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Pada hari Djumahat pag 
pembukaan “ perundingan 
Delegasi Indonesia diketuai 

     

Be 

mag 

i digedung Javasche Bank Djakarta” diadakan 
perdagangan 

oleh sdr. Umarjadi Njotowijono 
Kem. Perekonomian dan delegasi Polandia. oleh Jorzy Jurkiewics, 
rektur perdagangan luar negeri Polandia. 

me SN 2 pidato. 

2 £ 2 

    

Indonesia—Polandia. 
da 

di- 
Tampak Jorzy sedang ber- 

Mam 

antara 

   

  
Menunggu Oleh2 

  

lebih daripada Merah perdjalanan” 
damai jang termaktub 
mang 

soal2 jang sedang hangat. 
Montellier. 

dak besar “harapanfija, bahwa 
djalan buntu sekitar soal pemili- 
han sekretaris-djenderal PBB jg. 

adanja langkah baru Sovjet jang 
bersifat ,,konstruktif” mengenai 
masalah Korea. 4 
Walaupun demikian, mereka 

besar: harapannja bahwa pernja- 
taan Malenkov (perdana menteri   

Bentrok Inggr.-Arab 
Mungkin Akan Meletus Mengenai 

t 

KALANGAN RESMI di London 

Daerah2 Oase Buraimi 

pada hari Saptu menjatakan keku- 

Sovjet) achir2 ini, akan mendjel- 
ma mendjadi tindakan dilapa- 
ngan2 lain untuk memperkuat 
pertahanan, 

ran Indonesia hari Senin 
dibitjarakan, 

Hari Senin ini, panitya politik 
dan keamanan Sidang Umum 
PBB akan membitjarakan saran 
wakil Indonesia L.N. 'Palar, jang 

          Vishinsky Dari Moskow 
Ada Tanda2 Damai Jang Membawa Harapan 

dalam pernjataan2 pihak Sovjet achir2, ini, me- 
sungguh2 berarti. Sementara 'itu mereka 

wakil Sovjet Uni Andeei Vyshinsky dengan rasa 
dugaan bahwa ia akan datang dari Moskow 

Demikianlah dikabarkan 

Para anggota PBB tsb. tadi ti- : 

baru itu akan herachir, demikian 
pula mereka tidak menduga akan' 

  

  

  
  

  
  

    

Edisi $ 
: Er ig Se 
DENGAN BERITA? TERAC 

  

  

  

  

  

Biak pidana, semasa " 

-debar” HK "AI 

   

  
PBI 'hari Minggu kemaren ,,sudah 
kearah harapan, bahwa gedjala2 

  

   

menantikan kedatangan | 
tegang dan dengan ,| 
djawaban2 terhadap | 

1 oleh wartawan UP 
  

   

  

   

  

    
17509 Tahanan | 
SGB Akan 1 

bebaskan 
Djika Keadaannja Mengi- 
zinkan Dilakukan Se- 

tjara Sekaligus 

    

Kalau nasib sedang sial, terbukti 

'Maret jl. telah terbalik dan menje 
penumpangnja mendapat luka, akib 

SELAMA TAHUN 1952 djum 
lah orang jang ditawan (berdasar 
kan S.O.B.) adalah 37.500 orang: 
dibebaskan dalam tahun itu 
30.000 “orang, djadi sisa diachir 
tahun 1952 adalah 7.500 orang, 
jaitu di T.T. HI (Djawa Barat) 
4.000 orang, dan T.T. IV (Dja- 
wa Tengah) 3.500 orang. Diluar 

ngeri t 
Perlu diketahui, bahwa menurut tach 
ada lebih baik nabrak pohon atau 

Ibinatang2 entok, itik, gangsa dan se 
but dianggap keramat, sebab dipan 

     
tiokro dari 

    'a,0 

dengan adanja gambar diatas ini. 
Sebuah otobis antara Djakarta—Krawang pada hari Minggu tanggal 8 

babkan meninggalnja sopir serta 33 
at barisan itik jang dengan tenang 

menjeberang dijalan. Untuk menjelamatkan itik2 ini, sopir telah mem- 
belokkan otobisnja begitu rupa, hingga mengakibatkan ketjelakaan 

ersebut. 
ajul orang2 Banjumas -asli, katanja 
rumah gardu daripada menabrak 
bangsanja, karena binatang2 terse- 
dang masih turunan Prabu Banjak- 
Pasirluhur. Rakus. 

j Photo: Sunarja. 

| fensif Perdamaia 
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Atau Memang Perobahan Po- 
litik Luar Negeri Sovjet?2 

Russia Akan Mengadakan Usaha Baru” Utk. 
Mengurangi Ketegangan 

PENINDJAU2 DIPLOMATIK di Moskow pada hari Sabtu 
menjatakan bahwa mengingat akan beberapa perkembangan achir2 
ini tidak lama lagi mungkin akan ada usaha2 baru dari pihak So- 
viet jang dupa 1dkan untuk mengurangi ketegangan antara "Timur dan Barat. Abe? terse 

Ka Jangka Kan, 

3 PR 

pada nota Soyjet kepada Inggris mengenai insiden penembakan 
djatuh pesawat pembom Inggris didekat Berlin baru2 ini jang di- 
anggap Sebagai lebih ..moderat daripada dapat diharapkan”, Sekar 

  

Perobahan Po- 
litik Sovjet 

Diharapkan Negara? 
Barat: Negara Barat 
Salahkan Sovjet Me- 
ngenai Matjetnja Pe- |: 

lang memperkuat pendapat mere 
rundingan Pengura- ka tentang kemungkinan akan 

ngan Sendjata adanja langkah2 baru dari pihak 
Sovjet untuk mengurangi ketega 
ngan sekarang ini, ialah sifat pi 
dato2 jang diutjapkan oleh verda 

Dikatakan oleh sumber2 itu 
bahwa nota jang disampaikan 
oleh komisaris tinggi Sovjet djen 
deral Chuikov kepada. pihak Ing 
gris jang berisi usul supaja diada 
kan konperensi antara kedua ne 
geri itu di Berlin untuk mentje 
gah insiden2 sematjam itu adalah 
nota jang berisi adjakan untuk 
berdamai. Sumber2 tsb. menge 
mukakan bahwa “alasan lainnja 

Dalam “perdebatan tentang per 
lutjutan sendjata, negara2 Barat 

  

n' 

watirannja," bahwa perhubungan persahabatan: antara Inggeris dan Saudi 
Arabia mungkin akan mendjadi rusak sebagai akibat pertikaian mengenai 

menghend 
Serophahan 

aki  supaja - diadakan 
dalam atjara sidang, 

Barat dan Djawa Tengah 

den 
djungi Kutaradja dam Sabang, dae- 
rah 

dagrah2 oase Buraimi antara kedua negeri tersebut. Residen politik Ing- 
ceris jang mengurus daerah2 Sheik 
oleh Inggeris Sir Rupert Hay, dalam 
menjesalkan, bahwa" perhubungan pe 

di Saudi Arabia jang dilindungi 
keterangannja pada hari Saptu 

rsahabatan jang begitu baik antara 
kedua negeri tersebut belum djuga tjukup kuat untuk mendorongkan pe- 
njekesaian bagi pertikaian tersebut. . 

tersebut mulai 
9549, ketika pemerin- 

Saudi Arabia mengirimkan 
Amir Tuki dan 69 orang serda- 

ga kekuasaan penuh 
menduduki daerah2 oase 

jang terletak" didalam 
j kesutanan Muscat. Tin- 

dakan ini oleh pihak Inggeris di- 
anggap sebagai pelanggaran ter- 
hadap persetudjuan mengenai pe- 
netapan perbatasan2  daerah2 
Sheik tersebut. - 

Oleh karena itu Inggeris. lalu 
memprotestnja, akan tetapi tidak 
Gidjawab oleh pihak Saudi Ara- 
bia. Pada achir tahun itu Ingge- 
is mengirimkan suatu detase- 
men ketjil R.A.F. kedaerak per- 
tikaian tersebut untuk mentjegah 
terdjadi pelanggaran2 lebih lan- 
Gjut. Sedjak itu pesawat2 ,,Vam- 
pire” sebentar-sebentar menga- 
Gakan penerbangan kelapangan 

terbang .Sharjah jang  letaKnja 
rpentjil didaerah pantai. 

Pertikaian 

   

Gengan 

  

Pihak Saudi Arabia kemudian 
menjetudjui untuk tidak mengge- 
rakkan pasukan2 Tuki lebih da- 
lam lagi masuk wilajah2 jang di- 
lindungi Inggeris itu, akan tetapi 
kemudian timbul soal baru, ja- 
itu adanja usaha dari pihak Ing- 

untuk melatih pasukan2 
setempat -disepandjang daerah 
pantai jang mendjadi pokok per- 
tikaian itu. Sedjak itu terdjadi- 
lah pelanggaran2 baru. atas. dae- 
rah perbatasan jang dilindungi 

oleh Inggeris itu, dan pada suatu 
ketika 'pihak Inggeris pernah 
mengembalikan konvoi2' Saudi 
Arabia jang dalam perdjalanan 
kedaerah Buraimi. 

Pemerintah Saudi Arabia se- 
mentara itu menjarankan, supaja 

pertikaian tersebut diselesaikan 
dengan djalan plebisit, akan te- 

tapi Inggeris menolaknja dehgan 
alasan, bahwa penjelesaian se- 

matjam itu adalah tidak praktis 

ceris geris 

Akan diadjukan kepada PBB. 

Pihak# Inggeris kemudian menja- 

rankan, supaja seal tersebut di- 

adjukan sadja kepada suatu ar- 
bitrage: Saran ini disokong oleh 

Amerika Serikat jang mempu- 
njai banjak konsesi minjak di 

Saudi Arabia. 
Akan tetapi Amir Faisal dari 

Saudi Arabia baru2 ini menjata- 
kan di New York, bahwa ia 
mungkin .akan mengadjukan soal 
ersebut kepada PBB. 3 

Sementara itu suatu pasukan 
Arab jang terdiri dari 40 orang 
dalam minggu ini kabarnja nam- 
pak bergerak didaerah pertikaian 
tersebut, sehingga pasukan2 Ing- 
geris lalu mengambil tindakan2 
untuk memutuskan djalan perbe- 
kalan mereka. Pembeser2 Ingge- 
ris kini pada umumnja tidak lagi 

menjembunjikan kemungkinan 
.meledaknja” ketegangan antara 
Inggeris dan Saudi Arabia ini 
mendijadi suatu pertikaian terbu- 

kaf djika soal tersebut. tidak Je- 

kas mendapatkan penjelesaian. 

Inggeris dalam pada itu menga- 

kui sangat. sulitnja kedudukan 
, Serikat dalam hal ini 

1enghendaki hantjur- 
1 Amerika didaerah 

Meskipun demikian Ing- 

h mengambil keten- 
tnan untuk “memenuhi kewadji- 
han2nia terhadap Sheik2 jang 
rhondialankan pemerintahan di- 

" sy minjak Barat 
kalangan di Lon- 

   

& 

  

reri3 

Caorah2 simber 

Demikian Se xa 

don). 
  

Presiden Sabtu 

Tiba Kembali 

Pada hari Sabtu sore 
kul 5.30 rombongan pre. 
tiba kembali di Djakarta 
kundjungannja selama 10 h : 

pelbagai daerah di Sumatera. Di la 

pangan terbang ' Kemajoran, presi 

den. disambut oleh beberapa mer 
ri, wali kota Djakarta Raja dan 

ra pembesar tinggi lainnja. 

Selama perdjalanannja 
berturut-turut — telah 

        

  

pa 

itu presi- 
MeEngUn- 

Padangsidempu- Balige sampai 
d'ss pulau Nias dan achirnja pulau 

Bangka. j 

da- 

  

Ha eributan 

Punjab 
Lebih Banjak Disebabkan 
Oleh Soal? Politik: Kata 

Nazimuddin 
PERDANA MENTERI Pakis- 

tan, Khwaju Nazimuddin hari 
Djum'at menerangkan, bhw keru 
suhan di Punjab dim permulaan 
bulan jini, Tebih banjak disebab- 
kan seal2 politik daripada soal2 
agama. Nazimuddin menerangkan, 
bahwa kerusuhan itu ditimbulkan 
oleh ,,komite perdjuangan”, jg. 
terdiri dari kaum ulama golong- 
an Aphrar. : 3 

Golongan itu berusaha menim 
buikan huru hara | supaja dapat 
menggulingkan pemerintah seba- 
gaimana mereka harapkan.. 

  
Nazimuddia  selandjutnja mene- 

rangkan, bahwa sampai saat pengha 
bisan ia masih berusaha membudiuk 
golongan itu, tetapi karena mereka 
menolaknja, maka pemerintah hanja 

#fmempunjai dua pilihan, melaksana- 
|kan kekerasan atau menjerah kepa 
da mereka. 

Golongan tadi menggunakan tja- 
ra2 jang dilarang Islam, mempropa 
gandakan berita2 palsu, memutuskan 
kawat? tilpon, membongkar djalan2 
kereta api dan alat2 lalu lintas lain 
nja. 
Diterangkan olehnja, bahwa rakjat 

Punjab merasa - ,,ketjewa dan den- 
dam”, akan tetapi pada suatu wak 
tu mereka akan ,,memudji djasa2 pe 
merintah dengan mengambil tindak- 
an terhadap 'antjaman2 persatuan 

| stabiliteit negara”. 
Mendjawab ketjaman anggota opo 

  

   

1gar sipaja djangan terganggu- 
lah apa jang disebutnja suasana 
suka damai. Sesudah itu panitya 
tsb. akan' memibitjarakan — tudu- 
1an2 Tjekoslowakia, bahwa Ame- 
rika bertjampur tangan dengan 
soal2 dalam negeri 'Tjekoslowa- 
kia, kemudian akan dibitjarakan 
tuduhan2 mengenai perang ku- 
man di Korea. Palar menjaran- 
kan supaja kedua pokok tersebu | tu 
-belakangan ini dihindari, jang 
tak boleh tidak tentu akan me- 
nunbulkan perdebatan tadjam, 
Palar menjarankan.supaja seba- 
gai penggantinja dibitjarakanlah 
pernjataan Polandia, jang me- 
ngulangi pendirian Sovjet Uni 
mengenai rumus gentjatan sen- 
djata di Korea dan mengenai 
perlutjutan sendjata, serta per- 
mintaan supaja diadakan pakt 
perdamaian antara 5. Besar. 
Palar berpendapat — dan penda- 
pat sini mendapat sokongan dari 
kalangan luas dengan tak 
usah menjokong usul2 Polandia, 
maka dibitjarakannja usul2 tadi 
dalam saat ini sudah tjukup un- 
tuk timbulkan manoeuvre2 poli- 
tik baru, dalam mana Sovjet Uni 
mungkin, akan memberi bentuk2. 
konkrit kepada utjapan2nja jang 
bersifat damai itu, kesimpulan 
ini ditariknja daripada pernja- 
taan2 pemerintah Sovjet achir2 
ini. 

  

   

       

  
  

sisi dari partai kongres, bertalian de 
ngan India, Nazimuddin menerang 
kan, bahwa ia tidak pertjaja akan 
adjaran2, supaja manusia selalu ha       
rus sabar. 

  

kaum buruh. 
  

Lapotocky 
Presiden Tjekoslovakia 

Radio-Praha pada hari Sabtu 
mengumumkan - bahwa parlemen 
Tjekoslowakia telah memilih An 
tonin Zapotocky sebagai presiden 
Tjekoslowakia untuk mengganti- 
kan mendiang Clemeni Gott- 
wald. Zapotocky sebelum itu men 
djabat perdana menteri Tjekoslo 
wakia. Ia berusia 68 tahun dan 
terkenal sebagai sahabat dan ka 
wan sekerdja jang paling setia 
dari mendiang Gottwald, 

Menurut Radio-Praha  Zapo- 
tocky telah dipilih dengan suara 
bulat oleh 271 dari djumlah 300 
anggota parlemen jang hadlir da 
'am sidang pada hari itu. Zapo- 
tocky ialah satu2-nja tjalon jang 
diusulkan. 

  

ADRIANUS DJAJASEPUTRA 
BISKOP TITULER DARI 

?.. TRISIPA. 

Padri Adrianus Djajaseputra te 
lah diangkat mendjadi biskop  ti- 
tuler « Trisipa dan Apostolis 
Vicaris di Djakarta, demikian di- 

umumkan oleh Vatikan pada ha- 
ri Djum'at. 

Selandjutnja diumumkan pula 
pengangkatan “padri John Kloo- 
ser mendjadi biskop tituler dari 
Getmanicopoli dan Apostolis Vi- 
'caris di Surabaja. 

  

  

Sumpah Nadjib 
Lebih Baik Mati Daripada Diper- 

budak Lebih Landjut 
Pasukan Inggris Akan Ditarik Dari Suez 

1 PERDANA MENTERI Mesir, djenderal Nadjib, hari Ming- 
gu menerangkan di Assouan, bahwa pemerintah Mesir dengan dje 
las mengatakan. kepada Inggeris, bahwa Mesir hanja dapat menje 
tudjui penarikan pasukan2 Inggeris, 
»Kami tak dapat mengatakan dengan pasti, apakah akan dilaku- 
kan perundingan, tetapi kami dapat menjatakan bahwa pasukan2 
Inggeris akan ditarik kembali”, demikian ditambahkannja. Djende- 
ral Nadjib mengutjapkan keterangan itu 

Moskow, pada hari 

dari daerah Terusan Suez, 

dihadapan 6000 lebih 

Kami merasa bangga, tidak mem 
biarkan kemerdekaan Mesir ditjuri 
orang. Kami lebih suka mati mem- 
pertahankan Mesir dari pada mene- 
rima baik diperbudah lebih lan- 
djut”, demikian dikatakan seterus- 
nja oleh Nadjib. 

Dan utjapannja jang terachir itu 
disambut dengan tempik sorak jang 
bergemuruh oleh orang banjak jang 
untuk pertama kali melihatnja se- 
mendjak  Nadjib memperoleh ke- 
kuasaan dalam bulan Djuli jang la- 
lu. (Antara-UP). 

melaksanakan keputusan 

Djawa 

oleh Kepala Biro Penerangan -S.. 

mengingat perawatan 7.500 orang 

nan2 itu sebenarnja dapat diper- 

diadjukan kepada pemerintah su 

baskan. 

uja ditempat2 transmigrasi, dima- 

Dikatakan untuk ini dari pihak 

dan persiapan?” selandjutnja sedang 

menghendaki tenaga dan 

mongpradja dan djawatan2 pemerin- 

raan bisa sampai Rp. 50 djuta. 

senang hati bersedia membebas- 

sebelum Vyshinksy datang, teta- Kedjaksaan dan K untuk 

demikian rupa hingga memudah- ini belum mengizinkan terhadap 

sungguh2 menghendakinja. (An- | ketertiban umum. Dari itu aatuk 

ini menu- 

mimpin2 rakjat dan pemimpin2 

PARTIKELIR SELURUH 

dirikan Panitya Kongres Pergu- 

Menurut rentjana kongres terse- 

tengahan - bulan Mei jang akan 

jang mengenai kepentingan2 per- 

lir, pentingnja bagian chusus uru 

pendidikan, pengadjaran di In- 

DIKAN PERUSAHAAN 

didapat keterangan, bahwa pada per 

SBKB - (Serekat Buruh Kendaraan 

seluruh tjabang2nja di 
Indonesia. 

konperensi “kerdja jang diadakan di 
ketika tsl 16 dan 17 Ma 

O. B. Demikian diterangkan 

U.A.D, Major Imam Sukarto 
Diterangkan selandjutnja, bahwa 

ini masih sangat memberatkan A. 
D., dan mengingat bahwa tawa- 

gunakan tugasnja untuk memba 
pembangunan2, maka telah 

paja tawanan2 jang mau dengan 
sukarela membantu negara, dibe- 

kan tanah dan ramah “ setjukup- 

na mereka dapat hidup bersama2 
keluarganja dengan merdeka. 

bemerintah telah didapat perhatian 
zang baik Pula. Maka penjelidikan2 

dikerdjakan. Tapi, kata Major Imam 
Sukarto, "sudah tentu semua 

0052, 8 
nampungan tawanan S.O.B:, “ E 

tah jang bersangkutan. Apalagi me- 
Lngingat, bahwa" uang .biaja “dalam 
penglaksanaan- ini. merupakan sai 
kesukaran pula, dan menurut perki- 

Djika keadaan keamanan me- 
ngizinkan, A. D. dengan segala 

kan orang2 tawanan i “sekaligus, Tak seorangpun menduga akan Liang Tan Sanpaaae ai ' , 
terdjadinja perkembangan? ini|ketjuali jang In kepada 

bi umum merasa bahwa hendak- @ituntut kriminil h is Tapi keadaan 
nja ditjiptakan keadaan jang se- keamanan Gidaerah2 “ sekarang 

kan  Vyshinsky - untuk bergerak |orang2 itu, baik untak peribadi- 
ketudjuan tadi, kalau Sovjet Uni | nja ataupun untuk keamanan dan 

tara-UP). sementara djalan peng aan 
jang terbaik dalam hal Tni man 
rut pengalaman, sangat dibutuh- 
kan bantuan sepenuhnja dari pe- 

partai2. (Antara). 

KONGRES PERGURUAN 

“INDONESIA. . 
Baru2 ini di Bandung telah di- 

ruan Partikelir Seluruh Indone- 
sia jang diketuai oleh Ki Sjamsu. 

F but akan diadakan dalam liburan 
besar. bulan puasa kira2 pada per 

datang. Dalam kongres itu akan 
dimusjawaratkan segala sesuatu 

guruan partikelir, antara lain ten 
tang idjazah perguruan2 partike- 

san - perguruan partikelir pada 
kementerian PPK, pembaharuan 

donesia dan sebagainja. 

MINTA SPJ. DAMRI DIDJA- 

Dari kalangan 

tengahan bulan April jang akan da 
tang akan dilangsungkan Kongres 

Bermotor) di Bandung jang akan di 
hadiri oleh 

Dalam Koneres tersebut 
akan dibi 
kutan dan 

Magelang 
ret jang lalu,'antara lain keputusan 
supaja DAMRI didjadikan perusaha 
an negara. 

AMIN TJOKROSUSEMO KE 
HAVANA DAN NEW YORK. 
Amin Tjokrosuseno, wakil ke- 

Jalam kabut tebal telah bertabra- (pala Djawatan Perkebunan, jg. 
kan dengan kapal pantai Inggris | dikirim ke Hanava sebagai ang- 
Briardene”, berukuran 538 ton |gota perutusan. Indonesia - kesi- 
lipantai Nederland. Kapal ,,Roi- (dang ILO jang akan" selesai tg. 
1e” itu tenggelam dalam waktu :28 Maret i.a.d ini, selandjutnja 
ingkat. radio ' 
kapal ,,Briardene” telah berhasil tanian untuk meneruskan perdja- 

lanannja “ke New York, untuk mengangkat 16 orang pelaut ka- “ke 
sal Finlandia itu. Seorang pelaut | mempeladjari soal tanaman tem- 

bakau disekitar New York. 

TABRAKAN KAPAL. 5 
Kapal Finlandia ,,Roine”, ber- 

'at ikuran 1085 ton, hari Djum   | Finlandia hilang. 

k -. . 

DALAM SIARAN KOMENTAR 
NJA dalam bahasa. Inggris Radio 

Sabtu menjata- 
kan bahwa kemungkinan untuk me 
ngadakan kerdjasama antara Timur 
dan Barat atas dasar perdagangan 
ig menguntungkan kedua pihak .te- 
lah-dibuktikan dalam praktijk berka 
112 diwaktu jg lalu. Komentator Ra 

erdj 
tip pernjataan2 mendiang Stalin dan 
Malenkov diwaktu jg lalu tentang 
soal itu, lebih landjut mengatakan 
bahwa ,,kerdjasama 'atas dasar per- 
niagaan persaingan setjara da- 
mai antara negara2 jg mempunjai 
sistim2 ig berlainan adalah keingi- 
nan pemerintah dan rakjat Sovjet”. 
“ Dikatakan bahwa kemungkinan   kerdjasama demikian itu telah ber dio Moskow, Leontiev, jg .mengu- 

Kepada mereka diberi- | 

Jang bersangkutan, | 

tjarakan masalah pengang- 

asama Perdagangan Timur- 

Dgn Bajonet Terhunus 
h Mobrig Sergap Sarang Grombolan 

' Digunung Paniisan 

WAHJU, RESIDEN BOGO R, dan E. Abdullah Bupati Bo- 
gor, jang sekarang ada di Bandung menerangkan kepada »Aripa- 
ra”, bahwa pihak jang berwadjib 3 hari j.b.I. telah berhasil me- 
nangkap komandan resimen ,,Tentara Islam Indonesia” Hadji Eng- 
kar Komara, dan seorang komandan T.LI. lainnja jang ber- 
nama Agus. Dari pemeriksaan jang sekarang masih terus didja- 
lankan, ternjata Komarudin itu adalah pemimpin DI. dari Tasik- 
malaja, jang kemudian ,,dipindahkan”  kedaerah Tjiandjur dan 
terus kedaerah Bogor, jaitu jang bermarkas di Tjibimbing dan ig 
baru2 ini diserbu oleh Mobrig. : 

Akan Mogok 
Hubungan K.A. Dan 
Telpun Seluruh#Su- 
matra Timur Ter- 

henti 
... (Gorr. Sendiri) 
TGL. 21 MARET P.B. S.B.K. 

A. telah mendatangi P.4 Pusat 
untuk menegaskan bahwa buruh 
D.S.M. mulai tgl. 24 Maret ?53 
akan mengadakan pemogokan. 
Pemogokan ini terpaksa diadakan 
berhubung penolakan madjikan 
untuk pembayaran gratifikasi ta- 
kun 1952. Pemogokan ini akan 

dilakukan oleh buruh D.S.M. 
ibaik jang bekerdja pada perusa- 
|haan kerefa-api maupun jang be 
kerdja pada perusahaan telepon. 
Dengan adanja pemogokan ini 
maka perhubungan kereta-api 

  

  

Mengenai serbuan  Mobrig itu, 
Residen dan Bupati" Bogor sekarang 
telah mempunjai tjukup keterangan? 
sebagai hasil ' pemeriksaan. 17 
Orang jang terbunuh digunung Pa- 
nisan Tjibimbing ita adalah anak 
buah Komarudin. Diantaranja seka- 
rang telah dapat dikenal beberapa 
Grang pemimpin T.LI. 'jaitu Lili, 
Dulloh dan Atun. 

Diterangkannia  djuga, bahwa 
markas besar T.LL. Komindemen 

g ada digunung Paniisan| 
lebih ea L- kilometer | 

. Markas itu tidak bisa 
1 djalan biasa, tapi 

tesebuah kali. Waktu 
Obrig kira2 pukul 

02.00 malam 'dengan diantar oleh 
seorang 'anggauta gerombolan jang 
telah tertangkap, menisrbw markas 
itu, maka I:k. 500- meter dari mar: 
kas tersebut diketahui oleh ..voor- 
posten”nja jang melepaskan temba- 
kan-tembakan pemberian tanda ke- 
pada markas. 

Pihak Mobrig sendiri jang dengan 
berangkang menudju kemarkas itu 
pada saat itu tidak bisa melepaskan: N er P 
tembakan, karena nistjajalah dengan | dan untuk seluruh Sumatra Ti- 
tembakan pembalasannja akan di-| mur akan terhenti. (Corr.) 
ketahui benar posisinja.' 3. : Sen La 

DISERAHKAN KEPADA SIPIL 

          

Perkelahian jang terdjadi dirmar- 

hari Djum'at menjalahkan Sov 
jet Uni bagi matjetnja pembitja 
raan tentang pengurangan persen 
djataan sambil mengemukakan 
harapan supaja Sovjet merobah 
politiknja guna kepentingan per 
damaian di dunia. 

David Johnson dari Kanada 
minfa Rusia membuktikan ke- 
inginannja untuk meredakan ke 
fegangan di dunia dengan djalan 
membifjarakan setjara sungguh2 
soal2 Korea dan pengurangan per 
sendjataan. 

Wiimont David dari Liberia 
menjatakan menjokong resolusi 
negara2 Barat jang menghendaki 
dipertahankannja , Komisi Perlu 
fjutan Sendjata walaupun komisi 
ini telah menderita kegagalan da 
lam usahanja. 

Sir Percy Spender dari Aus- 
tralia menuduh Rusia mengha- 

|lang?i usaha jang bermaksud 
mentjapai pengurangan persen- 
djataan dan mengharap diadakan 
terusnja Komisi Perlutjutan Sen- 
djata. 

Henri Hoppenot dari Perantjis 
mengemukakan harapan, Rusia 
akan | mega aditikan  usul-—baru. 
mengenai Soal pengurangan per- 
sendjataan atau mengadakan pe- 
robahan 'atas sikapnja. Dikata- 
Kan, bahwa usul2. pengurangan 
persendjataan — jang  diadjukan 
oleh Amerika, Inggeris dan Pera 
oleh Amerika, Inggeris dan Pe- 
rantiis adalah ,.realistis dan kon- 
Kuit” dan memberi kesempatan 
lass untuk pembitjaraan. 

Tetapi Henryk Birecki dari 
Polandia menjatakan, bahwa ada 
lah Amerika Serikat dan negara2 
Barat lainnja jang telah meng- 
halang2i usaha pengurangan per- 
sendjataan dengan maksud supa- 
ia kaum monopoli memperoleh 
banjak untung. 

Hari Saptu jl. perdebatan itu     kas pada umumnja adalah perkela- 
hian dengan bajonet terhunus, de- 
mikian Residen. 

Djuga diterangkannja, bahwa di 
markas itu terdapat menurut duga- 
an Lk, 150 anggauta gerombolan. 

Sebagian tugas pelaksanaan kekua 
saan militer dari keresi TS 

          
! diteruskan. Wakil Sovjet Uni, 
Valerian Zorin, dan wakil Ame- 
rika Ernest Gross, akan berbitja- 
ra. (Antara). 

  

Kebanjakan dari pada mereka ber- 
hasil melarikan diri karena telah 
mendengar tanda2 tembakan dari 
.”Oorpostennja”. ? 
Tentang pengungsian besar?an itu 

diterangkannja, bahwa itu tampak- 
nja seolah-olah  ,.georganiseerd”. 
Dugaan ini kemudian mendjadi tiu- 
riga ketika beberapa hari jang lalu 
ada sebuah gerombolan jang hen- 
dak mendatangi. tempat pengungsi 
ita di Tjipajung. Mungkin djuga di- 
antara para pengungsi itu ada kaki- 
tangan gerombolan, sebab diuga 
Komarudin dapat ditangkap hidup2 
disitu. (Antara). 

Pemboman 

  

seantero daerah perindustrian. 

  

Berita? dari front Korea menga- 
takan, bahwa pasukan2 Utara kira? Sebagai Ganti Narriman 

Dikampulkan 5 Wanita 
Pelbagai Bangsa 

tengah malam antara Sabtu dan 

Minggu telah menggempur sebuah 

pos depan PBB disebut pos ,,War- 

saw” terletak dibagian Barat. Pasu- 

kan2 penjerang -mula2 menduduki 

pos tersebut, kemudian menjerah- 

kannja kembali kedalam tangan pa- 

sukan2 Amerika tetapi achirnja ber- 
hasil merebutnja kembali. Keterans- 
an-keterangan lebih djauh tentang 
pertempuran ini” belum diperoleh. 
Dalam pada itu sebelah Barat dari 
bos .,Warsaw” pasukan2 sekutu te- 
lah mengubrak-ngabrik dua kompi 
pasukan2 Tiongioa dibantu oleh 
sebuah kompi tjadangan ketika .pa- 
sukan2 ini pada tengah malam ter- 
sebut melanijarkan serangan terha- 
dap sebuah pos depan didekat |! 

  
BEKAS ratu Mesir Narriman 

malam Senin berangkat dengan 
pesawat terbang .,,Air India” dari 
Djenewa ke Kairo, dengan tidak 
berheng di Roma. Keberangkat- 
annja ini diusahakan oleh kuasa 
usaha Mesir di Swis, Saleh Mah 
moud. Sementara itu menurut 
UP, Farouk jang achir2 ini muat 
surat kepada isterinja dalam su- 
rafkabar Italia, sudah mengumpu! 
kan sekurang2nja 5 wanita dari 
berbagai2 bangsa: Amerika, Aus- 
tria, Perantjis, Belgia, dan sering- 
kali  mengundjungi  nightelub 

'»Boite Pigalle”, jang terletak di- 
|suatu djalan di Roma, jang da- | Bunker. Dalam pertempuran ini ka- 

    

  

   

Utara Digempur 
2 Nae Nhan Dim. 

PESAWAT2 TERBANG angkatan laut Amerika jan 
dari tiga buah kapal induk pada Sabtu malam telah meia jarkan 
serangan udara jang dahsjat didaerah Chingjin, 
Selatan dari tapal-batas Masjuria. Diberitakan, 

1 udara ini adalah jang paling hebat selama enam bulan terachir 
di Korea Utara, dilaksanakan oleh kl. 175 pesawat terbang se- 
kutu. Menurut pengumuman markas-besar PBB di Tokio pesawat 
pesawat terbang sekutu telah me nghantjurkan dump2 persediaan 
perang, sebuah pabrik mesiu jang besar dan memusnahkan pula 

34.000 Djuta 

naik 

30 mil sebelah 
bahwa serangan 

Mark 
Akan Diberikan Djerman 

Barat Kepada Israel 

Presiden republik - federal  Djer- 
man - Barat, profesor Theodor 
Heuss, hari Djum' 
datangani  perdjandjian . pembajaran 
ganti kerugian Djerman kepada Is- 
rael setelah diratifikasi oleh madje- 
lis rendah dan 
man Barat, demikian 
di Bonn. 

diumumkan 

demikian Djerman Barat. 
kewadjiban2 seba 

dalam  perdjan- 

Dengan 
telah menjetudjui 
gaimana tertjantum 
djian itu. 
tentukan, bahwa Djerman Barat da 
lam waktu 12 atau 14 tahun “akan   ma: ,Djalan Hina”. (Antara— | hoa tewas dan 24 serdadu lagi men 

AFP). dapat luka-luka. (UP). 
  aa bahasa Indonesianja berna- | barnja sedjumlah 28 serdadu Tiong- 

ka 

kali2 dibuktikan didalam praktijk 
diwaktu jg lalu. 

dja bersama disamping prinsip utk. 
tidak mengadakan  tjampur tangan 
didalam soal2 dalam negeri negara 
lainnja.” Sovjet Uni tidak pernah 
dan tidak akan mengadakan tjam- 
pur tangan didalam masalah2 nega 
ra2 kapitalis, demikian Leontiev. 

Leontiev . menambahkan bahwa 
pembesar2 Sovjet menganggap ker- 
djasama antara “Timur dan Barat 

Leontiev selandjutnja mengatakan 
bahwa ,sudah barang tentu hidup 
berdampingan dengan damai serta 
kerdjasama antara negara2 jg mem 
punjai sistim2 jg berlainan itu ha- 
nja mungkin djika ada kehendak jg 
sama dari kedua pihak untuk beker 

  

yan Kynetan sa VJ   

Lembaga Kebudajaar Indonesia d 

1 Kon Batavisaseh (GenAnterhap 
atur 

  

“ 

    

Barat Adalah 

memberikan barang2 kepada Israel 
seharga 34.000.000.000 mark. 

. 

Mungkin 
itu sebagai suatu hal jg mungkin ka 
rena sedjatah sendiri membuktikan 
nja. Dikemukakannja . bahwa sebe- 
lam perang dunia kedua Rusia te- 
lah . mengadakan  perdagartgan 
luas dengan Inggris, Perantjis dan 
Amerika Serikat, sekalipun negeri? 
ini adalah negara2 kapitalis. Demi- 
kian Leontiev dalam  komentarnja 
dimuka Radio Moskow. (Antara). 

   

  

Barat. KR” 

at segera menan 

madjelis tinggi Djert 

Dalam perdjandjian itu dil 

je 

ri dalam negeri Beria dalam" si 
ang Sovjet Tertinggi di Moskow 
pada minggu jg lalu itu. Para 
penindjau di Moskow  berpenda 
pat bahwa kini memang ada ala 
san2 untuk menduga bahwa pe 
merintah Sovjet Uni sedang mem 
persiapkan 'usaha2 tertentu ke- 
arah maksud tsb. 

Barat tunggu ..tanda2 
jang lebih njata”, 

Dari London U.P. ' sementara 
tu mewartakan bahwa seruan2 
oaru dari Moskow tentang ke- 
mungkinan bagi Timur dan Ba 
rat untuk ,,hidup berdampingan 
dengan “damai” adalah petun- 
djuk2 bahwa pemerintah Sovjet 
sekarang telah mulai dengan sua 
tu ,offensif perdamaian umum” 
sesudah perdana menteri Georgi 
Malenkov mengoper pimpinan pe 
merintahan di Sovjet Uni, tetapi 
negara2 Barat pada umumnja te 
tap berhati2 dalam reaksi mere 
ka sementara menunggu2 tanda2 
jang lebih njata dari Kremlin ten 
lang kesungguhan  keinginannja 
untuk mengusahakan penjelesaian 
pertentangan2-nja dng. - negara2 Sikat Se 

Dikemukakan bahwa ' selama 
minggu ini telah datang utjapan2 
tentang perdamaian dari  Mos- 
XOw,. jang dimulai dengan pernja 
aan perdana menteri Malenkov 
sendiri pada hari Minggu jg lalu, 
ketika ia menjatakan dafam si- 
dang Sovjet Tertinggi bahwa 
stidak ada sesuatu perselisihan, 
termasuk perselisihan2 dengan 
Amerika Serikat, akan tidak da- 
pat diselesaikan dengan djalan 
damai.” 

Pernjataan Malenkov ini disu 
sul oleh djandji dari menteri luar 
negeri Sovjet Viacheslav Molotov 
kepada pihak Inggris pada Djum- 
'at malam jang lalu, bahwa Sov 
jet Uni akan mengambil tinda 
kan2 utk. membebaskan 9 orang 
interniran sipil Inggris jg sedjak 
petjah perang Korea ditahan oleh 
pihak Utara. Isjarat perdamaian 
lainnja dari Moskow ialah nota 
komisaris tinggi Sovjet di Berlin, 
djenderal Vashili Chuikov, jang 
menjesalkan insiden penembakan 
djatuh pesawat pembom Inggris 
di Djerman pada minggu jg lalu 
itu dan jang mengusulkan supaja 
diadakan konperensi antara Ru- 
sia dan Inggris untuk mentjegah 
terdjadinja insiden2 penerbangan 
serupa itu dikemudian hari. 
. Semua isjarat dari Moskow itu 
jang datangnja dalam waktu satu 
minggu ini telah menimbulkan 
dugaan2 dikalangan  diplomat2 
negara2 Barat apakah langkah2 
dari Sovjet itu hanja merupakan 
bagian dari ,.offensif perdamaian 
jang sudah dikenal itu jang di 
maksudkan untuk menina-bobok- 
kan negara2. Barat dalam suatu 
perasaan aman jang tidak berala 
san”, ataukah memang benar me 
rupakan kenjataan2 tentang ada 
nia perobahan politik luar negeri 
Sovjet. 

| Para ahli-negara Inggris 

  
dan 

. pnegara2 Eropa Barat lainnja pa 
da umumnja mengandjurkan 
kap berhati2 dan sikap ,,wait and 
see” terhadap perkembangan? 
terachir di Sovjet Uni itu, tetapi 
mereka menegaskan bahwa nega 
ra2 Barat harus tetap kersedia 
untuk menjambut tiap usaha jang 
resmi dan sungguh2 dari pihak 
nemerinah baru di Sovjet jang 
dapat mengurangi ketegangan an 
tara Timur dan Barat sekarang 
ini. Demikian tulis wartawan UP 
dari London. (Antara 

Moo Akan Te- 
mui Malenkov2 

Koresponden di Tokio dari ,Sun- 
day, Times” “hari Minggu beritakan 
bahwa Mao Tse Tung tak lama la- 
gi. akan pergi ke Moskou untuk 
mengadakan pembitjaraan2 dengan 
pemerintah Sovjet jang baru dan 
terutama dengan perdana menteri 
Georgi Malenkov,  Kabarnja ' Mao 
Tse Tung bermaksud mengadjukan 
permintaan pada Sovjet Uni supaja 
memperbesar “bantuan militer dan 
ekonomi kepada RRT. Menurut 
wartawan Inggris tadi, kundjungan 
Mao itu akan dilakukan sebelum 
kepala2 negara2 Komunis mengada- 

si- 

  

  kan pertemuan di Moskou bulan 
depan. (Antara-UP). 
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Kekalahan Dan Keme- 
nanga 1 Kes. Makasar 
Persis - 2 'PSiS 2.6: Persis — pssi 

Djateng 3-1 
DJALANNJA PERTANDINGAN sepakbola antara Kes. 

PERSIS Makasar dan PSIS Semarang jang dilangsungkan pada ha- 
ri Sabtu sore jl. dilapangan Stadion Semarang tidak begitu me- 
muaskan, karena digang 
nonton pun tidak banj 

| Oleh turunnja hudjan. Djumblahnja pe- 
seperti Minggu sore. Pertandingan ini 

berachir kekalahan jang pertama bagi Makasar jaitu 6—2, sedang 
pada hari Minggunja, Makasar dapat mendjatuhkan PSsi Djawa 
Tengah dengan 3. 

Karena litjinnia 
pertandingan pada hari kedua tidak 
begitu menarik. Rupa?nja soal ini 

  

merupakan suatu handicap bagi PER- pan dengan Suradi, 
SIS, “hingga nilai permainannja bo- 
leh dikata tidak kelihatan. Sebalik- 
nja PSIS sore itu undjuk permainan 
jang baik. Bukan sadja shortpassing 
telah digunakan, demikian pun long- 
passing jang menjebabkan garis bela 
kang PERSIS kutjar katjir. Tetapi 
permainan forsch dari PERSIS se- 
ringkali tertampak, malah kadang2 
saking semangatnja tjaranja mem- 
buru bola sehingga permainannja ke 
lihatan kasar. 

Goal - pertama dari 
telah ditjitak oleh Tjien 
disebabkan bola jang 
kan- pada Keeper Laming 

Semagang 
Hiap, 

diserah- 
(ke- 

mudian- diganti oleh Achmad) terpen . 
tal keluar. Tjing Hie dalam pertan- 
dingan ini tetap kena diandelkan. 
Suatu peluru jang dilepaskan oleh 
centervoor Makasar dari dekat ke- 
na ditip oleh Tjing Hie, tetapi dja- 
tuhnja bola tidak .djauh dan djustru 
bola ditendang ke sana-sini, dimana 
achirnja Sutte dapat membikin ang 
ka mendjadi 1I— 1. Serangan2 jang 
gentjar -telah dilakukan oleh PSIS. 
Ketika Kristiono mendapat bola, ia 
kirim umpan manis ketengah, dima 
na Tjien Hiap sudah menjediakan 
kepalanja dan angka berobah 2 
jang dipegang sampai beristirahat. 

Keunggulan dari pada PSIS keli 
hatan makin tegas dalam babak ke, 
dua. Atjapkali garis belakang Persis | 
kena dibikin kotiar-katjir oleh Kris- ' 

tiono dan Sukirno. Goal  ke- 
telah dibikin oleh 

no 3—1. “Goal ke 4 dan ke 5 
ada mendjadi bagiannja Ing Liang. 
sedang Sukirno bikin djangkap men 
Gjadi setengah losin. Dapat kemena 
ngan. ini rupa?nja pemain PSIS ti 

  

“dak- bernafsu iagi, ketika mana telah 
di kan --oleh PERSIS, dimana 
TE Sutte dapat mengetjilkan 
kekalahannja mendjadi 6 — 2. Begi 
tu sampai wasit Kunthadi memberi 
tanda berhenti angka tsb tidak be- 
robah. 

PSSI Djawa Tengah kalah 
31. 

Sedikit berbeda dari “pada dua 
pertandingan jang lampau, Minggu 
sore, PERSIS Makasar undiuk ver 
mainan baik. Speltenik kelihatan. 
binnentrionja pun boleh. Garis bela 
kangnja merupakan badja, hingga t! 
dak mudah dihantjurkan oleh PSSI. 
Sebetulnja dalam pertandingan iai 
PSSI pun tidak undjuk permainan 
dielek. Hanja Tomo jang dipasang 
sebagai spil ada dibawah vorm. -B: 
gian tengah dan belakang jang ma- 
2 baik Marmo dan Tiong Hie, se 
dang keeper Suradi kurang safe. 8: 
gian voorhoede seringkali main shar: 
passing dan penjerang PSSI dihadap 
off-day. Kita tjatat 3 tembakan jan: 
mengenai gawang diluar kemampi 
annja keeper Achmad. Dalam babsi 
pertama PSSI seringkali menguruns 
lawannja, tetapi karena  rapatni: 
pendjaga'an PERSIS, maka goal ti 
dak dapat tertietak. 
Dialannja pertandingan tjukup berse 
mangat. Figthing spirit Makasar k 
bih unggul. : 

Residen Semarang telah 'melaku- 
kan tendangan bola pertama. Begitu 

pertandingan dimulai, kita lihat per 
mainan bersama jang baik dari fi- 
haknja PSSI. Baru sadja pertanding 
an berdjalan beberapa menit Sume 
di dapat merobah .scoringboard 1 — 
0. Duga'an orang PERSIS akan di 
tiukur banjak oleh PSSI nistjaja me 
leset. Sepandjang permainan ini PER 
SIS. main dengan penuh spirit, hing 
ga voorsprong 1 — 0 itu tidak ber 

  

PERUSAHAAN SABUN DLM 
. KESULITAN. 

P.P.S.S. (Perserikatan Perusahaan 
Sabun ranting Semarang) jang me- 
wakili 18 perusahan sabun dan mem 
punjai 193 orang buruh, dalam ra- 
patnia baru2 ini telah menerima bz 
ik sebuah resclusi, jang antaranjz 
menjatakan, bahwa perusahaan sa- 
bun di Semarang kini mengalami ke 
sulitan, karena bahan2nja sangat 
tinggi hargania dan tidak sesuai Is 
gi dengan keadaan. Umpamanja har 
ga kelapa miniak dalam tahun jang 
lafu telah meningkat “dari Rp. 2,25 
sampai Rp. Ta tiap2 kg, caustic sc 
da dari Rp. 1,25 mendjadi Rp. -21,1( 
demikian pula Mpah2 buruh jakn 
dari 15 sampai 2076. 

Untuk sekedar mendjelaskan bet: 
pa beratnja harga2 jang  meningka' 
itu bagi perusahaan sabun, oleh : R 
S.S. diberikan kalkulasi - men 
pembuatan 10S kg sabun kwa iri 
14, jang membutuhkan Rp. 401,60 
jakni untuk 68 kg. kelapa minjal 
db ealak Rp. 294.10, Rp. 31,50 ur 
tuk 15 kg caustic soda, Rp020 
untuk kertas tjetak dan Rp. 25.— 
untuk upah buruh. “Djuga dinjata- 
kan, bahwa “berlakunja padjak psi 
Gjualan dianggan berat bagi mereka. 

Oich karena kesulitan? ini, mak: 
diputuskan untuk mendesak kepad: 
kementerian perekonomian supaj: 
meraperhatikan soal ini dan meng 
hendaki pula supaja perusahaan? sz 
bun diberi pembagian minjak kelapa 
atas, dasar harga kopra seperti jang 
diberikan pada perusahaan margarine. 

' Achirnja diandjurkan kepada peme 
rintah supaja export kopra keluar ne 
geri sedapat mungkin disesuaikan de 
ngan kebutuhan dalam negeri. 

  

lapangan, maka djalan lama. 

t 
t 

Sukir- ' 

Suatu troughpass. bal! 
telah diterima oleh Situmorang. Sete 
lah Tomo -kena diakali dan berhada 

ia bikin Suradi 
tangkap angin 1 — 1. Beberapa ka 
li kita tjatet permainan bersama jg 
baik dari PERSIS, tetapi sebegitu 
djauh Suradi masih berhasil meng 
hindarkan kekalahan. Seringkali ki 
ta lihat Tomo terlalu kebelakang, 
hingga offside sisteem jang hendak 
didjalankan oleh Kong Lieh dan 
Beng Gwee gagal jang menjebabkan 
bahaja didepan gawang PSSI. Suatu 
ren bagus dari Rabikin kena dibikin 
pula oleh keeper Achmad dengan 
djatuhkan “diri. Terus menerus ben- 
teng Makasar digempur setjara he- 
bat, tetapi kans jang baik terbu- 
wang pertjuma atau kena disingkir 
kan oleh Persis. Achirnja didalam 
suatu penggerebegan didepan doel 
Djawa Tengah, Nasartudin dapat me 
besarkan kemenangan mendjadi 2 
1, ketika ia kirim peluru dari sam 
ping. Dengan angka ini para pemain 
turun minum. : 

Begitu babak kedua dimulai, Dja 
wa Tengah mengurung benteng Ma 
kasar, tetapi semua peluru jang dile 
paskan tidak mengenai sasarannja. 
Achirnja Makasar dapat. memetjah 
kan kurungan tsb dan suatu penje- 
rangan telah membawa hasil dengan 
ditjetaknja goal ke 3 oleh kiri dalam 
ketika tendangan bebas diambilnja, 
berhubung tindakannja Kong Lieh. 
Semestinja goal ini dapat ditjegah 

'oleh Suradi, karena dari djarak dja 
Luh: 

Sampai wasit memberi tanda ber 
henti, angka tetap 3 — 1 untuk ke 
menangannja Makasar. 

Pasangan dari kedua belah fihak 
sbb: 
PERSIS Makasar : 

Achmad 

   

Mana 
Hasannudin ' Lahimba 
Situmorang Said 

Nasarrudin 
Oo 

Sutte 
Zainuddin 

Mamang 

Nur 

Sumedi 
Rabikin Kok Bie 

Tiong Hie Tomo Marmo 

Beng Gweee. Kong Lich 
Suradi 

PSSI -Djateng : 

Hirlan 
Harto 

  

UMS — CHUNG HUA 2—1. 
Dalam ertandingan — kompetisi 

Persidia kelas utama antara UMS 
dan Chung Hua jang berlangsung 
pada hari Sabtu sore jbl. di Djakar- 
ta berkesudahan ?—1 untuk keme- 
nangannja UMS. 

Pertandingan kompetisi 
antara HBS — Maluku 
kan oleh HBS dengan angka 

Antara Bakti dan CTU 6—i 
Setia Horas 24. 

PPSS PESIAR KE SOLO 
Meskipun sedjak pagi hari Ming- 

gu hudjan terus menerus tiada hen- 
tinja, ternjata perhatian. anggauta2 
Persatuan Penggemar Sepedamotor 
Semarang. terhadap pic-ni Sole, 
“dak mengetjewakan. ! djam 
7.35 pagi kemaren - berangkatlah! 
fari Stadion Semarang 

kelas 

Sl, 
dan 

    

   

pelan 
ke 

    

uantuk pesiar dan mengadakan - de-! 
monstrasi-rit dikota Bengawan.  Pa- 
la djam 9.30 rombongan sampai di 
Kartosuro, dimana sudah siap 109! 

pengendara sepedamotor dari Solo 
1Intuk menjambut kedatangan teta- 

mu-tetamu dari Sem Rombo- 

agan lalu berarak man 

jung Balaikota Solo. di 

xan 
meriah. Diantaranja, ta 

  

ara 

              

  

senan Tebe 
Kemudian diadakan 

“It” putar kota Su 

kurang lebih 115 dj 

lalu diadakan rapat 

sersatuan para penggei 
di Solo jang seteru 
sat berhubungannja 
Semarang dan PPSJ Fog 

sore rombongan - dari 

kembali di Semarang . 

mat. 

KOMPETISI PERTJAS, 
Kesudahannja kompetisi PERTJAS 

jang dilangsungkan pada tz. 22 Ma- 
ret 1553 digedung CHTCS Sema- 
rang antara regu Mammouth dan 

Kuda Putih berachir 5”2—114 bagi 
Mammouth. Antara Gadjah dan 
Kuda Hitam 4—3 untuk Gadiah. 

PENGGELAPAN BARANG2 
PERHIASAN RP. 4500, 

Didapat kabar, njonja S5. ting 
zal di Kp. Karangtempei Djaksa 

38 telah ditahan oleh fihak jang 

a koerwadjib, karena dituduh belum 
ama berselang telah menggelap 

tan barang2 perhiasan miliknja 
Dumilah di Kp. Barusari 276. Ba 
'ang2 ini berharga Ik. Rp. 4500,- 
dan dapat disita oleh Polisi dita- 
igannja L.H.Tj. Kranggan: Ba- 

rat. 

PENJAKIT MENULAR 
Menurut daftar penjakit me 

yular dari Djwt. Kesehatan Kota 
lari tg. 8 s/d 14 Maret, djum 
lahnja penderita pelbagai penja 
kit menular sbb.: 

Typhus abd. dari 

mendjadi 23 orang, 3 antaranja 

sembuh: Paratyphus A dari 9 
orang mendjadi 10 'orang, : Para- 
yphus C tetap masih, 2 orang, 
Diphtherie dari seorang mendja 
lk 3 orang, satu antaranja sem 

uh. 

        

Kemaren 
Semarang 

dengan 'sela- 

    

22 orang   

1: 
dimenang- | 

58. pengen-! 
Jara sepeda anggauta PPSS ke Solo 1 

| 

  

i 

  

Sokong Spj Png aanA 

  
i 

  

  

du mana sebagian besar di 

Kiat Tjoan, Sdr. Koo Dicen 
Sdr. 
Sdr. 
Kok Liang, 
ngan/ Perbendaharaan: 
Kiem Koei, 
Sdr. 

(Sosial 
Siang, 
Amin Rahardjo. 
Bawono, 
R. Soewarno Amindjojo. 

langgang kepanduan: 
berita: 17.45 Sweet musik: 18.00 Du 
nia olah raga: 
keluarga 

djauan luar 
Oonghoa modern: 
beri 

Musik djuga kenal sedjarah: 
Berita bau sastro Djawa: 21.05 beri 
ta bahasa Djawa: 21.15 Atjara esok 
hari: 
Irama gembira: 2 
22.15 Gema malam O.K. Sederhana 
23,00 Tutup. 

Me 
| Sasana 

Dalam Pikaran.$ 

Kemis tiba di Malaga" 
kan, bahwa selain dari 
Ternate dan Ambon. Yaa aja la Ka dapat 
kembangan dida en 
pandangan2, Ba Et da mendasar» Tn dari djauh tidak 

embangan poli- | mewudjudkan proporsi jang t 
tik Sulawesi Selatan dimana bebera 
mendjadikan Sulawesi Selatan 
ngatakan, bahwa soal pembagian 
tidak dapat dibitjarakan setempa 
ruh daerah Indonesia. 

Klseviers: 

Dinas Rahsia KNIL Djadi 
Warganegara Belanda 

MINGGUAN Belanda ,,Else- 
viers Weekblad” jang sangat ber 
haluan kanan, telah membitjara 
kan kedudukan bekas anggota2 
KNIL dan telah minta perhatian 
pemerintah Belanda terhadap 
orang2 jang disebutnja ,,mereka 
jang telah diselamatkan”. Orang 
orang jang telah ,,diselamatkan” |, 
ita ialah mereka jang telah men 
djalankan dinas rahasia atau di- 
nas mata-mata bagi kepentingan 
KNIL. Mereka itu menurut ,,EI- 
seviers” bertahun2 Jamanja telah 
melakukan tugas2 jang berbahaja 
bagi Militaire Inlichtingen Dienst 
KNIL dan pada waktu penjera- 
han kedaulatan, untuk keselama 
tan mereka, mereka itu telah di 
pindahkan ke Nederland. 

Selandjutnja oleh Elseviers di 
kemukakan, bahwa dalam  per- 
djandjian KMB Indonesia telah 
mengakui hak orang2 itu untuk 
mendapatkan pensiun, uang tun 
djangan dan tundjangan jang di 
sebut ,,kortverband-toelagen”. Te 
tapi sekarang Indonesia hanja ber 
sedia membajar orang2 itu jang 
ada di Indonesia. 

Elseviers membela orang2- 
telah ,,diselamatkan” itu, supaja 
mereka didjadikan sadja warga 
negara Belanda. Sesudah itu ma 
Ka pembajaran kepada mereka 
dapat dilakukan di  Nederland 
atas dasar perdjandjian KMB. 
Demikian Elseviers Weekblad, 
menurut wartawan ,,Antara” di 
Nederiand. 

ig 

  

PEMBERIAN KREDIT DI 
DJAWA TENGAH. 

Hingga 'kini di Djawa Tengah 

                

  

la t Negara 
| Malam. ... 

pe Es mengata- 
Menado, 

Getihat sendiri per- 
mempersegar 

k dikota ini ingin 
Sana Natsir me- 

esuatu daerah 
Hb 'kesetu- 

berapa ND 
satu opinsi oto) 

Nan ain herindeli 
t2 ag asalan 

    

demik ian 
"ah j 

fo Aa ana diperda- 
| pat pembagian “daer 
|sarnja. : 

Natsir mengatakan, bahwa kabi- 
netnja dulu memang punja  rentja- 
na untuk selesa ae soal2 “keama- 
nan di Indonesia, tapi pelaksanaan 

Inja tidak selesai. Kabinet sekarang 
melandjutkan Har mn jg du- 
lu itu, tapi tentunja pelaksanaannja 
didasarkan pada p ska embangan  se- 
karang. Pada Koknja a, demikian 
Natsir, soal keamanan adalah lebih 
mendalam dari p sendjata. Ka- 

annja harus pula rena. itu penjelesa 
soalan: sendjata. lebih luas dari p 

'Ditanja dasar an jg dipakai Ma 
sjumi untuk tidak menjetudjui pem 
bukaan kedutaan Mn di Mos 
kow pada tahun ini, Natsir menga 
takan, bahwa pa aa adalah soal 
pemerintah dan adalah tidak -baik 
mengikat pemerintah untuk soal itu 
dengan waktu. 

Ketika ditanjakan bagaimana 
pendapatnja tentang pidato Presi 
den di Amuntai dan reaksi Kijai 
Isa Anshary mengenai pidato itu, 
Natsir mengatakan, bahwa lepas 
dari aksi dan reaksi itu kita ha 
rus pandang persoalan dalam hu 
bungan jang besar. 
tidak awas seringkali kita 
gunakan istilah jang susah dipa 
hamkan oleh lain orang, hingga 
dengan demikian i Nan itu me 
nimbulkan kekeliruan paham. Ka 
rena itu sering eri 1g memandang 
Islam dan nasional itu merupakan 
antagonisme. pandjang penge 
tahuan saja, delilean Natsir, se 
tiap negara jang merdeka dan di 
atur oleh bangsanja sendiri, ada 
lah negara nasional. Dapatkah 
dikatakan Pakista Mesir jg 
terkenal negara Islam itu bukan 
nasional ? Didunia ini tidak ada 
negara internasional selama ma 
sih ada batasnja masing2. Demiki 
an Natsir. 

Selandjutnja atakan, - bah- 
wa pikiran2 sekarang, terutama" 
dikalangan .intelligensia banjak 
dipengaruhi oleh sareratng Barat, 
terutama tjeritera2 jang 
ngan dengan sedja 13, 2 rang Sa 

meng 

1.   baru tertjatat S perusahaan jang ' 
mendapat kredit dari Jajasan | 
Kredit Daerah masing2 sebesar 
antara Rp. 2.50(7— sampai Rp, 
4. 000,— 1 

Seperti dikabarkan J.K.D. Ta 
iai djalan sedjak achir 1952. dgn : 
stootkapitaal Rp. 5.000.000,—. 

Sebelum itu pemberian kredit 
pada pengusaha? nasional diatur 
Oleh apa jang disebut C. IL. K. 
(Crediet Industri Ketjil) dan J. K. 
(Jajasan Kredit) dan achirnja J. 
K. D. (Jajasan Kredit Daerah) 
ini jang merupakan ,,sentralnja”. 

Menurut tjatatan sedjak ber- 
dirinja C.LK. telah memberikan 
pindjaman pada 305 orang pengu 
saha sedjumlah Rp. 2.466.350,— 
tetapi pada. achir tahun 1952 ba 
ru Lk. 259460 jang dibajar kemba- 
KA   Sebab2nja pembajaran kemba: 
li tidak lantjar, menurut kete- | 
rangan, karena keadaan jang me 
mang sulit dialami oleh perusa- ! 
haan, misalnja perusahaan batik | 
Selo jang pengusahanja terpaksa 
menutup perusahaan karena gang 
guan keamanan, karena kekurang 
an bahan2 d.I.I. 

Ketjuali itu ada sementara pe- 
mindiam2 jang memang tidak 
djudjur” dan terhadap mereka 

i terpaksa diambil tindakan se 
perlunya, : 
Tentang perkreditan jang dila- 

. kukan pada er JK. sam- 
ai achir tahun 1952 tertiatat pin 

diaman sebesar Rp. 446.500.--- 

      

minta oleh pengusaha2 nasional 
didaerah Banjumas, Kedu dan jg 
paling rendah Pekalongan. Pem- 
bajaran kembali jang paling baik 
tertjatat Pekalonyan . dan Solo 
dengan masing? tiada mempunjai 

"tuntnskha: Ant. 

SUSUNAN  PENGURUS 
ORBU. 

Berdasarkan hatsil rapat pembu- 
kaan stembiliet jg dilakukan pada 
tanggal 18 Maret 1953 telah terben 
tuk susunan Pengurus ORBU Tja- 
bang Semarang untuk tahun 1953/ 
1954 sbb.: 

Sekretaris2 

  

Sdr. Koo 
Ting, 

Oci Liong Djwan. Organisasi: 
Lauw Hoen Dice, Sdr. Tjan 

Sdr. Bawono.  Keua- 
Sdr. Tan 

Sdr. The Kism Shia. 
Oei Tiong Liang. Perb./ Upah 

Ekonomi): ' Sdr. Be Kiem 
Sdr, Tjan Hck - Sioe, Sdr. 

Pend./Pen.: Sdr. 
Sdr. Ting Ping An, Sdr. 

Umum: 

  

SIARAN R.R.I. SOLO 
Senen 23 Maret 19535 
Djam 17.00 Pembukazn: 17.05 Ge- 

17.39. Warta 

18.15 Seni karawitan 
RC: 19.00 Tanda waktu: 

19.10- Ibu kota hari ini: 19.15 Tin 
negeri, 19,30 Lagu2 Ti 

20.00 Sari warta 
a 20.05 Siaran Pemerintah: 20.30 

21.00 

  

  

21.20 Ta bersama: 21.35 
22.00 Warta berita:     

lib, hingga apabila 
aegara Islam, 
Gimukanja nenSaa 
lam tjeritera M5 
ka beranggapan, 
islam tidak me 
kinan hidup bagi g 
bukan Islam 
nafas karena 
istilah2 jang 
ngertiannja, Latar 
bahwa menurut 
jang wadjib dilaksa 
perdjuangan ini t 
azas: 5 Ni 

Pertama: kejakinan beragama 
itu tidak. dapat tertjapai dengan 
paksaan: kedua: memanggil ma: 
nusia kedjalan jang benar hanja 
dapat dilakukan dengan panggi- 
lan dan seruan Jang bidjaksana, 
didikan dan pertukaran pikiran 

:jang sehat, ketiga: menentukan 
“buncan dengan orang2 ig bu 

ikan Islam untu entjari titik 
vertemuan dan hubungan jang 
baik Aa persamaan untuk. me 
manggil manusia tidak  menjem 
bah selain dari Tuhan: ke-empat: 
etiap Muslimin djib . diperta 
ruhkan diiwa untuk melindungi 
rumah2 ibadat senerti geredja2 
biara2 dan mesdjid2. £ 

ia ta ajangiah 
jang ada da 
malam. Mere 

ha kan kemung 
oloi ongan2 jang 

Kerak a jang s 
Tg engaruhi ah 

ditangkap pe 
mengetahui 

djaran - Islam. 
nakan dalam 
Lin dari 4 

SOKONGAN JAJASAN 
17 AGUSTUS. | 

Oleh Jajasan 
ketuai oleh Residen 
dikeluarkan uang 
untuk disokongkan 
pa guru jang me 
rombolan, a.l. 9 
ran, 

Milono akan 
banjak Rp. 609 
kepada bebera- 

djadi korban ge- 
Susukan 

“ ! 

8 kuat da-| 

  

Karena kalau 

berhubu | 

sebut / 

“adjararr: 

—-Obat Umur Pandjang - 
Pn Pagi Terus 

man Magelang, 

“pi. 

dibawah sinar matahari. 

  

Sa 

"dahului meninggal dunid.   

Smk 

DAERAH KAWEDANAN 

Te 000.—, akibat aksi 

pada hari Rabu jl. 
nja gerombolan M.M.C. 

duk ditaksir Rp. 90.056 dan Rp. 

mi memberikan keterangan, 

rampokan tsb. terdjadi dan diker 
djakan sampai 
orang bersendjata, 
ka2 jang kita dapatkan. . Dalam 
bulan2 Djanuari terdjadi peram- 
pokan kepada 5 buah rumah dgn 

kerugian Rp 1.500.-—: - Pebruari 
5 rumah Rp 9000-—, Maret 13 
rumah Rp 4.800.—, April 10 ru 
mah Rp 14.000.— Mei 30 ru- 
mah Rp 4.500: Djuni 95 rumah 
Rp 36.000.— Djuli tidak terdja 
di, Agustus 1 “rumah Rp 300.—: 
September 9 rumah Rp 6000.—: 
Oktober tidak terdjadi,  Nopem 
ber 149 rumah Rp 90.056 dan 
Desember ada 147 buah rumah 
kerugian penduduk sebesar 
Rp 130.073.— 

N 
Melenjapkan anasir dari 

grombolan. 

Untuk lebih ” mengentensiveer 
gerakan2 mengembalikan keama 
nan, maka sedjak pada tgl. 2 Ma 
ret jl. setelah terbentuknja ge 

4 “.Udowinangun, penduduk desa Daud 
kini telah mentjapai umur 106 tahun. Pengliha 

tan masih terang, belum 'mendjadi pelupa, pendengaran masih ba 
ik, tapi giginja sudah habis. Menurut keterangan, ia dahulu per 

nah mendjadi kepala desa dan bekerdja sebagai pesuruh dikantor 
“ketjamatan Borobudur. Jang menjebabkan 

. Udowinagun katanja setiap hari bangun djam 4.30 pagi, 
membersihkan badan bersembahjang subuh, kemudian minum ko 

Antara djam 07.00 sampai 08.30 pagi mendjemurkan diri 

|. Ia mentjangkul masih kuat dan hidupnja dipensiun oleh anak2 
“nja jang bekerdja dikalangan pemerintahan. 

Grabag Suu 
Hasil Bagus Gerakan2 ,,Tritunggal” 

(Oleh: Pembantu Kita) 

dalam bulan Nopember:1952 dengan penjerbuan 
huah rumah2 toko dan bulan De:ember sehingga ' kerugian pen ndu 

Dalam hubungan ini pihak res | 

pel 

berdjumlah 200 | 
menurut ang | 

Sembahjang Subul 

kewedanan Sala- 

umur pandijang, itu, 
lalu 

Isterinja sudah men   
dah Aman 

“Grabag kabupaten Magelang, ru 
panja dalam waktu jang achir2 ini mengalami pen Daan S0 
tama tahun 1952 didaerah katjamatan Grabag sadja,- ay 
42.000 penduduk telah mengalami kerugian sebesar : 

gerombolan Merbabu Merapi Cap 
terdjadi beberapa kali perampokan dengan memasuki 465 
rumah. Dalam penindjauan pembantu ,,Suara Merdeka” di Gra' 

memperoleh keterangan, bahwa mengganas 
didaerah itu, ternjata jang 

merampok 

130.073. 

—..... 

Tak Ada Wani- 
ta Telandjang 

Untuk Menentang Pen 
traktoran: Keterangan 

Patih Hadjat 

PATIH Tandjung Pura di 
bupaten Langkat Sumatera 
mur A. R. Hadjat, dalam suatu 
keterangan jang disampaikannja 
kepada pers telah membantah be 
rita2, seolah2 tatkala dilakukan 
pentraktoran ditanah2 petani 
Sitjanggang, ada lima orang 
um ibu jang bertelandjang 2 

ju- nja 
Rakjat 
Apa J 
Alat2 | 

DARI 

   

teamanan 

  

bra angi) term 
bata setjara 
ma bulan 
dari 1.000 
bondong:-t 
nda: 
kete 
ana ah ah dai 
jak pada nggal 20/21 Djanuari 

'besar2an 

  

    

, menin ngkatnja 

  

   

  

Pentjurian ka aju jang  dahulu- 
nja hanja “laku ikan oleh gerom 
bolan dari 10 hingga 20 orang, 
sesudah Ha lilakukan setjara be 
sar-besaran “oleh ratusan. orang 
bersama- sama. . Menurut tanda2, 
pentjurian kaju setjara besar2 an 
itu diorganiseer oleh gerombolan 
grajak dari MMK (Merapi Mer 
babu Kompleks). 

Sesudah diadakannja 
Tritunggal sedjak tgl. 20: Pebrua 
ri jg lalu eh pihak militer te 
lah dibentuk suatu pasukan chu- 
us untuk Ni abujanta as pentjuri 

kaju ab 
Dengan  dibentuknja pasukan 

jang chusus untuk memberantas 
pentfurian. kaju itu, maka pen 
tjurian2 Ka telah banjak ber 
urang. Tetapi sementara itu pe 

ngawasan mas bih terus dilakukan. 

    

  

Operasi 

Perubahan siasat 
bolan MMK. 

Menurut #statistiek kriminaliteit 
didaerah Bojolali selama tahun 
951 dan 1952, nampak adanja 
uatu perubahan siasat jang dila 
ukan oleh gerombolan2 grajak 

didaerah MMK 
 Djika dalam 

gerom 

tahun 1951 akti- 
teit mereka, mereka tudjukan 

terutama untuk perampokan dan 

| Akan 1 erdjadi 
Ditarik 

K JANG berwadjib diper 
achir2 ini i didaerah hutan Telawah (iala 

termasuk wi Bajak kabupaten Boj al terdja 
dan »georganiseerd”. Menurut taksiran sela- 

Djanuari dan Pebruari jang lalu tiap harinja tak kurang 
tang kaju djati jang ditjuri dan 

ketempat2 lain untuk did 
ang Nata kedaerah Magelang, Salatiga, 

pentjurian 
uhnja asisten wedana 'Kemusu       Perampokan Kaju 

“YHut tan Telawah Di- 
Setjara Be sgr2 -an 

i jang lalu. 

lakukan oleh 
| tidak bersendjatakan sen kan sering 
djata api. 

Djuga te 
rombolan2 
menghadapi 
puran jg 
bar pula, 
anggota2 

dikalangan 

tentara. 

Gerakan 
telah selesai 
ialah fase 
nerangan 
duk. 

pengaruh2 
ngembalikan 
kepada alat 
dan member 
penduduk, 
diam sadja 

rasi terhadap 
ka gangguan2 
mungkin ters 

Sesudah 
selesai,     ratib untuk menentang pentrak 

ran itu. Seperti dikabarkan, : 
traktoran itu mendapat reaks 
dari pihak tani jang mendiami 
tanah2 tsb. 

Dalam hubungan ini, Hadjat 
katakar, bahwa sebagai seoran g 
waki! Pamongpradja ia hadir u 
tuk melihat situasi ketika itu. 

Sehingga dengan begitu ia “ace 
kan bahwa. berita tsb. diatas jg di   rakan Tritunggal” jaitu Tentara, 

Polisi dan Pamong Prodjo keada 
an disekitar MMC. daerah Gra 
bag sudah aman kembali. Kam 
pagnje penerangan serentak telah 
diadakan dengan maksud untuk 
melenjapkan anasir dari pitak 
gerombolan jang merugikan 
gara dan rakjat. Ketjuali Pena 

  

Jangan lesan djuga dengan . pertun : 
djukan bioskoop ketika tanggal 5 | 
Maret - “kundjungan: . penonton 
tidak kurang dari 12.000 pendu 
duk. : 

Diberi pengampunan. 

Diandjurkan pula, bilamana ada 
golongan jg sudah pernah memban 
tu atau mempunjai hubungan dgn. 
gerombolan, supaja menjerahkan di 
ri kepada pihak Tentara, polisi atau 
Pamong Prodjo dengan batas wak- 
tu mulai tanggal 18 Maret sampai 
achir bulan. Mereka akan diberi 
pengampunan dan tidak akan di- 
tuntut, tetapi kalau tidak mengin- 
dahkan peraturan tsb, ternjata me- 
nurut penjelidikan bersalah akan di 
ambil tindakan. Sementara itu dari 
kalangan resmi diterangkan djuga, 
maka dengan adanja gerakan ..Tri- 
tunggal” itu, kaum pedagang semu 
la meninggalkan Grabag sekarang 
sudah banjak ig kembali, sawah 
dan ladang sudah dikerdjiakan seba 
gai biasa dengan tidak ada rasa ke 
gelisahan. 

  

Pembangunan di Grabag kini su- 
dah dimu'ai. misalnja di beberava 
desa diadakan pembandinzan 
umum, gedung? didalam kota js ta 
dinja rusak akibat clash kedua, se- 
karang sudah didirikan lagi. 

      Asustus jang di-! 

Unga- 

Telpon Redaksi 
Suara Merdeka” 
Semarang 1228   
  

muat sementara surat kabar di 
dan sedikit banjak ada jg memberi- 

kan gambaran jg mengelirukan. 

Seperti diketahui, pentraktoran ta 
nah di Sitjanggang itu terdjadi pa 
da tgl. 17 Maret jg lalu dan men: 
dapat reaksi dari kaum tani. Djug 
ia katakan kekeliruan. tentang ber 
ta2 jg mengatakan, seolah2 Gn 
orang kaum ibu jg dipukuli ketika 
itu oleh polisi hingga pingsan: 

Mengenai demonstrasi kaum" tan 
ke Tandjung Pura tgl. 18 Maret jl. 
Hadjat katakan, bahwa jg datang 
kekantor Wedana ialah Ik. 
orang petani dan bukan 2.000 
orang. Sebagian dari kaum tani jg 3 

berdemonstrasi ini dikatakannja ada 
wanita dan anak2 

(Antara 
lah terdiri dari 

Perkara 

Affandi 
Diundur Tg 28 Maret 

SETELAH PEMERIKSAAN 
lima kalinja jg dilangsungkan hari 

Sabtu oleh Pengadilan Negeri Ban- 

dung terhadap perkara Affandi 
Ridhwan ternjata belum selesai, : 
ka pemeriksaan selandjutnja di ur- 
durkan lagi sampai hari Sabtu 
Maret ig akan “datang. Ketua 
Harsojo menerangkan, bahwa 
ling sedikit harus diadakan satu ka 
li sidang terbuka, sedang perminta- 
an terdakwa untuk mengadakan 
dang tertutup oleh ketua tetap di 
diawah belum bisa diputuskan 
menjatakan, bahwa dari hasil Ag 
riksaan serta surat2 jg sudah d 
riksa sebenarnja sudah dapat didi 
tuhkan putusan. Tetapi, kata ketu 
saja menghendaki supaja pemer 

ke- 

    
  

AKA DI NOT enaful 

  

SOLO 
SRAGEN MINTA EDILr. 
Baru2 ini oleh pemerintah dae 

rah Sragen telah dimadjukan per 
mintaan ' kredit ' kepada Jajasan 
Kredit daerah insi  Djawa 
Yengah an 100.000,—, 
uang mana tuhkan untuk 
mengusahakan perkebunan serat 
nanas dida eat sebut. 

Luas pe Ska nan ini lebih dari 
2.500 hektar dan pada waktu ini 
sedang ditanami dengan serat na 
nas seluas I.k. hektar. . Ba- 
njaknja serat nanas jang telah di- 
tanam ada L.k. juta pohon. 

Pada waktu ini perkebunan ter 
sebut tiap2 bulannja men ghasil- |P 
kan serat' sebanjak 30 ton dan 
uang jang diperoleh dari -hasil: 
pendjualannja adalah kurang le- 
bih Rp. 150.000.— 

Menurut keterangan  fihak jg. 
bersangkutan, pengeluaran sebu- 
lannja adalah Rp. 35.000,—, 

Berhubung gan permintaan 
kredit ini, ne ana Sujoso, 
jang dip perbantu kepada gu- 
bernur Diawa T Agan baru2 ini 
telah Menadakan” kundjungan 
ke perkebunan tersebut. 

Dapat diberitakan 
diut, bahwa baru2 
rima tawaran 1 
Ia perkebunan “1 

in tetapi kain 
angkutan ditolaknj 

  

lebih lan- 
telah dite- 

“jepang supa- 
didjual Handa 

tak jang ber- 

  

MAGELANG 
71 TAHANAN DIPINDAH KE 

NUSAKAMBANGAN, 

  

Berita terlambat dari Mage- ! 
lang mengabarkan, bahwa dalam 
minggu jang lalu 71 orang taha- ' 
nan dirumah pendjara Magelang 
telah dipindahkan ke Nusakam- 
bangan Tjilatjap. Menurut kete- 
rangan, mereka, terdiri dari 
orang2 jang tersangkut dalam 
peristiwa pemberontakan bekas 
bataljon 426 dan gerakan gerom- 
bolan dari Merbabu Merapi Kom 
pleks. 

WONOGIRI 
KONPERENSI B. 

    

Teh 

Dari fihak pimpinan B. T. 1. 
tjab. Wonogiri didapat  ketera- 
ngan bahwa dengan akan diada 
kannja konggres B.T.I. di” Dja 
karta, B.T.I. Wonogiri besok tg.   

|rensi ini telah ditentukan wakil2 

29 bulan ini akan mengadakan 
konferensinja 'untuk menentukan 
suara pada Konggres jang akan 
datang Untuk menghadliri konfte 

dari Koordinator, jang telah mem   punjai anak2 ranting pada tiap 
| Kelurahan2. 

saan dilakukan dengan Aan 

s 
ta 

2
 

penggedoran, maka dalam tahun 
52 jang lalu aktiviteit itu lebih | 

lebih ditudjukan kepada pembu | 
nuhan, pentjulikan, pembakaran 
rumah dan penganiajaan. ! 

Dengan ka2 dapat dinjata ' 
kan, bahwa dalam tahun 1951 te | 
lah rda 2 kali penggedo | 

n, 5.678 ekor lembu hilang, 19 
pembunuhan, "3 pentjulikan dan 
idak ada dilakukan pembakaran 
Pn serta penganiajaan berat, 
dang dalam tahun 1952 telah : 
Tg 952 kali pera Pakan 

ekor lem 2 hilang, 43 pem 
nuhan, 9 pentjulikan, 2 penga 

niajaan beat dan 175 pembaka 
rumah. 

Njata bahwa aktiviteit gerom 
Kam 2 dalam tahun J952 

9 lalu terutama ditudjukan ke 
Ha on Tn Stan an moreel rakjat 
dengan perbuatan? terrornja' itu. 

Akan tetapi apa sebenarnja jg 
mendjadi background dari peru 

ba . siasat ini, pihak jang ber 
wadjib tidak bersedia ' memberi 
keterangan. 

Angka2 kriminaliteit pada 
awal 1953. 

Pada awal tahun 1953 ini kri- 
minaliteit didaer 
pak agak berkurang. 
ngka2 jg ada 
adjib, dalam 

g lalu telah 
han, J pent 
kan, 2 -pen 
pembakaran 

Menurut 
pada pihak jg ber 
bulan  Dianuari 

terdjadi 4 pembu- 
ntjulikan, 11 peram- 
ganiajaan berat dan 

rumah, sedang 
alam bulan Pebruari telah ter- 

djadi 4 pembunuhan, 3 pentjuli- 
43 perampokan, 1 pengani- 

ajaan berat dan 6 pembakaran 
mah. 
Disamping 

harus ditambah 
Seri, aa dan 

Ah. hulaga digrajak. 
jadakannja Operasi 

g dilakukan -sedjak 
Nan hingga tang- 

g lalu han nja ter- 
Kalah ringan dan 

gan. 

rombolan sengadja 
tidak mau menghadapi 
tentara ? 

Menurut ber 
dakannja 
dakan bersama oleh Tentara, Po 
isi dan Pamongpradja itu 
enggedoran nampak makin 
ang sedang “sifat 
anja setjara ketjillan sadja 

itu masih 
dengan 15 

kuda 

gka2 
lagi 

1 ekor 

jang 
Sajak 

gal 1 
Nai “S9 Pe br 

gal 11 
djadi 1 
pengania 

peram 
jaan rin 

itu, 

  Mean anna 

Din KJA 

MAJOR WORANG DAN LET 
NAN IT LASUT KE JOGJA. 
Diperoleh kabar, bahwa major 

Worang dan letnan I Lasut akan di- 
dengar selaku saksi dalam perkara 
Andi Azis jang akan dimulai peme- 
riksaannja — oleh pengadilan tentar 
Jogjakarta pada tanggal 25 Mar 
jang akan datang. 

| Kedua perwira ini pada hari Ta 
tu malam telah tiba dari Sulaw 

|di Djakarta dan akan kite aa a 
.perdjalanannja dengan pesawat 
bang pada hari Senen pagi  menu- 
dju. ke Jogjakarta. 

Major Worang jang dewasa ini 
mendjadi komandan resimen di Me- 
nado, sebagai mana diketahui pada 
tanggal 5 April 1950 dikirimkan de- 
ngan bataljonnja ke Makasar untuk 
mengoper tanggung djawab ketenta- 
raan dari tangan KNIL, akan 
tapi djustru karena sebab inilah 
di Azis melakukan pemberontakan 

BOJOLALI 
TERHINDAR DARI GANGGU 
P AN KEAMANAN 
Baru-baru ini di Ketjamatan Selo 

(Bojolali) diadakan rapat penerang- 
an jang dikundjungi oleh IL.k. 1800 
penduduk. Dalam rapat itu berbi- 
tjara B.O.D.M. Ketjamatan ' Selo. 
Komandan — Operasi, — Tri-tungga 1 
Bojolali dan Kepala Djawatan Pe- 
nerangan Kabupaten Bojolali.  Me- 
reka memberi penerangan dan 
tundjuk tjara bagaimana penduduk 
memberantas gangguan keamanan. 

Pada umumnja rakjat merasa Ie- 
ga, karena selama tentara bertugas 

  

i 
! 

  

  

engadakan operasi ini, - penduduk 
tidak lagi harus bersembunji dan ti 

r,di tegal2 
takut 

Didalam rapat ini 
mberi perintah, supaja 
rsiap2 berhubung dengan 

djanja gunung Merapi. $ 

uk dide 
mendjadi 

ian, 

gguan 

Pendud 
itundjuk 
mpat pengungs 

CTL Merapi meletus. 

PENUTUPAN KURSUS 
ADER TANI.   B.P 

oleh 

Baru-baru ini bertempat 
|M.D. Ketjamatan Banjudono 
Diawatan Pertanian Rakjat 

Boiolali telah 
a penutupan 
lamanja selama 7 bulan. Kur 
di-ikuti oleh 45 

atan Banjudono dan 5S orang dari 
etjamatan Sam bi. Peladjara an jang 
iberikan ialah soal2 pertanian, pe 12 
gairan dan perchewanan. 

TEGAL 
AKIL KOMA 
BOLAN DITE 

sus itu 

ANDAN GROM- 
MBAK MATI. 

Pada tanggal 14 malam 15 Ma 
t jl. oleh tentara dari . 404 
rsama-sama dengan B.O.D.M. 
ctjamatan Kedungbanteng telah 
engadakan operasi didaerah hu 

desa Winong Ketjamatan Ke 
ngbanteng, jang achirnja ber- 

asil menembak mati Wakil Ko- 
ndan grombolan bernama D. 

Kemudian. tentara kitapun dapat 
kumen2 -penting. Pihak kita ti-   dapat kerugian, 

| Rakjat, 

ah Bojolali nam- 

sedjak di 
Operasi Tritunggal ig d' 

« djumlah 
berku- 

penggedoranpun 

, 1g di 

tau di djurang2 ka- 
gerombolan. 

Bupati Bojolal: 
rakjat 
beker- 

sa Djrakah achirnja 
penjelenggara 
djika terdjadi 

Kabupa- 
diadakan upatja- 

kursus kader tani jang 

orang 2 Ketja- 

ngan fase 
kan pendjaga 
ngaktiveer 

dan 
dakan 
orang2 jg 
atau orang2 
ripada gerom 
Gerakan2 

kan2 untuk 
'itu ternjata 
pula terhada ap 
lan. Hihgga k 
anggota gerom 

'rahkan diri 
' serahkan 
negara. 

Grajak Ka- " 

kaju 

hindari. geraka 

Operasi Tritunggal 

Gerakan pe 
dimaksudkan 

gerombolan ' grajak, 

bahwasanja rakjat 

alat2 negara 

erakan 
maka 

pen 

kepada 

      
  

                   
Kalau Nanti 
Kembali? 

eroleh keterangan, bah- 
h daerah Kemusu dan 

pentjurian 

  

diangkut setjara ber- 
djual. Kaju2 tersebut 

Klaten dsb. Menurut 
tersebut terutama 

oleh gerombolan gra- 

4 atau S orang, bah- 

rdapat kesan, bahwa ge- 
grajak itu tidak mau 
tentara dalam pertem- 

esar. Bahkan didapat ka 
bahwa 
erombolan jg kini beru- 

saha mentjam 

banjak diantara 

purkan diri (oplossen) 
penduduk untuk meng- 

n2 operasi dari pihak 

Gerakan penerangan te 
selesai — OPR di- 

rakkan. 

kini 
dengan face pertama, 

mengadakan gerakan pe- 
serentak kepada pendu- 

nerangan tsb. terutama 
untuk menghilangkan 

me- 
Kepertgalaan penduduk 

kekuasaan negara, 
Ta keinsjafan kepada 

tetap 

dan tidak membantu 
dalam gerakan2 - ope- 
kaum pengatjau, ma- 
keamanan tidak aka 

sapu bersih. 
penerangan itu 

kini telah dimulai de- 
edua, ialah menggeruk- 
an2 desa dengan me- 
Organisasi Pertahanan 
disamping itu menga- 
angkapan2 terhadap 
mempunjai hubungan 
jg merupakan cel2 da 

mbolan. 
penerangan serta 
mengaktiveer 
mempunjai pengaruh 

anggota2 gerombos 
cini telah ada 5 orang 
mbolan jg telah menje 
dan beberapa granat di 

alat? keamanan 

  

gera- 
O.P.R. 

Kegembiraan kembali 

Dengan 
gedoran2 

gembiraan 

Sar-angsur 
rakjat, 
gembiraan 
angsur2 kem 
dapat kesang 
dikalangan m 
sesudah Oper 
sai dan alat 

demikian? 
Pertanjaan 

mengganggu 

Demikian 
oleh ,,Antara 

1952, kini 
Djawatan P' 

pangan itu 
suatu stadion 
kan untuk 
baikan dan p 

waan lapang 
HBS, dengan 

kini sudah 'd 

stadion. 
5 

ups 

Walter Cart 

Cartier 
tindju. 
Turpin 

Tommy 

itu, tidak 

ritakan, 

rang sekali 
dan djuga 

KUDUS 
SBPI 

  

katan, 

manj 
Kan nanti, 
gratifikasi 
oleh 
Persatuan   

serta dengan 
kan Operasi 

rakjat. Rasa 

akan 

tarik Manna 

penduduk da 

djib di- Bojolal 

  

1953 NA BAJA MEMPUNJAI 

Kepada kita 
pangan sepakbola Thor jang baru? 
ini dgn. bebe 
nakan untuk 

Selandjutnja aa 

segera dimu Pa 
Seperti dik 

diri. baru sadj 

kan sebuah : 
Jengan besar 
mentara pekerdjaan 

kan, bahwa t 
sudah mungki 

TURPIN 

men 
bahwa kemari 
dilangsungkan 
antara Rando 

nja sampai 
telah 
Den 
telah 

Tidak kurang 

Cartier, supaja 
raturan2 tindj 

apa jg telah 
lam pertand 

bahwa 
njatakan kalah, 
galkan gelang 

Menurut 
SBPI 

memerintahkan mogok, 
anggauta2- 

a pemogok 

tihak mdadjikan  (PPPK) 

Kudus. Soal 
ngan Kantor Pembantu Penjulyh 
Perburuhan 

kepada rakjat. 
akin berkurangnja peng 
erta pembunuhan? itu, 

dilantjarkannja Gera- 
Tritunggal itu, rasa ke 
nampak kembali pada 
ketenanganpun - berang 
kembali dimiliki oleh 
tetapi disamping ke- 

dan ketenangan jg ber- 
bali itu, masih pula ter 
sian dan kechawatiran 
ereka, apakah nantinja 

Ka Tritunggal itu seie- 
keamanan negara. di 
keadaan djuga terus Dati 

inilah jg kini masih 
pikiran sebagian besar 
erah Bojolali. 
keterangan2 jg diper- 
3 pihak jg berwa 

  

STADION? 
a dikabarkan, bahwa Ia 

erapa perubahan digu- 
pertandingan2s Pasi 

telah dioperkan kepada 
endidikan Djasmani. 

dikatakan, bahwa Ia 
akan diubah mendjadi 
n jang terutama diguna 
atletik. Pekerdjaan per- 
erluasan kabarnja akan 

ai. 
etahui Kotapradja sen- 
Ng menghentikan perse | 

sepakbola kepada 6 
akan mendiri | 

stadion jang seimbang 
rnja. kota Surabaja. Se- 

perluasan dsb 
dimulai. Dapat diharap- 
tahun ini djuga Surabaja 

In mempunjai 2 buah 

DINJATAKAN 
MENANG 
gabarkan dari London, 
ren dulu malam telah 

pertandingan tindja 
Iph. Turpin melawan 

tier, jg berlangsung ha- 
ronde kedya, karena Y 

“melanggar aturan? 1 gan demikian, maka 
dinjatakan menang. 

dari 7. kali, wasit 
memperingatkan 

memegang teguh pe 
ju. Dalam berita Up 
diterangkan kesalahan 
diperbuat Cartier da- 

ingah tsb. Hanja di be 
setelah - Cartier di- 

sebelum mening- 
ggang ia telah menje- 

la agi lawannja (Turpin) 
asit Tommy, 

  Little 

                         

AKAN MOGOK 
kalangan jang berde 

tjab. Kudus 'akan 
kan kepada 

nja jg tanggal dan Ia- NN 
an. akan ditetap 51 

berhubung dgn soal 
jang belum dipenuhi 

ngusaha  Pertjetakan 
tsb. kini sudah dita 

Pati



  
“— Maret jl. 

             saga 

Mosi Rondonuw    

Dibitjarakan 

MENURUT atjara sidang: 

   
  

             

H di 

ntah, mente 
| perdana men- 

Beb waktu ig lalu pembitja 
raan mengenai mosi ini ditunda 
atas usul para pengusul mosi kepa- 
da panitya permusjawaratan, untuk 

erikan waktu jg lebih luas ba 
nbitjaraan RUU pemilihan 

1. Pada mulanja usul mosi ini 
dibitjarakan pada tanggal 13 

         

  

| akan 

Pembitjaraan mengenai usul mo- 
Si Rondonuwu ini akan dilandjut- 
kan pada tanggal 10 April. (Pia). 

  

Stand Indone- 
sia Di Utrecht 
Dapat Perhatian Luas: 

Stand Indonesia dalam  Jaarbeurs 
Utrecht jg diusahakan oleh Kemen 
terian Penerangan di Djakarta ber- 
sama-sama dengan dunia  perdaga- 
ngan Indonesia di Ne@derland dan 
Instituut vgor de Tropen di Amster- 
dam (dulu Koleniaal Instituut) tiap 
harinja mendapat kungjungan ig be 
sar sekali dari para peminat jg me 
ngundjungi Pekan Raya" Utrecht itu. 
Selain  pengundjung2 Pekan Raya 
itu, djuga terdapat perhatian besar 
dari dunia pedagang” internasional. 

Stand Indonesia itu terutama me- 
ngemukakan hasil2 eksport Indone- 
sia. 1 

Demikian dikawatkan 
Antara dari Amsterdam. 

wartawan 

  

TITO KEMBALI KE JUGO- 
SLAVIA. 

Marsekal Tito dari Yugoslavia 
pada hari Sabtu telah menudju 
kembali kenegerinja dengan me 
numpang kapal pendjeladjah ,,Ga 
leb” setelah mengadakan kundju 
ngan resmi selama lima hari di 
Inggris. Tito disertai oleh mente 
ri luar-negeri Yugoslavia Kotcha 
Popovich, wakil menteri Juar-ne 
geri Alex Beleber dan dutabesar 
Yugoslavia di London Vladimir 
Velebi. Pe 

  

HATTA AKAN KUNDJUNGI 

avia 

ngatakan bahwa marsekal Tito 

Mengenai soal Trieste  Popovic 
mengatakan bahwa soal itu hanja 
dapat diselesaikan dengan perundi- 
ngan2 langsung antara Roma dan 
Belgrado. Menurut Popovic pelak- 
sanaan suatu plebisit, jg setjara teo- 
retis dapat diterima, akan. menemui 
banjak kesulitan  bertalian dengan 
soal tehnis, jg ditimbulkan oleh pen 
duduk Slovenia, jg berdiam terde- 
sak antara Italia dan wilajah Tries 
te. Ia mengatakan bahwa soal Tries- 
te dapat lebih mudah  dipetjahkan. 
djika lebih dulu “diselesaikan soal? 
lain antara Jugoslavia- dan Italia 
seperti  soal2 ekonomi, perdaga- 
ngan dan djuga -soal2 kemiliteran. 

Tidak  turut-sertanja “ Jugeslavia 
pada waktu ini dalam Perdjandjian 
Atlantik menurut Pdpovic lebih ber 
guna bagi pertahanan negara2 Ba: 
rat daripada djika Jugoslavia seka- 
rang mendjadi anggota NATO. 

Komunike pemerintah 
Inggris. 

Sementara itu pada malam Sab 
tu djuga dikeluarkan komunike 
di London dalam mana diumum 
kan bahwa perdana menteri Ing 
gris, Winston Chtrchil, dan mar 
sekal Tito dari Jugoslavia telah 
mentjapai persetudjuan bahwa 
djika terdjadi suatu agressi di 
Eropa, pertikaian jang kemudian 

#Embul, tidak dapat dipandang ha 
nja mempunjai sifat lokal. 

Menurut komunike tsb. maka 
pertahanan terhadap agressi dan 
pembelaan kemerdekaan nasional 
termasuk kepentingan ' bersama 
pemerintah2 Ynggris dan Jugosla 

via. : 
Diumumkan  selandjutnja bahwa 

pemerintah Inggris dengan gembira 
menjambut perkembangan dalam 
perhubungan antara ' Jugoslavia, 
Turki dan Junani baru? ini. Perhu 
bungan, jg lebih erat itu, antara ke 
tiga negara tsb. disebut sebagai sua 

tu bantuan, jg berharga, bagi usa- 

ha memperkokoh perdamaian. Per- 
baikan dalam perhubungan antara 
Jugoslavia dan Italia akan lebih 
memperkokoh persatuan diantara     SUMATERA TENGAH. 

Menurut keterangan, Gubernur | Menurut komunike tsb. 
Roeslan. Moeljohardjo jang baru 
kembali dari kundjungannja ke 
Diawa, Wakil Presiden Hatta 
dalam bulan April jad. akan ber 
kundjung ke Sumatera Tengah. 
Dinjatakan, bahwa  perdjalanan 
jang telah dirantjang ialah pagi2 
tgl. 8 April berangkat dgn pesa 
wat terbang dari Djakarta ke 
Pakan-Baru. Dari Pakan Baru | 
Wakil Presiden akan menindjau | 
Siak Sri Indra Pura, Bengkalis, | 
Selat Pandjang, Karimun, Sapat, 
Tembilghan dan Rengat. 

| 

  

siarkan dari Downing Street 
tempat kediaman perdana" menteri 
Churchill, 

bangsa2, jg tjinta damai, demikian 

Selandjutnja  komunike itu, jg di 
no. 10, 

mengumumkan bahwa 
marsekal Tito pada hari Sabtu ini 
akan meninggalkan. Inggris. Kapal 
.Galeb”,. jg membawa “Tito dan 
pengiringnja, akan dikawal lagi oleh 
kapal2 angkatan laut Inggris. 

Selandjutnja dalam resepsi dikedu 
taan besar Jugoslavia di London pa 
da malam Sabtu marsekal Tito me 
ngatakan. kepada pers bahwa ia ss 
ngat puas dengan hasil2  kundju- 
ngannja ,ke Inggris. 

  

Malenkov Pusatkan Te- 

naga Bagi 
Berhenti Dari 

Pemerentah 
Sentral-Komite 

RADIO MOSKOW MALAM Sabtu mengumumkan, bahwa 
Sentral Komite Partai Komunis Sovjet Uni telah memutuskan me- 
njetudjui permintaan Malenkov supaja dibebaskan dari tugas2-nja 
sebagai sekretaris Sentral Komie. 
sidang pieno dari Sentral Komite 

- Komite Partai Komunis Soviet U 
memilih sekretariat S5 orang bagi 
Khruchev, Suslov, Pospelov, Shat 

  

  

Supaia Terang 
Andjuran N.R.C. Me- 
ngenai Sikap Indonesia : 

Thd M.M.B. 
HARIAN Belanda Liberaal jg 

terkemuka ,,Nieuwe Rotterdamse 
Courant” dalam karangannja me 
ngenai kedudukan Missi Militer 
Belanda di Indonesia menjata- 
kan, bahwa pada waktu ini Indo 
nesia harus dengan: terang2-an 
menjatakan pendapatnja tentang 
segaia seluk-beluk jang bertalian 
dengan kedudukan M.M.B. di 
Indonesia. Kata N,R.C., kini ru 
panja dibeberapa kalangan di In- 
donesia masih ada kejakinan, bah 
wa Nederiand ingin sekali mem ' 
pertahankan Missi Militer Belan 
da di Indonesia. 

Harian tsb. menjebutkan utja- 
pan2 Presiden Sukarno baru2 ini 
(tidak disebutkan utjapan jang 
mana. — Red.) dan menjatakan, 
bahwa rupa2-nja di Indonesia 
orang saling membikin panas dan 
Saiing meluapkan semangat. ten 
tang soal2 jang pada waktu ini 
tidak lagi merupakan soal jang 
penting. 5 

» “Harian tsb. mengadjukan per 
tanjaan, apakah jang akan dila- 
-kukan sesudah itu,: karena diber 
bagai kalangan Indonesia masih 
terdengar suara2. jg menjatakan, 
bahwa bantuan M.M.B. bagian 
angkatan laut masih dihargakan 
oleh Indonesia. Karena itu baik 
sekali, kalau Indonesia pada wak 

  

Putusan tersebut diambil dalam 
tersebut tg. 14 Maret jl.3 Sentral 
ai telah memutuskan pula untuk 
Sentral Komite, terdiri dari 
aline dan Iguatiev. 

Radio Moskow  selandjutnja ka- 
takan, bahwa Khruschev adalah ke- 

pala dari sekretariat - tsb. ' Dengan 
pengangkatan itu selandjutnja Sha- 
aline mendjadi anggota penuh dar 
Sentral Komite menurut pasal 36 
dari Peraturan Partai. Setelah Kon- 

gres ke-19 bulan Oktober jl. sekre- 
tariat Sentral Komite di kepalai 
oleh Stalin dengan anggota2nja Ma- 

lenkov, Khruschev dan Suslov. 

Selandjutnja wartawan Afp, Fran. 
cois Fejto, “mengenai reorganisasi 

itu, menjatakan — pendapatnja, bhw 

penggantian George Malenkov se- 

“ bagai kapala sekretariat dari Sen- 

tral Komite Partai Komunis Sovjet 

Uni oleh Khruschev rupanja telah 

termasuk dalam 'reorganisasi menge 

nadi. pimpinan di Sovjet Uni 1g di 

adakan, setelah -Stalin - meninggal 

dunia. Mengenai hal tsb. perlu di 

.kemukakan lagi, bahwa Khruschev 

telah dibebaskan dari tugas2nja se 

bagai sekretaris pertama dari Par- 
tai tg. 6 Maret jl. agar ia dapat me 

musatkan seluruh tenaganja bagi 
Sentral . Komite. 

Setelah 'tindakan tsb. diduga ia 
akan menggantikan — Malenkov 

'karena Malenkov selalu sibuk dgn 
pekerdjaannja dalam pemerintahan 

— sebagai kepala seksi operasi da- 

ri sekretariat Sentral Komite. 

.Malenkov tetap mendjabat kedu- 

dukannja sebagai kepala Presidium 

Partai jg telah direorganisir tg. 6 

Maret jl. Dan perobahan2 menge- 

nai djabatan2 dalam Partai sebagai 

mana diumumkan hari Djum'at ma 

lam itu harus dianggap hanja seba- 

gai bersifat tehnis. ' Malenkov bu- 

kanlah sekdien dari Partai ' Komu- 

nis Sovjet Uni sebagaimana diduga 

semula. Djabatan sekdjen itu rupa- 

nja telah dihapuskan, setelah diada   tu ini menjatakan pendapatnja 
dengan terang-terangan.  Demiki 
an N.RC. (Antara) 

Sean, 
4 

| 

Empat pesawat pembom angkatan ' 
laut dan 700 matjam2 - kendaraan 
Amerika hari Sabtu telah diterima ' 
oleh presiden Ouirino atas nama pe 
merintah Philipina. Kendaraan? ini 

sglalah bantuan militer Amerika ke | 
pada Philipina. 

kan Kongres ke-19 itu. Sebagaima- 

Ina tetnjata ketika daftar nama2 da 

ri 4 anggota sekretariat Sentral Ko- 

mite diumumkan, Stalin disebut pa 

ling atas dalam daftar dengan tak 

disinggung2 kewadjiban2nja sebagai 

sekdjen. Pada waktu itu anggota2 

lainnja jalah, Malenkov, Khruscttey 
dan Suslov. : 

Demikian pendapat wartawan 

tersebut. (Antara). 
ay 

dapat undangan. Dari keterangan2 Po 
rik kesimpulan bahwa Jugoslavia telah mendapat djaminan tak res- 
mi Inggeris mengenai bantuan Inggeris, 
bila Jugoslavia diserang oleh negara lain. 

Kl 

oi kada leh Negara Lain 
Tuggeris Akan Membantu Jugo — 
Sebuah Djaminan Tak Resmi 

Dari Inggeris 
N | 

1 

"DALAM KONPERENSI pers dikedutaan besar Jugoslavia di 
London menteri luar negeri Jugoslavia, Koca Popovic, mengatakan 
pada malam Sabtu bahwa dengan pihak Inggeris telah tertjapai per- 
setudjuan penuh untuk mempererat perhubungan dan memperkuat 
pertahanan terhadap agresi pihak Sovjet. Popovic selandjutnja me- 

bersedia pergi ke A.S. djika men- 
ovic kemudian dapat dita- 

jang akan diberikan, apa- 

  

Kerlingan 
Australia 

Ditudjukan Ke Arah 
Kutub Selatan 

SEBELUM achir tahun ini 
Australia akan mengirim ekspedi 
si ke daerah2 Kutub Selatan jang 
masuk wilajahnja untuk mendiri 
kan stasiun penjelidikan ilmu pe 
ngetahuan, demikian Richard Ca 
sey, menteri luar negeri Austra 
lia pada hari Djum'at. 

Tidak ada jang dapat meramal 
kan betapa besar pentingnja dae 
rah Kutub Selatan itu untuk 
masa 50 tahun jg akan datang 
ini, demikian Casey dihadapan 
anggota2 parlemen Australia. 
Untuk kepentingan siasatnja ada- 

lah perlu sekali Australia tetap 
menguasai daerah itu, demikian Ca- 
sey jang menambahkan, bahwa ada 
kemungkinan dimasa depan pesa- 
wat2 Amerika Selatan atau Afrika 
Selatan jang terbang ke Australia 
akan mengambil djalan jang lebih 
dekat melalui Kutub Selatan. Di-dae 
rah? itu telah banjak diketemukan 
lapisan2 batu bara dan selandjutnja 
telah diketahui djuga, bahwa bumi 
Kutub Selatan kaja dengan barang? 
tambang. 

Keadaan bumi disana dibeberapa 
bagian serupa dengan Australia di- 
mana diketemukan djuga uranium. 

Di. Li Mi 
Tidak Mati 
BERITA2 tentang meninggal- 

nja djendral Li Mi, komandan 
dari pasukan2 gerilja Tiongkok 
Nasionalis di Yunnan, pada hari 
Sabtu telah disangkal oleh men 
teri pertahanan Tiongkok Nasio 
nalis di Taipeh, djenderal Chang 
Yi Ting, tetapi sumber2 jang me 
ngetahui dalam pada itu menga 
takan bahwa djenderal Li Mi 
telah mengalami pengeluaran da 
rah di-otak lagi dan diangkut ke 
rumah sakit di Yaipeh. Penjang 
kalan ini datangnja hampir 24 
djam setelah kantorberita resmi 
Tiongkok Nasionalis ,,Centra' 
News Agency” mengumumkar 
tentang meninggalnja disndera! 
Li Mi itu. (Antara) 

  

KEMENTERIAN ANGKATAN 
LAUT BELANDA TENTANG 
PENGIRIMAN TENTERANJA 

KE IRIAN. 

Berhubung dengan tersiarnja 
berita ,,Antara” tentang pengiri- 
man pasukan2 Belanda ke Irian 
dengan menggunakan pesawat 
udara, kementerian angkatan laut 
Belanda memberikan keterangan, 
bahwa pengiriman pasukan2 Be- 
'apda itu dilakukan dalam rang- 
kajian penggantian pasukan2 Be- 
'anda jang ditempatkan di Irian 
iang biasa dilakukan. Demikian 
Iiwartakan wartawan Antara” 
dari Amsterdam. 

60.000 BURUH SINGAPURA 
ANTJAM MOGOK. 

Apabila dalam waktu seming- 
gu atau sepuluh hari jang akan 
datang tidak dapat ditjegah pe- 
mogokan jang kini direntjanakan 
oleh 60.000 buruh, seluruh peker 
djaan2 vitaal di Singapura dapat 
dilumpuhkan. Pada achir minggu 
jang baru lalu pembesar2 peme- 
rintah dan para pemimpin serikat 
serikat buruh jang bertanggung 
diawab di Singapura sibuk meng 
adakan perundingan2 untuk men 
tjarikan tjara penjelesaian semen 
tara sebelum antjaman pemogok- 
an itu mendjadi kenjataan. 

TRUMAN TIDAK MENING- 
GALKAN POLITIK. 

Bekas presiden Amerika, Harry 
Truman, hari Sabtu menerangkan ke 
pada orang2 jang berkumpul di seta 
siun Ogden, bahwa mereka salah be 
sar kalau mengira dia telah mening 
galkan politik. Dikatakannja, bahwa 
ia mengharap tak lama lagi akan 
kembali mengambil bagian. dalam 
urusan2 umum. , 

Truman dalam perdjalanan ke San 
Francisco dan selama beberapa ming 
gu akan berlibur di Hawai. 

« Pa . 

MR. IWA DAN TADJUDIN 
SEDIA BELA PETANI SU- 

MATERA-TIMUR. 
Mr. Iwa. Kusumasumantri, ketus 

Seksi Kehakiman Parlemen dan Mr. 
Tadjudin 'Noor, wakil ketua Parle- 
men, bersedia selaku advocaat mem 

bela kaum tani dalam persoalan ta 
nah di Sumatera Timur. 
Kesediaannja ini dinjatakan kepada 

pers. 

  

Diserang 

“da jang sudah2. 

  

Sebuah surat kabar Italia di Roma" 

diang diktator Mussolini dan bekas 

akan menikah dengan presiden Per 

| 

lai tegang lagi, karena gagalnja perundingan dengan Iran dan dja- 

adakan konperensi 

jang baru sadja ditolak itu. 

Impasse dalam perundingan dgn 
perdana menteri Nadjib dari Mesir 
semakin dipertadiam karena tuntu- 
tan Mesir hari Kemis malam di Kai 
ro jang meminta supaja pasukan? 
Inggris ditarik dari terusan Suez de 
ngan tidak bersjarat, setelah. lebih 
dulu menolak tawaran Amerika un 
tuk mendjadi perantara dalam pe- 
rundingan. F 
Kedua perkembangan keadaan ini 

telah mengurangi harapan tertjapai 
nja suatu perdjandjian dengan dja- 
lan berunding di Timur Tengah ig. 
sedianja diharapkan dapat terwu- 
djud untuk melaksanakan  reor- 
ganisasi seluruh pertahanan dalam 
daerah jang strategis dianggap pen- 
ting sekali ini. 

Penolakan Mossadeg atas usul? 
Inggris Amerika terachir diterima bu 
kan sebagai soal jang tidak terduga, 
tetapi orang beranggapan bahwa de 
ngan adanja penolakan itu perundi 
agan, untuk sementara tidak akan 
diteruskan lagi, sedang penjelesaian 
yja dianggap kini lebih djauh darips 

“Bersamaan “dengan 
“pe - - Pn - 

terdapat pula petundjuk2 akan kecha 
watiran dan pesimisme. mengenai ke 
adaan di Timur Tengah. Petundjuk2 
itu adalah: 

1. Pembantu menteri Juar “negeri 
Inggris Selwyn Lloyd, hari Djum'at 
bertolak dengan pesawat terbang ke 
Khartoum utk. menjingkirkan kesu- 
karan2 dalam pelaksanaan perdjan: 
ijian Inggris — Mesir baru? ini me 
agenai Sudan. Suatu putusan tiba? 
untuk mengirim pembantu Eden itu 
kedaerah2 jang sedang dipertengkar- 
kan. : 

2. Putusan perdana menteri Chur- 
zhill untuk mengirim marsekal Sir 
William Slim guna menerima djaba 
tannja 'di Australia selaku komisaris 
'inggi Inggris, sedang pada mulanja 
diputuskan menunda keberangkatan 
aja itu supaja ia dapat turut dalam 
perundingan dengan Mesir menge- 
nai masalah terusan Suez. Putusan 
'ni dianggap sebagai pengakuan tz 
rus terang, bahwa harapan adanja pe 
rundingan umum dalam waktu sing 
kat dengan Mesir itu tidak dianggap 

| mungkin. 
3. Persengkataan jang tetap masih 

belum dapat diselesaikan antara Ing 
gris dan Arab Saudi mengenai waha 
(oase) Bureimi dipantai teluk Persia. 
Inggris menjangkal. tuntutan Arab 
Saudi atas waha itu dan meminta su 
baja pasukan2 bersendiata jang bebe 
rapa bulan jang lalu dibawah pimpi 
nan pembesar? Arab Saudi memasu 
ki waha itu ditarik mundur. 

Pembersihan 

Di Bulgaria? : 
Radio Sofia mengumumkan pada 

hari Sabtu bahwa perdana menteri 
Bulgaria Vulko Chervenkov kini se 
dang mempersiapkan sebuah pro: 
klamasi dalam ' mana ia akan me- 
nuntut supaja diadakan pembersi- 
han2 baru diantara kaum pengchia- 
nat, mata2 dan provokateur2 di da 
lam - partai. Komunis Bulgaria. 
Orang2 ini adalah musuh2 kita, ka 

ta. Chervenkov. '" Pengumuman jg 

singkat dari perdana menteri Cher- 
venkov ini datangnja sesudah Ra- 
dio Sofia dalam siaran2nja selama 
6 hari jg lalu ini telah memper- 
ingatkan bahwa - kaum. -pengchianat 
terhadap pemerintah Bulgaria akan 

dibersihkan. (Antara). 

KEPALA KABINET PAUS 
MENINGGAL DUNIA. 

Mgr. Alberto Mella di Santelia, 
kepala kabinet Paus, hari Djum'at 
pagi telah meninggal dunia dalam 
usia 72 tahun. Mgr. Alberto telah 

  
Makin Tega 
Krisis DI Timur-Tengah Makin Sulit Karena 

GagalnjaPerundingan Iran Dan Deadlock-nja Suez 
0. KRISIS DI TIMUR TENGAH hari Djum'at kelihatannja mu- 

"melakukan — penjelidikan 
Prjuatja tetapi sedang "melakukan  tu- 

mengabarkan, bahwa puteri men- 

isteri graaf Ciano,  Edda Ciano. 
on dari Argentinia. Tampak gambar 

| terachir dari Edda Ciano (kiri) bersama ibunja, njonja Racheele Mus: 

solini. : 
# 

€ 

ng? 

lan buntu dalam perundingan mengenai terusan Suez dengan Me- 
sir. Perdana menteri Inggris Winston Churchill hari Djun'at meng- 

iang berlangsung lama dengan menteri2 lain 
mengenai penolakan perdana menteri Iran, Mossadeg atas usu? 
Inggris Amerika untuk menjelesaikan persengketaan minjak. Ke- 
menterian luar negeri Inggris belakangan mengumumkan bahwa 
tidak ada dipertimbangkan usul2 lain sebagai alternatif dari saran2 

  

Laporan 
Kamehatka 
Adalah Laporan Palsu 

SENATOR partai Republik, 
Ralph Flanders, mengatakan da 
lam sidang senat A.S. pada hari 
Djunyat bahwa insiden udara di 
dekat Kamchatka baru2 ini ialah 
berbeda -dari serangan2 pesawat 
Sovjet terhadap pesawat2 A.S. 
dan Inggris di Djerman. 

Flanders menuduh bahwa ang 
katan udara A.S. memberikan 
spengumuman palsu” kepada rak 

ji A.S. dan mentjoba memberi 
n kesan bahwa .insiden tsb. 

suatu ,,tindakan agressi”. 
Menurut Flanders pesawat pem- 

bom RB-50 itu berdasarkan ketera- 
ngan2, jg'ia peroleh, tidak sedang 

keadaan 

gas Jain. Flanders mengatakan se- 
landjutnja bahwa  pesawat2 Soviet 
telah berhati-hati dalam memberi- 
kan peringatan waktu pesawat A.S. 
tsb. terbang sampai djarak 25 mil 
dari wilajah - Rusia. Pesawat2 So- 
vjet telah menembak dari djauh 
dan waktu pesawat A.S. tsb. terbang 
kembali pesawat? Sovjet itu tidak 
mengadakan pengedjaran. 

Seperti diketahui insiden tsb. te- 
lah terdjadi dalam minggu jl. 

(Antara). 

Harga2 Di Russia 
Terus Turun 

Harian Sovjet  ,,Izvestia” — hari 
Djum'at katakan, bahwa harga2 ba 
rang etjeran di Russia untuk keper- 
luan penduduk dalam waktu sing- 
kat “akan diturunkan lagi, sesuai 
dengan politik "untuk terus menerus 
menurunkan - -harga2 dengan  mak- 
sud memperbesar kekuatan pembeli. 

Sedjak tahun 1947—”53 telah di 
adakan 5 kali. penurunan |harga2 jg 
dilakukan tiap tahun, hingga dgn. 
demikian upah  sebenarnja (real 
wages) telah bertambah “ dengan 
57960, bila dibanding di th. 1940. 
demikian menurut angka2 ig dike- 

i mukakan oleh P.M.  Malenkov pa- 
:da Kongres ke-19 Partai Komunis 
'Sovjet bulan Oktober jl. 

« 

  

NJONJA CHIANG WEI KUO 
MENINGGAL. 5 

Njonja Chiang Wei Kuo. me- 
nantu djenderal Chiang Kai Shek 
dan isteri dari djenderal major 
Chiang Wei Kuo — putera djen- 
deral Chiang - Kai Shek — pagi 
hari Sabtu meninggal dunia da- 
lam rumah sakit di Taipeh aki- 
bat serangan djantung. 

Djenderal. major “Chiang Wei 
Kuo pada saat ini berada di To- 
kio dalam perdjalanan - kembali 
dari, Amerika Serikat dimana 'ia 
telah mengadakan  kundjungan 
atas undangan kementerian per- 
tahanan di Washington. 

Asa 

AMERIKA DAN INGGERIS 
HENDAK BELI KAPAL 

» WIIMA”. 
Menurut sumber jang lajak diper 

tjaja di Washington hari Sabtu, Ing 
geris dan Amerika kini sedang men 
tjari tahu tentang kemungkinan ka 
pal ,,Wiima” dan muatannja didjual 
kepadanja atau kepada negara jang 
bersahabat dengan Amerika dan Ing 
geris. Seperti diketahui, kapal ..Wii- 
ma” jang memuat minjak utk RRT, 

1     beberapa hari djatuh sakit. 
ga 

didjaga oleh kapal perang Inggris. 

  

njelenggaraan pemilihan umum, 

Anwar Tjokroaminoto jg mendja 
bat menteri sosial, dalam kata sam 
butannja berhubung dengan kon- 
gres PSI itu, antara lain mengata- 
kan, bahwa tiap2 bangsa mempu- 
njai hasrat terhadap negaranja. Dan 
inegara jg menuruti tjita2 rakjat 
atau bangsanja ialah negara jg me 
makai dasar2 demokrasi, negara ig 
memungkinkan — rakjat turut serta 
menentukan nasib negaranja dan di 
rinja sendiri. Betapapun indah tja- 
ra orang menggambarkan kebaikan 
negara diktatur, negara dimana sa- 
tu orang sadja berlaku sekehendak- 
nja — artinja kehendak satu orang 
itu dalah wet — tetapi dalam, hati 
ketjilnja rakjat ig tunduk di bawah 
kekuasaan diktatur itu pastilah ' ter- 
kandung keinginan demokrasi. 

Dasar2 Konstitusi. 

Ketua PSII Abikusno Tjokro- 
sujoso dalam keterangannja ke- 
pada PI-Aneta, menjatakan, bah- 
wa sifat dan isi undang? dasar 
jang akan dibentuk kelak oleh 
konstituante sesudah pemilihan 
umum itu, ada tiga. kemungkin- 
an: 1) nasional-kapitalistis, 2) na 
sional-sosialistis dan 3) nasional- 
Islam. 

Aliran mana jang menang da- 
lam pemilihan umum itu, aliran 
itulah jang akan menentukan si- 
fat konstitusi negara serta peme- 
rintahan negara dalam waktu jg. 
akan datang. Abikusno menjata- 
kan, bahwa semendjak bubarnja 
kabinet presidentil jang pertama 
pada hakekatnja undang? dasar 
negara telah berkali-kali diubah. 

Dalam segala perobahan ini 
njata, bahwa ummat Islam de- 
ngan segala organisasinja sema- 
ta-mata. hanja mengikut belaka, 
walaupun dalam perdjuangan ke 
merdekaan kaum Muslimin  se- 
hantiasa bersungguh-sungguh 
dan menundjukkan kegiatan be- 
kerdja dan keichlasan berkorban 
jang tak ada batasnja. Dalam 
waktu lebih dari tudjuh tahun 
ini, telah memberikan tjukup pe- 
ngalaman, bahwa negara Indone- 
sia dengan bentuk dan susunan 
undang2 negara jang ada sampai 
hari ini serta tjara pelaksanaan- 
nja tidaklah tjakap membawa rak 
jatnja, jang sebagian besar terdiri 
dari ummat Islam, kearah kemak 
muran dan kebahagiaan lahir ba- 
tin menurut taraf dan ukuran 
Islam, demikian Abikusno selan- 
djutnja. 

Ia menambahkan, bahwa pe- 
rampokan, pentjurian, - pendju- 
dian, pelatjuran dan lain2 tanda 
kesakitan bangsa tambah hari 
tambah - meradjalela.  Abikusno 
berpendapat, bahwa djika keme- 
rosotan jang demikian itu dibiar 
kan sadja, tentu bangsa dan ne- 
gara Indonesia menghadapi ke- 
hantjurannja. 

Diantara dua raksasa. 
Abikusno Tjokrosujoso berpen 

dapat, bahwa berhubung dunia 
ini telah terbagi dalam dua ideo 
logi,  jaitu demokrasi-kapitalisme 
dan demokrasi-komunisme, tiap2 
negara kini mau tidak mau harus 
memilih pihak. Ia bertanja pada 
dirinja sendiri, apakah ummat 
Islam harus menggolongkan diri 
nja pada salah satu blok, atau 
kah ia sanggup dan tjakap untuk 
menentukan blok sendiri, blok ke 
tiga? Menurut Abikusno ummat 
Islam tidak dapat memilih salah 
satu diantara dua blok tersebut. 
Sebab Islam telah mempunjai da 
sar2 dan' peraturan2 sendiri buat 
mengatur hidup dan kehidupan 
manusia dalam hal2 politis, eko 
nomi dan sosial. Sudah tibalah 
saatnja bagi ummat Islam seka 
rang untuk menentukan arahnja 
diantara kapitalisme dan  komu 
nisme itu. 

Abikusno Tjokrosujoso mene 
rangkan, bahwa ia akan menga 
djukan pre-advies mengenai da 
sar2 jang diperlukan bagi kon 
stitusi nanti. Ia mengusulkan be 
berapa dasar UUD R.I. sebagai 
berikut: 

. A. Politik Agama. 
1. negara Indonesia adalah 

berdasar ketuhanan. 
2. tak ada sesuatu badan pem- 

sikin hukum dalam wilajah R.I. 
ikan menentukan sesuatu un- 
lang2 jang bertentangan dengan 
vitab sutji Al-Our'an dan sunnah 
Rasullullah. 

3. Undang2 jang sudah ada se- 
'belum UUD jang baru ini hen- 
daknja dilaraskan pada dasar2 
Islam dan segala tuntutan dan 
verintah dalam Al-Ouran dan 
Sunnah setelah di-kodifikasi de- 
ngan segala kebidjaksanaan di- 
jalankan. 

4. Kedaulatan dan Kekuasaan 
atas negara R.I dilakukan oleh 
Dewan Perwakilan Rakjat,. jang 
dipilih oleh ummat  seluruhnja 
dan pemerintah negara jang ber- 
tanggung djawab pada dewan 
ini 3 

5. Pemerintah negara dipimpin 
oleh seorang kepala negara, dipi- 
lih buat 4 tahun Sekali. Kepala 
negara bertanggung djawab  ke- 
bada seluruh ummat.   

pada Pl-Aneta, dihadiri oleh k.l. 500 orang 

  

Kehidupan Manusia 

- 

i 

6. Kepala negara adalah ' se- 
orang Indonesia asli jang beraga- 
,ma Islam. 

7. Hak2 azasi manusia dan dasar? 
demokrasi, persamaan hak dan ke 
wadjiban dan keadilan sosial menu 
rut adjaran Islam diperhatikan se- 
penuhnja. 

8. Kepada ummat Islam diberi- 
kan keleluasaan, baik bagi perse- 
Oorangan maupun dalam lingkungan 
bersama (collectief), untuk menga- 
tur hidup dan kehidupan jg selaras 
dengan adjaran2 dan tuntutan me- 
nurut kitab sutji Al-uran dan 
sunnah Rasulullah. 

9. Kepada golongan2  minoriteit 
diadakan kesempatan jg tjukup utk 
dengan bebas melakukan agamanja 
dan memperkembangkan peradaban 
nja masing2. 

B. Sosial. 
1. Negara memberi djaminan dalam 
hal kebutuhan hidup sehari-hari se 
perti makan, pakaian perumahan, 
pendidikan dan pengadjaran dan 
pengobatan bagi penduduk negara, 
dengan tidak” memandang golongan 
dan kepertjajaan, jang buat sementa 
ta Waktu atau dengan tetap tidak 
tjakap melakukan pentjaharian rez 
ki oleh karena pengangguran, tia- 
tjad2 badan, menderita sakit atau 
'ain2 sebab diluar kesalahan mere- 
ka sendiri. 
2. Negara mendjalankan - peraturan 
Zakat” sebagaimana  mestinja me- 
nurut ketentuan? dalam Al-Our'an 
lan Sunnah untuk mendjamin kese 
djahteraan seluruh rakjat Indonesia. 
3. Negara mengadakan undang2 me 
larang peminuman ker pendjudi 
an, pelatjuran dan perampokan da- 
lam bentuk jang manapun djuga. 
4. Negara berusaha dalam segala Ia 
bangan supaja setjepat mungkin bu 
ta huruf dapat diberantasnja. 

C. Ekonomi. 
1. Penghidupan ekonomi dari ne- 

zara Indonesia ditentukan dan di 
pimpin oleh suatu planning negars 
tentang ekonomi nasional untuk 
menambah kekajaan rakjat agar 
tjakap meningkatkan tingkat kehi- 
tupannja materieel dan culturee) 
lan untuk menjentausakan kemer- 
lekaan dan menegakkan kemerde- 
kaan Indonesia. 

2. Menghapuskan sistim Riba” 
dalam djangka waktu jig mungkin. 

D. Perhubungan interna- 
sional. 

I. Negara akan berusaha me- 
nguatkan perhubungan negara2, ter 
utama diantara negara2 Islam, selu 
ruh dunia. 

2.- Adalah suatu kewadjiban dari 
negara memelihara persahabatan, 
perdamaian dan kerdjasama dgn. 
semua bangsa dan negara seluruh 
dunia. 
Demikian dasar2 konstitusi jg di 

usulkan oleh Abikusno  Tjokrosu- 
joso kepada kungres. 

  

  

  

PABRIK2 PORSELIN DJE- 
PANG MENGHADAPI KE- 

ADAAN GENTING. 
Berhubung dengan byhenti- 

nja pembelian Indonesia barang2 
porselin Djepang, maka pabrik2 
»orselin didaerah Seto sebelah ti- 
mur utara kota Nagoya, jaitu 
daerah pusat porselin buat ex- 
port Djepang, menghadapi ke- 
adaan gontjang. Menurut Radio 
Djepang NHK (Nippon Hoso 
Kyokai), banjak pabrik didaerah 
Seto tidak bekerdja sama sekali. 

menerangkan, bahwa djenderal 

Mereka berpendapat, bhw pangti- 

ma tertinggi Perantjis agaknja berse 
dia untuk memperbanjak djumlah 

pasukan? nasianal dari ketiga nega 

ra asiosiasi di Indo-Tjina itu, tetapi 

pengluasan itu akan tergantung dari 

kesediaannja pemerintah — Amerika 

untuk "memperlengkapkan — diumiah 

tambahan itu dengan sendjata2 jang 

diperlukan dari segala bentuk serta 
alat2 kendaraan dan perlengkapan2 

lainnja, 

Kalangan2 tadi menerangkan, ke 
tika marsekal Perantjis Alphonse Ju 
in dalam permulaan bulan ini ber- 
kundjung ke Tokio, djenderal Clark 
agaknja. telah memberitahukan ke- 
padanja, bahwa pasukan2 nasional 
dari ketiga negara di Indo Tjina itu 
terutama sekali tentara Vietnam da 
pat diperluas, apabila dasar pendidi 
kan serdadu2 dan pendidikan pemim 
'pin?2nja sebagaimana digunakan da 
lam tentara Korea Selatan, sebagian 
besar dioper ke Indo Tjina. 

Diduga bahwa djenderal Clark ter 
utama sekali menegaskan akan ke-   pentingan supaja kadet2 Vietnam di 

  

  

Menteri pertahanan Amerika. 
Charles Wilson, hari Djum'at kata- 
kan, ia berharap dapat mengurangi 
djumlah pendaftaran orang2 masuk 
tentara untuk perang Korea jg kini 
tiap bulan Ik. 35.000 orang dan se- 
landjutnja - mengurangi pula djum- 
lah anggota2 dalam ketentaraan. 

Wilson jg memberikan  ketera- 
ngan dalam konperensi persnja jg     pertama, sedjak ia 

ri dalam kabinet E 
kan, bahwa ia akan dapat mengu- 

rangi pengluaran2 bagi ketentaraan. 
Ia tlh memerintahkan kepada kepala 
staf gabungan supaja menerangkan 
kepadanja apa jg akan terdjadi, bi- 

la anggaran belandja untuk kepen- 

tingan2 militer dikurangi . dengan 

4.500 djuta dollar. 

mendjadi mente 
isenhower, kata- 
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|. Bekas presiden General Motors 
Corporation itu djuga katakan, bah 

(wa ia telah memerintahkan tindjau- 
an kembali seluruhnja mengenai 
djumlah anggota tentara serta ren- 
tjana anggaran belandjanja jg telah 
dibuat sewaktu pemerintahan Tru- 
man dan telah pula minta kepada 
staf gabungan untuk - mengadakan 
penghematan2 jg mungkin dengan 

tidak merugikan rentj 
taan kembali. 

ana persendja- 

Wilson berharap dapat mengura- 
ngi anggaran belandja jg telah di 

buat oleh pemerintah Truman dgn. 
tak usah merobah rentjana jang di 
tudju untuk mendapat 143 wing ang 
katan udara, 21 divisi angkatan da 

  

Wilson Akan Kurangi Djumlahnja Tentara Amerika? 
tat dan laut serta 408 kapal pe- 

rang. 

Sebagai diketahui Truman telah 

kemukakan 46.000 djuta dollar ang 

garan belandja untuk pertahanan 
kepada Kongres, termasuk pula 
41.300 djuta dollar bagi fonds ba- 
ru. (Antara). 

  

  

  

|. Untuk Menentukan Arahnja Diantara 
Kapitalisme Dan Komunisme 

Islam Mempunjai Peraturan2 Sendiri Untuk Mengatur 
1 

. 

Kr KONGRES PSII JANG ke-29, jang telah dibuka pada hari Djum'at malam di Djakarta 
dan akan berlangsung sampai tanggal 27 Maret, sebagai atjara terpenting 
konstitusi, jang akan dibentuk oleh konstituznte nanti, sebagai pengganti undang2 dasar sementar: 
jang sekarang berlaku. Kongres PSII ini menurut keterangan ketuanja Abikusno Tjokrosujoso ke- 

tusan dari 150 tjabang diseluruh Indonesia. Jang ti- 
dak hadir hanja wakil2 dari Maluku dan Sunda Ketjil, berhubung dengan sukarnja pengangkutan 
Selainnja akan menjusun dasar2 bagi konstitusi itu, kongres djuga akan membitjarakan soal pe-s 

akan menjusun dasar 

4 # 

Resolusi 

Palar 
Niat Akan Diadjukan Ke 
PBB Dgn Pengharapan 

Bisa Terlangsungnja 
Pertemuan Malenkov: 

—Fisenhower 

U.P. dari NEW YORK menga 
barkan, bahwa menjusul adanja 
keterangan dari presiden KEisenho 
wer, bahwa ia bersedia untuk me 
ugadakan pertemuan dgn. P.M. 
Sovjet Russia Malenkov, wakil 
Indonesia di PBB Palar bermak 
sud akan mengadjukan resolusi 
disidang umum PBB jang meng 
harapkan diadakannja pertemuan 
anfara- EKisenhower-Malenkoy itu. 

Menurut UF, wakil tetap dari 
Amerika Serikat di PBB dutabe 
sar Henry Cabot Lodge Jr. mem 
berikan nasehat kepada Palar, 
bahwa kini belum waktunja un 
tuk mengadjukan resolusi jang 
demikian itu. Demikian menuruti 
kalangan2 jang dekat dgn Palar. 

Dalam pada itu menurut kala 
ngan tsb., pihak Sovjet Russia 
menjatakan, bahwa pihak Sovjet 
Russia tidak akan berkeberatan 
terhadap maksud Palar itu. 

Dikatakan, bahwa. Palar ber 
tambah jakin akan maksudnja itu 
sesudah mengadakan pembitjara 
an2 dengan Zorin, wakil Russia 
didalam PBB. Palar kini merasa, 
bahwa pada waktu ini keadaan 
lebih baik daripada seminggu jg 
lalu. Demikian pula Palar ber 
tambah besar hatinja dengan ada 
nja keterangan Eisenhower dim 
perskonperensi di Washington Ke 
mis jang lalu mengenat kesediaan 
nja untuk bertemu dengan Ma- 
lenkov, 

Palar atau Padilla Ner 
yo sukar mendapatkan 
7 suara di D.K. untuk 
dipilih djadi sekr.-djen- 
dral PBB. 

Penghargaan dikalangan  Sov 
jet Russia terhadap pengaruh 
Asia tampak pada kesediaan: Zo 
rin untuk menerima Sir Benegal 
Rau sebagai tjalon sekretaris-djen 
Iral PBB untuk menggantikan 
Trygve Lie, tapi India tidak ber 
sedia mengadjukan Rau, karena 
India tidak mau membiarkan Sir 
Benegal Rau mengalami nasib 
jang sama sebagai jang dialami 
leh njonja Vijaya Laksmi Pan- 
Jit. Sebagai diketahui dalam pe 
mungutan suara baru2 ini di De 
yan Keamanan, tjalon  njonja 
Laksmi Pandit ditolak. 

Menurut kalangan jang dapat 
dipertjaja, dalam pada itu  Sov- 
iet Russia bersedia untuk mene 
rima Palar atau wakil Mexico 
Padilla Nervo sbg. tjalon sekreta 
ris dienderal, tampaknja sukar ba 
gi salah satu dari kedua orang itu 
untuk mendapatkan 7 suara setu 
diu di D.K. jang dibutuhkan un 
tuk dapat  diangkatnja sebagai 
»k.-djen. PBB. (Antara) 

Tentara Vietnam 
Dari Rentjana Djumlah 250.000” Di- 

andjurkan Mark Clark Supaia 

Tambah Mendjadi 300.000 
MENURUT KALANGAN2 diplomatik jang lajak dipertjaja 

di Washington, kabarnja panglima 
mur Djauh djenderal Clark Mark dengan penuh minat membantu 
rentjana utk. memperbesar pasukan2 negara2 asiosiasi Indo-Tjina 

sampai sedjumlah 259.000 orang sebelum achir tahun ini. Mereka 

tertinggi pasukan2 PBB di Ti- 

Mark Clark jang pada waktu ini 
sedang berkundjung di Indo-Tjina, mungkin akan mengandjurkan 

supaja angka itu ditambah mendjadi 300.000 orang, apabila ia ber- 
pendapat keadaan strategi menghendaki diperbanjaknja djumlah itu. 

gembleng dengan nasionalisme jang 
berapi-api, hal mana. akan  berman- 
faat guna mengambil keputusan2 se 
tempat, sebagaimana. ternjata besar 
manfaatnja dalam teritara Korea Se 
latan. : 

Mereka menerangkan, bahwa pa 
sukan2 Vietnam bermaksud sebelum 
achir tahun ini ditambah dengan 50. 
000 orang, supaja kekuatan mereka 
itu jang sekarang ini berdjumlah 
140.000 orang achir. tahun ini ber- 
tambah mendjadi 200.000 orang. 

Laos dan Kambodja masing2 mem 
punjai 200.000 tentara dan gabung- 
an ini dengar mudah dapat diperbe 
sar mendjadi 50.000 orang, sehingga 
dengan demikian djumlah. terjara 
ketiga negara itu sampai achir ta- 
hun ini akan meliputi.250.000 oranz. 
(U.P.). 

#2 

  

Perang Kuman 
Terus Diperhebat Oleh 

ika: Kata Ameri 
Pyongyang 

Radio Pyongyang malam Saptu 
dalam siarannja menuduh PBB 
mempergiat perang kumannja di 
Korea. 

Siaran radio tsb. jang 'ditang 
kap di Tokio katakan, bahwa pe 
sawat2. Amerika mendjatuhkan 
banjak serangga2 mengandung . 
kuman2 atas daerah2 Korea Uta 
ra. Sedjak bulan Djanuari hingga 
pertengahan Maret telah didjatuh 
kan serangga2 mengandung ku 
man2 lebih dari 60 kali dan se 
rangga2 itu mengandung kuman2 
paratyphus, (Antara) 

 



   

             

              

    
  

  

                 

                  

                                                     

BO YYTT Watu? 
Dengan berduka tjita kami meng barkan epada Sekalian pant dan sobat andai, bah- 

wa pada tg. 19 madap 20 Ma jam 1, 10 smalam, telah PASARAN « tnya dengan 
tenang, Suami, Papa, Papa-mertua dan Engk ng kmi jang tertjinta: 

THE, JAN BING 00an 
dalam usia 55 tahun. 

Hari Hina telah ditetapkan pada nanti hari Rebo, tg. 25 Maret 1953, djam 9 pagi, 
berangkat dari rumah di Pjl. Paraka an 413, Tem manggung, “ke tanah kuburan Maron. 

: Jang berduka tjita, 
LAYSOENLIE: SINPOE : Njonja. THE JAN KING, 
The Giok Swat : Tan kan Se HAUWLAM : 

P3 & 3 “k The ang) | tag . Je uan aa 
Sg NA c Joe 

ja “nga | The Joe Hi 
KIASAY 51 The Joe pe ae 
3 4 Tjoan Jd H Aap 

k Sing 3 The, Thian Wan 
The Thian Kiauw 

pia UAL : . En 5 Telah. Ni Ron : bar 2-8977225201 

i R. Martina Sdekardi 
dengan 

2  Ahdombi Notowidagdo 
Dj jakarta 
Bangkalan 

kn Ta Kn saapa Down anak sammastekaa 

| BENGUMUMAN              
      

    

ukuran. 150 X 55 X”50 
Bulu 12 — Semar ang 
Tea ng bil) 

         

2. 

   

LAIN BULAN SADJA 

: | 
21 Maart 1953 | | 2 

| KEMBALI LAGI ......   
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Panitya S. M. P, 'Bekonang menerima 

pendaftaran tjalon2 murid baru, laki2 atau 

perempuan, untuk klas IT, HL dan III bagian 

A atau B, utk: tahun pengadjaran 1953/1954. 

OA | 

TN Pendaasha dimulai pada ig 20 Maret 

| k jasa? madal dam B pagi — 12 siang di Ge- 

    

  

   
| Speda bermotor MOBYLETTE, 

: PALING KUAT dau TERBAIK 
Akan datang lagi : 28 Mag 1953 
Mean an tida banjok. : Ha Th 

Harap jang berkepentingan Dada adan nja. | & 

  

  

' BR. V. “Soedj ito 
Pandanaran 68 tilp. :A 2229 
Memeriksa wanita hamil 
Menolong wanita bersalin 
dan Praktek Umum 

# Djam bitjara : TR 
Rumah : djam 7.00 - 9.30 

djam 4.30 - 6.30 sore | 
R.S, Elisabeth 10. 30 -11.30 

Buta”. 

A. re Panitya S.M. P. Bekonang. 

Tan Rcehmat Sudjarwo 

2. Suratin 
Dek a ara KAA Rama Dag aa enmen ara 

“mm - . An 

I Per. Meat 2 EXPI EsSE 
G. Pi Pat 82 — - Tp: "uap 484 3 Sembirang. 1   

   

  

aaa angan 
Ga makakan Rana.» Tapa Kanaan: Memdekanh 

Dengan 2 tugahntan khan 
SUSU MANIS! 

Sar. N, DESILO 
2 to PARTO ENDERA 

S. SOEMARTO 
telah mengundurkan diri dari Pengurus dangan .Senopati” Na 

Semarang. "23 : Ne 

Segala tindakan mereka sedjak pengumuman ini dikeluar- ta SR Ba 

kan bukan mendjadi tariggung djawab Jajasan ,,Senopati”. | 

Harap jang berkepenting ap ma'lum adanja. 

Sema rang, 17 Maret 1953. 
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'elumkah Tuan berlangganan   . PENJELENGG ARA JAJASAN ,,SENOPATI” |: S | ARA Mb LI he Kk, AP 
s5 Me Semarang, | 1 : " 

“Ketua Silahkan 'Insat'atatkaa Neta Willem. dan mulai 
BANI NN tg. 23-3-53 Tuan dapat ierima ijume2 hingga nchir 

Dam “1 bulan, 
8 KESEHATAN ADALAH SUTBET H Pun Ni Tee | eat 

PP "Mak Tuan? dan Noni al “perja. me yi at Kese ratan itu lengan | j en 

djalen minum: ! 

Anggur Kolesom tjap .», BUAJA” | Dengan hormat, 

jang mengandung chasiatKakuwktan bugai badan, serta dapat .me- Bersama ini saja minta ditjatat mendjadi 
nambah darah. Menjembulkan kepali gagang pegel, da- 5 

tang bulan tak tepat, pikiran bingung dsb. langganan Harian ,,SUARA MERDEKA 4 

Pusat pendjuak: KONG DJIN TONG Nami Ga : CD nek 1 

: Peogjan 105 — Telp. aa Semarang. 
mx Aang Alamat : 3 L : . 

——— Mulai tal : £ 2 3 2 5 5 z 

Banjak gangguan njamuk, tinggi, kutu2 DSB ??? "rat dah tenan 
(0 Basmilah Dengan D£D. MA 1 Cage tan 

D. T. 546 per. Rp. 4-— DVD! T: 109 per L. Rp. I— " D. 
2 D. T. 2596 per L. Rp. 12,50. (bawak tempat sendiri) 

(Buku baru an saBeisarbar bale B Te. SOEBER 2 Pres Kg ag 4,75 (Untuk taneman). Guntinglah formulier diatas ini tempelkan pada 
dan penting untuk guru? dan mu-| PORIS POEDER. (Untuk kutu? Andjing) per doos Rp. 3,— kartupos dan kirimlah kepada: Tata Usaha, Djl. id PBE : ISECT POWDER (Untuk tinggi, ulat, kutu2 dsb) per ons Rp.1,- Rurwoginatar nUtaraiia, Be mp atau! Ne jaeg 

1 Rp. 3,50 
tahni ah c 4 1 73 " Tua akan 2 ai ta ja sedan Ma Bi tk DRO GIS TERIJE 016 MA Ra 
membalg buku ini dapat menghe-|.. KRANGGAN Ag 21 —- TILP. 1419 — PEMAPANG- dan ban : Ne esa 

at waktu, karena  disadjikan da- 2g 2 Ba “3 
lam lukisan. Sedikit tulisan banjak CITY CONCERN CINEMAS Sa : 
gambar. Dan pasti Sdr.2 akan lekas mana F Ng 3 £ Ta 

megang” Ba INGIN SAKTI, AWAS 'dan WASPADA ???? | LUXE 5—1—9— Ini malam d.m.b. (u. 11th)” 
dn “batjatulis” Pan «Kn ena e , sa : e “Robert Young — Janis 5 gblkar neng Ka Vr 
ini, berarti bertambahnja “penge- ofor 
tahuan/dan menambah tjinta kepa- TEA Buku: she Half Breed“ 
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Bean PasriK? Tiar- TiNTA- Dan 

  

    

  

I
l
 

aa 
P
P
 Bl 

    
    

  
  «   

  

belaian 
t
a
n
i
n
 
t
i
n
a
 

ba   
    S

e
r
a
 

man 

  

  

  

  
    
  

  

Technicolc 5 
da' tanah air. icolor 

Jealousy and” Tevenbe" lisht th fhe fuse that sets Te frontier aflame- .. 5 Ukuran buku: 18 X 252 cm Sapta when white man and Half-Breed turn all Sayage! Apache Vengeanc Tebal: 40 halaman P3 Red-blooded Action! — Hat-Biooded Romance! 
PP Kenekatan dengan Asmara jang berkobar2 - wu jangg ga EXTRA : Bintjana Alam (Stormramp) di Negeri Blanda (Bag. ke III) 

£ 2 mera Ini malam 1 3 : 
Petundjuk2/Peladjaran 2 orang Pu- G RA ND Sada habisan tu 13 th) 
djangga utk. mengetahui hal? | 5.4.40.- Jeff Chandler — Alex Nicol — Judith Brau ' 

— Pertempuran di Bali. sebelum terdjadi, baik mengenai B 

ja 2 —— Hen AN — Pertempuran di Kalimantan diri orang (Microcosm) maupun sia c Red all X press” 

12 pa 3 — Pertempuran di Tapanuli. “ Negara dan Dunia umumnja (Macro-| The Meyer before told Story of the Army's Devil PE 3 
. z 2: — Pertempuran di Hang 2 ' cosm). Al: “ Memilih Hari jang ter-| They drove the most dangerous road in the World! 

SkEKO LA H Kp: Kelene an- n-Ketji Djambi dan Riau. DAMAI ? Pa Riwajat2 dari penger Sa pengandaraan di medan paperangan. 
ga 3 — Ha awanan Imam Bondjo S1 baik utk Perdjodoan, Pindah, Mendirikan Rumah, Mentjari Nafkah, | Penuh dengan kebranian — Mati2an — Melaluin hudjan peluru dan pem- 

KLEERMAK ER sk $ Ko. Oo. 686 :$ — Perang Atjeh. Obat, Djodo dll.:- “ Rasia? akan mengetahui sebelum terdjadi:- # Ramalan boman dan lain2 rintangan meneruskan perdjalanannja' sampai tudjuannja ! 
& s — Ke bsa ngunan Nasional sampai| Djojobojo jg. tepat benar? dengan keadaan sekarang ini, Ramalan Penuh 2 Ancatip ! Heibat dan Gempar! AI j emarang. . Proklamasi Kemerdekaan. | 'Ronggowarsito, jg. seudjung rambut tidak meleset dgn. kenjataan jg. edot klan JOANNY WEISSMULL TLER 

PE ' 'Idengan dihiasi kl. 200 gambar2 jangj kita alami hari ini:- “ Ramalan Lauw Phik Un, jg. patut dibuat pedo- , 13th. Anteti 
: Berdiri sedjak tahun 1940 Uu menarik. man:- Konferensi Gaib, jg. harus diketahui oleh setiap orang jg. hi- premiere (13t pe ngglia Greane— Jean Willes 4 
: Peladjara 25 Sea - Pn dan Praktiik Umum Hare ena 3 Rp. 6—/ up dim. dzaman crisis achlak:- “ Pawukon Kijai Sapta Renga jg. 10096 Jungle Ji 1 Forbidden stan d” 

Systee m: Frans - Amerikaans “Pesanan dengan uang terlebih dahu-| @Gjitu:- “ Sedjarah Indonesia, menurpt tjatatan Fahian, jg. lengkap djang- et ce 1 
: " Pimpinan seorang Ahli jang beridjazah dan puluhan Ig Minabau pari. TOT . kap benar',- “ Astrology dan Horoseope, Kuntji rasianja spj. orang da-f Million Year-old N PPP run Ampk ig Jungle. Jim's Gian! stzonghold! : Semarang ' mengabarkan, - bahwa tahun Jpg engalaman dalam usaha kleermaker : po : : J Penuh sensatie jang menggemparkan ! : 
) usaha amal jang diselenggarakan | b Pa Sr Lebih Jasidiki talah keterangan . pat Hidup Beruntung dlm.: Kesehatan, Penghidupan dan Pertjinta- 

oleh Palang Merah Indonesia Tia- Lg Oi Lena Pe OP Ie OF : an. Dan 1001 matjam pengetahuan” lain jg. sangat penting bagi setiap | 
bang Semarang — Garuda Indone- 2 2 : penduduk di Indonesia ! £ INDRA b 
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| — Kedatangan bangsa Belanda 
— Perang Diponegoro.       

    

  

Pe 

1 5 
PA 

enam 

& 

- 

  

  

  

  

SUMBANGAN UNTUK | 
x KORBAN BANDJIR. | 

5 . Palang Merah Indonesia Ipang | 

  

  | L 

Ini.malam d. m. b. (u. dna umur.) 

  

  

  

3 
! 
' 
1 
Tp 
- | 

  

  
  

  

  

  

sa  ' Here Comes The Gro Kah bg R. Endang - Erna Pipih - Jose Lantua “ 
Rogers 51 je Paramount” Technicelor “9 R.R. Sumiati fi Rd. Ismail - Anwar £ 

Pn malam premiere »SAJANG dibuang : SA AJANGs 
IOBION 5-7: 0. @3eh) P —a ilm 9 onesia han den ngan tjerita ik 

William Holden— Nan ncy .Olson. dalam sanubari para penonton ! 5 NN an 2 TE 
William Bendix—Don Taylor 

nSUBMARINE COMMAND” ROXY Ini malam d.m.b. (untuk 1 th) 
! Penjerangan “dau Kapat kapat silam jg. 
tak ada bandingannja, en 1» perang PG Gregory Peck—Ann Blyth-- 
dunia TI kampai ang KCRFA. in REX BEACH' S 

Ini ntalam pengh. Si70.- The W ORLD IN HIS ARMS” 
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BURNING TEE 
NFORMATION J8 

WAT, LEGS,/ 
YOU WORK 
WITH ME Pe 
WELL MMAKI 
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gera akan dikirimkan kepada Pengu 50 RUFUS. 
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tenun jang terdiri dari kira-kira 
55 orang dari desa Pekadjangan Sementara”“itu Roy jang sudah — Itu betul. Bagaimana saja engkau mentjoba  — Okai, Karp.is. w asal saja. 
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Paramount” Technicolor S1 NE atu 
| Penuh actie-Adyenture dan romance Tg. “19: wd 23. Maret 1953 . 

ken Ant ihoriy. ,VALENTINO" Dexter 
mendjalankan dua peranan : 

  

  

O Pertama mendjadi seorang Penjamun jang 
tangkas mengajunkan -pedangnja. 

O. Kedua sebagai seorang Radja jang mahir 
. menari ,,TANGO”, 
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