 
tiap orang diberikan kesempatan 
untuk mengadjukan. pertanjaan2 di 
sekitar pemilihan umum itu. Perta- 
njaan2 ini dapat diadjukan. kepada 

Dan sama sekali tak masuk akal 
bagi India, bahwa kantong2 asing 
akan terus terdapat di wilajah In- 
dia. 

Demikian diantaranja kata Neh- 
ru. (Antara-UP). 

4 Usul Ba- 
lasan Mesir 

Penarikan Mundur Pa- 
sukan Inggris Zonder 

Sjarat 
KALANGAN2 resmi di Kairo 

menjatakan pada malam Selasa, 
bahwa Mesir akan memadjukan 
4 usul balasan terhadap usul2 
Inggris mengenai penarikan kem 
bali pasukan2nja dari daerah Te 
rusan Suez. Kalangan2 itu dalam 
pada itu menjatakan pula kehe- 
ranannja terhadap kenjataan, 
bahwa dutabesar Amerika Seri- 
kat telah ikut2 pula dalam me- 
njampaikan usul2 Inggris terse- 
but. 

Menurut kalangan2 resmi Mesir 
itu, 4 usul2 balasan itu terdiri dar? 
|. Penarikan kembali pasukan2 Ing 
tris dari daerah Terusan Suez de- 
ngan tiada bersjarat dan dengan se- 
gera. 

2. Pembitjaraan2 tentang penari- 
kan kembali pasukan2 itu tak da- 
pat disangkut-pautkan dengan  ren- 
tjana pertahanan Timur Tengah. 

3. Setelah ada perubahan2 jang 
tepat, maka Pakt Keamanan Ko- 
lektif harus didjadikan dasar bagi 
pertahanan negara2 Arab. Berlaku- 
nja Pakt ini telah ditunda atas per- 
mintaan Mesir. 

4. Mesir tak mau menerima ikut 
sertanja  wakil2 Amerika setjara 
langsung dalam perundingan2  ten- 
tang penarikan tentara tersebut: 

Kalangan? resmi Mesir selandjut:   kementerian penerangan di Djakar- 
ta, jig akan didjawab dalam siaran 

radio pada tiap2 Kemis malam itu. 

nja menjafakan pula  keheranannja 
mengenai 2 hal, jakni: bahwa Ame- 

rika dan Inggeris ingin mengada- 

Dee Pa 

SEBAGAI SAKSI2 jg akan diadjukan dalam . 
perkara Andi Abdul: Azis, berumur 28 - tahun, 
Tentara di Jogja mulai tg. 25-3 jang akan datang, “ialah "bekas 
Presiden Negara Indonesia Timur Sukawati dan Let.-Kci. Meko- 
pinta, ketika peristiwa di Makassar mendjadi komandan 
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pemeriksaan 
oleh Pengadilan 

territo- 
itu “ditawan oleh Andi Agis. Sam 

pai kini di Jogja belam “diketahui, dimana adanja Sukawat:. Sam 
pai bulan April jadi Andi Azis tjukup “3 tahun ditahan di Jogja 

Keluar'ganja 'bebas menengoknja, tetapi 
Andi Azis “menolak “untuk “diteng ok. Dalam pemeriksaan nanti, me 
nurut keterangan” jang “didapat, | japun menolak 'untik dibela oleh 
advokat, katanja, tidak perlu karena ia toh telah mengaku segala 

Menurut keterangan Andi Azis se 
landjutnja, gerakannja itu di mak- 
sudkan supaja di NIT djangan ada 

tentara. APRIS “bekas TNI dulu, 
dan supaja APRIS bekas TNI jg su 
dah ada 'di NIT dikirim kembali 
ke: Djawa. Dalam komunikenja fa- 
ri itu ia katakan, bahwa didatang- 
kannja pasukan2 bekas TNI -berten . 
tangan dengan mosi rapat militer 
KNIL jg telah diumumkan pada tg. 
3 April, dan bertentangan dengan 
djandji Perdana Menteri serta Men 
teri Pertahanan RIS, dan tidak dgn 
persetudjuan. pemerintah NIT. De- 
mikian Andi Azis. 

Sebagai diketahui, ketika itu soal 
KNIL masih dalam usaha penjele- 

saian. Mereka di Makassar masih 
dalam kekuasaan dan pimpinan Be 
landa. 

Djuga di-ingat,-bahwa pada hari 
itu Lk. 5 km. diluar pelabuhan Ma 
kassar berlabuh dua kapal, jaitu 

sWaikolo” . dan  .,Bontekoe”, ig 
membawa Lk: 1000 anggauta tenta 
ra APRIS (bekas TNI) dibawah 
pimpinan Worang, jg oleh Azis di 

tolak meridarat, bahkan diblokir, 
tidak dibolehkan diberi minum 
dan makanan, sehingga pada tg. 
19/4 terpaksa mendarat di udjung 

Selatan Sulawesi dan dari sini ber- 
gerak ke. Makassar. 
Dalam 'pertempuran2 jg terdjadi 

di Makassar pada tg. 5/4 itu pada 
kedua pihak 'djatuh korban2. 

Di-ingat “pula betapa kesibukan 

pemerintah NIT, pemerintah RIS, 
pihak UNCI dan tentara Belanda 
dalam minggu? itu untuk menjele- 
saikan soal ini. “Tetapi sentimen? 
ternjata masih kadang? meluap dan 
insiden2 terdjadi, sampai kira2 dim 
bulan Agustus pengangkutan tenta- 

ra Belanda sudah dimulai. Menurut 
kabar2 pers, selama itu kerugian ig 
diderita Makassar ratusan djuta ru 
piah. 

“ 

air 

Dipanggi! ke Djakarta. 
Sebagai "dikatakan diatas, tudu 

han terhadap Andi Azis  djuga 
menolak panggilan pemerintah 
pusat”: Dalam pengumumannja 
bada tg. 6-4 Kementerian Perta- 
hanan' a.l. menjatakan, bahwa 
skapten Andi Azis dan pasukan 
nja telah diperintahkan utk. kem 
balr ke-asramanja dan . kapten 
Andi Azis sendiri telah dipanggil 
ke Djakarta untuk 'mempertang- 
Sung-djawabkan  tindakan2-nja.” 
Malam 'hari itu, dan kemudian 
lagi pada tg. 13-4 Let.-Kol. Mo 
koginta beserta delegasi NIT jg 
dipimpin oleh Menteri Penera- 
ngan NIT Dr.. Ratulangi, tiba di 
Djakarta, . tetapi tidak disertai 
Andi Azis. Pada tg. 7-4. diumum 
kan oleh pemerintah RIS, bahwa 
Andi Azis diberi tempo 4 X 24 
djam untuk datang di Djakarta. 

Setelah mondar-mandir antara 
Makassar-Djakarta, baru pada tg. 
14-4 petang Let.-Kol. Mokoginta 
dan Dr. Ratulangi cs. tiba di 
Djakarta beserta Andi Azis, jang 
Kira2 seminggu kemudian dibawa 
Ke Jogja. 

Di-ingat, bahwa diantara tg. 
5-4 dan 14-4 itu  pidato2-radio 
telah dilakukan oleh Menteri Per 
tahanan. Hamengku Buwono, 
Panglima Tertinggi (Presiden) Su 
karno dan P.M. Hatta, terutama 
ditudjukan terhadap tentara dan 
"akjat di NIT, Demikianpun pi 
dato2 dari pihak pemerintah NIT. 

» Vrijgeleide ?” 
Pada tg. 16-4 dikabarkan, pe 

merintah NIT dalam  pengumu- 
mannia menjatakan, bahwa Let. 
Kol. Mokoginta ' telah memberi- 
kan keterangan di Makassar, bah 
wa Andi Azis didjamin ,.vrijge- 
'eide” oleh Menteri Pertahanan 
RIS ke Djakarta dan kembali 
lagi dari Djakarta. 

Sebaliknja, pada tg. 11-4, se 
belum Azis tiba di Djakarta, se 
telah mengutjapkan  pidato-radio 
iang a.l. menjatakan bahwa Andi 
Azis akan tiba di Djakarta pada 
tg. 13-4, Menteri Pertahanan me 
terangkan kepada pers di . Dja 
karta, bahwa tuduhan pemerintah 
RIS terhadap Andi Azis tidak 
berubah, dan sebagai orang mili 
ter Andi Azis akan dikemukakan 
kepada pengadilan sebagai pem 
serontak. (Antara) 

  

UANG GADII GURU DIHA- 
BISKAN DJURUTULIS 

9 Orang guru sekolah rakjat di 
Narmada dan Gerung di Lombok 
Barat telah melaporkan kepada fi- 

hak berwadjib, bahwa mereka sudah 
tiga bulan lamanja tidak menerima 
gadji. Berhubung dengan pengadu- 
an ini fihak jang bersangkutan telah 

mengadakan penjelidikan dan ternja 
ta bahwa uang gadji guru2 itu tejah 
dipakai oleh seorang djurutulis jang 
telah kalah main djudi. 

  

$ 
kan sesuatu persetudjuan mengenai 
pertahanan Timur Tengah sebagai 
suatu sjarat untuk penarikan” kem- 
bali pasukan2 Inggeris dari daerah 
Terusan Suez, dan bahwa tehnisi2 
Inggeris dan Amerika hendaknja 
diberi tanggung djawab mengenai   

  

penjelenggaraan pangkalan  Suez 
itu, bilamana telah berada ditangan 
Mesir, : 

 



  

  
  

sn mono 

SMG., REBO 18 MARET '33. 
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Bersembun 

  

— — — — — Diwaktu belakangan ini orang menggrutu, karena ba- 
rang-barang kebutuhan sehari-hari banjak jang lenjap dari peredaran. 

Susu dalam blik, smeer sepatu dan trigu umpamanja susah didapatkan 
di Djakarta. Djika orang toh dapat membelinja harganja telah mening- 
kat setinggi langit. Keadaan sematjam itu, walaupun tidak sebegitu susah 
seperti di Djakarta, tapi terasa djuga di Semarang. Berhubung dengan 
itu orang bertanja pada diri sendiri: dimanakah barang itu bersembunji? 
— — -—-—“— Untuk mendiawab pertanjaan itu sebenarnja gampang: 
sadja. Orang tidak usah memutar otak guna memetjahkannja. Barang 
masih ada, walaupun tidak begitu melimpah-limpah seperti bandiir. 
Untuk mengeluarkan barang-barang itulah sekarang ini jang mendjadi 
suatu soal jang sedikit sulit. Ketul djuga, pemerintah telah mengeluar- 
kan peraturan jang mel g menimbun barang-barang kebutuhan se- 
hari, tetapi dalam praktiknja peraturan itu tidak dapat djalan. Barang 
tetap bersembunji. Pokoknja: barang masih ada. Jang mendjadi soal se- 
karang ini, bagaimana barang-barang dapat beredar lagi dipasar, seperti 
jang sudah. Untuk mengeluarkan barang-barang itu gampang sekali. 
Asal barang-barang itu dapat didjual dengan harga- baru,  pertjajalah 
nantinja orang dengan mudah sadja mentjari barang-barang itu. Dan 
untuk memberi harga baru itu para pedagang tidak bebas menetapkan. 
— — — — Sebagaimana diketahui, barang-barang itu merupakan. 
barang lama. Djadi harganja mesti lama djuga. Tetapi pedagang tidakg 
dapat mendjual barang isb. dengan harga lama, Karena merasa rusi 
Rugi, karena mereka harus mengeluarkan uang lebih banjak, djika men- 
datangkan barang baru. Gambaran sematjam itu disebabkan, karena 
adanja peraturan baru . dari kementerian perekonomian jang berlaku 
mulai tg. 23 Djanuari il. i 

—— — —- & Kita akui djuga, bahwa diwaktu jang lampau para pe- 
dagang telah merasakan keuntungan jang tidak sedikit.  Mestinja ke- 

untungan 'itu dapat disalurkan — untuk pembelian barang-barang baru 
jang telah terkena peraturan. Pikiran sematjam itu jang logisch bagi 
orang biasa tidak mungkin diterima oleh para pedagang, karena bebera- 
pa hal jang memberatkan. Oleh karena itu harus ditjari djalan tengah. 
Bu:t pedagang dapat diterima dan buat masjarakat tidak terlalu berat. - 

(Dalam hal ini kementerian Perekonomian dapat meng- 
adakan feeling dengan crganisasi perdagangan nasional. Maklum, orga- 
nisasi inilah jang mengarti benar. keadaan para pedagang. Dan wakil 
dari organisasi itu harus mempunjai tanggung djawab jang besar dan 

insjaf akan disiplin. Djanganlah peraturan baru untuk barang lama ini 
kemudian botjor ditengah djalan. Demgan tjara ini keruwetan mengenai 

barang-barang lama dapat diatasi. 

  

  

.Golak. Temanggung” 

Bupati Contra DPR? 
Sekitar Recesnja DPR Kabupaten 

Temanggung 

(Oleh: Wartawan Kita) 

SUATU KEDJADIAN jang kini menarik perhatian kalang- 
an Pemerintah Propinsi Djawa Tengah di Semarang adalah si- 
kap dari pada DPR dan DPD Kabupaten Temanggung. Seperti 
diketahui pada tgl. 5 Maret jbl. sidang DPR Kabupaten Temang- 
gung telah menjatakan reces, artinja beristirahat. Menurut kete- 
rangan dari kalangan jang lajak dipertjaja didapat kabar, bahwa 
tindakan ini telah diambil, karena banjak putusan2 dari DPD jg 

telah diambilnja tidak disetudjui oleh Bupati. 

Sebagai tjontoh dari pada soal ini 
dikemukakan suatu kedjadian sbb.: 

Didalam suatu sidang oleh DPD 
diambil suara dan “ternjata Bupati 

kalah suara, tetapi kekalahan ini ti- 
dak. diakui, sekalipun sudah  meru- 
pakan suatu keputusan. Inilah po- 
kok-pokok kedjadian, hingga achir- 
nja D.P.R: dan D.P.D, menjatakan 
beristirahat. 

NI Tega t Kg 

GERAKAN DAMAI 
Sdr. Werdojo jang baru kem-- 

bali dari mengundjungi ' Konpe- 
rensi Gerakan Perdamaian di 
Wienna mengatakan, bahwa ang- 
gapan umum, kalau gerakan per 
damaian itu bikinan Russia, ada 
lah salah. 

Kalau Sir-pong pikir?, utjapan 
sdr. Werdojo memang ada benar 
nja. Maklum sih, kan  djanggal 
kedengarannja, orang jang me- 
ngandjurkan damai djuga me- 
ngandjurkan baiapan sendjata?!? 

Pada hal siapa bilang Russia 
kalah persendjataannja dari Ame 
rika. Si 

    

Kalangan tadi selandjutnja menja 
takan, bahwa sikap demikian ini 
ada -melanggar hukum Tata Nega- 
ra dan tidak berdasarkan hukum. 
Betul dan tidaknja soal ini patut di 
tindjau dari pada Undang? no. 22 
fatsal 25 jang berbunji: 

Djika Pemerintahan daerah 
melakukar/mengatur dan mengu 
rus rumah tangganja, sehingga 
merugikan daerah itu atau meru- 
gikan Negara, maka Pemerintah 
dengan peraturan Pemerintah me 
nentukan tjara bagaimana daerah 
itu harus diatur dan diurus me- 
njimpang dari pasal 23. 

Djika Pemerintah Daerah ti- 
dak mendjalankan hal2 jang di- 
serahkan kepadanja, seperti ter 
masuk dalam pasal 24, maka oleh 
Pemerintah dengan peraturan 
Pemerintah atau oleh DPRD jg 
bersangkutan dengan peraturan 
daerah ditundjuk badan2 Peme- 
rintahan jang harus mendjalan- 
kan pekerdja'an itu. 

Sir-pong. 

BETULKAH SEMARANG 

KEKURANGAN . TEPUNG? 

Berita2 jang disalurkan mengata- 

kan, bahwa dikota Semarang pun 

menghadapi kekurangan tepung 

trigu, hingga ada kemungkinan be- 

sar beberapa perusahaan2 roti akan 

ditutup. 
Menurut keterangan? jang diper- 

oleh, memang sedjak beberapa hari 

ini terutama perusahaan2 ketjil j 

memerlukan tepung, telah merasa- 

kan sukarnja mentjari tepung, hi 

ga beberapa mereka 

bekerdja lagi. isahaan2 roti 

besar kini mi mengurangi 

djualannja ro Pa 

dari djumlah 3 

babkan karena t.te 

pung dan kalau tepung. bisa dibeli, 

ternjata harganja i. “Tetapi .se- 

mua ini belum ber , 

rang kekurangan tepung. Han 

tuk sementara waktu. tepung 

banjak beredar dipasar, . Menur: 

kabar, baru2 pelabuhan Se- 

marang telah datang I.k. 1400 zak, 

tetapi djumlah ini ada begitu sedi- 

kit, hingga dalam. tempo bari su- 

dah dibagikan dan terdjual kepada 

mereka jang berhak menerimania. 

Dari Gabungan 
Semarang didapat 

  

    

  

  

leh karena adanja sengketa itu. 
maka umum bertanjia, apakah soal 
Temanggung itu tidak terletak ke- 
pada kekeliruan tindakan dari pada 
Bupati terhadap: DPD dengan 
DPR-nja. Suatu Bupati seharusnia 
dapat . membimbing” dan mendjadi 
Bapak dari- pada daerahnja, tetapi 
bukannja bersikap ntuk mengha- 
lang-halangi sesuatu tindakan jang 
menjebabkan terhentinja sesuatu pe- 
kerdjaan, hingga meruapakan  ke- 
rugian dari pada rakjat dan Nega- 
ra... (Dengan “penuh  keinsjafan, 
umum sangat mengharap dirobah- 
nia sikap tersebut ,agar Pemerintah 
Daerah - Kabupaten Temanggung 
dapat berdjalan lantiar. Karena de- 
ngan sikap beristirahat itu, maka 
segala pekerdjaan jang semestinja 
didialankan djadi terhenti untuk se- ! 1 PAN 
mentara waktie Apakah kedjadian | wat importir ..Benteng” teish dip: 
ini tidak merupakan sikap destruc- ' san tepung dari luar negeri scva- 
ticf, padahal negara kita kini telah |njak 450 ton, tetapi barang ini ba- 
menchadapi masaalah pembangun- ru bisa diharapkan datangnja Lk. 
an jang terpenting? 4 bulan lagi. | 

: $ Demikianlah keadaan tepung 

kota Semarang. 
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MENINDIAU SEKOLAH 
PELAJARAN: 

RUKUN TETANGGA BAG. 
WANITA. 

5 Pada tg. -15 Maret j.l. R.T. Kp. 

Hari ini telah tiba di Semarang! Jusup Semarang jang diketuai sdr. 

Ir. Ratiani dari Diawatan Pelajaran ! Sujadno telah berhasil membentuk 

Pusat untuk menindjau pekerdjaan basian Wanita iang pengurusnia ter 

membangun “sekolah pelajaran. Se- diri dari ni. Sugito ketua, ni. Su- 

perti pernah . dikabarkan tadinia! marso wk. ketua, nj. 'Tuwojo penu- 
pembikinan kompleks gedung2 - di- Iis, ni. Sukotjo bendahara dan nj. 
situ... direntianakan dengan  biaja! Puspehamidjojo bs sosial. Dalam 

Rp. 3.5 djuta, tetapi belakangan ini! pembentukan itu i diuga be- 

oleh jang berwadiib telah di-idzin-' berapa orang d Karangtem- 

kan mmtuk ditambah . mendiadi' pel jang memberikan pendjelasan2 

Rp. 5.500.000.—. tentang anggaran dasarnja. 
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Sekolah mengemudi Kendaraan Bermotor 

SEMARANG KUDUS 
Djl. Tjitarum 21, telp. 1808 Djl. Pekodjan 85. 

Memberi peladjaran mengemudi sampai dapat Rijbewijs A (mo- 
bil biasa) — B. I (Truck2 dan bus) — C. (speda motor) 
Pendaftaran tiap hari kerdja djam 8 pagi — 5 sore 

--. 

Ni 
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SALAH SATU DAERAI 
nangkabau, tetapi amat sedikit 

taran jang masih penuh dengan 
100 km dan lebarnja 30 sampai 

nah ditempat jan 

banjak sekali 

tinggal 540 orang lagi. 
€ T 

Latihan PSSI 
33 Orang Pemain,Disiap-| 
kan Utk Tour Ke 
: ongkong 

  

WALAUPUN latihan pemain2 
PSSI telah dimulai pada hari 
Minggu, upatjara pembukaan res 
minja baru dilakukan Senen ma 
lam ditraining-centre Ikada, ka 
rena pemain2 jang dipilih oleh 
pengurus besar PSSI untuk me- 
ngikuti latihan2 itu sudah berada 
semua dalam  asrama,.. ketjuali 
Sidhi jg ditunggu kedatangannja 
nja pada tg. 17-3 dari Surabaja. 

Upatjara pembukaan — latihan 
PSSI itu dihadiri djuga oleh wa 
kil ketua KOT, Dr. Halim, pedja 
bat2 dari Djawatan ' Pendidikan 
Masjarakat, dan wakil ketua par 
iemen Mr. Tambunan. 

Maladi ketua PSSI dalam upa 
tjara itu antara lain menerang 
kan maksud diadakannja latihan 
itu ialah jang dititik-beratkan ke 
pada latihan zelf-discipline untuk 
mentjapai team-discipline jang 
sebaik2-nja. 

Dr. A. Halim menerangkan 
tentang pentingnja diadakan lati 
han2 jang dipimpin oleh seorang 
coach. Dinjatakan djuga kegem- 
siraannja, bahwa dalam hal itu 
PSSI telah memikirkan djuga 
daerah2 dengan djalan mengirim 
kan pelatih Choo Seng Oue ke 
daerah2 untuk memberikan lati 
han2 jang diperlukan. Sebagai 
andjuran diserukan supaja lain2 
top-organisasi mengikuti djedjak 
PSSI dalam mengadakan latihan 
dibawah pimpinan seorang coach. 

Oleh Mr. Tambunan diperi- 
agatkan djuga akan kata2 drang 
inggris ialah: ',,He is a good 
sport”. jang bagi orang Inggris 
berarti ia adalah seorang gentle- 
men. Hendaknja pemain? jang/ 
akan dikirim keluar negeri nanti 
dapat djuga disebutkan orang di 
luar negeri sebagai ,,He is a good: 
sport.” Maa 

Periu diterangkan, bhw djum- 
lah peserta latihan semuanja 33 
orang, 29 orang dipilih oleh pe 
agurus besar PSSI dan 4 orang 
diutus oleh daerah2 atas biaja 
sendiri ialah dari Padang dan 
2 dari Surabaja, diantaranja 1 
dari ALRI Surabaja. 

Diantara pemain? dari Djakar 
ta jang dipilih, tapi tak dapat me 
ngikuti latihan “ialah Tan Liong 
Houw, karena ia mendapat ketje 
lakaan dalam pertandingan di 
Bukittinggi minggu jg lalu, Chr. 
Ong dan Sugiono. 

HASIL KONGGRES PEMUDA 
RAKJAT 

Pemuda Rakjat dae 
rah V jang berlangsung tg. 13 
s/d. 16 Maret 1953. “digedung 
Gris Bodjong Semarang dan. di 
kundjungi tjabang2-nja telah 
mengambil keputusan ' memben- 
tuk D.P. Daerah jg baru sbb.: 
sekretaris umum sdr2- Rudhjanto, 
Suwarno dan Endang  Wanuti. 
perbendaharaan: Riwajati, 'pene 
rangan/ pendidikan: Sudadi, orga 
nisasi: Suparto, keputrian: Sunar 
ti. kesedjiahteraan pemuda: Sutar 
to. rekrarasi/olahraga: Amin Su 
ptapto, kebudajaan: Sardjono. 

- Selainnja itu djuga telah dipu 
tuskan 6 buah resolusi jang di 

“tudjukan kepada Pemerintah dan 
sebuah statement adjakan pada 
organisasi pemuda. untuk  mengi 
kuti Konggres Pemuda Sedunia 

: pada buian Djuli dan  perajaan 
: Pemuda/ Peladjar. Sedunia dalam 

1 Agustus. 1953. 
konggres ini Pemuda 

telah menerima “tanda 
Ii K.P.L, Orbu dan B.T.. tjab. 

marang. 

Konggres   
| 
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TAMBAHAN BEAJA UNTUK 
R1 DAN NUMMERBEWIIS. 

  

Daerah Jang Tjotjok Untuk Transmi- || 
grasi Petani2 Dari Djawa : 

1 na ! Tn bahwa ia mempunjai banjak orang wanita 
wanita2 ini olehnja dikumpulkan dalam sebuah bangsal 

kang rumahnja dan diberi ,,peladjaran2” tersendiri, 
mikian maka banjak diantara wanita2 tadi jang dilanggar- keho 

penduduknja, j: 

Ba Selain dari itu, kijai” tsb. tlh melakukan perbuatc 
Gunung Talamau (Ophir) dan pantai Barat 

sudah pernah didatangkan orang2 da 
ka dtamu ai Da Baru, jaitu sebelah Utara Air 

Bangis jang agak kedalam letaknja. Waktu 
gran itu berdjumlah 2.500 djiwa. Selama 

i jang meninggal disebabkan | 
tempat lain dan bermatjam-matjam sebab. 

  

»Dukun 
1 

     

MENURUT BERITA jang 
“watan penerangan agama, 

terdapat seorang bernama Umar 

" 

bukan: seorang kijai. 

jang baik sekali tanahnja di : 
| dataran antara | 

utan itu pandjangnja lebih dari | 
40 km. um perang kedua|| 
dari Djawa untuk membuka ta- || 

       

. matannja. 

permulaan orang2 imi- | 
pendudukan  Djepang | 
cerdja paksa, dibawa ke || 

sehingga sekarang hanja || 
Ed 

ngan sampai dapat tertipu oleh 
mengaku dirinja sebagoi ,,kija?”. 

  

.   
| Sekarang pemerintah sudah mengl 3 yr e 1 0 
adakan persiapan pula untuk men-| Ne 
datangkan orang dari Diawa  ke-| 7 Uu OL L 
daerah tsb., bahkan bukan - sadja . 
|akan ditempatkan di Desa Baru. itu, 
pun dibagian2 lain jang akan di- 
perluas, diseluruh kabupaten Pasa- 
man.: Mengenai usaha ini gubernur 
Sumatera Tengah, Ruslan Muljo- 
|hardjo menerangkan kepada P.I.- 
Aneta, bahwa mengingat Minang 
kabau mempunjai adat? dan kehi- 
dupan masjarakat jang tersendiri, 
'maka untuk mendatangkan tenaga2 
tani dari Djawa lebih dulu maksud 
itu dibitjarakan masak2 dengan 
anak negeri asli. Dari fihak anak 
negeri diandjurkan kepada  peme: 
rintah supaja daerah itu dibuka dan 
dipergunakan. Tiap2 orang akan di 
beri tanah seluas 2 atau. 3 ha. se- 

bagai hak milik dengan sjarat, bah- 
wa tanah itu dibelakang hari tidak 
boleh didjual oleh pemilik baru itu 
kepada orang jang berasal dari luarf. Men taat 
daerah tsb. . 

bahwa tanah2 tsb. akan diserah- Undang”. Per- 
kan lebih dulu kepada pemerin- 
tah dan kemudian pemerintah 

Kini Sedang Disusun 
akan membagi?kannja kepada 
transmigranten itu. Tanah diseki 
tar itu rata2 mengandung pupuk 
(humus) setebal 75 cm. Desa Bu 
ru itu kini sedang dilengkapi 
kembali: djalan2 jang  menghu-' 
bungkan tempat itu ke Air Ba-' 
ngis dan tempat lain sudah mu 
lai diperbaiki. Sebuah  bendung- 
an didekat daerah tersebut guna 
menjempurnakan pengairan akan 
dibuat selekasnja.. 

| Agak kesebelah Tenggara, 'ja- 
itu lebih dekat kegunung Ta- 
lamau, memandjing kearah Sela 
tan telah ditentukan pula tanah2 
jang akan dipakai untuk trasmi- 
grasi baru. Dari Air Balami ja- 
itu udjung djalan Desa Baru di- 
dekat Air Bangis, akan diterus- 
kan membuat djalan menudju ke 
Lubuk Basung melalui  tanah2' 
jang ditentukan untuk  transmi-, 
graSi itu k.l. sepandjang 90 km. 

Pembuatan djalan itu menurut 
3ubernur Ruslan sudah dimulai 
Jerman berangsur-angsur. Disam 
sing itu bagi daerah tersebut su 
.Jah dirantjang pula sebuah ,ben- 
dungan disungai Kapar dam, se- 
yuah. pula di. Batan 5 ongar Bi- 
aja talk membetulkan djalan2 
lama atau membuat jang . baru 
sudah disanggupi oleh  pemerin- 
tah Sumatera Tengah, tetapi: pem 
biajaan membuat bendungan dan 
jang” bersangkutan dengan -trans- 
migrasi perlu dipikul oleh peme 
rintah pusat. F 
Karena soal ini sudah  disetudjui 

| MENURUT keterangan2 jang 
didapat ,,Antara”, — Kementerian 
Pertanian dewasa ini sedang me 
mikirkan untuk mengadakan per 
siapan kearah penjusunan suatu 
undang2 perikanan jang baru. 
Sampai sekarang ini di Indonesia 
masih berlaku visserij ordonnantie 
peninggalan zaman Hindia Belan 
da dulu jang pelaksanaannja di 
sesuaikan dengan keadaan seka 
rang. Undang2 perikanan jg akan 
direntjanakan itu, berbeda dgn 
visserij ordonnantie jang lama, 
akan dititik beratkan pada perlin 
dungan kepentingan ekonomi rak 
jat. Dalam usaha kearah penju- 
sunan undang2 perikanan tsb. 
akan diadakan kerdja-sama jang 
erat dengan pihak Angkatan 
Laut oleh karena instansi inilah 
jang menentukan pertahanan di 
laut, sedangkan Kementerian Per 
tanian akan melihat soalnja dari 

Isudut politik dan ekonomi: 

  

“ Dua . negara jang memegang 
peranan jang penting dalam so- 

lal penangkapan mutiara - adalah 
Djepang dan Australia. Berhu- 
bung dengan belum adanja un- 
dang2 “perikanan 'sb., " maka 
sampai sekarang usaha penang- 
kapan mutiara baru dilakukan 

oleh pemerintah pusat serta rantja- setjara ketjillan. Djuga beberapa 
ngannja jang lebih tegas sudah: pula / maskapai Indonesia jang telah 
disiapkan, maka sekarang Mihang-' meminta izin untuk  mentjari 
kabau menanti wang jang akan di- mutiara diperairan Kei dan Aru 
keluarkan pemerintah pusat guna (Maluku), oleh pemerintah be- 
mendatangkan orang2 dari .Djawa. | jum dapat dikabulkan, Bkhu 

HAARe ae ta, bung belum adanja ketentuan2 
cata ' gubernur uslan, - mestinja : . 4 . 
orang tani betul2 jang tjakap, ka- bagi penangkap Te mutiara Mu. 
rena madju atau gagalnja usaha ini 

banjak sekali tergantung kepada 
mereka itu. 
Selandjutnja — diterangkan pula, 

bahwa bila djalan baru jang -ikan 
disempurnakan itu selesai maka 
djarak antara Air Bangis dan Pa- 

dang, melalui darat jang semula 
350 km., akan mendjadi 200 km. 

Gubernur Ruslan meramalkan, -bah- 

wa -bila usaha tsb. terlaksana deng- 
an baik, maka Sumatera Barat akan 
mendjadi suatu daerah jang akan 
turut menambah bahan makanan 
rakiat. 3 (ra Gg 

Mengingat bahwa urusan : trans- 
migrasi itu menghendaki tekniknja 
sendiri dan mempunjai masalah2- 

nja tersendiri pula, maka “gubernur 
Sumatera Tengah telah Gank 
sebuah kantor transmigrasi bertem- 
pat di Padang, jang dipimpin olch 
tenaga2 dari pusat dengan bantuan 
beberapa orang pegawai2 Sumatera 
Tengah. Apaan 

.Soalnja sekarang”, demikian "&u- 
bernur .. mengachiri  keterangannja, 
sadalah keluarnja- biaja2 untuk itu 
jang sudah ditentukan ' sebanjak” 8 
djuta rupiah dan apabila sudah, 
maka rentjana ini akan dapat -di- 
laksanakan dengan pesat”. 

KE INGGERIS, 

  
  

MOSI LAWAN MOSI AKAN 
DIADU! 

Apakah Masjumi dan PNI 
mempurjai maksud lain? 

Seperti pernah dikabarkan,  dida- 
lam sidang DPR Kabupaten! Kudus 
pada tg. 9 Maret jbl. telah diadju- 
kan mosi .tidak pertjaja. o'eh Su- 
kandar/Umar “Faruk cs.. dimana 
achirnja mosi ini telah diterima 
baik. Pada te. Ii Maret, oleh Su- 
nadi cs. telah diadjukan mosi jang 
maksudnia tidak membenarkan mo- 
si dari Sukandar cs. Mosi ini pun 
diterima baik. al : 

Berkenaan dengan itu pemerintah 
propinsi Djawa Tengah pada tg 14 
Maret j.a.d. akan mengrtus Bapak2 
Soeprapto, Dr. Mardjuki dsn Su- 
hadi. Hadikartono “ untuk .mende- 
ngarkan tjara2nja mosi lawan mosi 
akan diadu. x 

Kabarnia. dalam menehadapi «sa 
tersebut Masjumi dan PNI  meno- 
hendaki angauta DPD baru, Sam- 
pai dimana kebensrannia "scal ini 
belum didapat kepastian. , 

1 

  

  Kepolisian Lalu Lintas Smg meng 
umumkan bahwa m: tg. 16 Maret 
1953 untuk mendapatkan rijbewris 
kentaraan bermotor ketjuali memba 
jar beaja materai seperti jang te'sh 
ditetapkan, diharuskan - membai 
tambahan Rp. 2.50 untuk tiap surat 
permintaan dan setelah lulus tam- 
bah lagi Rp. 2,50 untuk rijbewijs. 
Begitu divga permintaan nommerbe 

   

    

r 

wijs harus ditambah Rp. 2,50 tiap.su , tjara2 memberantasnja disana. 
pengambilan | rat permintaan dan 

nommerbewijs djuga harus tambah 
Rp. 2,50. 

. MUTIAFIDES” BERDIRI 
Semarang telah bertambah kekaja 

annja dengan sebuah svortciuh bar 
dengan nama ..MUTIAFIDES” is. 
artinja SALING SETIA. 

. Dalam rapatnja pada tanggal 
Maret 1953 telah terbentuk susu 
pengurus sementara: 

Ketua Umum: Sdr. Ro@ntarar: Wa 
kil ketua: Sdr. Ariana: Penulis: Sdr 
Betty: Benlahari: Bu Soekarso: Ko 
misaris2: Sdr2. Soetomo, Soeharto, 
'Soekiman. Sreban'i, S. Rinekso, Jet 
ty, Moerdajat: Soctedjo dan Titi 
Marjati. : 

Bagian2nja Bola krandjang, Volley 
ball, Badminton, Pingpong, dengan 
technische' leiders jang telatih. 

Alamat Sdr. ARIE — Karangtem 
pel 122 telp. 1789 Smg. Disamping 
sportclub, pula disediakan ,.STU- 

14 
Gl 

   

   

    

Dengan mendapat fellowship dari 
Inggeris, tg. 23/3 j.a.d. . Mustakiem. 
kepala Djawatan Pertanian ,karesi- 
denan Pekalongan dan  Sudarmo, 
pegawai kantor Inspeksi Perta 
bagian Pemberantasan Hama 
Penjakit di Semarang, untuk selama 
6 bulan akam- bertolak ke negeri,itu. 
guna menjelidiki dan mempeladjari 
hama dang penjakit pertanian ” din 

SIARAN R.R.i. SEMARANG 
Rabu 18, Maret 1953. 

Djam': 17.00 Pembukaan: 17.05 Ta 
man kusuma: 17.30 Pengumuman 
warta, berita: 17.45 Njanjian Bing 
Slamet: 18.00 Ruang pendiata: 18.15 
Lagu2 gembira hid Staf” must TT 
IV, 18.45 Eddy Arnoli & The Ten- 
nessee Plowbay: 1959 Tanda « 
tus 19.10- Selingan: 19:15 Siar 
nerangan: 19.39 krent as TA 
Sari .warta berita: 20.95 Sirsa. Pe 
merintah, 20.30 Pilih:a sen'e 
21.00 Berita bahasa Dia yu: : 
Orkes cosmopolitain: 21.30 'rams 
Hawaii, 22.00 Warta berita: 22.15 
Tindjauan atjara: 22.20 Hiburan ma 
tam, 23.00. Tutup. 

SIARAN RR. SOLO. 
Rabu 18 Maret 1953. 

. Djam 17.00 Pembukaan: 17.05 Bu 
Mul dng. anaknja: 17.30 Maklumat 
warta daerah, 17.45 Petang meraju: 
18.00 Pentingnia hutan: 18.15 Seni 
karawitan: 19.00. Fanda waktu: 19.10 

' Ibukota hari ini: 19.15 Gamelan dan 
tjara2 membuat: 19.30 Rajuan Prija 
ngan: 20.00 Sari warta berita: 20.05 
Siaran Pemerintah: 20.30 Laporan 
seni budaja: 21.00 Berita bahasa Dja 
wa, 21.05 Keadaan luar negeri da- 

Ilam bahasa Djawa: 21.15 Atjara 
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BIS KOTA": 

     

  

Dari kalangan DPDKBS dida- 
pat kabar, bhw. soal penambahan 
irajek Bis Kota sampai di Sron- 
doi dan lain tempat lagi akan di 
adjukkan didalam sidang DPRDS 
"Kota Besar Semarang jang akan 
datang, : 

Perlu kiranja ditambahkan di 
sini sebuah pikiran, jalah bisakah 
umpamanja Bis Kota- pada tiap? 
hari Selasa Kliwon,  Djemahat 
Kliwon, tanggal 1. dan 15 bulan 
Tionghoa mengadakan traiek pa 
da waktu malam ke Kedongbatu, 
mengingat tempat ini pada tiap2 
hari ' dan tanggal tersebut men- 
dapat perhatian besar dari | ka- 
angan penduduk pada umumnja. 
Bukan sadja penduduk dari. kota 
Semarang, tetapi djuga . orang2 

1 

   
   

  

  

tj   
dari luar kota. Kemungkinan be-' esok hari, 21.20 Bunga rampai: 22.00   DIECLUB” jang dipimpin oleh Sdr.   Di Kudus sementara djam 10 pagi — 4 sore. 

  

Sutedjo. 

    

sar jang Bis Kota pun mendapat | Warta beritas 22.15 Rajuan malam: 
untung. # 23.00 Tutup. 

  

Pikat Gadis - Mengkorup Hartanja 

didesa Rentjalang kabupaten Serang, 

tetapi dari gerak-geriknja, perbuatan2nja itu ternjata 

Antara lain ,,kijai” tersebut 

korup pula, jakni mempergunakan harta-bekda murid2nja 
untuk kepentingannja sendiri. Ternjata bahwa dari korupsi tadi 
ia kini telah memiliki sebuah mobil, sebuah truck dan 

“ sepeda" motor. Berkenaan dengan kedjadian ini, maka djawat 

penerangam agama memperingatkan agar  rakjat berhati-hati 

Penduduk Sekitar Bojolali 

Persiapan2 Hadapi Bahaja 
(Oleh : Wartawan Kita) 

WARTAWAN ,,Suara Merdeka” mengabarkan, bahwa 
mungkinan meletusnja Gunung Merapi telah mendapat 
sepenuhnja dari Pemerintah Kabupaten Bojolali, sekalipun 
rut pengalaman jang sudah2 daerah Bojolali tidak 
rang bahaja akibat meletusnja Gunung Merapi. Seperti 
ngan peletusan Merapi th. 1930jg lalu. Daerah2 jang men 
akibat peletusan Gunung Merapi jalah terutama daerah2 
barat gunung tsb., jalah didaerah sekitar Talun, Muntilan 
sepandjang Sungai Lamat dsb. Usaha2 untuk mengadakan 
pan2 pemberian bantuan, kepada penduduk jang 
harus mengungsi dsb. kini telah dikerdjakan, jalah bagi 
jang terletak dibagian atas dari wilajah Katjamatan Selo. 

Tentang penangkapan | 

“dak mengadakan perbedaan 

    

     

# 

Tjabul” al 

  

diperoleh dari kantor pusat r 

Akan 

ia 

kan 
Inja: 
bela- 

jang mengaku dirinja kijai. 

sebagai 

Y- 

in 
adi 

sebuah 
an 

ja- 
orang ,tjabul” sematjam ang   
ungsikan 

ag 

ke- 
perhatian 

menu- 
terse- 

halnja de- 
derita 

,. di- 
persia- 
gkinan 
desa2 

Desa2 jang menurut letaknja 
ada kemungkinan harus mengung 
si djika nanti terdjadi peletusan 
Gunung Merapi, jalah desa-desa 
Tlogolele dan Djrakah pen 
duduknja ada diantara 4.000 
orang. Mereka itu saat2 jg 
genting akan diungsikan kebagi- 
an desa Djrakah jang terletak di 
lereng “Gunung Merbabu. Bah 
kan kini barang2 dan hewan2 jg 
besar2 telah diungsikan kedaerah 
Isb., agar kerugian jang mungkin 
terdjadi akibat peletusan Gunung 
Merapi itu dapat dibikin seketjil 
ketjilnja. Kepada penduduk desa 
Djrakah jang terletak dilereng 
Gunung Merbabu kini 1 di 
andjurkan oleh pihak pamongpra 
dja . agar mereka njediakan 
rumahnja dan bersedia menerima 
para pengungsi, djika bahaja be 
nar-benar telah datang. Oleh pi 
hak Pemerintah Daerah Bojolali 
kini sedang diusahakan, agar bagi 
Katjamatan Selo tjukup ada per 
sediaan uang, beras, i asin 
dan obat-obatan, untuk lekas da 
pat memberi bantuan kepada pen 
duduk jang menderita djika Gu- 
nung Merapi meletus. 

dapat diwarta- 
kan, bahwa seperti djuga kepada 
laerah2 Jogia dan Kedu, kepada 
senduduk, daerah Boiolali telah 
liberikan petundiuk2 atau. pedo 
nan2 umum dari Dinas Gunung 
Berapi. sebagai pegangan - diika 
terdiadi peletusan Gunung Mera 
»i. Pada umumnja penduduk te- 
tan tinggal tenang, siap 
untuk sewaktu2 mengungsi djika 
hahaja datang. 

Lebih lIandjut   
ANAK ANGKAT TJUR 

PERHIASAN. 
Sarono. anak pungut R.S. di Pur- 

wogondo 9 telah melakukan pen- 
tjurian pada 
sendiri ' berupa barang2 rhiasan 
berharga Rp: 10.625,—. Setelah me- 
lakukan pentjurian ini me- 
larikan diri. 

2 

I 

Terhadap 
Asli 

BERHUBUNG 
gara keturunan asing 
bahwa masih terdapat 
ra bukan asli, anggota 
sono menerangkan 
mang oleh masjarakat 
lakuan diskriminasi 

Sesudahnja mengemukakan tjon- 

toh2 antara lain dalam djawatan2 
pemerintah, dimana terdapat orang2 
jg tidak menjetudjui bilamana kepa 
da warga-negara keturunan . asing 
diberikan djabatan ig bertanggung- 
dijawab, mr. Jusuf Wibisono mene- 

rangkan, bahwa. perlakuan  dikrimi- 

nasi itu adalah menjalahi ketentuan 
dalam undang2 dasar jg ti- 

antara 

asli. 
r'minasi 

sentiti. 
la mengSmu 

artanestara 

naga jg 

  

   

warga-negara asli dan 
Aa . h 
Se 
itu 

# 4 t 

     

neg   

turunan asing t 
mempunjai keachli: kan da 

lam kalangan warg tena 
ga2 sematjam ini kurang. Djikal 
terhadap  warga-nrgara a 
ig mempunjai keachli.n. am dja 
watan pemerintsh diadakan diskri- 
minasi, maka pada i mereka 

akan timbul. keketjswaan. Karena 
ketjewa, mereka dengan  sendirinja 
akan minta berhenti dari diawatan2 
pemerintah ig masih meriukan 

banjak tenaga2 ahli i 
Perlakuan diskriminasi dgn. 

sendirinja bukanlah merupakan “pro 
paganda ig baik unt menarik 

:Grang2 keturunan asing  mendjadi 
“warganegara Indonesia. 

    

  Mr. Jusuf Wibisono  menjatakan, 
bahwa pemerintah harus memberi 

. tjontoh kepada supaja 
tindakan  diskriminas ms- 
nguntungkan negara djangan di 
teruskan. 1 

Selandjutnia ia menerangk ba- 

hwa tidaklah (gerechtvaardigd) 
bagi' perlaku 

wargan 

   

      

ega 
On- 

.politieke 
j ter- 

ra turunan asing itu 
betrouwbaarheid”. Sebab 
Onbetrouwbaarheid” 
dapat dalam kalangan 
asli, demikian mr. Jusuf W 

  

disebelah. 

keluarga angkatnja ' 

DJOKJA 
ai 

PEMBANGUNAN ASRAMA 
GADJAH MADA 

Pembikinan asrama  mahasis- 
wa Gadjah Mada jang diseleng- 
garakan - oleh Jajasan  ,,Guna 
Darma” dan diketuai oleh Sul- 
tan ttamengku Buwono kini se- 
Jang giat dikerdjakan. Sebagian 
Gari gedung tersebut hampir se- 
lesai, jaitu gedung2 jang ' terle- 
tak di Batjiro Baru, sedang ge- 
dung2 lainnja kini mulai didiri- 
kan di Skip jang letaknja berde- 
katan dengan kompleks gedung 
Gadjah Mada jang kini. sedang 
dikerdjakan. Menurut keterangan 
dari pengurus  Jajasan ,,Guna 
Darma”, jang baru2 ini menga- 
dakan pembitjaraan dengan pihak 
Kementerian2 jang  bersangku- 
tan, untuk keperluan mendirikan 
asrama tersebut oleh pemgrintah 
disediakan uang sebanjak Rp. 
10.000.000. 

MENOLAK PUTUSAN MEN- 
TERI PERBURUHAN. 

Notojudo kepala  Djawatan 
Perburuhan daerah Jogjakarta, 
jang telah tiba kembali di Jogja 
guna membitjarakan soal ketega- 
agan antara pemerintah daerah 
dengan pihak Kementerian Per- 
buruhan berhubung dengan pu- 
tusan Menteri Perburuhan me- 
agenai dihapuskannja Kantor Pe 
ngawas Perburuhan daerah Jog- 
jakarta dan dimasukkannja keda- 
lam wilajah daerah Djawa Te- 
agah, menerangkan kepada ,,An- 
tara” bahwa Jogja tetap tolak pu 
'usan Menteri Perburuhan. 

Notojudo telah menemui Men 
teri Dalam Negeri dan diterima 
kesanggupan dari pihak Menteri, 
bahwa ia akan membawa soal 
tersebut kedalam sidang kabinet 
untuk dibitjarakan. Dalam pada 
tu Menteri akan berusaha  me- 
njelesaikannja dengan pihak Men 
teri Perburuhan sendiri, sebelum 
soal itu dibawa kekabinet. 

RENTJANA  REKLASERING. 
Dari pihak jang bersangkutan 

Antara” mendapat kabar, bah- 
va Kementerian Kehakiman da- 
am prinsipnja telah menjetudjui 
'entjana dari pengurus  Reklase- 
“ing di Jogjakarta jang bermak- 
ud mendirikan sebuah tempat 
cerdja guna menampung orang2 
ang telah keluar dari hukuman, 

  
dari djumlah tsb. didapat sebagai 

bantuan dari Pemerintah. 
Hingga kini dam tso. sudah 8096 

selesai dan diharapkan dalam waktu 

jg tidak lama lagi akan dilakukan 

pembukaannja. : 

Disamping pembuatan dam Kali 

Gedalisodo djuga rakjat Sumberre 

djo (Mertojudan) telah selesai mem 

buat djembatan kali Santan jg meng 

hubungkan daerah Sumberredjo dan 

Mertojudan. Biaja pembuatan djem- 

batan tsb. ada sebanjak Rp 3.500,- 
dipikul seluruhnja oleh rakjat desa 

tsb. demikian pul pembuatannja. 

SALATIGA 

    

  

UNTUK KOBRAN" BANDJIR 

Atas usaha P.M.I. pada hari Dju 
mahat petang di Hotel Kali-Faman 
telah diadakan pertundjukan bios- 
coop tentang bentjana bandjir jang 
baru2 ini terdjadi di Nederland. Per 
hatian sangat. besar, terutama dari 
murid2 sekolah, sehingga ruangan 
hotel penuh sesak. Sehabis pertun- 
djukan diadakan pemungutan derma 
(collecte) untuk korban bandjir. Pen 
dapatan ada Lk. Rp. 1700.—. 

"RAPAT SSKDN” 
Serikat Sekerdja Kementerian Da 

lam Negeri (S.S.K.D.N.) tjabang ka 

bupaten Semarang baru2 ini ' meng- 

adakan rapat umum bertempat di Ho 
tel Kali-Taman Salatiga jang dikun 
djungi oleh wakil2 dari kawedanan 
Tengaran, Salatiga, Ambarawa Unga 
gan dan kota-besar Semarang. 

' Setelah dibatjakan Japoran tentang 
adanja perkumpulan semendjak ber 
dirinja pada tg 25 September 1950, 

dimana diterangkan, bahwa tumbuh 
nja tjabang berhubung dengan bebe 
rapa kesulitan tidak begitu memuas 

kan, maka setelah merundingkan be 
berapa so'al intern lalu diadakar pe 
milihan pengurus baru jang terdiri 
dari sdr.2 Hendro (Ungaran), ke- 
tuas  Wirjosoedarmo (Tengaran), 
wk. ketua: Marjadi (Ungaran), penu- 

lis: Soepartono (Tengaran), penulis 

II: Soetasijo (Banjubiru): bendahara 
Penasehat: bupati Semarang dan wa 

likota Salatiga. 

PEKALONGAN 
KONPERENSI DINAS 

Belum lama berselang di Balai ko 

ta telah dilangsungkan  konperensi 
dinas jang diselenggarakan oleh k 
tor Balai kota Pekalongan. Kunc 
ngan Lk. 30-orang jg. terdiri d 
kepala? djawatan atau wakilnja 
dibitjarakan antaranja sokongan 

  

    

u   tau orang2 jang tersangkut per- 
cara2 kriminil jang dapat dibe- | 
yaskan- dari “hukuman karena ' 
anggungan Reklasering. 5 | 
Berapa beaja jang" disediakan 

ntuk keperluan itu belum dapat 
liketahui. Kabarnja usaha terse- 
yut akan didukung oleh kemente 

jang bersangkutan. jan? 

MAGELANG 
# 

MENDIRIKAN MESDJID Di 
DESA PERTJOBAAN 

Guna melengkapi Desa Ngluwar 
ig oleh Pemerintah ditetapkan seba 
gai -suatu desa Pertjobaan, maka 
oleh Pengurus Kas Mesdjid Kab. 
Magelang telah direntjanakan utk. 
memberikan sokongan uang sebesar 
Rp 2.000,— kepada Kas Mesdjid 

Desa tsb. guna mendirikan mesdjid. 

HASIL GOTONG-ROJONG 
Sedjak beberapa waktu olen rak- 

jat didaerah Mertojudan telah dila- 
kukan setjara bergotong  rojong 
membuat dam Kali Gedalisodo jg 

dapat .mengairi sawah seluas Lk. 
400.ha. Biaja pembuatannja ada se 

    
| 

ITB 

ad, 

djumlah Rp 22.000, dan separc   

Ada Diskriminasi? 
Kedudukan Warganegara 
Dan Bukan “Asli 

Keterangan Mr. Jusuf Wibisono 

dengan adanja keluhan2 dari fihak wargane 
pada waktu jang achir2 ini, jg menjatakan 
diskriminasi terhadap golongan warga-nega 
dewan pimpinan Masjumi mr. Jusuf Wibi 

epada P.I.-Aneta, bahwa dalam praktek me 
dan kadang2 oleh pemerintah diadakan per 
tara warganegara asli dan bukan asli. 

SPORT 
MAESA—HERCULES 35—0, 
Dalam “pertandingan kompetisi 

Persidja jang berlangsung pada hari 
Minggu sore di Djakarta,  antare 
Kes. Maesa dan Hercules, ternjat: 
Hercules kena ditjukur klimis olet 
Maesa dengan angka 5—0. 

Antara Kes. BVC-dan LM. kela: 
berachir kemenangannja BVK 

3 an : 
MAKASAR — SOLO, 1—49. 
Pertandingan — sepakbola pertami 

iane berlangsung di Jogja pada tg. 
17 Maret 1953 antara Kes. Mak. 
sar dan Kes. Solo  beraehir I—t 
untuk  kemenangannja Makasar 
goal mana tertjitak pada sebelun 
istirahat. : 
KUO KUANG DITJUKUR. 
Pertandingan Basketball — antar: 

Kuo Yu Hui dan Kuo Kuang jan 
diadakan pada Selasa malam d 
Wotgandul-luar  berachir Kuo Yi: 
Hui memborong kemenangan2 sbb. 
Kuo Yu Hui A — Kuo 'Kuang / 
39.195 Kuo “Yuuk Bea Ku 
Kuang B 34-28 dan KY Cs 
Ko C3 ANN 

YIV DAVINS CPETIAHKAN 
REKORD DUNIA. RENANG 
GAJA BEBAS 55 YAPD, 

Dalam waktu 49.9 dek 
UP mengabarkan dari Sydney: 

bahwa perenang Olympiade, Jo: 
Davies dari. Australia hari Djum: 
at telah petjahkan “rekord duni: 
renang 'gaja “bebas djarak 5: 
yard untuk kaum wanita d 

  

alam 
waktu 19.9 detik. Waktu jang di- 
tjapai Davies' itu akan diusaha- 
kan sunaja dapat disahkan. 

Dalam berita itu tak diterang- 
rganegara kan atas nama siapa rekord lamz 

bisono. berada, dan berap4 waktunja. 

| menguasai 

|tuk Pon III andjuran masuk mendjja 
di anggota Jajasan Pembangunan Ku 
mah2, penjelenggaraan utk. Panitia 
Bentjana Alam, dan kuwadjiban pen 
duduk mempergiat arti kebersihan 
dalam mendjaga kesehatan. 

MINTA DITAMBAHNJA 
OUANTUM DJEMAAH 

HADJI. 

Seperti sekarang telah dapat di 
ketahui, guantum djemaah hadji 
1953 bagi Kabupaten Pekalongan 
telah ditentukan sebanjak 135 
orang, sedangkan djumlahnja tja- 
lon djemaah hadji jang terdaftar 
ada sebanjak 350 orang. 

Pada tahun jang telah lalu Kab. 
Pekalongan mendapat guantum 
djemaah hadji sebanjak 150 
orang, dan djumlahnja tjalon dje- 
maah hadji pada waktu itu seba- 
njak 170 orang. : 

Mengingat djumlahnja tjalon 
djemaah hadji tahun 1953 ini ada 
lebih banjak dari pada tahun jang 
lalu, maka kini sedang dimintakan 
tambah agar guantum djemaah 
hadji tahun 1953 ada-lebih besar 
dari pada tahun ft. itu. 
. Untuk maksud tersebut baru2 
ini Bp. Bupati, Bp. Walikota dan 
Sdr. Kepala Kantor Agama Ka- 
Supaten di Pekalongan telah ber- 
sama2 mengirimkan telegram ke- 
sada Kantor Gupernur di Smg. 

KUDUS- 
KETJELAKAAN HEBAT. 
Auto. taxi merk ,,DODGE" 

no. K-1550 milik seorang Tione- 
hoa Pati, jang dikemudikan oleh 
Pak Hardjo (umur 55 tahun) pada 
tgl. 17 Maret djam 14.30 ketika 
mengangkut penumpang dari Sema- 
rang menudju ke Kudus sesampai- 
aja didesa Tjangkring (Kab, 
mak) dengan djalan k.l. 75 km. per 
djam telah menabrak pohon maho- 
ni demikian hebatnja, sehingga auto 
ringsek dan setengah terbalik. kulit 
pohon tersingkap sedang dahan ig. 
agak besar patah menimpa muka 
mobil. 
P. Hardjo karena luka?nja jg berat 

dikepala dan paha tlh. menghembus- 
kan nafas terachir dan terus diang- 
kut kerumah sakit Demak. Penum- 
pang2 lainnja (semua bangsa Tiong- 
hoa) satu antaranja dari Magerang 
telah meninggal dunia dirumsh sa- 
kit Kudus. 
.Sebab2nja ketjelakaan karena 

nja los dan pengemudi tak 
sedjak dari ketiu 

  

Ye- 

    

PATI 
MENOLAK PENJERAHAN 

S. R. 

DPD kabupiten - Pati telah 
nengadjukan keberatan2  terha- 
lap penjerahan penjelenggaraan 
€#kolah2 rakjat oleh pemerintah 
ytopinsi kepada pemerintah kabu 
paten otonom. 

Sebagai alasan dikemukakan, 
ahwa kabupaten tidak mempu 
tjai tjukup tenaga ahli untuk ms 
lakukan pekerdjaan jang - biasa, 
ipalagi djika ditambah pekerdia 
in memelihara sekolah2. : 
Dalam kabupaten ada 240 se- 

tolah2| rakjat, jang semuanja de 
agan tidak ada ketjualinja mem- 
Sutuhkan perbaikan, karena hal 
'u tidak dilakukan dalam 10: ta- 
lun jang lalu. Selandjutnja dimin 

1 Supaja menambah tenaga? ve- 
ngadjar. YO 

Djuga PGRI tjabang Pati te- 
ah mengadjukan keberatan2 ter 
yadap penjerahan penjelenggara- 
an Sekolah2 rakjat kepada pemes   uintah kabupaten. 
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oleh pasukan2 Amerika. 
itu dilihat dalam instalasi radar 
kapal? Amerika. Pesawat? 
itu datang dari djurusan Wladiwos- 
tok. Empat pesawat pantjargas Ame 
rika dari bentuk Panter segera naik k 
kendara ketika sudah njata bahwa 
armada udara. Rusia itu mengarah: | 24 
kan tudjuan kepada kapal Amerika 
tadi. Pemburu2 “Panter tadi mele 

kearah pesawat? 
peraturan 

angkatan laut Amerika," bahwa ti- 
V tidak dikenal 

paskan tembakan 
MIG- tadi, berdasarkan 

dak sebuah pesawat 
atau bukan dari negara sahabat 

   

gaskan, oleh karena - pesawat2 
berada diatas daerah 
wat? Rusia tidak berhak ada di sal 
na sedang selain daripada itu mere 
ka tidak dapat memberikan alasari, | 

pernah menga maka Kremlin tidak 
djukan protes atas peristiwa tsb. 

Kalangan2 
Wa pesawat? serikat 
menembak pesawat2 asing jang 
bang diatas wilajah daerah2 Barat. 
guna mentjegah pelanggaran” 
bagaimana 
lalu. Markasbesar 
Amerika di Wiesbaden sementara 
itu mengumumkan dengan resmi. 
bahwa insiden seminggu ' jang laiu 
itu telah terdjadi karena dua pesa- 
wat pantjargas Amerika diperintah- 
kan aniak naik keudara guna menje 
lidiki laporan. jang “diterima mc 
ngenai pesawat2: pantjar asing jang 
terbang. diatas Djermam B: 

  

  

rika melihat kedua 
gas Tjekosiowakia 

pesawat pantjar 
itu, mefalui 

dio mereka meminta kepangkalan su 
ja diberikan instruksi lebih landjut p 

   

  

h satu pesawat Amerika itu 
tembak djatuh, sementara ia masih 
menanti . djawaban dari. pangkalan. 
Kalangan2 militer di Paris berang- 
gapan, bhw apabila djuru2. terbang 
Amerika tadi sedjak dari mula telah 
mendapat perintah sesuai dengan pe 
rintah jang diberikan kepada “djuru- 
terbang2 angkatan laut dalam per: 
istiwa bulan Nopember itu untuk se 
gera melepaskan 'tembakan :kepad: 
pesawat2 terbang asing bukan dari 
negara sahabat, maka pesawat darihtidak 
negara2 kemunis itu supaja selan 
djutnja berhati hati dan djangan ter 

npau sering terbang meliwati per 
batasan mereka sendiri. 

    
  

Tidak ada serangan 100 
MIG-15, kata djurubi- 
fjara A.S. 

Tapi dalam pada itu djurubi- 
tiara kementerian angkatan laut 
Amerika Serikat hari Senen " ke 
maren dulu membantah  kabar2 
jg mengatakan bahwa 100 buah 
pesawat: terbang MIG-15 buatan 
Sovjet. ketika bulan Nopember 
jl pernah mendekati atau menje 
rang armada Amerika dilaut Dje 

Apa jang terdjadi, . kata 
ra tadi, ialah bahwa 

      

oleh 7 MIG jang 

  

sPaniherjet” A.S.: 
bak djatuh, 
kan2. Pesawat2 MIG tadi 
memgzkai tanda2 kebangsaan. 

da 

Baru2 ini- Christine 

wanita bekas leldki 

pertolongan operasi2 telah berobah 

mendjadi wanita, telah dipilih men- 

djadi ,,Woman of the Year” (Wa- 

nita jang Teristimewa) oleh himpu- 

jang ter- 

Pemberian 

bertepatan dari 

dari himpuman 

tersebut. Tampak dr. Harry Berg- 

lind, ketua himpunan tadi, ““mem- 

pada 

nan orang2 Skandinavia 

kemuka di New York. 
penghargaan - ini 

ulang tahun ke-20 

tanda penghargaan 

Jorgensen. : 

berikan 

honda” Christine 

                         ekat Korea? 
Ditem ak Djatuh 

bulan Nepember, beberapa saat se- 
tolak ke Korea, Kalangan2 tadi me 

naan dengan adanja insiden seming- 
sawat pantjargas Amerika ditembak 

wakia di Djerman Barat. Kalangan2 

n fihak Amerika ketika itu mei 

Iman tsb. dite- 
litet ketiga pesawat 

embak djatuh itu. Djuga 
kan soal2 jg bertalian 

gas Rusia itu adalah 
g besar jg pernah disaksikan 

Pesawat2: 

di 

djauh dapat. dikabarkan  bahwas baru 

inkan terbang diatas kapal2 Ame 
rika, Kalangan? militer tadi mene- 

dimana pesa- 

« 

hussia 
ce' Ame- 

$ 

Paris hari Senin menerangkan, 
MIG Rusia telah menghampi- 
sk force” Amerika jang ber- 

idak pernah mengadjukan protes 
pesawat MIG Rusia diluar per- 

      

Hama Belalang 
Meradjelela Di Dje- 

neponto 
enjampung berita tentang hama 
lang " jang  menjerang kebun? 

jagung didaerah Djeneponto, lebih 

baru ini - kepala daerah: - Makasar 
ersama kepala Djawatan Pertani- 

Rakjat kabupaten Makassar te- 
lah mengadakan penindjauan “lagi 
kesana. Rupanja “hama belalang itu 
telah, menghebat'dan telah. menjerbu 
dibagian daerah" Bonthain: Tanam- 
an katjang hidiau, tembakau - dan 
ohon2 lontar sebagian besaf diru- 

sakkan, Begitu djuga. tjutjian pakai: 
jang didiemur orang. dimakan- 

nja..  Pembasmian dang dilakukan 

  

| Pitipina Pu- 
sing Kepala 

Memikirkan  Kedudu- 

Jang Tak Disukai 
Disana 

DJAWATAN imigrasi Filipina 

mi kesulitan mengenai soal orang 
orang Tionghoa jang tidak dike 
hendaki oleh pemerintah Filipina, 
akan tetapi tidak bisa dipulang 
kan ketempat2 asal mereka Ke 
pala djawatan imigrasi Filipina 
Vicente de la Cruz hari Senen 
mengatakan, bahwa pemerintah 

      

'Kuomintang di - Taiwan tidak 

  

sanggup menerima orang2 Tiong 
hoz, ketjuali mereka jang didja 
tuhi hukuman karena melakukan 
perbuatan ,,Komunis” atau sub 
versif. 2 2 ? 

Menurut hukum internasional, 
pengusiran dari sesuatu negara 
hanja bisa dilakukan apabila nega 
ra jang akan menerima - orang2 
jang diusir. tadi sanggup meneri 
ma mereka. Orang2 Tionghoa jg 
diusir dari Filipina jang berasal 
dari Hongkong, tidak bisa dikem 
balikan kesana, karena pemerin 
tahan“Hongkong tak sanggup me 
nerima mereka. Dikirimkan ke 
RRT tidak mungkin, karena an 
tara Filipina dan RRT tidak ada 
hubungan diplomasi. Dengan de 
mikian, maka orang2 Tionghoa 
jang tak dikehendaki oleh peme 
rintah Filipina tadi masih tetap 
terkatung? di Manila, makan dan   dengan DDT belum" lagi berhasil 

Sepenuhnja. 1 
pemondokan “ atas tang ”ingan 
pembajar padjak Filipina. 

    
tadi menegaskan, bah- 

berhak untuk 

  

terdjadi seminggu jang 
angkatan udara 

rakjat (volkspel).   pangan pendidikan tjatur termasuk 

djuga. 
dunia 

jang terpenting, 
mar2nja atau pendorong? tjatur ha- 
rus- dapat menjelami masjarakat di 
lingkungannja dan disini masjarakat 

lu lekas2 

kita melihat dulu, 

Bila ini sudah berdjalan dan men- 

nduk A.S. ,,/Oriskany” diham 
terbang 

4 MIG lagi terbans ren 
segera disergap oleh 4 

2 MIG ditem 
It mendapat kerusa 

tidak 

Jorgensen, itu 

jang dengan 

gi mengenai i | 
Ridgway itu baru sadja- diselesaikan 

simpulan,     

  

Permainan Tjatur 
Di Russia Sudah Djadi Volksspel — 

& Rahmad Solo Pernah si 
"4Mengunjah Pion....... 

“(Oleh : Darmadi- Chusus , Suara Merdeka") 
4 & 

SALAH SATU tjabang sport jang tertua didunia ini,  jalah 
mainan” tjatur. Ja, mungkin satu2nja jang paling tua. Kare- 
menurut sedjarahnja pada tahun 600 sebelum Masehi permai- . 

n itu sudah ada, walaupun tjorak dar bentuknja 
nan dengan apa jang kita alami sekarang ini. 

agak berlai- 
Hal demikian itu 

benarnja kita ta? usah heran, perkembangan tjatur menghendaki 
penjesuaian. dengan keadaan. Tadi dengan 
»permainan” kami kurung, memang pada hakekatnja ,,tjatur” bu- 
kanlah permainan, tidak mudah kita djadjarkan begitu sadja ke- 

sengadja perkataan 

alam kelompok permainan. Tjatur membutuhkan pandangan jg. 
uas, perhitungan2 jang dji 

Di Rusia, masjarakatnja sudah 
ngakui tjatur sebagai permainan 

Ja, bahkan dila 

Herankah kita: kalau ydjuara 
dapat dipegang “oleh: Michael 
nik, seorang Rusia  Tjatur 
dapat melepaskan diri. «dari 
akat. Djika ingin subur, ha- 
mengenal. masjarakatnja.. Dan 

“pema3in2/pengge- 

esia. Indonesia djangan terla- 
mengharapkan mempunjai 

g02 seperti dinegara lain, biarlah 
tapi disamping 

itu kita perlu menjusun “kekuatan, 
-reorganiseer keadaan kita sendi- 
untuk disesuaikan dengan kebu- 

tuhan/kepentingan masjarakat kita. 

  

Kampanje Anti: 

, se-perti dalam 
dalam bentuk dan tjara jang sedemikian 
menggerakkan banjak hati para penggemar. 

.sebagai 

tapi 
dapat 

ilmu pasti, 
rupa sehingga 

dapat perhatian, buahnja akan dija- 
tuh dengan sendirinja. 
kita terbagi dalam beberapa lapis- 
an. Lapisan jang terbawah dan ini 
jang terbesar, masih banjak 
buta huruf. Masih banjak jang 'ta' 
mengarti bahasa asing dan buku? 
ang didatangkan. dari luar negeri 
hampir semuanja bahasa asing. Ini- 
lah salah satu kekurangan dimasja 
rakat kita. 

Masjarakat 

jang 

Alangkah baiknja biia 
para sardjana jang ahli dalam la- 
pangannja masing2 ' dapat mengisi 
kekurangan ini. - 

Dalam lapangan tjatur, jang 
pokok, jang harus kita utamakan 
jalah dalam bahasa, jang sesuai 
dengan masjarakatnja dan disini 

permulaan akan kami 
tjoba mengganti kata2 asing jg. 
sudah kebiasaan itu dengan ka: 
ta? kita sendiri: 

R — artinja Radja 
(koning) 

Permaisuri 
(dame) 

AN Benteng 

Pe » 

|       Ridgway 
AMERIKA Serikat kini “ merasa 
awatir tentang adanja kampanje 

dibeberapa kementerian di Eropah 
jang bersifat anti djenderal 

hew Ridgway selaku panglima 
tertinggi Serikat dan. keadaannja 
kini dianggap sedemikian  genting- 
nja, sehingga presiden. Eisenhower 

ah diminta untuk adakan 'inter- 
ensi. Demikian berita2 di Paris 

g sangat dapat dipertjaja menga- 
akan pada hari Senen. Dikabarkan 
selandjutnja, -bahwa suatu -penjelidi- 

kan tak resmi jang bertingkat ting- 

kampanje-bisik anti 

Paris. Sebagai hatsil dari penje- 
tersebut, kepala2 staf gabu- 

Amerika - telah menarik ke- 
bahwa ,situasinja adalah 

embahajakan” dan 
an pertahanan - akan. 'men- 

erita karenanja dan -mungkin -akam- 

mpuh, djika tak "diambil tindakan 
lasan. 4 i 

bai 

'usaha2 “Barat 

'bat untuk promosi 
| maisuri alias daging kambing, djadi 
Isekarang ja tetap mendjadi bidji tja 
tur sadja”. Hadji Rachmat diam sa 

(toren) 
Menteri 

(looper) 
Bs Kuda 

(paard) 
bidak (pion) 
rokade 

pendek 
rokade : 

pandjang 
memukul 
djalan 
Mat (mati) 

| 
D
n
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A
a
 6 
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Ketawa sebentar. 
Sdr. tentunja kenal,” setidak2nja 

sudah ' mendengar nama HADI! 
RACHMAT. Itu lo, djago tjatur di 
Solo, agak pendek orangnja dan se 
dikit.tua, tapi masih segar bugar se 
perti orang muda. Pada suatu saat, 
sehabis main tjatur, - pulang agak 
terlambat. Perut sudah -lapar dan 
.dengan kontan ia menghampiri me 
dja makan. Nasi putih hangat2 dan 
gulai ,,kambing” sudah tersedia. 
Zonder  tanja ini dan itu, ia mulai 
.menjerang”. Ia mentjoba kuah gu 
lainja, satu sendok. Wah enak dju- 
ga. Sekarang satu sendok lagi ingin 
tjoba dagingnja,  disendoknja terus 
masuk kemulut,  tapi...... baru sa- 
dja 'dimulut ' daging  rasanja amat 
keras...... tidak termakan, sebab jg 
dimakan itu bukan daging kambing 
tapi...... bidji tjatur dari kaju. Ia 
pandang isterinja dengan penuh per 
tanjaan, isterinja hanja  tersenjum 
dan mendjawab: ,,Kalau orang ter- 
lambat mendjalankan - zetnja, ka- 
dang2 bidak (pion) itu djuga terlam 

mendjadi per- 

       

kan Orang2 Tionghoa J| 

pada waktu ini sedang wmengala | 
itan m Senen menuduh, bahwa barang 

dollar telah mengalir djuga ke RRT meskipun ada embargo PBB. 
| Wakil Tiongkok tersebut, S. Wei, 
| da Panitia 

'UTUSAN TIONGKOK 

     

  

patan kepada RRT untuk m 
ngemukakan pendapatnja itu : 

  

' Wanita 
' Menduduki Tingkat 

Makin Tinggi 
MENTERI kesehatan republik 

bagian Sovjet Republik Sosialis 
Federasi Sovjet: Russia (RSFSR), | 
Maria Kovrigina, muat Karangan 
dalam harian Sovjet ,,Pravda” 
tentang kedudukan kaum wanita 
di Sovjet Uni. Kovrigina memu 
dji Stalin sebagai pemimpin dan 
guru jang mengangkat deradjat 
buruh wanita dan petani Sovjet 
dilapangan ekonomi, politik dan 
lain2-nja. Dikatakannja bahwa 
buruh wanita Sovjet dengan ke 
rasnja bekerdja. dipabrik, pertani 
an, pengangkutan, - peternakan, 
pendidikan, kedokteran dil. 

Kemudian dikemukakannja be 
berapa angka: Di Sovjet Uni ter 
dapat. lebih dari 50.000 wanita 
jang bekerdja sebagai ahli perta 
nian, zoo-tehnik, ahli peternakan: 
45.000 wanita sebagai supir trak 
tor, operator. mesin panen, ratu 
san ribu sbg. petani terkemuka 
dan peternak: Partai Komunis 
telah menghasilkan ribuan seniwa 
ti dan sardjana serta sastrawati: 
lebih dari 2.500.000 wanita be 
kerdja pada lembaga2 ilmu penge 
tahuan “alam, pendidikan dan 
kebudajaan: lebih dari 900.000 
wanita djadi spesialis jang berpen 
didikan tinggi: lebih dari: 1.200. 
000 wanita bersekolah pada per 
juruan tinggi dan menengah isti ' 
mewa: lebih dari 1.000.000 guru 
wanita: 2.334 wanita bergelar 
Pahlawan Buruh Sosialis”: 800. 
000 wanita dianugerahi lambang 
lambang. dan bintang kehorma- 
tan: lebih dari 740 menerima ha 
diah2 Stalin untuk hasil2:nja di 
lapangan ilmu pengetahuan, kese 
nian, kesusasteraan, memperbaiki 
tjara2 . berproduksi, lebih dari 
38.000 bergelar ,,Pahlawan Ibu”. 
jaitu jang masing2 mempunjai 10 
inak atau lebih... Sesudah Stalin 
meninggal, tulis Kovrigina, kaum 
yanita Sovjet Uni bersama kaum 
laki2 bekerdja lebih keras lagi 
untuk melaksanakan tjita?2 Lenin 
dan Stalin dan mengerahkan -se 
gala tenaga jang ada pada mere 
ka untuk membangun Komunis- 
me di Sovjet Uni. Demikianlah 
menurut menteri kesehatan R.S. 
F.S.R. (Antara) 

ye 

  

Spionase 
Di Iran? 

Djaring Mata2 Inggris Di- 
sinjalir Di Teheran 

Menteri luar negeri Iran Hus 
sein Fatemi hari Senen menjata 
kan kepada pers bahwa menurut 
laporan2 polisi Iran, seorang 
anak laki-laki dari bekas atase 
perdagangan Inggris di Teheran 
dahulu bernama Jackson bebera 
pa waktu jang lalu kelihatan ber 
ada di ibukota Iran. Ajahnja Jack 
son oleh pembesar2 Iran diang- 
gap sebagai organisator ,,djari- 
ngan mata2 Inggris” jang pusat- 
nja berkedudukan di Bagdad. 
Nama Jackson disebut-sebut da 
lam nota protes Iran jang disam 
paikan kepada pemerintah Irak 
beberapa waktu jang silam. Fate 
mi menerangkan lebih landjut 
bahwa Jackson adalah ' seorang 
Opsir tentara Inggris. Kenjataan 
bahwa ia memasuki wilajah Iran 
dengan tiada visum sudah tjukup 
dianggap sebagai pelanggaran ter 
hadap undang2 negara Iran, demi 
kian ARP ti bon 

Irak sangkal. 
Sementara “itu direktur  djenderal 

penerangan Irak Khalil Ibrahini ha- 
ri Senen menjangkal dengan. resmi 
berita2 jg mengatakan bahwa ,.Irak 
dipakai sebagai pusat kegiatan ma- 
ta2 asing guna mendjalankan keru- 
suhan2 serta merusak keamanan da 
lam negeri Iran”. Keterangan Kha- 
Il itu diberikan setelah pemerintah 
Irak melakukan pengusutan2 berke- 
naan dengan nota jg diterima dari 
pemerintah Iran. Ditegastan bahwa 
hasil ' penjelidikan membuktikan ba- 
hwa tuduhan ' sematiam it hanja- 
'ah bersifat isapan' djempol dengan 
maksud - merusakkan perhubungan     

dja, ia merasa dirinja di-schaakmat 
oleh sindiran isterinja. 

SOVJET UNI kini  mempunjai 
angkatan laut aktif jang terbesar jg. 
ke-2 didunia, dan hanja dialahkan 
oleh Amerika Serikat. Demikian 
djurubitjara ' pemerintah — Inggeris 
(mengatakan dalam Madjelis Rendah 
pada hari Senen. Menurut djuru- 
bitjara itu, Rusia telah dapat me- 
lampaui Inggeris dalam soal  ke- 
kuatan angkatan laut. Dikatakannja 
pula, bahwa Rusia kini setiap ta- 
hunnja membuat lebih banjak ka- 
pal-kapal pendjeladjah daripada se- 
mua negara2 jang tergabung dalam 
NATO. Mungkin termasuk  dida-   

  
lamnja pula Amerika Serikat. J.P.L. 

jg baik antara kedua negara. 
Dalam pada itu menteri luar ns- 

geri Irak: telah menjampaikan dia- 

idak IV 
| Tindakan? Kolektif Dipertahankan Sampai : Achir Tahun 1954? 

KUOMINTANG di PBB pada hari 

selandjutnja menerangkan kepa- 
olitik Sidang Umum PBB, bahwa embargo tidak mem- 

punjai daja sama sekali karena diantara anggota2 PBB ada jang 
berdagang dengan RRT dan dengan demikian memberikan kesem- | 

alam sidang Panitia Politik, jg se- 
dang memperdebatkan laporan Panitia Tindakan2 Kolektif me- | 
.ngenai sanksi2 jg akan didj 

  

Injataan jg demikian inilah jg menje 
babkan. perang Korea masih terus 

Iberkobar dan lebih banjak korban 
djatuh dipihak PBB. Kemudian ia 
mengandjurkan, 

Pini - diambil 
#fektif. Wei kemudian menjokong re- 
solusi 
'supaja Panitia Tindakan? Kolektif | 
diperpandjang hidupnja sampai mu 
Sim rontok tahun 1954, akan tetapi 
Wei dalam pada itu menegaskan, 
bahwa pemerintahnja lebih suka pa 
nitia tsb. didjadikan 
tetap, jg diberi kekuasaan untuk me 
ngambil keputusan2 jg sedjiwa dgn 
embargo. 

shmi- Pandit tidak setudju 
dipertahankannja 
pai achir tahun 1954 dan menjata- 
kan tidak akan menjokong resolusi 
11 negara tadi. Menurut 
Lakshmi, 
ini harus lebih diarahkan kepada 
ichtiar mendamaikan dari pada di 
tudjukan kepada penentuan ig.akan 
diambil terhadap pihak jg mungkin 
dianggap mendjadi' “agressor. Kata 
Lakshmi, ,,titik berat harus di dja- 
tuhkan kepada usaha untuk mentje 
gah endamaikan 
ha2 
lant 
pada usaha2: untuk menghukum. Se 
landjutnja - 'Lakshm f 
sidang, bahwa dulu utusan India ti 
dak: menjetudjui pembentukan pani- 
tia tindakan2 kolektif 
pertimbangar 
tjam itu hanja 
ketegangan2 dunia sadja. 

   

'empan ft 

strategis jang harganja djutaan 

Wei me-. 

terhadap pihak agressor. 

Supaja didjadikan panitya | 
tetap. , 

Selandjutnja dikatakan, bahwa ke 

supaja dalam hal 
tindakan? jg lebih ef- 

11 negara jg menghendaki, 

suatu panitia 

Birma siapkan pengaduan- 
nja. 

bahwa 

Harus  dititik-beratkan 
kepada usaha menda- 
maikan. 

Utusan India, njonja Vijaya Lak- 
dengan 

panitia tsb. sam- 

pendapat 
usaha2 PBB dalam hal 

  

dan: aikan, karena usa- 
jgsdemikian ini akan lebih me- 
jarkan  penjelesaian soal2 dari 

& 

    

  

mengingatkan 

ini dengan 
, bahwa panitia serna- 

akan ' memperbesar 

IR Tidak sjah. 
Djuga utusan Polandia, Henryk 

Birecks, menentang dipertahankan- 
nja panitia tsb., bahkan menuduh. 
bahwa'rentjana2 untuk  mentjegah 
agressi.jg ditentukan oleh panitia 
tindakan2 kolektif adalah tidak 
sjah, karena hal itu termasuk kom- 
petensi Dewan Keamanan. Dikata- 
kan pula, bahwa panitia tsb. dalam 
usaha2nja mentjari/ bantuan jg dise 
butnja pemerintah  Neo-Nazi Djer- 
man 'Barat, pemerintah fascis Fran- 
co dan pemerintah imperialis Dje- 
pang. Dalam sidang ini berbitjara 
pula utusan2 Mexico, Muang Thai, 
Nederland, Eslandia dan Turki, ig 
semuanja menjokong resolusi untuk 
memperpandjang - hidupnja Panitia 
Tindakan2 Kolektif sampai achir 
tahun 1954. (Antara—UP). " 

  

PEMOGOKAN DI PABRIK 
MESIN JET DI AMERIKA. 
Pada hari Senin telah terdjadi 

pemogokan jang kedua kalinja 
terdjadi dalam 3 hari di pabrik 
jang menghasilkan mesin2 jet 
untuk pesawat ,,Sabre”. Pabrik 
ini merupakan pabrik mesin jet 
terbesar di Amerika. 5.400 orang 
pekerdja automobil dan ' anggau- 
ta dari CIO. telah turut mogok 
dengan masinis2 anggauta AFI, 
jang telah mulai mogok hari Sab | 
tu, sehingga dipabrik ,,Evendale” 
kepunjaan General Electric itu 
pekerdjaan mendjadi terhenti sa- 
ma sekali. 

  

WILHELM PIECK HAMPIR 
SEMBUH. " 

: 

Soal gerakan pasukan2 Kuomin- | 
tang di Birma disinggung pula da- 
lam. sidang ini sewaktu utusan Bir- 
ma, U Kyin, "mengatakan, 
Birma tidak dapat ikut serta dalan 
usaha2 Panitia Tindakan2 Kolektif 
karena pasukan2 tentara Birma si- 
buk sekali dalam usaha mengaman 
kah. daerah2 perbatasan Timur. Ia 
tidak dengan langsung menjinggung 
soal kegiatan2 pasukan2 
tang di Birma 'tu, tetapi mengata- 
kan," bahwa ia dengan tergesa-gesa 
datang di PBB untuk memberikan 
kesempatan kepada wakil tetap Bir 
ma di PBB untuk pergi ke Rangoon 
guna menerima instruksi2 jg urgent 
sekali. Instruksi2 ini rupanja berta- 
lian dengan maksud pemerintah Bir 
ma untuk mengadjukan soal pasu- 
kan2 Kuomintang tsb. kepada PBB. 

Kuomin- hpesawat pembom berat-sedang de- 

diserahi pembelian padi buat keper 

makai borg uang, sedang pamong 
pradja tetap mengawasi. Pemberian 
voorschot ditentukan sedikitnja Rp. | 2 
10.000.—. Semua organisasi tersebut: pula rnikrofonnja untuk memba 
dapat menerima apa jang telah di tjakan warta berita hari itu dari 
tentukan oleh Pemerintah. 

'hu Wata'ala mendjadi 

    | 

  
Sebelum mengundjungi daerah ban- 
djir di Atjeh, pada hari Kemis ibl.     
  

presiden telah mengadakan pidato 
dalam suatu rapat umum dikota 
Kotaradja. Pada gambar: suasana 
dalam rapat umum: dan gambar jg. 
sebelahnja ialah waktu presiden me- 
nindjau keadaan kerusakan? akibat 

: bentjana bandjir. 

Bom Atom Ketjil 
Dapat Diangkut Den 

Pesawat F-84 
DJURUBITJARA angk. udara 

Amerika Serikat di pangkalan 
udara Indian Springs (Nevada) 
menerangkan pada hari Minggu, 
bahwa Amerika dewasa ini mem 
punjai pesawat2 pembom ringan 
bentuk F-84 jg dapat mengang- 
kut bom2 atom. Diduga bahwa 
adalah untuk pertama kalinja ini 
dibenarkan, bahwa Amerika Seri 
kat kini telah mempunjai bom2 
atom jang berukuran sedemikian 
ketjilnja, sehingga pesawat2 jang 
ringan tadi dapat mengangkutnja. 

Selain itu diumumkan pula, bah- 
wa angkatan udara Amerika masih 

Peluru Contra 
  

(Oleh: 

kan oleh kedua belah pihak jg 

bunjian pasukan2 . Korea Utara 

dara2 kerugian jang tak sedikit 
lam pertempuran terachir ? 

sOrang tua saudara2 telah kehi. 
langan - putera2nja, isteri saudara? 
kehilangan suaminja. Saudara2 sen 
diri telah. kehilangan keluarga. dan 
rumah tangga jg diambil oleh pe- 

mempunjai empat bentuk pesawat2 |mimpin2 Saudara. Hanja tinggal sa 
lainnja jg. dapat mengangkut bom2 tu benda lagi dari saudara2 jg bi- 
atom jakni: B-45, pesawat pembom |sa hilang pula. Sampai ini terdjadi 
ringan jang ketjepatan penerbangan j — selamat datang kami utjapkan.” 
nja adalah 880 km. sedjam. . B-47 Pelor2 musuh kemudian meledak 

disekitar tempat dari mana suara 
itu datang. 

Kesebelah timurnja lantas terde- 
ngar suara dari mikrofon utara. Ka 
tanja: 

  
ngan ketjepatan 960 km.- sedjam, 
B-36 pesawat pembom berat dengan 
ketjepatan 700 km. ssedjam - dan 
B-50, pesawat super-fort dengan ke- 
tjepatan 650 km. sedjam. ' | , 3 

Pesawat bentuk F-84 tadi mem-j »Serdadu2 PBB jg tertjinta — de 
punjai ketjepatan penerbangan 960 ngan alasan apa saudara2 mengge- 
km. sedjam. | letar. kedinginan dalam bunker2 jg 

|djauh dari rumah saudara2? 
| ,Menjerahlah kepada kami dan 

PERSATUAN PEMSELIAN 'saudara2 akan menemui sorga di 
PADI. (daerah Korea Utara. Kami tidak 

Baru? ini bertempat dipendapa kab. | akan membidikkan senapan kami 
Kudus tlh diadakan pertemuan anta, Kepada saudara2 djika Sdr.2 berse- 
ra Pemerintah dan -organisasi2 tani | dia menjerah.” 5 
dengan dihadliri oleh Pamong pra Suara itu bergema seterusnja: 
dja. Kesimpulan jang dapat diambil. ..Letakkanlah sendjata saudara? 
ialah semua organisasi tani dan se' dan kami akan memberi hadiah ke 
bagian badan jang diberi hak sama | pada saudara2. Serdadu? PBB, buat 

dengan organisasi tani jaitu: STI,| apa saudara2 berperang? Ini ada- 
BTI, PPDI, Usaha Nasional, Perbe'! lah suatu perang-saudara kami sen- 
ta dan Pemegang Stam-vergunning diri. Ingatlah orang tua serta ke- 

luarga saudara2 menudjukan pan- 
dangannja- kelangit sebelah — utara 
dengan mengharapkan kekembalian 
saudara2.” F3 

| tak baik .. ? 
tan memasang 

luan pemerintah sebanjak 2200 ton 
mulai bulan Maret, ini dengan me 

    

  

Pitak Korea Sela 

Washington serta ibu2-kota: nega 
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Saja Orang Da'if 
Biarpun Saja“Mendjadi Presiden 

Suatu Republik Jg Besar 
Chotbah Bung Karno Dimesdjid Kotaradja 

KEDATANGAN PRESIDEN dan rombongan di Kotaradja 
jang bertepatan pada hari Djum'at (tg. 13/3), oleh Presiden diper 
gunakannja untuk turut bersembahjarng bersama2 rakjat Kotara- 
dja dimesdjid raja. Tidak kurang dari 5.000 orang jang ikut ber- 
sembahjang pada hari itu. Bukan sadja didalam ruangan rakjat 
berdesak tetapi djuga diluar tidak sedikit jang mempersaksikan 
sembahjang Djum'at tersebut. Oleh karena desakan supaja Presi- 
den memberi wedjangan maka sehabis sembahjang Presiden me- 
ngutjapkan pidato tak kurang dari satu djam. 

  

disana tampak digantungkan sebuah 
poster besar jg berisi kalimat: Bu- 
kan Islam sedjati, djika menolak 
hukum Islam”. Ketika itu djuga ter 
lintas: dalam “hati saja, kata Presi- 
den, mengakui benarnja poster tsb. 

Selandjutnja Presiden menerang- 
kan pula “apakah Hukum Islam itu? 
Hukum Isiam itu bukan hanja Ru- 
kun Islam maupun Rukun Iman. 
Rukun Islam itu hanja lima, jakni: 
Sjahadat, sembahjang, puasa, zakat 
fitrah, dan naik hadji. Djika se- 
seorang telah mendjalankan jg li- 
ma perkara itui, maka orang itu te- 
lah “penuh Islamnja. Rukun Iman 
itu adalah 'enam' perkara jakni: Per 
tjaja kepada' Allah, pertjaja kepada 
Rasul, 'pertjaja kepada Kitab, per- 
tjaja kepada Malartkat, pertjaja ke- 
pada Oadar, “dan pertjaja kepada 
Yaumil achir. Siapa2 orang Islam 
ig mendjalankan” Rukun Iman ini, 
maka orang itu telah tjukup Iman- 
nja. Tetapi apakah orang2 jg telah 
memenuhi "Rukun Islam dan telah 
mendjalankan Rukun Iman itu ber- 

Terlebih dulu Presiden mene- 
rangkan, bahwa ia bukanlah se- 
orang jang ahli dalam . agama. 
“Saja tidak lebih dari pada sau: 
dara2, kakak maupun adik jang 
ada disini. Saja adalah seorang 
jang da'if, mempunjai banjak ke 
kurangan2 biarpun saja sudah 
ditakdirkan oleh Allah Shubhana 

Presiden 
nja satu Republik besar jang ber 
anggota 80 djuta ummat, lebih 
besar dari Tunisia, lebih besar 
dari Marokko. Mesir, Saudi Ara- 
bia maupun Pakistan. Oleh kare 
na itu djika ada kesalahan jang 
saja lakukan, adalah untuk 80 
djuta ummat dan djika ada ke- 
baikan jang saja djalankan ada- 
lah untuk 80 djuta ummat”, de- 
mikian udjar Presiden. 

Lebih landjut, Presiden mene- 
rangkan, bahwa chotbah dari cha 
tib tadi jang mengenai Amanah 
Chalifah Abubakar Rasjidin ke- 
tika dinobatkannja, menerangkan,     Menurut keterangan jang hari 

Senin diperoleh dari sumber ig. 
dapat mengetahuinia di Berlin, : 
Presiden Wilhelm Pieck kini su- 
dah ssmbuh dari serangan berat 
“eniakit influenza. 

tai permintaan, supaja djangan le- 
kas menjiarkan berita2 bohong, se- | 
belum ada ketegasan akan kebena- ' 
rannja dari kalangan2 ig berwadjib. 
Ditambahkannja bahwa. Irak tetap 
melandjutkan perhubungan persaha '   waban pemerintahnja kepada duta- 

besar Iran di Bagdad dengan di ser 

. Angkatan Tgl Russia Nomor 2 
Thomas, laksamana pertama, mem: 
batjakan statement tersebut, dan 
memadjukan | rentjana2 — angkatan 
laut Inggeris bagi tahun “ anggaran 
jang akan mulai pada bulan April 
jang akan datang. 

Menurut statement itu, angk. 
laut Sovjet dewasa ini mempu- 
njai kira2 20 buah kapal pendje 
ladjah jang kuat, lebih dari 100 
buah kapal penggempur dan le 
bih dari 350 buah kapal silam 
dari semua klas. Tentang kekuat-   an Inggeris dinjatakan, bahwa 

randjau. 
| kata. Thomas, 

batan dengan negara tertangganja ' 
Iran. 

? 

Inggeris kini mempunjai 166 buah 
kapal dari semua klas, dari kapal 
perang dan kapal induk jang 
berat hingga kapal2' menjapu 

Djika perang timbul, 
angkatan laut. So- 

vjet akan memungkinkan Rusia 
memenuhi kewadjiban2 bagi per- 
tahanannja dan dalam pada itu 
dapat djuga merupakan bantuan 
jang sangat penting bagi setiap 
operasi didarat serta operasi am- 
fibi dan dapat djuga melakukan 
perang offensif terhadap perhu- 
bungan2 laut serta pelabuhan? 

# 
  

  

| karena itu patutiah saja mengata 

arti sudahkah ia mendjalankan Hu: 
kum Islam? Belum, kata Presiden 
Sebab Hukum Islam itu banjak se 
kali. Pokok2nja sadja soal ekonomi 
tatanegara, soal perkawinan, soal 
kemasjarakatan dsb. Berkenaan de- 
ngan itu, maka orang jg sudah me- 
menuhi Rukun Islam dan Rukun 

bahwa: ”djika apa2 jang benar 
didjalankannja ikutlah dan djika 
ada jang salah, tegurlah”. Ama- 
nah Chalifah ini memang tepat 
bagi saja, kata Presiden. Oleh 

kan pada sdr2 sekalian, seperti 
jang diamanahkan oleh Chalifah 
Ahubakar tsb. Turutlah apa jang 
saja Jakukan benar, dan tegurlah 
sa'a djika ada jang salah perbuat 
anku! 

pi belum Mukmin. 

  

PENTING RINGKAS. 
JOGJA. 

— Menurut keputusan panitia 
penjaringan djemaah hadji di 
Jogjakarta, 102 orang tjalon 
djemaah hadji jang  mendaptar- 
kannja setelah disaring melalui 
udjian tinggal 41 orang jang da- 
pat diterima sebagai tjalon. 

Dari djumlah - tersebut terda- 
pat diantaranja 17 orang wanita. 

Rukun Islam. 
Presiden . menerangkan pula, bah- 

wa ketika mengundjungi Indrapuri, 

Sedunia 
Inggeris. Setelah Thomas, berbi- 
tjara seorang anggauta dari Par- 
tai Buruh, John Duggale, jang 
menuduh pemerintah  Inggeris 
memperlakukan angkatan lautnja 
kurang baik dalam hal pengurang 
an-pengurangan dalam program 
persendjataan kembali  Inggeris, 
djika dibandingkan dengan ang- 
katan darat serta angkatan udara 
nja. Dikatakan selandjutnja, bah 
wa 350 buah kapal silam Rusia 
dapat merupakan bahaja jang be 
sar bagi pantai2 Ingceris diwak- 
tu perang. (Antara-UP). 

wak 

— Lembaga: Kebudajaan'Rak- 
jat: (Lekra) sedjak hari Sabtu 
nengadakan konperensi jang di- 
kundjungi oleh. seluruh seniman 
dari pelbagai tjabang kesenian 
diseluruh Jogjakarta. Dalam kon 
berensi tersebut dibitjarakan se- 
lain mengenai organisasi, djuga 
'angkah2 jang akan diambil oleh 
para seniman dalam menunaikan 
tugasnja sebagai seniman. Djuga 
soal memelihara kesenian daerah 
mendjadi atjara jang penting.   

  

   

  

.PerangMikrofoon 

Iman itulah.jg disebut Muslim, tet: | 

Suara—Perang 85 
Uratsjaraf Dimedan Korea 

Korresponden Spesial Kita) 

GELOMBANG SUARA manusia memetjahkan kesunjian jg 
biasanja meliputi Jembah2 dihari subuh dimedan perang 
Suara ini merupakan bom kata2 melalui mikrofon jang dengung 

Korea. 

berperang dari tempat2 pertaha 
nan masing2 digaris depan. Seorang serdadu Korea Selatan duduk 
dalam bunker-nja sambil menghadapi sebuah mikrofon dan alat 
pengeras suaranja ditudjukan kepada Jereng bukit tempat persem 

jang terletak diseberangnja. Dari 
alat pengeras suara itu terpantjar suara: ,,Serdadu2 dari bataljon 
Korea Utara. Perhatian?” ,,Sau-dara2 telah kembali lagi kegaris 
depan. Kami mengutjapkan selamat datang. Masih ingatkah sau 

banjaknja dipihak saudara2 da- 
Selamat. 

ra2 anggota PBB lainnja. Pemba 
jaan warta berita ini  didaRului 
dengan memutar lagu kesajangan 
Korea Utara. Meriam2 Utara se 
gera pula melepaskan tembakan2 
nja kearah mikrofon itu. 

.Ike tidak baik,” teriak suara 
alat pengeras suara Utara dengan 
marah. ,,Dia adalah seorang peng 
hasut perang...... 

Dalam suasana sunji  senjap 
kedengaran irama lagu .,Good- 
night Sweet heart” melajang ke 
djurusan tempat kedudukan pa 
sukan2 PBB. Lagu itu adalah tan 
da. utjapan ,,Selamat malam” 
dari pihak Utara kepada pasukan 
pasukan Sekutu. Serdadu2 digaris 
depan melaporkan, bahwa dalam 
masa tiga minggu belakangan, 
sendjata Howitzer-105 kepunjaan 
Sekutu dari waktu kewaktu mele 
paskan tembakan2-nja ketsmpat2 

'pertahanan Utara, masing? dgn 
(membawa 300 sampai 500 lem- 
ibar surat selebaran. 

Surat2 selebaran ini ' memuat 
:pesan2 seperti peringatan2 untuk 
(menjerah sampai kepada perlin- 
'dungan untuk menjerah kepada 
pihak Sekutu. 

Masih dalam taraf 
mulaan. 

Pada saat2 lainnja perawat2 
erbang Sekutu melajang diatas 
Jaerah Utara dan mendjatuhkan 
sungkusan2 berisi surat2 seleba 
ran pula. Lt. I William R. O'Con 
ael, opsir perang urat sjaraf 
PBB digaris depan memberi nilai 
serang propaganda itu, demikian: 

»Perang urat sjaraf masih da 
am taraf permulaan. Perang urat 
jaraf ini tidak pernah mendapat 
penghargaan selajaknja. Malah 
aja merasa kita belum pernah 
nentjoba untuk mendjawab per 
anjaan2 ini.” 
Seorang serdadu lainnja . me 

1jimpulkan: 
.Sebagai reaksi kepada semua 

1ja ini, kami suka mendengarkan 
erdadu2 Korea Utara dan RRT 
nemainkan lagu2.. Musik itu 
ungguh “besar faedahnja bila 
uan berada dalam kedinginan 
tan kesunjian. 

»Tapi mengenai lelutjon "mere 
ta tentang ,.hadiah dan sorga di 
laerah Korea Utara” itu . hanja 
paik untuk bahan ketawa sadja. 
'ang mendjadi pikiran bagi PBB 
alah siapa gerangan pelawak jg 
nenulis lelutjon tsb.” 

  
per 

  

Pembesar Tu- 

AMIR BOU HADIDA, seorang 
pembesar Tunisia terkemuka, hari 
Sabtu malam oleh orang2 jang ti- 
dak dikenal didjebak didekat Negour 
#ssaf di Tunisia selatan. Bou. Ha- 
dida, seorang ,Nahia” (kepala dis- 
trik). dari Ngour Essaf, sedjak he- 
berapa minggu bertindak sebagai 
pedjabat  ,,Caid” (kepala daerah) 
Mahdia, suatu kota' pelabuhan ke- 
til dipantai timur, kl. 55 kilometer 
di tenggara Soussa, Setiap malam 
ia bermobil pulang ke Ngour Es- 
saf, kl. 12 kilometer dari Mahdia. 
Setiap malam ia mengambil djalan 
lain, karena ia selalu menerima SU- 
rat-surat antjaman.. Hari Sabtu: 
malam ia memasukkan mobilnia 
lalam sebuah garage, kl. 50 kilo- 
inceter dari “rumahnja. Ia berdjalan 
dengan pesuruhnja kerumalhnja, Ie- 
tika ia tiba2 ditembaki dengan sen- 
djata mesin ringan. “da tertembak 
oleh enam peluru dan tewas seko- 
tika itu djuga. Pesuruhnja tadi kena 
tembakan dikaki. 

  

Sebuih tungku elektris KP ESUT 
15 ton pada hari. Minggu telah 
neledak di Kyoto dan mengaki- 
batkan matinja 2 orang Kerta luka2- 
nja 16 orang lainnia. S "oreng dari 
jang luka2 dikabarkan ada di. 
'am keadaan jang mengchawatir- 
kan. Sebab2 dari peledakan ' be- 
lum dapat. ditentukan. Kerugian 
ditaksir sebesar 30.000 dollar. 

Lat 

  

  

han Jur- 
gle King 

Pesawat2 pembom Inggris pa- 
da hari Senin malam telah men- 
Teru2 diatas Djerman dan ter- 
Ping sampai djarak 30 mil dari 
perbatasan negara2 blok Timur 
dalam suatu latihan jang dinama 
kan ,Jungle King”, Latihan ini 
adalah latihan jang terbesar ner- 
nah diadakan oleh Angkatan 
Udara Inggris, sesudah perang 
dunia ke-II. 
  
nisia Dibunuh 
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beri bantu . 

meninggalnja: 

R. 

  

  
PAN TERIMA K 
kari mengutjapkan banjak terima kasih kepada 

nong Pradja dan Djawatan, para dokter 
dara2 jang telah ikut 
crupa materieel dan te 

Kami jang 
Nj. R. S. 

berduka tjita, jang 
naga pada waktu — 

A TJOKRODIATMO 
Wedono Subah (Pekalongan) pada tge. : 15/16-111”53 djam 02.30. 
Semoga kebaikan budi saudara2 dibalas oleh Jang Maha Esa. 

Tjokrodiatmo 
dengan Keluarga 

ASIH 

berdnka tjita 

    

  

  
  

  
: Karang - Men garang . 
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Pari ehalajak ramai diminta bantuan 

Hadizh2: 
A. Pertam | 
DB, Aenaaa en 
:C.. “Ketiga... 
D. 

Sjarat2: 

  

bermaksud membuat se 

7 buah hadiah penghibur 

berupa 

. . . 

. . . 

I. Sajembara dibuka pada hari diumumkan 
tanggal 1 Juni 1553. 

2. Tiap orang diberi kesempatan untuk ikut sert 
sekurang'nja 16 tahun. 

Isi tjeritera/karangan : 

a. 
b. 
Ek 
d. 

Bersifar mendidik. 
Sematjam drama aengan happy end. 
Meliputi kehidupan danfatau pekerdjaan 
(rechercheur, MWobbrig, Lalu Lintas, Polis 

Na 

FE jeritera dibagi dalam 4 a 6 bagian (babak). 

Pandjangnja karangan 25 sampai 30 halaman 
mesin tulis, diatas kertas ukuran 21,5 x 

6. Karangan ditulis dihalaman 

Ketentuan? Lain : 
A. 

Negara, dengan ketentuan, 

garaan film. 

terima oleh panitya 
sajembara diumumkan. 

Tjeritera harus dikirimkan 
Tjeritera Film Kepolisian 
Negara, Djalan Segara No. 
kup. 

1, 

2 
begitu pula 

Tjeritera? jang tidak merdapat hadiah, atas 
rang akan dikirimkan kembali, 

Permintaan pengembalian karangan demikia 
selambat?nja 

muka sadja (djar 

bahwa Polisi 

dengan biaja si 

langsung pada 
Negara d/a 
7 Djakarta 3 den 

Untuk mentjapai cbjectiviteit dalam 
rang diminta memakai nama samaran 

Nama samaran, berserta nama sebenarnja 
e alamatnja jang terang (dengan 

dimuat dalam sampul “tersendiri, dikirimkan 
(djadi satu): dengan karangannja. 

dan selainnja 
Tieritera? termaksud Galam sub A, 

” 
dapat dipergunakan untuk keperluan Iain. 

i atau pembitjaraan. 

Djakarta, 

  

Tentang keputusan panitya tidak diadakan surat 

tg. 1 Maret, 

n, harus sudah 
satu bulan 

ne ga 

djika tidak 
jang tidak diminta kembali, oleh Polisi 

! 

      

buah film 

karangan/tjeritera. 

Rp. 10.000.— 
7.500.— 
5.000.— 
2.000.— 

ditutup pada 

“Ta 
a, asal berumur 

3 

Tjeritera mengenai kedjadian di Indonesia. 

(anggauta) polisi 
1 Perairan dsb.) 

, ditulis dengan 

gan bolak-balik). 

Semua tjeritera jang mendapat hadiah, mendjadi milik Kepolisian 
egara 

robah dan melaraskan tjeritera tadi dengan ke 
berhak me- 

butuhan penjeleng- 

permintaan penga- 
ipeminta. sendiri. 

di- 
sesudah. hatsil 

Panitya Sajembara 
ja watan Kepolisian 

n porto jang tju- 

eriksaan, penga- 
dalam karangannja. 

dari sipengarang, 
blokletter) supaja 

bersama-sama 

didjadikan film, 
Negara 

menjurat, dan 

953. 

Panitya Sajembara Tjeritera Film Kepolisian Negara, - 

  

  

" 

Baru trima: 

     

TRUCK TERBALIK 
Seorang meninggal. 

Selasa siang djam 2 sebuah truck 
B.P.M. “dari djurusan pelabuhan 
waktu membelok di Djl. Borneo: 
'karena sangat kentjangnja telah ter- 
balik. Seorang karena tertindih ken-' 
daraan mati seketika itu djuga dan' 
2 orang mendapat luka2 berat. 
Korban2 ini segera diangkut keru- 
mah sakit. Dalam pengusutan ter- 
njata bahwa jang pegang stuur wak- 
tu itu adalah seorang mandor jang 
tidak mempunjai rijbewijs. i 

. Sementara itu pada djam 4 sore' 
sebuah truck Stanvac djuga terba- 
lik di Djl. Pengapon jang memba-! f 

H wa korban 4 orang luka2 berat. Ke-' 
tjelakaan ini diduga karena larinja' 
kendaraan sangat kentjang. Korban 
diangkut ke R.S.U.P. | 

SOKONGAN PADA JAJASAN| 
BENTJANA ALAM” 

9: 

     

Jajasan Bentjana- Alam Djawa Te 
ngah, Bodjong 100, Semarang telah! 
menerima bantuan uang untuk para 
korban bandjir didaerah Atjeh dan! 
sekitarnja sbb: -: : 

Dari Kepala Sekolah Rakjat Si- 

mongan I, Semarang tanggal 1! 
Maret 1953 Rp. "30-—- Ketua 
.De Kleine Kring” Semg., NA Ta 
E.S. Sesseler tg. 12-3-53 Rp. 960,98 
Persatuan Pegawai Pendaftaran Ta- 
nah, Tjb Semg tg 12-3253 Rp. 143, 
50: Sarekat Buruh Kem. Perhubu- 
ngan Insp. Lalu Lintas, Djawa Te- 
ngah tg.. 16-3-53 Rp. 165: Ke- 
tua Dinas Pem./Pengawasan Lalu 
Lintas, Ranting Magelang tg. 16-3- 
53 Bp. 15—- Chung Hwa Ta 
Chung Sze, Semg dari hatsil pendapa 
tan pertandingan Sepak Bola (2596) 
tg. 16-3-53 Rp. 1215,35: Ketua De 
wan Pemerintah Daerah Prop. Dja- 
wa Tengah, Semg. tg. 16-3-53 Rp. 

Plaat2 " 
2... GRAMOFOON: 

Karangtemp o 
SEMARANG 

el 183 

  

    

  

    

  

S 
Bikinlah Tuan: punja « sekudjur 
badan sehat gembira dan selalu 
dalam keadaan siap sedia— siap 
sedia Menag datangnja se- 
gala gangguan kesehatan — de- 

tiap kali minum: 

jamu Kuat 
(Seri No. 19) 

|Djamu: ini “benar2 'dipudji oleh 
para 'Langganan, kerna ' Djamu 

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

   

Toko Pedamaran 90. Telp. 900, Sms 
Asen: Depok 36b, Dj. Mataram 114, 

697, 942, 210, 682. Lemahgemyal 5?, 
Petekan 35, Darat 33, Pontjol: 81, 

Dj Demak 12. Labuan 14, Gg Tjilik 

19- Kranggan Ym 23, Pasar, Dargo. 

  

PMN paman na Na - - sn ll 3 2 ". 

M. S5. RAHA 
: ABIB 

Seteran 109 Semarang. 

Tabib jang paling terkeval di Fudo- 
nesia dan dapat “banjak pudjian. 

Specialist untuk Wasir (Aambeier) 

ASTHMA KEPUTIAN. IMPOTEN- 
TIE dan lain2 Penjakit, ZONDER 
OPERATIE. 

  
(Pagi 9-12 

« Dj. bitjara (Sore 5-7   
  

           

      

nanzan SEHABIS BERSALIN....... 
BADAWMU TENTU LEMAH BUKAN? 
MAKA TURUTLAH PENASEHATKU 
INI, AGAR KAU LEKAS BAIK... 
SECERA MINUMLAH ANGGUR 
BRANAK r.a» GARUDA BOLA DUNIA 
JANG TERKENAL KEMANDIURANYJA Jept 

1 “Foko JEIEA? 
2fToko Obat THAY AN TJAN 
3.“Toko GIE SOEN 
4. Toko ENG NJAN HO 
5. Toko Obat TEK AN TONG 
6. Toko Obat ENG TAY HO 
7. Toko ,BUAH” 
8. Toko HING- KUNG 

KETBIRA TISU CAN KAja 

  

p   
PN 

TA Na 
jadah " » MENOAPATKAN 

Pusat pendjuwal: BAN SANYOK PANG Kapasan 216-218-220 
SISA DAPAT BELI DISEGALA RUMAH OBAT DAN TOKO P.&.D. 

JOGJAKARTA: 

NA 

raya 
W 

NN 

  

Yen, 
@ MENGEMBALI: 

EPA ah 
Pa 

GG DARKAN DARI SEG 

9. Toko 
10. Toko 
11. Toko 
12. Toko 
13. Toko 
14. Toko 

THAY. AN TJAN | 
FOE.JOE 
LIE HONG 
sFONG” 
sADJI” 
sDJEMPOL”! 2 

BABAH GEMUK 
15. Toko THAY SIEN 

Ban Mo | S 

sa 

     
                    reRRUt        

  

  

7 

1 bungkus Rp. 90,50 
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Bukan pantun, sembarang pantun 

Pantun gubahan pudjangga kelana 

Bukan sabun, sembarang sabun 

Sabun Colibrita, pudjaan wanita, 

Bukan djarum, sembarang djarum 

Djarum emas berbenang sutera « B 

Bukan harum, sembarang harum 

Hlarum meresap sampai kesukma. 

     

   

DA 
NSISNAG SLETAA 

KAI 2 , 

? Ai COLBRITA 
TOILET SOAP 

£' 

        

sejun wangi penawan hati! 

.       
  

  

ks 

angan Putus Pengharapan AI 

Mengundjungilah kepada | 
& Wahid Astroloog 

jang sudah sepuluh tahun berprat- 
tek di Indonesia, Hal bisa MENE- 
PRANGKAN soal Penghidupan, Per- 
tjintaan, Perkawinan, Kesehatan dsb. 

Gonsult Rp. 10— 

GRAND HOTEL 
Plampitan 39, — Semarang. 

Pari, djam 9 — 12 

Sore, djam 5— 7 

  

  

  

pakailah 
IBebdarn | | 

PUROL : 

  
...dan kering | 
imah obat & Toko? 

    

  
  
  

Tjapek? Lesu ? Leuh ? 
Lantaran bekerdja keras 
sepandjang “hari tidak 

berhenti. Malam mau 
tidur makan 2 tablet : 

Ka 
Besok pagi seger kembali, 
sehat tambah kuat. 

Terdjual disemua toko obat. 

  

    

tambah       
Sie 

BISCUITS    
  

W
i
i
 

i
n
 

  

  

Importir 1 HOPPENSTEDT     

  

  

  

- | 

LOTERIJ UANG Rp. 16—- 15 
Rp. 90— 4 Rp. 5—. Trekki. & 
porto VRIJ. BUAH DADA LEM 
BEK?? BUSTERIN dapat lekas 
bikin seger, kentjeng dan montok 
Rp 20.- 4 ds. Rp 76.-. SCHOON- 
HEIDZALF Rp. 10.— POEDER 

: FI Rp. I0— VITANOL EXTRA 
KERAS Rp. 60.— untuk laki2 
ada umur atau jang sangat lem- 
bek. VITANOL tangg. dapat ka- 
sih tenaga baru, tidak bukti uang 
kembali a Rp. 20.- 4 ds. Rp. 76.- 
RIGASTA untuk laki2 tahan Ia- 
ma (nikmat) Rp. 20— SORSA 
ISTRI PILL. untuk pramp. tang- 
gung memuaskan 2 fihak Rp. 20 
4 ds. Rp 76. Porto Rp. 2.— 
Prijsc. gratis. 

THIO GIOK GIEM 
'B| Gang Tengah 22 — Semarang. 

  

  
      

AP) 
  

  

Kateka mv.     

  

  

  
pendjua 

“SAMBIL BERAMAL 
Sudah terbit madjallah penghibur Ta 

sTRUE STOR 
ukuran 13 X 18,tebal 50 halaman 4 Beer 

untuk sokongan kepada KO 
ATJEH DAN TAPANULI 

lan 

Y” 2“ 
20 pCt. dari 

AN BANDJIR DI 

True Story, 
P. O. Box 42, Tjirebon.—     

    

Djam bitjara : 
di Toko Ohat 
Gang Pinggir 1 

a 

7 dalam maupun luar. 
PRAKTIJK untuk : 

      
     

Sinehe DJIEK 
GO HOK TON 

Semarang 8 
Dapat menjembuhkan dengan tjepat segala penjakit, baik Fx 

Orang? Lelaki, 
Anak-Anak 

, Besok Malam Premiere 

i : REA keong 
GOE SANE 1 5.00 Wanit. Trs Mapan 

9 -.tt-Soresk - 

PETERS-IVIARLOWE 
7.00 | Wait TirneSun /- 

7 0.00 | MAN G 3 : TECAMCOLOR 

1658 8 (17 tb.) 

   

— Telp. 

  

Djaman beraneka warna! Tjinta me: 
sra.....kelakar “hangat Tari?dan 
bergelora dan permaenan jang me- 
agagumkan. 

Wanita, Tua, Muda dan 

   

  

Ini malam pengh. 5.-7.-9.-   

M.   Bantulah P | 
AAA PALA MAPA bantai 

  

Lady in.the Iron Mask" Mean 

Rogers 47 
Nae Besok Malam Premiere 

  

WHAT WAS 

       

BIGAIL ... WILL 
2 Alt 

THE SHOOTI 

    

1-4 
.. NY ET 

     

NG 

L CAUGHT THIS. 
MANGY COYOTE 

TRYIN' T' SNBAK 
OLTA TOWN 

      

Pi 

   

  

maksud te 

gudigen 
sampai 

dup keluar   1250.-— atau djumblah seluruhnja 
Rp. 3779,83, 

    

Abige 
mbakan2 

Willie. 
itu? 

—- Saja telah menangkap serigala 

kak 

(sambil mendjewer Willie 
MEringiS) Lu 

jang mentjoba menjelun- 
kota. 

tunanganku 

Apa — Tieriterakanlah kepada: 
nja, Roy, bahwa saja tidak 
akan meninggalkan dia. 
— Mengapa.“ Tidak, Abi- 

Bebas Saja menjuruh dia 
untuk sesuatu keperluan. 

   

YOU'LL NEED AN 
NEW HEAD IF 
YOV DON'T LET 
ME KNOW WHERE 
YOU/RE SOIN! 

NEXT TIME/ 

GOSH, NOW 
IL GOTTA 
BUY A NEW 

    
                

  

    

ORION 5.—7.- -9.— A7th) 
Ann Sheridan — Humphrey Bogart 

na Ta 29 
It All Came True 
Seorang pelarian mengalami nasib 
malang. Sebuah karangan dari Louis 
Bromfields jang kesohor. 

“ MISTER ROGERS 
» Yen ID LIKE TO 

te NAS TO YOLP , 

2 
  

  

Ini .malam pengh. 5.-7.9.- 

»Take Me Out To 
The Ball Game” as in) 

Ini malam d.m.b. , 

Metropole. 5.-7.-9.- (17 th.) 

  

  

— Ha, ha. Sekarang saja ha- 
rus beli topi baru. 

Djika engkau lain kali ti- 
dak memberitahukan saja, kema- 
na engkau pergi, nanti akan' saja 
tembak lagi“ topimu, dan engkau 
boleh terus-menerus  membutuh- 

kan topi. 

  

Audie Murphy — Bill Mauldin 
sRED BADGE OF COURAGE" 

Ini malam d. m.b. 
Ojagalan 7.20. (13 th) 

Tom Tyler—-Frank Coghlan, 

»Gaptain Marvels 

Dalam pada itu Nona Kecene de- 
ngan berlari-lari mendekati Rogers 
dan memanggilnja. | 

  

-—— Tuan Rogers... Saja ingin 
berbitjara dengan. Tuan.     

INDRA 

  

( ) When Willie Come Marching Home' 

| 

| 

|   | 
| 
| buatan 

Terijelukun SMp. LAOs DOS ALL AP 16     

              

  

  

  

  CITY CONGERN CINEMAS 
5—1—9—5 “Ini malam d. m. b. (u.17 th.) 

Paul Muni— Anne Baxter —Claude Rains 

»Angel On My Shoulders 
Too Mean to live!.. With an Ancel on his 

Shoulder....and the Devil in' his heart! MENGGEMPERKAN ! 
EXTRA : Bintjana Alam (Stormramp) di Negeri Blanda (Bag. ke IIN 

GRARD - Ini malam premiere (0.13 th) 
5.57.-9.- Jeff. Chandler — Alex. Nicol — dudith. Braun 

»sIhe Bed Ball Express” 
The Never before told Story of the Army's Devil Drivers! 
They drove the most dangerous road'im the World ! 
Riwajat2 dari pengemudi2 penrandaraandi medan pandancan, 
Penuh dengan kebranian — Mati2an — Melaluin hudjan peluru dan pem- 
boman dan'lain2 rintangan meneruskan perdjalanannja 

  

  

a sampai tudjuannja ! 
Penuh sensatie! Heibat dan Gempar! 

Ini malam 5 : Mean ta Tb 
8.45 film Malaya paling' baru dari SHAW BROS 

dgn. ROKIAH—D. HARRIS SITI TG. PERAK 

515—7.15—9.15 
Penghabisan | A dp IM P I A T UU" 
Tjerita bermanfaat serta bernilai tinggi —— dengan lagu? merdu serta 

merawaukan ha diseling dengan penggeli sbati! | 

A45 — A5 — 

berbareng 

ROYAL 

  Lin 

     

Besok malam 
Premiere 

ROYAL 

5.1. 0.- 

(17 th.) 

  

La 

NG?” 
dan meresep dalam 

R “ksraail « war 

dibuang SAJA 
Satu tjerita menarik hati sekali 

Sanubari para. penonton! 

jar 

gt & Ea Pystsi 

Akan datang ott'&'kou” Costello 
INDRA : 233 The: 4 YA 

Their Newest and KFunniest by Kar |! Lutja sekali. 
$, : i kiri ti 

ROXY 

   

f Bud Ab 

EN 

Ini emalamud.mgbestuntake “Wogr3 
TAG, — Larty Buster Jean Rogers, ' "Crabihe — 

FLASH CORDON” Inpen. 
Penuh Sensatie!-—- Heibat: Gempar! 

To Oo A7 Marer MOS3 
JOHN FORD's | 

     

dengan DAN DAILEY-“CORINNE CALVET. | 4 1 t 3 9 
Satu, film COMEDY produksi 20th. Cent. Fox. 

SEG RAN! p 

sSOL or Menarikan floretnja dalam film BERWARNA 

Ian BEAN D' 

THEATER " 

    
  

  

 


