
      

    

  

     

oleh pos pendjagaan gunung Kra 
katau di Pesauran tadi Kepada 
para nelajan 'diandjurkan supaja 

ra keadaan masih belum tenang 
kembali. ' 

bahwa antara Serang dan djawa : 

  

   

       Crisis F£ 

    

   

     

Ke 2, AN Tt Pn 

akan ap | senangi Rakjat Ta 
“Bem K 

EDANG mengh 
menurut Peter Gru 
1gKa L oleh Sjahrir, 
menurut pendapat 

inan jang berpenga 
» »kalau kita memp 

han sekarang, k 

    

Dalam berita “itu “dikatakan, bhw|:1 
Pallar telah berkata, “bahwa ia be-|-b: 
lum menerima djawaban pasti, tetaf k 
pi dikatakannja, bahwa kedua fihak 
belum menjatakan .,.tidak” dengan 
terang2an. ,,Atas pertanjaan  apa- : jang ada dianta 
kah usaha saja ini akan berhasil, | takutan mereka untuk meadjalankan 
saja tidak lain hanja dapat mendia| tetapi sangat perlu ita, adalah peng wab, bahwa saja tidak putus asa”, | negeri in”... 
demikian kata Palar,: menurut su- Haa UR aa 
rat2 kabar dari konsori Scripps Ho- : 
ward, S1 BARA Doa 

          

  

     

3 terbatas sekali dari pendjabatz 

  

— Ea Indonesia, adalah warisan sewa- 

Krakatau 
s| djarnja dari djaman kolonial, de- 
|iukian Sjahrir selandjutnja, jang 
djuga tambahkan, ba kimenu- 
rut pendapatnja, disamping. itu 
djuga terlalu banjak rasa masa- 
bodoh. atau kurang semangat 
(apathy) diantara para pemim- 
pin, jang semestinja harus mem- 
bangkitkan keinsjafan akan per- 
Iunja kerdja-keras dan menguras 
ngi-kepentingan sendiri, seperti 
pada masa permulaan revolusi. 
Pada waktu sini berlaku undang2 
nasional jang menetapkan hari- 
kerdja 7 djam, sekalipun indus- 
trialis  Djerman, Hr. Hjalmar 
Schacht, dalam laporannja mene- 
rangkan, bahwa kesempitan jang 
terbesar dalam ekonomi Indone- 
sia dewasa ini ialah. sedikitnja 
hasil-kerdja. Schacht telaH 'mem- 
peringatkan kepada kaum buruh 
Indonesia, supaja mereka tidak 
mengira, bahwa dengan tertja- 
painja kemerdekaan. politik, le- 
njap pula keharusan untuk be- 
kerdja, dilapangan ekonomi. 

    

  

    

siden Banten antara lain menjata 
kan, bahwa gunung Krakatau de 
wasa ini sedang giat bekerdja. . 
Pengawasan jg dilakukan dari 

Pesauran masih dapat berdjalan 
lanfjar walaupun fjuatja tidak te 
rang akibat mendung dan hudjan 
gerimis. Jang sampai sekarang 
masih tampak aktif jalah .anak2 
Krakatau sebelah Selatan, sedang 
kan tebingnja sebelah Barat su 
dah tenang kembali setelah bebe 
rapa waktu meletus. : 

Sampai petang tgl. 22 Maret 
sudah tertjatat 29 kali letusan de 
ngan ketjepatan 1 kali Tetusan 
tiap-tiap 17 menit. Angin, ombak 
dan air laut masih tampak nor Te 
mal, tetapi walaupun demikian Yee 

Tjelakanja, demikian Sjahrir 
selandjutnja, dikalangan kaum 
terpeladjar Indonesia, jang me- 
rupakan inti pimpinan politik di- 
negeri ini, kini menundjukkan 

' gelagat menentang perundang: 
undangan ,,jang akan tidak dise- 
nangi rakjat”. Memang tidak 

  

dingan2.   
djangan berlajar dahulu sementa 

.Lebih djauh dapat diberitakan, 

Inti Pimpinan Politik Menundjukkan Ge- 

    
konomi 

lagat..Menentang Undang2 jg Tak Di- 
pi Sebenarnja Je 
ata Sjahrir 

adapi krisis ekonomi, politik dan 
ening, pemimpin U.P. untuk “Asia 
pemimpin PSI, jang djuga katakan, 
nja, kini sangat menderi'a karena 
laman”, Kata Sjahrir dalam inter- 
unjai pengusaha2 jang tjakap jang 
gadaannja akan berbeda”. ,,Keku- 
ra pemimpin? pemerintahan, dan ke- 
undang2 jang memang tidak populer, | 
halang terbesar bagi ' kemadiuan 

Dalam membandingkan keadaan 
Indonesia sekarang dengan masa 
permulaan sesudah revolusi Ame-: 
rika dan Pilipina, Sjahrir tun- 

penting: 5 

Di Amerika dimasa itu, seba- 
gian besar dari rakjat adalah 
orang2 baru didaerah tersebut: 
mereka sangat giat dan berasa 
dari golongan pionier (perint 
djalan) jang telah meninggalk 
negeri-asalnja. Tetapi | 
sia rakjatnja telah b: 
kan perlawanan passif. 

Di Pilipina, djuga kini, ada 
gambaran jang lain. Disana pe- 
merintahnja telah ' mempunjai 
waktu persiapan jang lebih la- 

duduknjapun djauh kuran 
pada Indonesia, din Gisana 
lah persentase kaum ' pengusa 
dan ahli jang berpengalaman 
lebih besar. Masalah jang terhbe- 
sar bagi Indonesia ialah djumlah. 
penduduknja jang sangat “besar, 
jang tiap tahunnja bertambah | 
dengan rata2 sedjuta. Seratus ta- 
hun jg. lalu, djumlahnja hanja 
Lk. 15 djuta, kini sudah mende- 
kati 80 djuta. Akibatnja, bahan 
makanan berkurang, dan kehi- 
dupan didesa mendjadi makin 
berat. Tetapi sebagian besar da- 
ri. rakjat didaerah pertanian ti- 
dak menginsjafi, bahwa djumlah 
penduduk terus meningkat. 

5: Tachajuk 

dari- 

djukkan beberapa perbedaan .jg.: 

ma. Disamping itu djunilah pen-|            

Pan 

            
    

Werff & Hubrecht, 
'kapai itu, Dr. Ir. Ph. 
(menerangkan, bahwa dia tidak 
-berpendapat, akan ada devaluasi 
rupiah lebih djauh lagi. Menur 
pendapatnja, dengan ' peng 
an-penghematan dan' tin 
lain pemerintah Indo: 
sanggup mentjegah ' 
(Antara). : 

  

         

   

     

      

                

         

     

   
DAERAH RANGKASBT 

       

    
TEBENDAM BANDJ 

                       

Berita terlambat me 
bahwa akibat turunnja 
bat selama tiga hari b 
djak tol. 20 Maret, 
malam 23 jbl. 7 d 

       

    

Jg Membawa 

Clark . dan ditandatangani oleh 

  

  ketjamatan R: 
diserang air 

irma telah 

Sidang Umum PBB m 
dakan2 agressi dari pem 
Taipeh terhadap Birma. 

           

                                                                 
- rimanja pada Djum'at sore. 

Dalam suratnja itu Kim Il Sung 
(menulis ,,kita telah menerima surat 
Tuan tertanggal 22 Pebruari 1953 
mengenai soal pengembalian dengan 

“#prioriteit dari tawanan2 perang jg 
sakit dan luka2 dari kedua belah 
pihak. Sebetulnja delegasi2 perundi 
ngan gentjatan sendjata dari kedua 
pihak telah mentjapai persesuaian 
paham mengenai soal itu jg di da- 
sarkan atas paragrap 53 dari nas: 
kah persetudjuan gentjatan sendja- 
ta Korea. Hanjalah oleh karena ne 
rundingan2 gentjatan  sendjata tsb. 
dihentikan, maka tidaklah ada dja- 
lan untuk dapat mengerdjakan apa 
ig telah mendapat persetudjuan itu. 

Oleh karena pihak Tuan telah me 
njatakan kesediaannja untuk mendja 
lankan apa jang telah disetudjui, mz 
ka pihak kami sebagai pernjataan is 
sama dengan ini menjetudjui dengar. 
bulat usul dari pihak Tuan untuk 
mengadakan pertukaran tawanan? pe 
rang jang menderita sakit dan luka? 
selama masih ada permusuhan. 

Dan dalam pada itu kami berper 
dapat bahwa penjelesaian jang lajak 
dari soal- pertukaran tawanan2 pe- 
rang jang sakit dan luka2 tsb selama   

                

Pada Sidang Umum PBB 
tuduhan Birma itu dipertimba 
selama sidangnja sekarang ini 
ma menghendaki supaja 

masih ada permusuhan akan memung 
, kinkan tertja ainja persetudjuan me 
ngenai masalah tawanan perang se 
luruhnja dan dengan begitu tertjapa. 
nja persetudjuan mengenai masalah 
tawanan perang seluruhnja dan dgn 
begitu tertjapainja pula gentjatan ser 

  

  

Pan IT unjo m0 
| 5 Kan PE ai 
IKorea-Utara Dan RRT Usulkan Supaja 
Perundingan Dimulai Lagi: Setudju Per- 
tukaran Serdadu2 Jg Sakit Dan Luka2 
Inggeris Perhatikan Sungguh2 2g 

Fleet: ,,Aneh Sekali“ — Reaksi Palar » ,, Hari 

SIARAN RADIO PEKING jang terdengar. di Tokyo 
hari Djum'at malam katakan bahwa pihak RRT/Korea-Utara te- 
lah mengusulkan supaja dengan segera  perundingan2 
sendjata di Pan Mun Jom dimulai lagi. 
bahwa.usul tersebut jang berupa surat 

Peng Teh Huai (Komandan pasukan2 Tionghoa), telah dikirimkan 
pada. hari Djum'at. Kabar seland jutnja menjstakan bahwa Koman 
do PBB pada Djum'at malam itu djuga membenarkan adanja 
rat jang -berisi usul dari pihak RRT/Korea-Utara dan telah dite- 

  

  

Edisi EKA   DENGAN BERITA2 TERACHIR 

SORE, 
  

TAHUN KE VIII No. 40. 

Ne 

5 Komentar Yan 

Penjelesajan« 

. pada 

gentjatan 
dikatakan 

Djendral Mark 
dan Djendral 

: Selandjatnja 
kepada 

PM Kim 1 Sung 

su- 

Selandjutnja kalangan2 jang me- 
ngetahui di Kementerian Pertahan:n 
Amerika Serikat katakan ja A. 
S. tidak mempunjai keterangan? be 
rapa djumlah serdadu2 PBB jang di 
tawan pihak Utara dan berapa dari 
djumlah itu jang sakit? dan luka2. 
Kalangan itu menundjukkan jata 
an bahwa PBB tidak punjai hubu 
ngan dengan serdadu?nja jang ada 
dalam tawanan melalui Palang Me 
rah Internasional atau badan2 lain- 
nja. 
Diterangkan djuga oleh mereka 

bahwa Kementerian Pertahanan tidzk 
mempunjai keterangan? berapa djum 
lah jang sakit dan luka2 dari serda 
du2 pihak Utara jang ada dalam ta 
wanan PBB. Dan apakah pihak Uta 
ra mengusulkan pertukaran orang se 
orang ataukah semua jg. masuk da- 
lam katagori sakit/luka2, menurut 
kalangan tersebut, Kementerian Per i 
tahanan djuga tidak mengetahuinja. 

  

   

kiri atas, menundjukkan gedurig tc     Beberapa rentetan gambar wru?2an menundjukkan sebuah rumah gedung 
jang dibuat dari batu jang dipergunakan untuk pertjobaan granat atoom 
pada tgl. 24 Marer di Las Vegas (Nevada) Amerika Serikat. 

idi masih wutuh beberapa detik se- 
belum terkena oleh granat atecem. Gambar selandjutnja berturut2 proces 
peledakan tersebut. Gambar2 ini dibuat dengan suatu kamera otomaties 

jang diletakkan dalam “djarak 3 mil dari sasaran 'ini. | 

    

MEN NB an BRA NBA 

  

Gambar   
  Selandjutnja dikatakan bahwa ba 

gaimana perkembangan  seterusnja 
nanti, itu semua terserah seluruhnja 
kepada Djendral Mark Clark. Dalam 
hal ini dia tidak akan minta pedo- 
man dari Gabungan Kepala2 Staf 
A.S., ketjuali kalau pihak Utara 
mengadjukan sesuatu ,.jang tidak bia 
sa” jang keputusannja mengenai ke 
kuasaan jang dia tidak mempunjai- 
nja. 

Usul pihak Utara itu menurut me 
reka adalah ,,mengedjutkan” tetapi 
tidak dalam arti bahwa Djenderal 

26 Orang Dibunuh   
oleh T.LI. hari 

untuk Sabtu malam dengan melakukan 

Tjiparaj Diserang TH 
Antaranja Wanita 

Dan Anak2 — 31 Rumah Hangus 

26 ORANG DIBUNUH dan 31 buah rumah dibakar habis 
Sabtu malam diibu-kota distrik Tjiparaj, jang ter- 

letak 17 km disebelah tenggara kota Bandung. 
dari Tjiparaj, gerombolan itu me mulai ,,aksinja” kira2 pukul 24.40 

Menurut berita 

pembunuhan2, 

  

lu untuk 
tindakan2 . 
“Taipeh thd. 
karanja Birma 

   

   

tan gunung berapi di Bandung di 
adakan hubungan radio... dengan 

dari kepolisian daerah. 

  

    

   

| Umum tak hanja ngutk 2 
djuga men Ba 1 ig juga sana : cinta Korea jang telah diharap2- 

: : ta 6 Karena itulah pihak kg 
i supaja delegasi? ger. 

ta dari masing2 pihal 

bertindak sendiri. - , 
enggarongan2 

:akan menambah populariteit me- 
pengg gai & 

ja jang Tebih pan Na Gan pembakaran2 enduduk dikampung -. Paledang d 
pembesar mengatakan bah “Genurgtentik dibagian" at “dalan “kota- Fjiparaj ita: —Sera 

wa semuanja itu sekarang tergan- gerombolan itu tidak ditudjukan kepada pos2 tentara dan polisi. tung sama sekali pada Djendral Clark 

    

   

3 . 
Mereka  herpikir, mefdang St 

dah chodratnja, nasib buruk, ke- 
hendak alam, atau mereka men- 

     

    

   

    

menggunakan 

    

thd Formose | 

    

  

  

i 

  

— Kota Lewis 

Lenjap Rata Dengan Tanah Se- 
'bagai Akibat Meledaknja 

pers mengelilingi kota 

“pat ledakan,- seorang wartawan ma- 

djiwa. 
barnia 
api 

(Marsudi Agawe Rt 
rani) setelah lama passicf, kn 
di-activeer kembali, den pengurus3-| "1 
nia ketua umum: sdr. R, Soetrisnoj :3 5 3 RE 
secretaris: sdr R.S. Socroto Riptoat-| diaran ilmu koperasi 
modio, 
dan sport-leider sdr. R. Soewarno. 

orang termasuk anggauta wanita. 

  

jadi 
Lautan Api 

Kereta 

Api Amunisi 
SEBUAH KERETA API amunisi meledak hari Sabtu malam 

dan praktis telah mendjadikan kota tambang Lewis dinegara ba- 
gian Indiana di Amerika rata dgn. tanah. Ledakan itu menerbitkan 
kebakaran jang mendjalar sampai seluas satu setengah kilometer. 

Ledakan itu selandjutnja terasa sampai dikota2 sedjauh 55 kilo- 
meter. Dua orang hilang dan.orang beranggapan - bahwa mereka 
telah tewas terbakar hidup2 didalam rumah mereka. 

djurupotret 
itu ketik: 

gerbong kereta api pertama ole 
dak. Ja menerangkan, bahwa akiba 
ledakan jang berturut-turut te 
menjebabkan ia terpianting dua k 
dari dalam mobilnja, bahkan jang 
sekali sampai sedjauh  delanan me 
ter. (Orang2 jang menjaksikan per- 
istiwa itu menerangkan, bahwa bo- 
leh dibilang setiap rumah dikota itu 
kini telah rata dengan tanah. Sets 
lah terbakar dua djam api itu mx 
sih belum dapat dipadamkan. 

Di Lyons, 32 kilometer dari tem- 

Jack Wimsey, seorang 

Mendjelang 
Hari 1 Mei 
YAKSENTRAL2 di Djakarta 

setelah adakan pertukar bikiran 
jang mendalam pada tgl. 17 Ma 
ret 1953 memutuskan membentuk 
dan mengesjahkan berdirinja Pa 
nitia Pusat Perajaan 1 Mei 1953 
jang bersifat presidium jang terdi 
ri dari Slamet Djojosumitro (SOB 
(RD), M..A. Fatah (HISSBI), Rus 
Jan Widjajasastra Sa Tag 

menjebabkan -sebuah pintu rumah, | dar Wahono (PSBI), Slamet Hadi 
Tana ia sedang berkiidung ter. hpranoto (GSBI) dan Prastowo 
bongkar dan bahwa orang2 jang se-| (KBKI). ia 
dang duduk dikorsi terpelanting da-| Selandjutnja panitia 
ri korsinja karena tekanan | udara. (sebagai satu badan jg 
Ia n#nerangkan melihat lima a-|petundjuk2 kepada daer 
tjam peledakan. Kepada tiap2 daerah S Booktg djurubitjara maskapai ke isupaja hania dibentuk satu panitia 

reta api bersangkutan menerangkan|1 Mei 1953. Dalam pelaksanaannja 
di Chicago, bahwa menurut penda: Yenny kaan aya senera AN 

He ANA ii ani d ertemuan antara W Z ganisas 
Pe Ke ena Buruh dengan Organisasi, mass: 

   

nerangkan, ledakan2 kereta api jg. 
berterbangan  ke-udara. itu, telah 

itu bertindak 
memberikan 
ah2. 
diandjurkan 

   

  

  

1 

    

   

  

  

soal.ini dengan djalan tachajul. 
Kata Siah pada achirnja, ba- 
njak kaum revolusioner iama ki- 
ni ketjewa melihat perkemba- 
ngan Indonesia. Keketjewaan jg. 
paling besar ialah, karena rupa- 
nja Indonesia tidak sanggup me- 
inginsjafi soal jang dihadapi se- 
karang. Tidak sanggup mengin- 
sjafi, bahwa keadaannja bisa 
mendjadi lebih buruk lagi dari- 
pada didjaman kolonial. Sjahrir 
mengharapkan, supaja angkatan 
muda terpeladjar Indonesia akan 
sanggup melihat kesalahan2 kita 
sekarang ini, dan mengambil pe- 
ladjaran dari padanja. Demikian 

Sjahrir - menurut Peter Greuning. 
(Antara). : 

  

WOMEN » INTERNASIONAL 
CLUB. 3 

Di Medan. telah berdiri. per- 
kumpulan wanita internasional 
jang diberi nama ,,Womea Inter- 
national Club” jang maksud dan 
tudjuannja pertama, untuk meng- 
adakan kontak antara para wani- 
ta dari berbagai bangsa, keduz 
membantu “ kemadjuan ke budaja- 
an dari para. wanita umumnja 
dan ketiga mempertinggi: dasar 
pendidikan “dan sjarat hidup un- 
tuk kepentingan para wanita dan 
kanak2. - Women International. 
Ctub” ini diketuai oleh Mr. Nj. 
A. Abas-Manopo dan sebasai ke- 
tua kehormatan ialah njonja Ab- 
dul Hakim. Sekretaris ialah njo- 
nia H,N. Korteweg. Ditersngkan. 
bahwa dalam pertemuan2nia per 
kumpulan ini mempergunakan bs 
hasa Indonesia dan Inggeris - se- 
bagai bahasa pengantar. 

  

Granat Atom 
' Pertama 
Granat artileri. Amerika  pertom:     depot angkatan laut di Crane, kira2 Buru! 1 g Wan 

SG kilometer dari Chicago: .lainnja guna  mempermusjarawat- 
Lewis mempunjai penduduk" 275 'kan, baik panitia maupun Sa 

Menurut berita2 pertama ka- Minimum jg telah jahkan “ole 
18 dari 25 gerbong kereta ' presidium. 

terpelanting ke-udara. (UP). , ng 

| R, TEKO. MENERIMA DJA- 
| 'ATAN GURU BESAR LUAR 

5 BIAS 
AN f Sabtu di dung  Nasios. 

: Te Jeh Bagor telah dilakukan upatia 
penerimaan d'abatan guru be- 

car lusr biasa dalam mata pela- 
pada Fakul- 

tst Pertanian di Bogor oleh Ir. 
Teko Sumodiwirjo direktur bagi- 
an koperasi Kementerian Pereko 
nomian. 

   

  

MARS DIACTIVEsR 
: KEMBALI 

Pada tg. 26 jl: di Dc 

    

   

lp Ka Aa,” 

"Ne Hasi 

   

2 "43 

bendahara: sdr R. Soeradi 

  Anggauta2nja tertjatat k.I. 36 

akan “diledakkan atas diarak 11 ki- 
| lometer. dari meriam artileri 28 cm. 
jang baru “dari Amerika,  demilisn 

'dimumkan di Fort Sill di negara ba- 
.gian Oklahama. 4 

Diendera! major A.M. Harzer 
komandan “dari pangkalan ariier 
di Fort Silh meneranokan, — behur 
granat brisant iang ditembakkan ps 
da hari Kemis dalam demonstras 
umum pertama “dari meriam “it 
adalah meriam mobil jang paliw 
besar dari angkatan darat Amerika, 
boleh dibilang hampir sama berat 
nja dengan granat atom jang aka 
ditembakkan dalam pertjobaan jang 

tjoba memberi djawaban atas| adalah soal kedaulatan. Dan “kami 

  

lat didalam, maupun diluar PBB 
bersama2 dengan kami dalam tin- 
dakan ini melawan “4ggresor”. 

(Antara). 

Pemerintah Indonesia me- 
njokong sepenuhnja rese- 
lesi Birma. 

- Dari pihak Kementerian Luar 
Negeri didapat keterangan oleh 
Antara”, bahwa Kementerian 
Luar Negeri telah:.mengirimkan 
instruksi — kepada wakil ,pemerin- 
tah Indonesia didalam PBB, du- 
ta-besar Palar untuk menjokong 
sepenuhnja. pendirian resolusi wa 
kil Birma dalam soal agressi jang 
dilakukan oleh pasukan? Kuo- 

dengan segera memulai lagi nerun: 
dingan?nja di Pan Mun Jom. : 
Demikian antara lain bunji surat 

PM Kim Il Sung. 

Reaksi di London dar 
3 Washington. - 
Diumumkan di Kementerian Lua: 

Negeri Inggris pada hari Djum'a 
bahwa segera sesudah diterima Isp 
ran resmi mengenai usul RRT/Ko- 
rea-Utara mengenai dimulainja ker 
bali perundingan? di Pan Mun Jom, 
usul2 tersebut akan dipeladjari de 
ngan sungguh2 dan hati2 oleh pem 
rintah Inggris. ' 
Ditambahkan bhw usul? itu aka 

ditindjau dengan keinginan jang sun: 
guh2 supaja perundingan? dapat d 
mulai lagi untuk tudjuan jang bergi   mintang terhadap wilajah Birma. na. 

  

bungan sedjumlah uang, : 
hari nanti bila sudah. dewasa 

wan Perwakilan Rakjat Daerah. Se- 
mentara Kotabesar: Bandung jang 
diambil dalam “suatu »,rapat tertu- 
tup”. kemaren. dulu. siang, -berkena- 
an dengan -peristiwa « lahirnja 4 
anak kembar. dalam. kota Bandung 
tanggal 2 Maret jang lalu. Putusan 
dari rapat tertutup” itu diumum- 
kan dengan resmi kepada pers di 
Bandung. Untuk mengabadikan per- 
istimewa kelahiran- itu, DPRDS. Ko- 
tabesar itu memutuskan djuga akan 
memberi nama ..Taman Anak Kem 
bar 4” kepada sesuatu taman - baru 
ang tempatnja masih akan  diten- 
tukan dan akan memberi. nama? 
dari anak2 kembar itu kepada cm- 
pat djalan jang terletak - disekitar 
taman tersebut. 

Pemeliharaan. supaja di- 
tanggung pemerintah. 

DFRDS Ketabesar Bandun? me. 
agandjurkan kepada pemerint h pu- 
sat, supaja menaruh perhatian se: 
senuhnja terhadap” peristiwa kel 
hiran anak kembar 4 itu dengsn 
menanggung pemeliharaan onsk2 
tu dan pendidikannia hingga dewa: 

sa. , 

  

Kepada chalajak ramai jg. sudsh 
menundjukkan perhatian — terhadap   akan datang. anak “kembar 4 itu dengan sumba- 

ig dapat dipergunakan oleh 
guna keperluan2 jang berfaedah 

bagi mereka itu. Untuk melaksanakan 
but itu, Kotabesar menjediakan wang: 

Demikian antara-lain putusan De-y ngan2 seperti bahan makanan, 

Kembar4Bandung 
Dapat Uang Tabungan Rp. 
- 4 Lentjana Kehormatan Dari Emas 

10.000 Dan 

KOTABESAR BANDUNG akan menganugerahkan kepada 
anak, kembar 4, jaitu Ahmad, Muhammad, Mahmud dan Hamid, 
masing2 sebuah lentjana-kehorm atan 
jang memuat ufjapan ,,sjukur alhamdulillah”, 

(gedenkpenning) dari mas, 
dan masing2 ta- 

mereka di- 

segala sesuatu jang terse- 
sedjumlah Rp. 10.000.— 

pa- 
kaitan, obat?2an, perawatan dIl.-nja, 
DPRDS mengutjapkan terima kasih 
dan penghargaan setinggi?nia — dan 
menjerukan djuga kepada semua go 

lan dialah jang akan : menentukan | Perlawanan jang diberikan oleh arah mana jang akan ditempuh. Pem 

13 

! akan Penanaman Ka- yesar itu -selandjitnja katakan bah-, 
va Djendral Ciark telah mempunjai | ret Di Irian P 

gaimana berunding dengan pihak Ko. Australia Sangat Mem- aunis dan Oleh karena itu kefjil ke 
nungkinannja bahwa ia akan t 
daja oleh gerakan? pihak Komunsi 
ang di maksudkan sebagai Lpu misi 
ihat. 
Seterusnia dikabarkan, ba 

lak ada tanda2 di Washin 
tuk terlalu tergesa2 menarik 
sulan dari usul2 pinak 
Utara tadi. (Antara). 
Menteri luar negeri A.S. John Fos 

er Dulies mererangkan pada hari 
sabtu bahwa pemerintah A.S. berha 
rap pertukaran tawanan? perang di 
Sorea akan dapat segera d Ikan. 
Dulles memberikan statement ini 
'elah radio Peking menjiari 
oihak Utara untuk segera 
tan lagi- perundingan? 
lan persetvdiuan bihak U 
dap usul PBB tenta 
wanan2 perang, jang « 

Menteri Djadjahan Australia, 
Paul Hasluck, mengatakan pada 

25-3 jang lalu, bahwa terdapat 
mungkinan2 jang luas untuk 
anam tanaman2 serai, padi 
teh di Irian. Djuga ada ke 

1ungkinan baik untuk mengada 
: penanaman modal dalam pro 

ksi karet di Papua, jang seka 
g menghasilkan kira-kira 1096 

ripada import karet ke Austra 
lia. Demikian Reuter dari Bris- 

| bane. 
| Dalam suatu keterangan jang 
d'kelmarkan setelah diadakan kon 
Dcronsi di antara pengusaha2 ka- 
ret, dikatakan, bahwa menginpat 
ncrf mbangar2 ' strateci, maka 

: 5 | Kosi kenertingan nasional adalah 
Reaksi2 dikalangan PBB sangat baik untuk mengadakan Seorang djuru bitjara daan aan dal dai srkeb 

Inggris ke PBB mengatakan bah... Pelan SU on 
wa usul pihak Utara itu membe 
ri pengharapan besar. injata- 
kan olehnja pengharapan semoga 
diadakannja lagi perundingan2 
Panmuniom akan menghasilkan 

        

ya ti- 
ton un- 
kesim- 

RRT/Korea 

& 

2. 

  

» 

ke 
men 

2 

i 

d 
n 
2. 

ray 
d 

             

an 

2 

     

Konperensi itu telah  menindiau 
sedalam?nia kesukaran? jang dia 
mi oleh kaum pengusaha karet,” 

: antaranja  kesukaran2 “jang telah suatu persetudjuan perletakan sen' menggagalkan produksi karet di Pa 
djata, jang sedjak lama diper- pua, Selandjutnja dikabarkan, bah- 
djoangkan oleh. negara2 Barat -» hli dari Djawa dan Cey- 
Ek ilen memberikan pemanda- 

UP mewartakan bahwa pernja membesarkan “hati me- 
taan L.N. Palar, wakil Indonesia teh setjara besar2 
di PBB, ialah ,,hari ini merabawa 
penjelesaian” waktu ja mende- 
ngar tentang “usul pihak Utara 

   

    

    
     

ngan 

ngenai produksi 
an di Irian. 

enteri “ Hasluck” menerangkan 
pula, bahwa penduduk Irian “dar 

tsb. “Komentar wakil India ke Papua tidak bersatu dalam arti po 

ang 

  

  longan  masjarakat,  supaja dengan 
|jara “agamanja masing? mendoa kesj 
pada Tuhan Jang Maha Kuasa, ' 
jagar 'anak2 'itu senantiasa mendapat ' 
perlindunganNja, ' pandjang umur, | 
sehat wa'afiat dan kemudian men- 
djadi' warga-negara jang berguna 
serta berdjasa bagi Nusa dan Bang- 
sa. 

Selandjutnja “ dapat dikabarkan, 
bahwa' penjerahan  Isntiana2-kehor- 
imatan dan buku2 tabungan pos ke-' 
“pada anak2 itu akan disert'i  pia-' 
gam2-peringatan dengan kata pe-' 
ngantar .sickur sihamdu! dan 
“akan dilakukan pada wak jang 
masih akan di'entikan 
rartrraan Letnan ? Fachrn 
isteri, jaitu orang tua 
but dalam suatu 

     

1 
dinsan pe- 

  

dan 
anak2 terse- 

upatjara resmi. 

Dari. Dewan Pemerintah Daerah 
didapat keterangan, bahwa nembe- 
rian gelar warga kehormatan” atau 
bar 4 itu, menurut DPRDS, — tidak 
sesvai dengan makna jang Iszim di 
berikan ' kepada istifah. cerebureer 
itu. Oleh karena itulah maka DPR 
DS mengambil putusan2 tersebut di 
atas: (Antara), 

   

4 

  

keuangan 

ruh Inggeri 

malam menjerukan supaja diadakan | patan baru untuk mewudjudkan per 

2 pertemuan 5-Besar, termasuk RRT, | damaian.: Sekarang 

untuk meniac 

  

mengetahuinja keadaan 

D alton: Adakan Peru 
HUGH DALTON, bekas menteri wasangka jang memetjah-belah kita 

dalam pemerintahan Bu-|itu”. Kata Dalton, ,.kita sekali2 ti- 

jang lalu, pada Sabtu | dak bole melepaskan . tiap kesem: 

  

kesempatan “ini 

1 peno-| ada. Sekarang ada orang baru da: 
oleh tak | lam pimpinan Kremlin, ada" presi- | 

dan : sjak- ' den baru di "Amerika Serikat. 3 

     

an bebe 

ang jang disebabkan 

  

“ 
. 

  

|. Saja ingin melihat akan diadakan 
| nja suatu pertemuan tingkat t'nrgi 

| diwaktu jang sesingkat?nia 
| wakil2 Inggris, Amerika 5 
| Sovjet Uni dan Perantjis untuk ber- 
usaha ' menghilangkan 
penghalang jang disebabkan ole 
dak tahu dan sjak-wasangka' 

  

     

  

£ uga Ka 

ndingan 5- 

  

memetjah-belah kita itu, demikian 

Dalton.” Ja menambahkan, boh: 
pada saat jang tepat” ia ingin me- 
hat RRT mengambil. bagian pula 

dalam pembitjaraan2 tersebut. — Me- 
nurut Dalton apa jang dibutuhkan 
sekarang ialah sesuatu tanda dari 
pihak Sovjet Rusia bahwa kata2 da- 
mai jang telah diutjapkan oleh me- 

    

1 

    

Besar 

  

DenkRT 
reka setelah meninggalnja Stalin itu 
berarti suatu permulaan baru dari 
hubungan2nja dengan Barat. Untuk 
memberi kepertjajaan kepada kita 
kata Dalton, kata2 itu har i 

  

       

1 

  

praktis jang dapat mengurangi ke- 
tegangan dibeberapa daerah kekeru- 
han dunia. (Antara-AFP). 

  

| Kan 37 
y 

  

Lamban Kobudelas £ Indonesia 

    

  
“saatnja untuk bersikap 

, matan Kota) dan R. Soemarno( 
Itri Polisi Ketj. Kota). 

  

PBB, Rajeshwar Dayal, ialah ,,be titik, dan bahwa Papua Gidadara 
rita, jang baik”, sedangkan djen tempo jang pendek tidak akan men 

deral James yan Flecf, bekas ko YePai tingkatan negara. 
mandan tentara ke-8 A.S. menga 2 
takan ,,aneh sekali ?” (Antara), 

Bagian dari ,,offensif 
perdamaian”? 

Sumbar2' jang bertangg 
djawab di Tokio sementara 
menjatakan bahwa langkah 
hak Utara itu adalah bagian 
,Offensif perdamaian” Sovjet, 
dan langkah penting jang perta- 
ma dari perdana menteri. Soviet 
MalenKkov untuk. menunjiukkan 
tudjuan? dari offensifnia itu. 
Para - penindiau di Tokis mom- 
peringatkan bahwa kini holum 

Ontimis- 
tis, dan mereka mengemukakan 
bahwa tidak mungkin tertiapai 
banjak kemadjuan kearah suatu 
gentjatan sendjata di Korea, se- 
lama pihak Utara belum, mosle- | 
paskan  tuntutannja “untuk pe- dari perdi anannja selama se- 
nrembalian semua tawanan pe- minggu. dalam mana ia senantia 
rang, djika perlu dengan  pak- negaskan djandji gerakan 
saan, jang menjebabkan dialan untuk mendjamin tertja buntu dalam ' perundingan2 ja pengungsian pasukan2 Ing Panmunjom. (Antara). djendrak Nadjib bertemu de 

n dutabesar Amerika, Jeffer- 
: y: Ribuan orang me- 

jendral Nadjib ketika 
dari perdjalanannja. 
perdjalanannja - untuk 

kan pidato2 di Mesir 
perdana menteri Mesir te 
sertai oleh  letnan-kolonel 

Gamal Abdel Nasser.  Disemua 
tempat jang disinggahi kereta-api 

ng ditumpangi perdand-menteri 
penduduk petani memberikan 
sambutan hangat. 

  

ung- 
Intan 

pi- 

| Penarikan . 
Tak Bersjarat 

Pasukan2 Inggeris Di Mesir 

Perdana menteri Mesir, djende 
ral Mohammad Nadjib, jg pada 
hari Djunrat malam kembali dari 
kundjungannja ke Mesir ' Hulu, 
pada hari Sabtu menuntut  kepa 
fa montori negara Selwyn Lloyd 
tapeja pasukan2 Inggris diungsi- 
kan dari Mesir dengan tidak ber 
Sjarat. 

Tidak lama setelah kembali 

     

  

sg 

revo 
pain di 

            

      

Paru? jai diketi 
terbentuk. sebuah p 

sus untuk 
Demak, 

rusdiia ketna' sdr. 
djojo (AW Kota Dem 
Isman (Kanso Kab. 
sdr. Sosropawoko 
Rakjat), pembantu2: Soe 
to.Riptoatmodjo  (Kanso Keb. D 
mak): S.K. Prajitno (Djapen Ke 

Man 

    

        

Dalam 

    

  

        

dari Tuntutan Nadjih Mengenai 

tentara dan polisi sengit djuga, tapi 
tidak berhasil mentjegah pembunuh- 
an-pembunuhan, ,penggarongan2 dan 
pembakaran rumah? jang dilakukan 
oleh gerombolan itu. - Kira2 pukul 
02.00 gerombolan itu baru mundur 
dengan menggondol barang? hasil 
penggarongannja tersebut. Dalam 
pemeriksaan ternjata 26 orang pen- 
duduk dari kedua kampung tersebut 
tewas dan 14 orang lainnja. menda- 
pat luka2 berat 'dan enteng. Semua 
kerban itu adalah orang Indonesia 
jang beragama Islam. Diantara jg. 
meninggal itu 2 orang guru sekolah 

seorang “pensiunan  martri 
tiatjar, seorang murid sekolah teh- 
nik, murid sekolah rakjat dan dju- 
ga wanita. 

   

  

31 buah rumah dibakar. 

Selain dari pada 31 buah rumah 
jang habis dibakar itu terdapat dja- 
za beberapa rumah jang habis dik 

j Kerugian selu- 
u pagi belum tertak- 

lung, kepala Kantor 
sedjak Minggu 

kukan pemeriksaan atas 
serangan gerombolan terse- 

          

  

akibat? 

   

habis 
harta Djuga dari pi- 
hak pi n dan bataljon 
tentara dan dari polisi mengadakan 
pemeriksaan. Dapat dikabarkan, 

wa gercmbolan itu djumlahnja 
ik. kurang dari 100 orang, da- 

tangnja dari djurusan barat-daja dan 
kearah itu. (Anta- 

       

  

   

  

ra). 

  

PEMERINTAH SETUDIUI 2E- 
NGANGKATAN . ALI FAHMI 

EL AMROUSSY. 

| Pemerintah Republik 
telah. 'menjatakan persetudjuannja 
atas pengangkatan Ali Fahmi “Ei 
Amroussy, sebagai duta besar Kera. 
diaan Mesir dan Sudan jz pertama 
di Indonesia, BEI Amroussy,  ber- 
umur 50 tahun, telah bekerdja pa- 
“pemerintah Mesir semendjak ta 
hun 1928. Beliau pernah bekerdja 
di perwakilan? Mesir di Baghdad, 
Geneva, . Athena, - Bukarest, dan 
lempat2 lain. Kedudukannja "jg pa- 
ling achir ialah di Amman (Jorda- 
nia) sebagai kwuksh usaha dan di 
Karachi sebagai" counsellor: « Sehe- 
lum berkedudukan di Ammah dan 
Karachi, beliau mendjadi kuasa usa 

di 

Indonesia 

  

   

Pessimisme Pandit 
Tak Ada "Way-Out" 

Di Korea? 

Ketua delegasi India pada PBB, 
nj. Vijaya Laksmi Pandit, menga 
takan pada hari Djum'at, bahwa 
ia dewasa ini tak melihat sama 
sekali adanja harapan kearah pe 
njelesaian perang Korea. 

Berbitjara dalam interview di- 
muka tjorong radio Canada, Laks 
mi selandjutuja menjatakan bah 
wa pemerintahaja merasa ,,sangat   

  

chawatir” karena usulnja 1g Jalu 
telah ditolak oleh RRT dan fihak 
Korea Utara, 
. 

Ai 
Ai 3 

   



    

  
  

  
s 

  

                                       
BN 

     

ega bagi 

    

daerah mendapat hamba 
penduduk untuk djang 
guna tadi. Mereka mengi 
toro? B 
Tanam 

djadian-kedjadia 
ten, Gunung Kidul dan. 
mau mengik 
terlantar 0 
— LL — — 

tara. Di daerah 
rah di' r 

       

      

      

Kidul dan, Wonogiri Ag 

sumber-bahaja untuk hanjutnja air- hudjan jang bisa membandjiri Je 
lembah jang lebih rendah letaknja. 
— Hb — Perbuatan sementara orang 

tidak menguntungkan penduduk. Penduduk sendiri 1 
pengetahuannja tidak boieh disalahkan, djika menurut apa jang d 
kan oleh sementara orang jang dipandang mendjadi 
bung dengan itu, kita ingin adjukan pertanjaan, 
mentara orang itu bisa dipertanggung djawabkan? Dan jang 

ting apakah perbuatan mereka itu tidak bertentangan, den 
Sebagai kuntji tulisan ini, maka kita .mintakan perhatian .p 

teran 

ndus Dan Agitasi 
c “pendjuru “diterima berita2tentang 

idsbi Terutama dari daerah? jang dulu boleh 
1 bentjana sematjanw itu, 

ik bisar mengatakan, bahwa 5 
ija bentjana-bentjana tadi, adalah karean 

itannja ditebangi. Kini akibat peneb 
jan tadi, telah memukul kembali kepada 

r-akar hutan jang ditebangi tad 
"Pam hilangnja air tadi, mengakibat 

ja. menimbulkan  kerisakan (er 
nja, tanah: mendjadi tandus 

a telah berusaha sekuatnja untuk 

Akibat dari hasilnja hasutan tadi kini sudah mulai ker 
Klaten. dikabarkan adanja bandjir pasir. Sement 

ada- 

daklah: perju 
salah: satusse- 

jang diwaktu zaman “pendudukan 
angan jang 

kata 
Ii Eni meng- 

kan pula 
Osis) pada 
mnta 

men- 

menggerakkan penanaman: lamtero 5s 

menahan hilang-hanjutaja air, tetapipun 

ah bandjir, dibeberapa | 
mbikin tanggul. Dimana-mana- dengan di- 

ngan jang memberi pendjelasan 
gulan tadi, rakjat diadjak ikut serta dalam 

Dengan djalan gotong-rojong tadi, bu 
memelihara miliknja -— tanah 

.kehi mereka itu sendiri, tetapi 
an lagi semangat bantu-membantu jang mendjadi: tjo- 

upan masjarakat Indonesia itu. 
sajang, usaha jang sebaik “itu, 

“dari sementara oyang, jang. mengh 
imau mengikuti. andjuran pemerintah 

sut. penduduk: ,,Buat apa engkaw 
'apa engkau bikin tanggul? Toh engkau sudah baj 
. dan bikin tanggul itu kewadjiban pemerintah 
r dengan padjak, dan bukannja kewadjiban 

semaijam.ini pernah disinjalir oleh P.P. didaera 
idaerah Wonogiri. Hasilnja penduduk. djadi tak 

i.andjuran pemerintah. Pekerdjaan konstruktief. mendjadi 

(pemupukan: tanah dengan 
crah: digerak- 

soal penting- 

kannja 
5 jang 

pula dididik 

di sementara 
asut-h 
ujang ber- 

tanam lam- 
ar padjak? 
jang sudah 

“Ke- 
h Kda- 

      

engkau! 

ara: dae- 
selalu. merupakan 

mbah- 

  

tetap tandus, dan 

jang menghasut-hasu 
karena. k 

itu t 

  

emimpin. Berhu- 
apakah: perbuatan 

paling pen- 
batinnja? 

b 

s£ 

gan 
ada 

  

€r- jang 

wadjib soal-soal jang kita bentarngkan diatas. 

Kab ar Kota 

  

Ingg. ,Ningrat P?siunans 
Amerika Negara Pamer—Oleh2 Bupa 

| Sumardjito 
ti 

(Oleh : Wartawan Kita) 

sebagai pemimpin Asia dan di 
sfeer Inggris. Walikota di 

Dewan Perwakilan 

  

lahnja lebi ih banjak dari Indonesia dan keadaannja 

INDONESIA TENTU dapat mendjadi pemimpin i 
terus dapat bersatu, sebab Indonesia keadaan masja 
baik djika dibandingkan dengan negara2 Asia 

umumnja dianggap sebagai pemimpin Asia seperti India dan 
kistan. Keadaan di India tidak memenuhi apa 

Pakistan masih 
Karachi masih bangsa 

asai- 
rakat 

yang 
Pa- 

diharapkan 
adanja 

ris jang 
ubuk djum 
bih menje- 

jang 

Rakjatnja. Rumah2 g 

dihkan. Pemuda2nja tidak giat dalam pergerakan2 seperti di Indo 

nesia. Maka tidaklah perlu kita merasa rendah diri dan harus 
kkan harga diri terhadap luar negeri. 

Bupati Sumardjita selajang pandang tetang India 
pat. me 

da 
mikianlah 

dan Pakis 

tan jang diberikan dalam tjeramahnja didepan pamongpradja dan 
pegawai2 kabupaten Semarang pada hari Saptu 
Kabupaten, sebagai oleh2 beliau 
5 bulan ke luar negeri antaranja 

“Di Amerika. 
Tentang Amerika dinjatakan bah- 

wa kemewahannja adalah suatu 
kunst. Keimegahan negara ini tidak 
mengandung tradisi, dalam segala 
sesuatu jang mengagumkan terasa 
adanja kekosongan djiwa, tak nam- 
pak adanja historische achtergrond. 
Bentuk kebudajaannja sukar ditjari 
dan umumnja segala sesuatu tjipta- 
annja dilaksanakan dalam bentuk 
jang mengagumkan tapi tgk me 
ngandung djiwa dari keadaan2. Se 
landjutnja diuraikan tentang masit 
adanja perbedaan perlakuan antar: 
kulit putih dan Negro dan suk: 
Indian jang dianggap sebagai na 
tuurmonument. Jang patut menda 
pat pudjian di Amerika jalah ten 
tang- penghargaan dan penghorma 
tan terhadap  djasa2? pahlawannj: 
sebagai kenang?an selamanja, dar 
tentang disiplin Iadu-lintas.  Disam 
ping kemewahan? di Amerika ma: 
sih terdapat djuga gangster2 
djingan), korupsi,  vriendensysteerr 
dil.-nja. Tentang komunisme rakja' 
Amerika sangat takutnja dan rupa2. 
nja memang di-indjeksikan  setiara 
kunstmatig oleh pemerintahnja hing 
ga mendjadi angstpsygoche. 

(ba 

Belanda. - 

Di Inggris terasa pemerintahnj: 
sedang berusaha memperkuat eko 
nominja dengan melakukan 
hematan jang sehebat2nja. Barang? 
jang mewah tidak didjual didalam 
negeri tetapi di-eksport keluar ne 
geri. Rakjatnja dapat menahan «dir 
untuk 'hidup sederhana dan men 
taati betul2 peraturan distribusi ba 
han makanan. Mobiel2 jang diper 
gunakan di Londen adalah mobil? | 
tua dan ketjil2. Dibandingkan. den: 
an Amerika, bupati  Sumardjite 
membikin .perbandingan bahwa: ka 
lau Amerika itu adalah negara ig 
pamer, .maka Inrgris-adalah seba 
gai ,.ningrat jang pensiunan”. Achi 
nja dinegeri Belanda Bupati meras: 
ketjewa karena-apa jang dilihatnj: 
itu tidak seperti apa jang telah di 
peladjarkan di sekolahan2 dahulu 
dan. tidak ada jang mengagumkan 
Tetapi jang patut ditiru jalah kegia 
tan dan keuletan tjara - bekerdjanj: 
bangsa Belanda. Dalam waktu jang 
singkat dapat mengerahkan tenage 
dan barang2. untuk menolong kor 
ban bandjir.. Pembangunan gedung? 
akibat. kerusakan, perang hanja ting 
gal sedikit jang belum selesai, 
negeri Belanda rombongan Bupat' 
hanja. 6. hari. lamanja dan  teru 
melandjutkan ke India dan Pakistar 
jang kesan2nja telah kita sebutkar 
diatas. 3 da 

“Patut ditambahkan bahwa dalam. 
tjeramah itu tidak disinggung2 soal: 
tata-negara dan pemilihan umum d 
Amerika. $ 

    

peng. 

Di | 

dipendapa 

selama melakukan jalanan 

di Amerika, Asia dan Eropa 

  

PERAMPOKAN 
Berita mbat mengatakan 

bahwa“ dalam pertengahan 

jbl- ini telah terdjadi peram 

di G. Tumpeng, Ungaran 
rumahnja bekel. Rembes telah 

tangi oleh 6 perampok 

klewans. Barang? 

Rp: 770:— dirampok. 

Dirumahnja « 
desa  Djelen. Pulutan 

kedatangan 3 perampo 

rasil merampas It 

Rp-:227.50. 

PERAMPASAN 
Dirumahnja. T.Dj.K. 

kang Smg. pada 
1.30, waktu 

naiman ,.Mat s 

'ak telah didatangi 

ak dikenal. . Dengan 

oiver kedua orang tsb 

ampas uang Be 

Rp. 152,50 dan: kemudia 

can. diri. , 

PEMBUNUHAN. 
Baru2 ini didesa 

tetjamatan Sur , 
umahnja Ngatmem 

kan. majatnja 2 or 
cak dikenal. Pada 

sat luka2 bekas tei 

“ang kesatu terdapat 
"anan, tembus dan m 
Jua pada dada, 
ebelah kiri tembus. 

alu dikirim ke rumah sakit 
za, sedangkan penghuni 
igan seorang kaw 

amg berwadiib untuk 
| ebih Iandjut. 5 

(7 ORANG TAHANAN MELA 
RIKAN DIRI. 

Dari pihak resmi didapat ke- 
erangan, bahwa pada tanggal 
nendjelang 26 Maret, kira2 djan 

1)3.00: 27 orang: tahaman Ara- 
sarawa telah berhasil 
can diri. Menurut 
-nereka ' menggu 
"besi untuk membuka 

“aa, 

FILM DOCUMEMENTER 

“SABUN TIAP TANGAN” 
Mulai nanti malam dan untuk 

minggu lamanja, digedung bioskoop 

“Grand” sebelum d 

sokok, terlebih dulu 
film extra berupa film 

| mengenai produksi sabun .. 

igan” bikinan Un 
lisusun 

lan lamanja : 
tersebut sesudah dipu 
ikan. di-edarkan dj 
redung bioskoop dalam 

-ang: erlu diterangkan, 

selum diputar. di Sema 

  

        

    

seharga 

    

barang? harga 

                         

tg. 

   

& 

Mentul, 
dai 

iketemu- 

     

  

    

ksaan 

ki 

          

kat Kat 

ke- 

  

      
   

-documenter 

Tjap Tu- 

  

     
    

   

at 

  

kota Sem 

bahwa 
3 

  

fi'm 
du 

Djakarta deng- 

n  sepenuhnja. 

dan lengganan 
ada nja 

documen- 

    

  

za di “Surabaja dan 
an mendapat perh: 
Bagi para pemakai 
sabun tjap “Tangan” 

djuga untuk melihat film 
sr ini, 

   

    

    -L. Telah 

   

Mengapa Affandi 
Keterangan Dlm 

wan, anggota DPD 

bolan itu. Terdakwa 

lakim: :,Tetapi dalam salah 
atu surat jang tuan sampaikan 
tepada Sanusi, tuan minta supa- 
a menjampa:kan salam kepada 
cman2 "lain. Dengan demikian 
ernjata bahwa tuan mempunjai 

rerombolan itu”. 
| Yerdakwa mendjawab bahwa 

a merulis kalimat itu hanja ka- 
sena kebiasaan sadja. 

Selandjutnja hakim dibatjakan 
suatu statement” j ditulis 
»leh terdakwa pada tanggai 4 Mx 
ret 1952 dan dikirimkan kepada 
serbagai surat kabar untuk disiar 
kan. Terdakwa menulis pengumu 

  

i ketua GPII. 
Pengiimuman itu dari PKI dan ke 
uarkan sebagai reaksi atas se- 
buah pengumuman dari PKI dan 
Sobsi. Dalam pengumuman ter- 
sebut PKI dan Sobsi menjerukan 
cepada pemerintah supaja meng- 

7 rkan Darul Islam dan ten- 
: Islam Indonesia dengan ke- 
kerasan, sedangkan dikemukakan 
yja pula bahwa Masjumi kerap 
kali bermain “ mata gan . DI 
dan TH. : 
Berkenaan dengan ini dalam state 

ment jang dikeluarkan oleh Affandi 
Ridwan dikatakan, bahwa ia heran 
mengapa PKI dan Sobsi hanja meng 
hendaki dihantjurkannja DI dan TI 
dan tidak gerombolan? lain seperti 
Bambu Runtjing, Barisan Sakit Ha 
ti dan sebagainja. 

Dinjatakan bahwa pengumuman 
PKI dan Sobsi itu menjakiti hati um 
mat Islam. 

Hakim: ,.Dari statement tuan ter 
njata, seolah-olah tuan mau membe 
la Darul Islam dan TI. 
Terdakwa: ,,Itu sama sekali bukan 

maksud saja”. 
Kemudian hakim  membatjakan 

satu kalimat dalam statement itu da 
lam mana dikatakan, bahwa menu 
rut agama Islam orang2 jang baik 
harus diperlakukan ngan baik te 
tapi terhadap orang2 jang meng- 
gunakan kekerasan harus diperguna- 
kan pula kekerasan. $ 
Terdakwa mengaku, bahwa menu 

rut agama Islam terhadap kaum pe 
ngatjau itu memang dipakai: 

      

harus 

        

DALAM LANDJUTAN pe meriksaan 
Djawa Barat dan ketua G: 

negeri pada hari Sabtu, ketua pengadilan, Harsojo telah memba- 
tjakan beberapa surat dari terdak | 
mimpin- gerombolan Sanusi. Hakim menanjakan kepadi 
wa, apakah ia disamping Sanusi mengenal orang2 lain dari gerom 

mendjawab, bahwa ia tidak punja kenalan 
lain diantara anggota2 gerombolan tersebut. ! 

cman2 lain dikalangan anggota? | 

| | 

     

      

ng Tertutup? 
perkara Affandi Rid- 
Gen oleh pengadilan 

Sida 

wa jang ditudjukan ' kepada pe- 
pada terdak- 

  

. Daerah Dollar 
Di Gugusan Riouw Pengadilan Tentara di Jogja 

MENTERI Keuangan dr. Su- 
mitro dalam waktu singkat ini 
berharap akan dapat menindjau 
keadaan peredaran uang dollar 
Straits di Riouw. 

Zainal Abidin Achmad jang ba 
ru-baru ini mengadakan aksi agar 
supaja peredargn uang dollar itu 
dihentikan didaerah tsb., menja 
takan kegembiraannja bahwa men 
teri Keuangan akan pergi menin 
djau kedaerah tsb.” : 

Z: As Achmad: menerangkan, 
bhw keadaan dikabupaten Riouw 
itu adalah terbalik mengenai per 
edaran uang: “disana bukanlah 
uang asing (dollar) jg diperdjual- 
belikan dengan setjara gelap, teta 
pi sebaliknja uang rupiah jang di 
perdagangkan orang setjara ge- 
lap. Menurut. Z: A. Achmad, 
uang rupiah disana tidak dapat 
dipergunakan "untuk berbelandja. 
Keadaan ini menurut pendapat- 
nja adalah merugikan negara. Da 
lam hubungan ini ia menundjuk 
kan kepada koers jang berlaku: 
menurut koers resmi uang dollar 
terhadap -rupiah adalah 1 : 3,75: 
untuk pegawai negeri koers ini 
adalah 1:3,25 (pegawai - negeri 
jang. bergadji. dalam. rupiah. diba 
jar dengan dollar dengan. koers 
ini) sedangkan “dipasar gelap 
koersnja adalah 1:7 4 8. 

(ri Djum'at, dr. P. Idenburg 
| nerbitan 

oleh pen 

enderal dibawah dr. van 

                      

rus Besar Ikatan “Dokter In 
aputnja pada tang- 

Maret jang lalu di Djakarta 
mempersoalkan. peraturan im- 

                    

MUDA MUDI. 
Seperti pernah dikabarkan, pada 

tg. 30 dan-3t Maret djam 19.30 .di 
Aula SMA djl. Oci Tiong Ham, Se 
marang akan diadakan -pertundjukan 
tari Muda-Mudi. jang hasilnja untuk 
Jajasan Bentjana Alam. Disamping- 
nja tari itu pun dipertundjukkan Ke: 
senian Indonesia Wajang. Orang a.I- any 
Gatut. Katja Gandrung... Decoratief 4 
untuk. ini telah, dipimpin oleh Resi- 
den Milono. Seperti diketahui, hasil! 

n mengusulkan supaja p 7 
t DPR menindjau kembali 

                      

gikan. 3x 

jang disampai 

lain djuga berdasarkan per- 
mbangan bahwa sedikit sekali ang 

garm belandja untuk urusan keseha 
tan, jaitu untuk. tahun 1953 hanja     kekerasan. 

Hakim: ,,Tetapi 
mau berunding dengan gerombolan? 
Bukankah tuan harus minia kepada 
pemerintah supaja menggunakan ke 
kerasan terhadap gerombolan? itu?” 

Terdakwa berkata bahwa menurut 
agama Islam orang harus berunding 
terlebih “dulu dap apabila usahy in 
“dak: berhasil bifu boleh dipergung 
kan kekerasan. 
Achirnja ketua pengadilan, Harso 

'O0 membatiakan surat dari gubernu 
Sanusi Hardjadinata, dalam mani 
Jikatakan, bahwa ja sebagai ketua 
dewan pemerintahan daerah. 
sama sekali tidak tahu bahwa Affar 
Ii Ridwan, sebagai anggauta DPD. 
telah mengadakan hubungan dengar 
gerombolan untuk berunding meng 
nai penjelesaian masalah keamanan 

    

  

Terdakwa tidak memberikan ko- 
mentar atas surat tsb. 

Atas pertanjaan hakim, terdakwa 
jmenerangkan, bahwa ia mau mem 
berikan keterangan tertulis menge 
nai sesuatu hal jg ingin dikemuka- 

|kannja dalam suatu rapat tertutup. 
Ketua menjatakan, bahwa ia akan 

|mempeladjari dulu keterangan ter- 
tulis itu, untuk kemudian menetap- 
kan, apakah perlu diadakan- sidang 
tdrtutup- atau tidak. 
Kemudian sidang diundurkan. 
Selama sidang berdjalan, . kednz 

pembela dari terdakwa, mr. Kas- 
man Singodimedjo “dan mr. “Tan 
jik Song tidak berkata apa2 ika 5 

  
i 

| 

    

, 

  

KESEHATANNJA GUBERNUR 
BUDIONO BAIK. 

Menurut keterangan, kesehatannja 
Gubernur Budiono -setelah dirawat 

umah sakit beberapa hari di Dja- 
Karta, “kini nampak mendjadi baik 
kembali. Pengrawatan ini akan ber- 
langsung Lk. 10 hari dan kemudian 
Gubernur akan kembali di Sema- 
rang untuk mengaso. beberapa lama 
lagi. Sebab timbulaja penjakit . itu 
karena terMlu banjak tjapai." 
KETJELAKAAN. DIPABRIK 
Pada, tgl. 26” jbi. dipabrik “padi 

Sam: Jang” .Djl. Tambaksari telah 
terdjadi ketjelakaan sehingga A. Su- 
kran perlu dibawa kerumah sakit. 
Orang tsb. waktu itu sedang menge- 
las sebuah drum jang berisi minjak 
tanah dan air. "Karena tekanan pa- 
nasnja hawa las, drum lalu mele- 
dak dan mengenai mukanja hingga 
mendapat luka2. : 

KONGGRES PELTI, 
Pada-tgs4 d 5 April 1953 Per: 

satuan Lawn Tennis Indonesia akan 
melangsungkan  kongresnja di Hote: 
du Pavillon, Semarang. Dalam kcn- 
gres ini al. akan diadakan pemili- 
han pengurus besar, perobahan Ang 
garan Rumah Tangga dan menetap- 
kan tempat perebutan. kedjuaraan 
Tennis Nasional. Mr. Sie Yong Diie 
akan memberi tjeramah. mengenai 
Pemuda didalam latihan. 
GURU2 BAHASA PER 
BANGSA INDONESIA 

PERTAMA 
ini di Semarang “ telah 

kan udjian untuk idjazah 
»hasa Perantjis. jang di-ikuti 
7. orang.  Diantaranja jang 

us 'nj., Tan Wei Lie nj. Rr. 
ndrarti Soetijono, Rr. 

Moerniati dan nona Rr. 
Prawiromartojo. Mereka 

ih tenaga2 untuk Indone- 
pertama: dalam bahasa 
jang mentjapai akte me 

ne 
| PERSATUAN AHLI POTONG 

RAMBUT, 
| dibentuk di Semarang per- 
kumpulan . Persatuan Ahli Potong 
Rambut jang azas dan tudjuannja 
Sosial ekonomi dan ikut memadju- 
kan soal2 pengetahuan. Adapun pe 
ngurusnja terdiri dari sdr. Tuminar- 
s0 ketua, - Ms.- Sumarto penulis, 
Liem Hap Keh- bendahari dan di- 

   

  

   

ANTJIS 
JANG 

aru2 1 
ti 

-B 

  

ful 
He 
Artini 
Soerarti 

k 

oe Pe 

     

    

  
da 

  

ng 

mengapa tuan 

dari pada pertundjukan ini. adal 
5095 untuk Bentjana di Djawa. Te- 
ngah, 2549 untuk Atjeh dan 2596 
untuk korban bandjir dinegeri Be- 
landa. Menurut keterangan..pendjua 
fan kartjis kini sudah dapat Rp. 25. 
000,—. Be hua 

PEMBEGALAN MRANGGEN. 
“Kemaren pagi “sekira”djam 6.15 

telah terdjadi pembegalan atas diri- 
nja. seorang . Tionghoa bernama 
T.T.A. dari Semarang». jang waktu 
itu hendak menudju ke Mranggen. 
Pembegal2 terdiri atas 4 orang, di- 
antaranja 2 orang bersendjata pes- 
tol, telah berhasil merampas sebuan 
arlodji merk Optima . seharga 
Rp. 650 dan lain2 barang serta uang 
kontan. 

BURON TERTEMBAK MATI 
Menurut keterangan. resmi .. pada 

tanggal 27. Maret. jbl.. fihak- Tentara 

telah mengadakan operasi di dukuh 
Matjan, desa Panggi, Susukan Sala- 
tiga dan mengedjar seorang berna- 
ma Tjitro al. Bin. Orang tsb. ada- 
lah pelarian dari Kamp Salatiga dan 
telah beberapa kali melakukan pe- 
rampokan. Waktu tentara. melaku- 
kan tembakan peringatan keatas, Tj. 
tidak menghirauakn,. maka tembak- 
kan. terpaksa diarahkan kekakinja. 
Tetapi tembakan mana dengan tak 
sengadja mengenai tangan dan .ke- 
pala bag. belakang hingga Tj:  se- 

ketika itu djuga mati. 

PERATURAN PANGLIMA 

                   

79e sadja dari semua pengeluaran 
negara dalam tahun 1953. (Antara). 

£ f 

  

rang telah sele- 
nsi dinas Djawatan Kehu 

I : erah H dan III. Dja 
wa Tengah untuk merundingkan pel 

ai masalah. reboisasi dan pemba 
ngunan wilajah hutan. 

— Konperensi jg. berlangsung mulai 
26-3 'itu antara lain dihadiri oleh 
Inspektur Aris dari Djawatan Kehu 

3 

| 
tamsi dari bagian tata-usaha pusat 
jang mendjelaskan baik soal2 tehnis | 
Mangun ekonomis dari pekerdjaan2 
tsb. 

Selandjutnja dikabarkan, - bahwa 
pertemuan itu merupakan konperensi 
pendahuluan dari  konperensi-besar 
jang akan dilangsungkan tg.16-17/4 
jad. di Semarang dan akan dihadiri 
oleh wakil2 seluruh daerah2 kehu- 
tanan di Djawa Tengah dan ke- 
pala2 dinas2 Pendjualan hasil hutan, 
Planologi, Politik wilajah hutan dan 
Pusat dan Kepala Djawatan Kehu- 
tanan Pusat Djawa/Madura. : 

SOKONGAN PADA JAJASAN 
17 AGUSTUS, 

Sampai pada tg. 27 Maret 1953, 
sokongan2 jang telah diterima oleh 
Jajasan 17 Agustus. dari pelbagai | 

  

  . pemandangan dalam pemeriksaan perkara kapten Andi Azis oleh 
Tampak terdakwa sebelum diperiksa mem- 

berikan salam: setjara ke-militeran. 

Perdjoangan Hatta 
Pada Hakekatnja Merupakan Pembe- 

— basan Dari Belenggu Asin 
Pendapat Idenburg Tentang Wk Presiden Hatta 

DALAM SURAT kabar het. Parool 
telah memberikan komentar atas pe- 

karangan2 dari wakil presiden Hatta, jang diselenggara- 
$i iitan C.P. yan der Pelt. Dr. Idenburg adalah sekre- 

Maa dan bekas pendjabat guber 
Mook. 

I.Buku jang diterbitkan dalam ba 

rena ia mendekatkan kita kepada 
|seorang, jang dalam sedjarah per 
Idjoangan kemerdekaan Indonesia 

    
bersama-sama Berdjoang 

    

peraturan devisen pemasukan 7» Pata Wa hingga kesehatan rakjat ti- derland dari tahun 

pemerintah dan DPR 

tanan Pusat Djawa/Madura dan Su' 

— Ka Esuk 

jang diterbitkan pada ha 

“Idenburg antara lain menulis: 

'hasa Belanda ini berkenaan de- 
ngan hari ulang tahun Hatta jang 
kelimapuluh, adalah penting, ka- 

dan dengan demikian djuga da- 
lam periode penutup dari kekua- 
saan Belanda di Indonesia, telah 
memainkan peranan jang pen- 
ting sekali. Hal-ini tidak diketa- 
hui oleh kebanjakan orang2 Be- 
Janda. 

Ikan keterangan2 dari orang2 jg. 
dengan 

Hatta, maka ternjata bahwa Hat- 
ta, pada waktu ia berada di Ne- 

1922 sampai 
1932 .dan dalam periode jang 
singkat antara kembalinja ke In- 
'donesia dan pembuangannja te- 
lah mempunjai pengaruh jang de 
mikian besarnja atas orang? In- 
donesia jang tjerdik2, sehingga 
ia merupakan suatu pendjelmaan 
dari perdjoangan untuk kemerde 
kaan”. : 

Dr. Idenburg selandjutnja me- 
nguraikan, bahwa. Hatta selalu 
berdjoang berdasarkan kejakinan 
aja jang tetap mengenai kemerde 
kaan dan bahwa perdjoangannja 
pada hakekatnja merupakan pem 
bebasan dari belenggu asing. Dr. 
Idenburg ' mengachiri komentar- 
nja itu dengan kata2: ,.Apabila 
orang di Nederland sadar bahwa 
ia mempunjai suatu tugas/ dalam 
memberikan. bantuan kepada ne- | 
gara2 Asia, maka orang harus be | 
rani menghadapi tjara2nja untuk 
melaksanakan kewadjiban itu jg. 
dapat diterima oleh bangsa2 jg. 
pernah didjadjahnja itu. Kita me 

  

  
Tetapi apabila kita mendengar | 

Ang 

ida 
rannja 

     

Je 
1 
3 

       

  

  

akan datang akan melakukan 

an ,,kelas 

ada, tapi baru ,angan2” sadja. 

Sebelum clash pertama  petjah, 
Kementerian P.P.K. dan inspeksi2 
pernah mempersoalkan “kelas ma 
sjarakat” itu tapi belum sampai ke 
pada perwudjudan rentjananja. 

Lebih djauh didjelaskannja, bah- 
wa menurut kenjataan, tidak tiap 
anak tamatan Sekolah 
neruskan peladjaran kepada  seko- 
lah2 landjutan, baik jang bersifat 
algemeen vormend onderwijs seper 
ti S.M.P. maupun jang bersifat ke- 
ahlian seperti Sekolah Tehnik, Se- 
kolah Guru B dsb-nja. 
Sekarang “dikalangan: inspeksi tim 

bul "angan2” untuk memberi be- 
kal kepada anak2 ini" dengan beru 
pa peladjaran2 praktis tentang ke 
radjinan atau pertukangan. “jang 
berkembang “ didesa2nja — masing? 
dan peladjaran2 tentang - organisasi 
perusahaan2 ketfjil. 

Sebagai tjontoh, — dikemukakan- 
nja: didaerah Tjisaat (Sukabumi) 
ada keradjinan menempa besi dan 
pembikinan matjam2 alat2- dari 
besi. Maka anak2 itu mendapat pe 
ladjaran2 pertukangan itu dengan 
disertai peladjaran tjara memperda 
gangkannja, mendirikan — perusaha- 
an, pendeknja: beladjar usaha sendi 
ri dikampung halamannja sendiri. 
Daerah2 jang mempunjai keistime- 

van Kelas 

PANDI, KEPALA INSPEK SI Sekolah Rakjat 
dan Sugardo, Kep. Djaw. Pendidikan dan Pengadjaran dari Ke- 
menterian P.P.K. bersama beberapa 

Djawa Barat untuk mentjari kemungk'nan2 perkembangan 
| bagian Sekolah2 Landjutan Vak. Salah satu facet dari penindjau- 
an ita akan merupakan usaha mentjari kemungkinan2 pembentuk- 

masjarakat”. Mengenai ,,kelz 
nerangkan kepada »Antara”, bah 
an kelas demikian sebagai sambu 

Rakjat mej : 

-Masjarakat 
Untuk Menerima Pemuda? Lulusan S.R. 

k Melandjutkan Peladja- 
Ke SMP 

Djawa Barat 

orang lagi dalam minggu jg. 
enindjauan dibeberapa daerah di 

baru 

s masjarakat” ini, Pandi me 
wa rentjana tentang pembentuk. 
ngan dari Sekolah Rakjat belum 

  

  

SI GRUNDEL. 
lama tak ketemu, 

ketemu nanti dibulan  Ba-     
Merantjang 

U.U. Pertahanan 
. PANITYA NEGARA peran- 

tjang' undang2 pertahanan — jg   waan. dalam hal pertukangan demi 
kian banjak, seperti di Madjalaja 
dalam hal textiel, di Plered dalam 
hal. keramik, di Tjirebon dalam 
hal penangkapan ikan dan memper 
|dagangkannja, di Tasikmalaja da- 
|lam hal pembikinan batik dsb-nja. 

Ternjata anak2 tamatan Sekolah 
Rakjat itu, djika tidak bisa menerus 
kan peladjaran ke S.M.P. karena ku 
rang ongkos atau karena sebab? la- 
innja, bisa memasuki ,,kelas masjara 
kat” dimana mereka mendapat pela 
djaran2 untuk tjari nafkah jang se 
suai dengan lingkungannja sendiri. 

Pandi berpendapat, bahwa ,,arbeid 
adelt” dan pekerdjaan apa sadja, asal 
halal dan sjah, adalah baik dan mul 
ja. Diharapkannja — supaja dengan 
adanja ,,kelas2 masjarakat” didesa2 
itu, anak2 djangan sadja tertarik oleh 
spangkat klerk” tapi djuga oleh pe 
kerdjaan usaha2 sendiri2 itu. 

Dengan demikian, maka bukan sa 
dja hasrat ingin-ke-kota akan men- 
djadi berkurang, tapi djuga didesa2 
akan kembang orang? jang berdiri 
sendiri dan tahu harga diri, kata Pan 
di.- (Ant). 
  

Konkours 

Perkutut 

Konkours suara jg lain dari jglain   lihat dalam buku karangan Hatta 
itu suatu pegangan utk. memberi- 
kan kesadaran kepada bangsa 
Belanda akan tugasnja itu dalam 
rangka sedjarahnja. Karena itu 
saja berpendapat bahwa sungguh 
lah berfaedah untuk mengenal pi 
kiran Hatta itu bagi mereka jang 
"menghendaki adanja perhubung- 
an baik antara Barat dan T'mur”. 

  

KAJU BANTALAN AMBLAS. 
Didapat “ kabar, atas kerugian 

nja Djwt. Kehutanan Semarang 
baru2 ini 148 batang balok ban- 
talan seharga Rp. 3552, jang ber- 
ada ditempat penimbunan di dji. 

telah dilangsungkan pada tgi. 21 
baru2 ini didesa Wonodjati, ketia- 
matan Djenggawah, kabupaten 
Djember, karena konkurs ini ada- 
lah konkurs burung perkutut, kon- 
kurs tsb. diselenggarakan oleh se- 
buah panitya “dan diikuti oleh 8 
ekor burung perkutut jg baik siul- 
nja milik orang2 didaerah ketjama- 
tan itu. 

Keputusan 
rung perkutut 
Tjangkring, no. Z milik kepala desa 
Lantjatan, no. 3: milik Enek didesa 
Sruni dan no. 4 milik Subari Asis- 
ten. Wedono Djenggawah. Oleh pa- 
nitya para pemenang ini diberi ha- 

djuri sbb.: 1 
milik 
4 

no. bu- 
kepala desa 

  Deli telah ditjuri erang. Siapa 
pentjurinja kini masih didalam   TENTARA & TERR. IV 

DITrJABUT. 
Mulai tg. 28: Maret 1953," Pang- 

lima Tentara & Terr. IV/Div.. Di- 
ponegoro telah mentjabut kembali 
peraturan pada tg. 8. Maret. 1951 
tentang pengumpulan umum :menge 
nai uang atau barang dan menetap-| 
kan, bahwa tjara pengumpulan ten- 
tang itu (penarikan derma/dana 
bantuan) beralih ketangan kekuasa- 
an sipil. 

| Didalam fatsal 3 disebut peratur- 
an peralihan: surat2 idzin/keputus- 
an mengadakan pengumpulan umum 
mengenai: uang atau barang jang di 
keluarkan berdasarkan. peratnran. 
Panglima Tentara & Terr. IV/Div. 
Diponegoro pada tg. 8 Maret: 1951, 
setelah ditambah dan dirobah, jang 
pada waktu mulai berlakunja per- 
aturan 'ini telah ada, tetap. berlaku 
sampai waktu jang ditentukan oleh 
surat2 idzin/keputusan 'itu sendiri. 

Importir di Semarang  berdjumlah 
Rp. 15.519,20. « 

80L0- Pa 

PUSAT LATIHAN MOBRIG. 
. DL TAWANGMANGU. 
Untuk pertama kali di Djawa Te 

ngah, pada tg 4/4 jang akan datang 
di Tawangmangu (Solo) akan dilang 
sungkan. upatjara pembukaan Pusat 
Latihan Mobrig. 2 
Latihan disita berlangsung tiga bu 

lan lamanja, untak pertama kalinja 
diikuti oleh 3 kompi anggauto2 Mo 
brig seluruh Djawa Tengah. 

Latihan diadakan dengan kerdja- 
sama. antara pihak militer dan kepo 
lisian negara. 

| " IMAGELANG 
SIARAN RRI SEMARANG |” Hp ' 

LISENSI ASPAL. 
Pjam 17.00 pembukaan. 17.05 Ya| Dari.pihak Pemerintah Daerah 

man kepanduan. 17.30 Warta beri-| Kota Magelang didapat kabar, bak- 
ta. 17.45 Elisabeth  Batey danlwa kini oleh instansi tersebut telah 
Chick Henderson. 138.09  Sitaran | diterima dari Pemerintah Pusat li: 
gobjok. 19.00 Tanda waktu. 19.10 |sensi guna pembelian aspal sebanjak 
Selingan. 19.15  Tindjauan luar ne-|500 ton dengan harga Rp. 740:— 

per ton. geri. 19.30 Sekuntum melati. 20.00 ba na 
Dari djumlah sekian ita kini baru Sari warta. 20.05 Siaran pemerin- 

tah. 20.30 Gujon maton. 21.00 Be-| dapat diambil 109 ton - dan. telah 
rita bahasa Djawa. 21.15 Tindjau-/ dipergunakan untuk — memperbaiki ' 

djalan2 dalam kota Magelang. an tanah air. 21.30 Langgam dan 

PENUKARAN UANG PERAK. 

3 

    

  

krontjong aseli. 22,00 Warta berita. 
22.15 Tindjauan atjara. 22.20 Tjeri 
ta pendek. 23.00 Tutup. 

SIARAN RRS SOLO 
, Senen 30 Maret '53. 
Djam 17.00 Pembukaan. - 17.05 

Gelanggang kepanduan. 17.30 Beri- 
ta daerah. . 17.45. Permainan  arpa 

18.00 Dunia olah , raga. 
Rajuan petang. O.K. Irama. 
anda waktu. 19.10 Ibu kota 

. 19.15 Tindjauan luar ne- 
19:30 Riang “gembira. 20.00 

Sari warta. 20.05 Siaran  pemerin- 
tah. 20.30 Lagu2 Tionghoa. 21.00 

nuari hingga 24. Maret 1953 oleh 
Kas Negeri Magelang telah dikelu- 
arkan uang sedjumlah. Rp. 298.245, 
75 untuk menukar uang perak. jang 
dikembalikan. oleh umum, kepada 
kantor tsb. 
Adapun | uang perak seluruhnja 

menurut djumlah nominaal F. 110, 
154,15 terdiri dari 5.433 bidji rings 
gitan, 32.478 rupiahan, 26268 te- 
ugahan, 127.365 talenan dan- 222, 
184. ketipan. Dari djumlah tsb. be- 
lam terhitung  djumlah seluruhnja 
jang akan diterima dari Pegadaian2 
Negeri didaerah Magelang jang 13 

    

dan biola. 
18.15 
19.00 T. 

hari i 

    

Bausastro Djawa. 21:05 Berita ba- 
hasa Djawa. 21.20 Petilan wireng. 
22:00 Warta berita. 22.15  Petilan   bantu beberapa orang lagi. 

    

  buah banjaknja. wireng. 23.00 Tutup, 

    

     

Terhitung sedjak tanggal 13 Dja-| 

penjelidikannja fihak jang berwa 
djib. 

Teng 5 Gia 3 

1118 ORANG SERAHKAN DIRI 

Dalam keterangannja kepada ,,An 
tara” pihak resmi di Kedu menjata 
kan, bahwa. sebagai hasil gerakan 
penerangan jang diselenggarakan 
oleh Tritunggal” didaerah ketja- 
matan Pakis, Tegalredjo- dan Tjan- 
dimuljo kabupaten Magelang bebe- 
rapa hari jang lalu, ada 118 orang 
jang menjerahkan diri. Mereka me- 
ngaku perah membantu gerombol- 
an  bersenjdata Merapi-Merbabu 
Kompleks. Seorang diantaranja me- 
njerahkan sebuah pistol dalam  ke- 
adaan rusak. 

.DJO KJA 
KURSUS INSTRUKTEUR PEN 

DiIDIKAN DJASMANI 

  

Tg. 1/4 jad. di Jogja akan dilang 
sungkan kursus bagi para instrukteur 
pendidikan djasmani seluruh Indo- 
nesia. Kursus tsb adalah untuk ang 
katan jang ke-lli, selama dua bulan 
dan diikuti oleh 40 orang. 

Kurus jang ke-il tempo hari 
langsungkan di Surabaja, 

PURWOKERTO 
| MALAM PERPISAHAN UTK. 

| DPKN. 
Djum'at “jl. dengan mengambil 

tempat  digedung Panti-Sumitro, 
Purwokerto telah dilangsungkan 
upatjara dan malam perpisahan utk 
Inspektur Polisi kl. 1 R.M. Soedibyo 
bekas kepala DPKN keresidenan 
Banjumas jg dipindahkan ke Balik- 
papan. Dalam upatjara tersebut hu- 
dlir semua wakil2  Djawatan, orga- 
hisasi2 dan partai. 

Pimpinan DPKN keresidenan se- 
landjutnja akan dipegang oleh In- 
spektur II Suprodjo. Pada malam 
Le aanen itu dihidangkan . pertun- 
djukkan tari2an dan wajang orang, 

A 5 

di- 

  

  
# - 

Selandjutnja, didaerah 'ketjamatan 
Djenggawah itu akan diadakan kon 
kurs burung perkutut lagi, dan pe- 
menangnja akan diberi piala. 

MENINGGALKAN . DINAS 
KERETA API. 

Sdr. H. M. Sumual inspektur ba- 
gian  Djalan dan, Bangunan dari 
Djawatan Kereta Api di Purwoker- 
to mulai tg. 1. April. akan mening- 

pen- 
Sium.. Sdr. Sumual sebenarnja kesa- 

Kereta Api, ka 
rena.ia keluaran sekolah pertanian. 

Pa Djawatannja, karena 

sar dalam Djawatan 

(Begitulah pada tg. 11 Maret 1918 
ia masuk dalam kalangan Kereta 
Api. Djadi sampai pen 

ilah bekerdjia 35 tahun lebih 15 ha 
Iri, demikian antara lain pidato sdr. 
Soetardi. dari bagian Inspeksi 
lan dan Bangunan ari. Semarang 
jang memimpin timbang-terima an 
tara saudara Sumual dengan pens 
ganti untuk sementara waktu sdr. 
Kusnan. Dalam kata sambutannja 
itu sdr. Sutardi selandjutnja  mene- 
gaskan, bahwa karena keuletannja, 
maka sdr. Sumual dapat meningkat 
sampai . mendjadi Inspektur, suatu 
djabatan jang djarang sekali dipe- 
gang oleh bangsa Indonesia waktu 
.djaman djadjahan. 

Sdr. Kusnan sebagai pengganti 
sdr. Sumual dalam kesanggupannja 
mendjalankan kewadjibannja menja- 
takan, bahwa ia sanggup mendja- 
lankan tugasnja berkat bantuan. ka- 
wan-kawannja, setelah mendapat pe 
tundjuk2 dari jang 

    

ra hadlirin, maka sdr. Loupiliss' 
sebagai pimpinan Exploitasi Djawa- 
tan - Kereta Api Djateng sebagai 
gongnja memberikan nasehatnja. 

Diantaranja ia menjatkan, bahwa 
D.K.A. sekarang ini masih memper- 
djoangkan kekurangan2 
dirasakan. Dalam usaha memper- 
djoangkan itu ditegaskan, bahwa 
sdr. Sumual banjak sekali bantuan- 
nja. Maka dengan menesal sekali 
sdr. Sumual sekarang ini meninggal 

a 

kan kawan2nja, sehingga tidak akan 
1 

  
turut mengenjam ha usaha nan- 
tinja. Kepada sdr. Kusman jang akan 
menggantikan diletakkan penuh ke- 
pertjajaan, karena sebagai orang 
muda pasti penuh dengan tjita2, 

Dan achirnja sdr. Sumual“ mene- 
rima banjak sekali tanda mata se- 

    

  bagai Kap aNg2RA, 

diah penghibur berwudjud barang. - 

siunnja ia te- pumum 

Dia- 

digantikan. Se- 
telah diadakan sambutan2 oleh pa- 

jang sangat | 

2 ini telah dibentuk — pada 
hari Selasa pagi akan mengadakan 
rapatnja jang pertama di kemen 

jan Pertahanan. Panitya ini, 
jg ditugaskan menjusan undang2 
pokok pertahanan, diketuai oleh 

teri Pertahanan ad interim, 
Wilopor Dalam panitya ini 

selandjutnja duduk anggota2 par 
leme Zainul Arifin, Djohan 
Sjahruzah, Djerman Prawirawina 
ta.ddan Manai Sophiaan. Selandjut 

ja diangkat pula sebagai anggo 
mr. Sabarudin Nasution dari 

kementerian Pertahanan, mr. Wer 
a dari &ngk. Laut, overste dr. 
djono dari Angk. Darat dan 

komodor muda udara Iskandar 
dari AURI. 

Panitya ini dibentuk atas djan 
dji pemerintah beberapa waktu jg 
lalu kepada parlemen, jang telah 
mendesak kepada pemerintah su 
paja segera mengadjukan rantja- 
ngan undang2 pokok pertahanan. 
Yuduhan2 beberapa anggota? par 
lemen dalam perdebatan menge 
nai . kebidjaksanaan pertahanan 
pada achir tahun jl. jang telah 
menghasilkan mosi Manai So-. 
phiaan itu — hal mana telah me 
nimbulkan 'pula peristiwa 17 Ok 
tober jang terkenal itu dan meng 
akibatkan mundurnja menteri per 
tahanan Hamengku Buwono dari 
kabinet — sebahagian besar ada 
lah didasarkan atas tiadanja un- 
dang? pokok pertahanan. 

£ 

  

KETJELAKAAN DLM. TAM- 
BANG URANIUM DI 

SAKSEN. 

. Kantor penerangan pemerinta- 
han Berlin Barat pada hari Sabtu 
uruh tambang telah tewas kare- 

'a tanah longsor” dalam pertam- 
Sangan uranium di Aue Gi Sak- 
.cn. Menurut pengumuman tsb. 
lebih dari 30-0rang buruh karena 
uka2 telah terpaksa diangkut ke 
umah sakit. Rombongan2 peno- 
Ong sampai kini tak dapat meno- 
imbil majat2 dari 18 buruh, jang 

nu, 
Ketjelakaan ini ialah ketjelaka 

'n, jang ke-4, sedjak bulan Dja- 
mengumumkan bahwa 18 orang 
husri ibl. dalam tambang tsb. 

CW 

DEMAK 
t 

PANITYA 1 MEI 1953 
rtempat dirumah sdr. R. Soepo 

o Krapyak Demak, dan dikundiu 
ngi oleh beberapa Serekat Buruh/Se 
rekat Sekerdja2 Djawatan? dan sebu 
ah Organisasi wanita Gerwis. baru2 

(ini telah diadakan pertemuan untuk 
| menjambut hari 1 Mei 1953 jad. 

temuan. dibuka oleh ketua 
Panitya lama sdr.. Soetomo. 

nan pengurusnja adalah sbb: 
umum: Sebda, S.B.K.A. S.B.D. 
keuangan: Gerwis dan S.B.P.!5. 

1. S.S5 Sosial. dan. S:B. Keseha- 
kebudajaan: B.T.L., Pemuda Ra 
SKDN, keamanan: Pemudg Ra? 
aksi: OSC PKI, BT, SEK... 
dan penerangan: S.B. Kempen 
LW.M 

KUDUS 
BBRP TOKO DISITA 

ksi 
Ru 

sosia 
tan 

tab 
2 

jat: 

dan 

ru-baru ini Pulisi Negara 
Ekonomi/Pengendtlian Harga  Ku- 
dus telah melakukan penjitaan ke- 
pada beberapa toko di wetan Pasar 
Kliwon Kudus, karena dipersalan- 

menimbun susu kental dalam 
blik sebanjak k.I. 3 peti. Pemiliknja 
dikenakan proses verbaal. $ 

BLORA 
ERINGATAN HARI ISRO: 

Po0DAN MERODJ, 
|. Untuk 
Mi'rodj 
Randubl 

bg,     
5 

menjambut hari Isro” dan 
Nabi Mohammad saw. di 
atung, Blora, telah dibentuk 

panitya jang diketuai oleh sdr. M. 
Dimjati. 

| Rentjananjas 
: 10-4-1953 setelah sembahjane 

Djum'ahy 2iarah ke Taman Pahia. 
wan, tg. 12-4-1953 malam resepsi 
di Masdjid dan penarikan sokongan 
untuk korban bentjana alam, TN us 
13-4-1953 djam 7.00 pagi chitanan 

1 dan tg. 13-4-1953 djam 
16.30 pertandingan sepak-bola. 
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MERIAM TUA. ,,Si Dja- Ni. 
gur” jang ,,keramat” karena 
bisa memberi ' ,,vruchtbaar- 
heid” kepada wanita jang ti- | 

|” dak bisa hamil, akan dipindah 
kan dari tempatnja . semula 
ditepi djalan raya Pasar Ikan 
Djakarta — kepekarangan ge-" 
dung Artja didjalan Merdeka 
Barat. Dalam mengangkat me 
riam tua jang mempunjai uku 
ran berat 7 ton itu, “telah 8 
terdjadi 2 kali kegagalan. Pe- F' 
nganekatan meriam tersebut 
pertama2 sekali dilakukan de 
ngan tenaga manusia dan jg 
ternjata tidak bisa terangkat. 
emudian dilakukan pengang 

katan kedua kali dengan meng 
gunakan alat ,,hijskraan” dari 
5 ton. Djuga pertiobaan de- 
ngan alat ini gagal, karena 

Gemilaneo— Huk 

  

kurang dari lima tahun. Mereka 

rat2 kabar jang diterbitkan di 

masing2 ketua dan sekretaris 
kan pengumuman itu 
dibawah ini dibebaskan: 

   

djalankan  kedjahatan2 
-atau militer: 

kum Pidana Russia Aka 
Ditindjau Kembali "5 

h PEMERINTAH RUSIA pada hari Sabtu telah memberikan 
amnesti kepada semua tawanan, 

ra ringan, hukumannja dikurangi 
M oskou, pengumuman tentang 

ini ditanda-tangani oleh marsekal Klimenti Voroshilov dan | 
presidium Sovjet tertinggi. Berdasar 

semua tawanan 

1. Mereka jg dianggap bersalah 
telah melakukan ketjurangan, men- 

ekonomi 
2. Tawanan2 wanita 

  

an 
el" 

a
t
a
 

3 
| : 

: 
: 

ternjata rantai ,,hijskraan?” itu 
| -putus.  Achirnja meriam itu 

baru bisa terangkat dengan 
menggunakan ,,hijskraan'” be 
sar. jang. mempunjai ukuran   ig mempunjai anak jgvusianja- ku- 

rang dari sepuluh tahun. 3. Tawa- 
nan? wanita jang” sedang mengan- 
dung, 4. Semua tawanan2 laki2 jang 
berusia lebih dari 55 tahun dan se-   | berat lebih dari 7 ton. 

& 
Nike: 

Peluru jg Dapat Dikemu- 
dikan Utk Pertabankan 

Kota2 Di Amerika 
KOTA2 BESAR di Amerika 

mulai musim panas ivi akan di 
Gjaga oleh projektil2 jang dapat 
dikemudikan, jang dapat berge- 
rak dengan ketje luar biasa, 
utk mendjaga kemungkinan ada 
nja serangan udara, demikian di 
terangkan soleh menteri “angkatan 
darat Amerika, Robert Stevens 
hari Djum'at. 
— Projektil itu jang dinamakan 
»Nike”, dikemudikan dgn radar 
dan sanggup terbang dengan ke- 
tjepatan 1500 mil sedjam. 

Stevers menamakan - projektil 

. 

  

itu suatu sendjata menolak: baha | 
ja serangan udara jg palirg sem | 
purna sampai sekarang ini. 
Meskipun tidak ada tdiberikan “ke 

terangan2 lebih djauh, namun oleh 
fihak tentara sesudah mengadakan 
pertjobaan lama baru2 ini “diterang 
kan, bahwa bagai projektil Nike” 
itu boleh dibilang hampir tidak ada 
jg tidak dapat mengenai sasarannja, 
apabila sudah" diketahuinja musuh 
mendatang. 

Panitia angkatan bersendjate dari 
dewan «perwakilan - rakjat Amerika 
pada hari: Djum'at mendapat kete- 
rangan2 ringkas tentang sifat2 pro- 
jektil ,,Nike” itu. Kabarnja “kepada 
panitia itu diterangkan, Tg dari 
100, tembakan projektil itu, 600 
buah mengenai sasarannja. ,,Nike” 
itu dapat ditembakkan baik pada 
siang hari maupun waktu malam 

|| mua tawanan wanita jang usianja le 
Ibih dari 50 tahun: 5. Mereka jang 
menderita penjakit jang tidak dapat 
tisembuhkan lagi. 

Amnesti ini tidak berlaku bagi 
orang2 jg. didjatuhi hukuman lebih 
dari lima tahun, akibat mendjalan 
(kan tindakan jang anti revolusioner 
penggelapan milik2 sosial, sbanditis- 
me dan pembunuhan. 
Dalam pengumuman itu selandiut 

nja diumumkan, bahwa'hukum pida 
na Rusia akan ditindjau kembali. 
Dikatakan selandjutnja, bhw »cm 

berian amnesti ini merupakan hasi! 
dari konsolidasi sistim sosial, kebude 
jaan dan pemerintahan dari Sovjst 
Uni, kemadjuan materieel dan ting- 
kat kebudajaan penduduk, perkemba 
ngan kesadaran penduduk dan sikap 
jang djudjur untuk memenuhi kewa 
djiban2 sosial. (Pia). 

  

(Uranium 
“Di Pilipina 
Presiden Elpidio Ounirino menga- 

takan pada hari Djum'at, bahwa 
uranium, — bahan: untuk “ membuai 
bom-bom atom, telah diketemukan 
di Pilipina. Tidak dikatakan di ma- 
na sumber2 uranium. itu terdapat 
dan apakah “ sumber2 itu mengan- 
dung banjak bahan tersebut atau #i 
dak. : 

Dalam pidatonja berkenaan. dgn. 
pembukaan sebuah  paberik baru, 
Ouirino selandjutnja menjatakan, bo 
hwa diketemukannja uranium itu 
akan menambah arti internasional 
Pilipina, terutama dihari2 dimana 
kini terdapat suatu perlombaan utL     ataupun pada tjuatja buruk. Pro: 

jektil dapat terbang »tinggi sekali” j 
dan sanggup menembak djatuh. pe- | 
sawat2 asing jg terbang tjepat se-| 

mempergiat  hatsil2 semua persen: 
djataan untuk mengurangi umat ma 
nusiA. 

Ouirino tak menjatakan, “apakah kali. : ! 
“Stevens menerangkan selandjutnia. 
bahwa disekitar kota2 - besar. dan 

uranium itu diketemukan oleh para | rakap- masalah 
Tahli dari komisi tenaga atom Anie- taris-djendral PBB. 

4. 

pusat2 industri akan. ditempatkan : 
meriam2 untuk. menembakkan .pras 
jektil2 , Nike” itu. (UP). 

rika dan apakah telah dimulai dgn t- 
pengambilan bahan tersebut. 

(Antara). 

  

Affaire Tg. Morawa 
Disambut Dgn Pos-| 

ter2 — Petani Banjak Je"Tak Mau Di- 
pindahkan — Djaksa " Agung 

Sendiri Utk Selidiki Keadaan 

Anggota2 Parlemen 

Rombongan Parlemen untuk 
pembagian tanah di Sumatera Ti 
(PND, S.-Sardjono dan M. Tau chid (BTI) serta M. Ersat Truno 
djojo dan Maizir Achmadin (Ma 
dan, telah mengadakan perkundju ngan ke Tg. Morawa ketempat 
terdjadinja insiden tanah pada tg. 
rian ,,Waspada” dan ,,Pendoron g” rombongan Parlemen itu disa 
na telah dinantikan oleh 1000 kaum tani jang djuga membawa 

poster2. : 
  

Lagi: Agama 
Achir Zaman 
MENURUT keterangan jg di- 

dapatkan ,,Antara”, pimpinan 
Agama ,Achir Zaman” di Asem 
bagus, Djojoprawiro, pada tgl. 
16 Maret ji. telah kirim surat 
kepada Kementerian Agama dgn 
mengadjukan permintaan untuk 
diadakan ,,Pengurus” tersendiri 
guna keperluan melakukan perka 
winan menurut Agama itu. 

Permohonan ini diadjukan ber 
hubung tjara perkawinan menu 
rut Agama Achir Zaman itu jang 
memakai sjahadat hahasa Madu- 
ra/ Djawa ditolak oleh. K. U. A. 
ketjamatan Djangkar. / 

Kemudian pada tanggal 18-3 Dio 
joprawiro tsb. djuga berkirim surat 

la Djawatan... Agama propinsi 
ya Timur dengan permohonan 
ja di Djawatan Agama diada- 

kan bagian tersendiri jg chusus utk 
mengurus Agama Achir Zaman itu. 
Diojoprawiro sendiri- sebagai. pe- 
mimpinnja sanggup menerima dja- 
batan pengurus ita. rs : 

Alasan jg diadjukan ialah karena 
Agama Achir: Zaman. sudah  terss- 

dengan luas dan sudah mempu 
penganut jg beribu2 - banjak- 

    

  

    

ui 

1 

dapatkan ,,Antara”,. Agama Achir 
Zaman itu tersebar diseluruh Besu- 
ki, Pasuruan, Probolinggo, : “Luma- 

1 Surabaja,  Modjokerto,  Tu- 
Sumenep, Makassar dan "Pulau 

Laut (Kalimantan), sedang. djumlah 
pemimpinnja. ada . sebanjak . 231 
orang, mulai dari pimpinan di pu- 
satnja sampai diranting2nja. 

    

ng, 

    

VAN FLEET DIBERHENTI- 
KAN ACHIR INL . 

Menteri angkatan, darat. Amerika 
Serikat, Robert . Stevens, mengata- 

kepada panitia Senat urusan pa 
an2 bersendjata pada malam 
tu, bahwa djenderal James Van 
ct, bekas. panglima tentara ke-8 
Korea, akan, diberhentikan . sebe- 

r bulan ini. Sebagai alasan 
ksmukakan, bahwa angkatan da- 

kiri tak mempunjai. "lowongan 
seorang djenderat berbintang 

  

     
   

rat 

Achirnja menurut tjatatan jg dil 

|djaksa agung Suprapto dan kepa 

4 BLOK ASIA — ARAB 

,Datang 

menjelidiki soal2 penglaksanaan 
ntar, terdiri dari Abdullah Jusuf 4 

sjumi), jang kini berada: di: Me 

16 Maret jang lalu. Menurut ha 

Diantara poster2 itu terbatja ,,Ka 

um tani hanja mau tanah, bukan pe 
luru”, Lepaskan pemimpin2 tani ig 

ditangkap”, Hentikan pentraktoran”, 
Minta ditetapkan tanah2. jang didu 

duki kaum tani sekarang” dan ”Ke 

hidupan kaum tani minta didjamin”. 
Menurut ,.Pendorong”, tiga orang 

dari masing2 organisasi jang berkum 

pul disitu diantaranja terdiri dari or 
ganisasi2 BTI, RTI, Sakti dan Peta- 
ni serta tiga orang jang tertua ditem 

pat itu telah memberikan pernjata 
an2 kepada-rombongan Pariemen tsb 

Oleh ..,Pendorong” dikatakan, umum 
nja orang2 tani jang ditanja oleh 

anggota2 Parlemen itu menjatakan 

'tidak mau pindah. dari tanah2 jang 

didudukinja sekarang.  Pernjataan ti- 
:dak. mau pindah ini, menurut ,,Pen- 

'tama tidak mau pindah setjara mut- 
Hak. Kedua tidak mau pindah, walau 
pun dengan menanggung konsekwen 

Isi tanahnja dikurangi dari jang dimi 
'likinja sekarang, sehingga mendjadi 
|bagian dari buruh tani. Ketiga tidak 

'mau pindah didalam pengertian, bah 

wa tanah jang dipakainja sekarang 
(dikurangi atau tidak dipandang se 

bagai perkampungan dan ditambah- 
'kan kepadanja tanah baru (ditempat 
lain), sehingga dikumpulkan semua 

nja mendjadi 2- ha. tanah ladang 
atau 1 ha tanah sawah. 5 

Tapi ada jang menjatakan mau pin 
|dah dengan sjarat, bahwa kepindahan 

nja itu tidak merugikan bagi mere- 
ka. Demikian ,,Pendorong”. 

Djaksa agung menindjau 
Dalam pada itu pada hari Ke 

mis sore telah tiba di Medan 

dorong” terbagi dalam 3 matjam. Per | 

jang didjatuhi hukuman pendjara 
jang mendapat hukuman pendija- 
sampai separchnja. Menurut su 

hal 
Pegov, 

ig termasuk dalam golongan 

i 

Bantuan Colombo 
Tak Ada Hubungannja 
Dengan Soal Irian 
DUTA BESAR Indonesia 

tralia Mr. Utojo pada hari Minggu 
kemaren meninggalkan — Djakarta 
menudju' ketempat  kedudukannja. 
Menurut keterangan Mr. Utojo, ia 
akan kembali ke Indonesia lagi pa- 
da bulan Djuni jg akan datang. 

Seperti diketahui, Mr. Utojo se- 
djak beberapa minggu ini berada di 
Djakarta. dan selama itu ia telah 
mengadakan  pembitjaraan2 routine 
dengan Kementerian Luar Negeri 
dan telah pula mengadakan penjeli- 
ngunan. jg akan menerima bantuan 
dari. Rentjana Colombo. 
dikan pada berbagai objek pemba- 

Dalam hubungan ini, Mr. Utojo 
sekali. lagi menegaskan, betapa pen 
tingnja Indonesia mengambil 
gian didalam Rentjana Colombo itu, 
karena, hal itu akan memberi keun- 
tungan kepada Indonesia 
ngan pembangunan dan tidak 
ngandung soal2 politik. 

di Aus 

me- 

Dinjatakan, apakah masuknja In- 
donesia kedalam Rentjana Colombo 
itu akan dapat mempertjepat -penje 
esaian masalah Irian Barat, Mr, 
Utojo menerangkan, bahwa menu- 
rut pendapatnja, masuknja Indone- 
sia" sebagai anggota  Rentjana Co- 
lombo itu sudah tentu akan, mem- 
pererat hubungan Indonesia dengan 
Australia akan tetapi tidak “akan 
membuka kemungkinan? baru di la 
pangan politik. Apakah soal Irian 
Barat itu tjepat dapat di selesaikan 
atau tidak, hak itu terletak pada per 
kembangan? didalam negeri sendiri. 
Demikian Mr. Utojo. (Antara). 

   

  

Lie Mungkin 
Tetap Sek-Djen? 
5 NEGARA BESAR jg mem 

   

dilapa-| 

        
  

2 

Jeep tvpe baru Amerika jang 
di-demonstrasikan oleh kapten C 

  

G3 

  

   

Sengadja 

       
8 Keran 
TA PARLEMEN 

pada hari Sabtu pagivi aa 
karang dalam masja O 
tidak baik |    

  

             baha-| 

      
    

bahwa pe 
tah perlu mengambil dakan2 d 
memberikan peneran n, bahws 
sas-desus adanja inflasi itu idak be 
nar, dan bahwa uang . h tju- 
kup mempunjai djaminan. 

Penerangan2 ini per cagar supa- 
ja rakjat tidak mendjadi Bea 
Asraruddin - menerangkan” pula, 

tindakan pemerintah. mengenai peng 
golongan barang2. import dalam 
daftar2. A., B. dan lain2. . 
Sungguhpun dengan maksud baik 

oleh para pedagang jg tidak, bonafi- 
de telah dipergunakan untuk me- 

  

  

      

    

sehari-hari jg tidak 
rang lux. Misalnja sadja minjak ke 
lapa, ikan asin, beras putih, kelapa, 

ga. Pemerintah harus berusaha su- 
paja harga beras putih, jg sebahagi- 
an besar terdiri dari beras import, 
djangan naik hharganja. 

Ia menerangkan pula bahwa par- 
tainja, Partai Buruh telah:mendesak   punjai hak veto dalam Dewan Ke 

amanan PBB: pada hari Djum'at 
telah mengadakan pertemuan - se 
lama 65 menit, untuk membitja 

penggantian sekre 

Tidak dikeluarkan sesuatu ko 
munike setelah perundingan itu 
selesai, tetapi aa diplomat 
dari. negara Barat. mengatakan: 
»Kami tak putus harapan, bahwa 
kami akan berhasil dalam mentja 
ri pengganti sekretaris-djenderal 
Trygve Lie”. : 

i Dikatakannja selandjutnja, bah 
wa wakil2 dari negara2 Barat te 
lah memberitahukan kepada dele 
igasi Sovjet Valerian Zorin, bah 
wa djika dalam sidang: Dewan 
(Keamanan jang diadakan pada 
hari Djum'at itu tak terdapat 
Isesuatu kemadjuan, maka tak 
akan. ada djalan lain lagi. dari 
bada memberitahukan kepada Si 
dang Umum PBB, bahwa Dewan 
(Keamanan tak dapat memberikan 
tandjuran tentang tjalon sekretaris 
'djenderal jang baru. 

| Para penindjau pada umumnja 
berpendapat: bahwa djika demiki 
an perkembangannja, maka Tryg 
ve Lie akan tetap mendjabat dja 
batan dengan gadji $ 55.000 seta 
hunnja itu hingga habis waktunja 
ipada tgl. 2 Pebruari 1954. 

  

taka Mengada- 
kan Suku Kubu 
Inspektur sosial Djawa Barat 

dan Sumatera Selatan, jang kini 
sedang dalam perdjalanan - dinas 
di Sumatera Selatan menjatakan 
'kepuasannja tentang usaha2 un- 
'tuk mengadakan suku-bangsa Ku 
bu di Sumatera Selatan. 

| Ja menerangkan, bahwa per- 
'kampungan jang dibuat oleh Dja 
Iwatan. . Sosial di Lubuklinggau 
Juntuk mereka kini kelihatannja 
Sudah menjerupai desa biasa. 
Rumah2 orang2 Kubu dikam- 

pung Djadimuljo itu, demikian 
nama perkampungan tersebut, ki 
ni telah dikitari ' oleh tanaman2 
polowidjo seperti ubi tsb. 

Diterangkannja “lebih - landjut, 
Ibahwa tjara2 jang dilakukan 'se- 
Ikarang untuk mengadakan suku? 
Kubu ini dengan mendirikan 
desa2 bagi mereka ternjata lebih 
tepat daripada tjara penampung- 
lan dengan djalan meng-asrama- 
Ikan mereka. 
| Menurut rentjana semula sam- 
pai bulan Djuni jad orang2 Kubu 
jang kini didesakan itu akan di   Ia reserse pusat Danukusumo. 

'Mereka akan menindjau dan me 
njelidiki peristiwa Tandjung Mo- 
rawa. 

sokong hidupnja tetapi kini ter- 
njata bahwa dalam bulan Maret 

penindjauan kembali dalam penggo 
longan barang2 import itu. 
Menurut Asraruddin dalam dat 

tar jg sekarang ini terdapat barang? 
kebutuhan “rakjat jg -sangguh2, -se- 
perti paku, tjangkul, susu kaleng, jg 
dimasukkan dalam golongan. barang 
lux. Barang? .itu menurut: Asrarud- 
din djangan dimasukkan dalam go- 
longan barang lux, karena rakjat 
djelata membutuhkannja. Djuga su- 
su kaleng pada waktu “ini sudah 
mendjadi kebutuhan rakjat sehari- 
hari, demikian  Asraruddin sambil 
menundjukkan kepada rakjat di de 
sa-desa, jg sekarang telah biasa mi 
pum susu kaleng. 

Gas Ratjun Di Korea : 
Siaran Radio Peking jg ditang 

kap Djuwat malam di Tokio 
menuduh bahwa pasukan2 Ame- 
rika Serikat menggunakan “gas-ra 
tjun terhadap pasukan2 Utara di 
medan perang Korea. 

Dikatakan bahwa hingga achir 
Maret ini Amerika telah 10 kali 
menggunakan gas ratjun dengan 
menembakkan 70 hingga 80 pelu 
ru berratjun. (U.P.) 

  

  

SERDADU TIONGHOA RE- 
BUT KEMBALI SEBUAH 

BUKIT. » 
Serdadu2 Tionghoa hari Sabtu 

pagi. merebut kembali bukit Ve- 
gas Hill difront Barat medan pe 
rang Korea. AAN aa 

Serdadu2 Tionghoa jang ma- 
sih segar bertempur mentjari dja 
lan untuk menduduki bukit Ve- 
gas Hill beberapa saat sebelum 
fadjar menjingsing dan memukul 
mundur serdadu2 Jaut Amerika 
jang menduduki bukit itu. 

Serdadu2 Amerika tadi telah 
merebut bukit itu setelah meng- 
adakan serangan dengan “bajonet 
selama sembilan djam: 

| Pasukan2 Tionghoa . memukul 
mundur. mereka.kelereng.,selatan, 
dari tempat, mana serdadu2 Ame 
rika tadi sia-sia berusaha merebut. 
kembali puntjak bukit itu. Usaha 
mereka itu digagalkan oleh fihak 
Utara dengan melemparkan gra- 
nat2 kepada mereka. 

Mean 

       

| Raung 'Tida 

Berkanaia 

    

Ty 

1 e 

  

Y 

Setelah melakukan peperiksaan di 
sunung Raung, pada Selasa jbl.. Ha: 
Viwidjaja dari Djawatan Gunung Ber 
api di. Bandung menjatakan. dalam 
#jeramahnja di. Bondowoso,,, bahwa 
gunung Raung tidak mengchawatir- 
kan, walaupun. gunung ini, telah. me- 
ngeluarkan asap, abu dan api. Gu- 
nung ini tidak akan memuntahkan   mereka sudah akan dapat hidup 

sendiri. 
lahar, karena 'kawah gunung Raung 
kering, tidak berair. 

dinamakan ,,Mighty Mite”, 

                         

Draper. Betapa kokohnja jeep ini 
tampak sedang | 

serta dalam -pembitjaraan2 di Ge- 

  

— Kerdjasama Amerika-Peranjjis 
 Hasil2 Perundingan Ike-Mayer Di Washington: 

" Kata Dulles: ,,AlI Right, All Right”... 

PRESIDEN EISENHOWER dan PM Perantjis,. Rene Mayer 
pada hari Sabtu di: Washington telah menjelesaikan perundingan2 
mereka mengenai soal perang dingin, jang menurut kata PM Ma 
yer, memungkinkan A.S. dan Perantjis mengeluarkan pendapat- 
nja ing2-dengan terus terang “terhadap ,,semua soal2 besar” 
dari perdamaian dunia. Kedua kepala negara itu akan mengeluar- 
kan kominike bersama. mengenaiperundingan2 A.S./Perantjis jang 
telah diadakan sedjak hari Kamis jl itu. Sesudah konperensi de- 
ngan Eisenhower di Gedung Putih selama 45 menif,»Mayer kata- 
kan bahwa ,,pertukaran dengan terus terang dari pandangan ma- 
sing2 memungkinkan: kita untuk sekali: lagi menfjotjokkan panda 
ngan2 jang sedjalan dari A.S. dan Peranfjis: mengenai: tjara2 ba- 
gaimana, memelihara perdamaian di Eropah dar Timur Djauh. 

  

  

" Menteri Luar Negeri Dulles ikut 

— Achiri Perang Indo- ! 

|(China” Dlm! Dua Tahun 

                              

PROGRAMMA. PSKS. 
Programma kompetisi PSKS un- 

fuk bulan. April “1958 “ditetapkan 
sbb.: . 

Kelas I hari Rebo: 
Tgl. 1-4: K.B:S. I-— BPM K Se- 

teran tg. 15-4:. Polisi I SYCKC IL, 
Seteran, tg, 29-4: OTHC — Asmo- 
20. Pandanaran. 

Kelas Ik hari Rebo: 
Tgl. 1-4: BPM II — de Locomo- 

tief,. Pandanaran, tgl. 8-4: KBS: HI 
— Internatio, Seteran, de Locomo- 
tief — SV Paketvaart, Pandanaran, 
tg. 15-4: Internatio — Polisi HB, 
Pandanaranj tgl. 24-4: Polisi Ila — 
KBS. II, Seteran: CKC II — de Lo 
comotief, Pandanaran, tg. 29-41 
KBS — Pers. Bank, Seteran. 

Pada tg. 6 April, dilapangan BAT 
Kobong akan dilangsungkan 'pertan- 
dingan sepakbola antara Kes. PSKA 
— B.A.T. seluruh Djawa. Pertan- terbukti pada gambar diatas, dengan tak mengalami 

'ieep tersebut bisa ,,diguling-gulingkan?, pun mudah: mel 
| 5 jang sulit da 

' Didesas-Desus- 
, 4danja Inflasi 
lu Dgn Maksud Jg Tidak Baik 

                                  

naikkan harga barang? - kebutuhan 
termasuk ba- 

telah menundjukkan kenaikan har-/ 

kepada pemerintah supaja diadakan 

kerusakan apa-apaj| dung Putih itu. Waktu ditanja ten- 
lalui djalan-djalanf'tang: kemadjuan2 “jg telah  ditjapai 

dalam perundingan2, - Dulles hanja 
mengatakan ,.all right, all right”... 

| “Kedua negara itu bersamaan pen 
dapat dalam soal perdjuangan anti 
Komunis di Indo China dan disam 

  “berliku-liku. 

tawaran perdamaian jg sungguh2 
dari pihak Rusia, Tetapi tidak terda 
pat persesuaian pendapat apakah ke 
putusan mengenai soal2 tsb. diatas 

sudah ratifikasi perdjandjian  tenta- 
ra Eropah dan perdjandjian kon- 
traktuil dengan Dierman Barat. 
Meskipun begitu, para” pembesar2 

A.S. dan Perantjis: merasa puas. dgri 
hasil2 pembitjaraan2 jg diadakan da 
lam waktu jg singkat itu. 

Asraruddin dari Partai Buruh 
“kepada P.I. Aneta, bahwa se- 
(tertentu dengan maksud jang 
ar2 angin, bahwa akan ada 

sar-pasar di Djakarta sekarang 
g  bertjakap-tjakap tentang 

ini adalah pula salah satu 
golongan barang2 import da 
gakibatkan kenaikan harga2 

a Asraruddin....... 

Pertama, kedua negara tsb setu- 
djui penglaksanaan suatu kerdjasama 
untuk mengachiri perang Indo Chi- 
na dalam waktu 2 tahun. Perantjis 
diharapkan supaja melatih 75.000: 
bangsa Vietnam mendjadi serdadu 
untuk tahun ini, dengan A.S. jang 
akan memberi sendjata2 ringannja 

— Kedua, untuk melandjutkan 'usa- 
ha2 pertahanan mereka di Eropah 
dan Asia, sambil» melihat apakah 
Moskou akan bertindak kearah per 
damaian seperti apa jang dikatakan- 
na 

“. Sanghyang Api 
“ Di Pulau Sagean 
TENTANG GUNUNG ' Sang- 
ng Api jg meletus "tanggal 24 

dapat dikabarkan gu 
letak - dipulau Sa- 
utara pulau Sum- 
kawat “ terlambat 

Makassar. Kawat S.O.S, dari 
daerah Bima jg segera diki- 

imkan kebeberapa djurusan itu me 
'nekankan, bahwa penduduk di pu- 
lau ketjil tersebut jg berdjumlah ku 
rang lebih 2000 djiwa harus diung- 
sikan karena berada dalam bahaja. 
Komando daerah maritiem Makas- 
sar. berhubung dengan itu telah. pe- 

  

tersebut 
disebelah 

pa. Demikian fisit sebesar 1.800.000.000 dollar. | 
Berita terachir dari Washington ka 

takan, bahwa Eisenhower menjata- 
kan keinginannja supaja soal Saar di 
selesaikan setjepat - mungkin dalam 
pembitjaraan2 terachir dengan Men 
teri2 Perantjis hari Sabtu. 

Sebagai diketahui, para pembesar 
Amerika Serikat chawatir bahwa 

: » (pendirian Perantjis jang berkeras su- 
Ra z kep ada kap a12 »B Na paja Saar tetap ada dalam pengaruh 
Menu. DEA intah di Sulawesi Perantjis akan. memperlambat. ratifi 

dan Ka kepunjaan KPM kasi dari negara2 jang ikut serta da 
ae M taperakk lam perdjandjian pertahanan Eropah 

tindakan2 sepe 
Ba : 

“FILM FESTIV 

   

   

ketempat jg 
una segera: 

rlunja. 

ditim- 
ambil 

tentara Djerman Barat dalam Tenta 
ra Eropah. 

INTER- Hal ini penting djuga bagi Presi- 
Pa den Eisenhower dan Menteri Luar 

a, jang te- Negeri Duiles, karena ditakutkan bhw 
akan turut ser- |Penundaan lagi dari ratifikasi akan 

    

  

“Diantara “16: 
lah memberi tahu 

'akan diselesaikan sebelum atau se- 

|jang akan .memungkinkan turutnja | 

ping itu.tetap membuka pintu. bagi | 

'|tan2 itu dipusatkan sebagai 

adakan di Manchester bulan Mei 

dingan ini dimulai djam 16.45. 

HOME TOURNAMENT BULU 
TANGKIS P.U. PROPINSI. 
Untuk meramaikan hari tgl. 1 'Msi 

jad. ini, perk. Bulutangkis P:U: Prop. 
Djateng akan mengadakan pertandi 
ngan ,,home-tournament” diantara 
para anggautanja sendiri. Permulaan 
pertandingan itu akan dimulai achir 
bulan ini bertempat dilapangan djl 
Dr. Djawa ne: 2 Semarang. 

Bagi para pemenang/pemain iang 
terbaik akan diberikan piala2/hadiah 
sumbangan dari Sdr.2 Leverancier P. 
U. Prop.. Djateng. 

POMM — MAKASAR 3—4. 
Pertandingan terachir dari tourne 

kes. Persis (Makasar) ke Djawa te 
lah dilangsungkan hari Djum'at di 
Surabaja. dengan melawan kes... PO 
MM, sampai saat ini kesebelasan jg 
berada diatas sendiri dalam. kompe 
tis PSSI Surabaja. POMM tidak 
memberi kesempatan sama sekali ke 
pada Makasar jang rupanja. sudah 
agak. letih dari pertandingan? bela 
kangan hari ini. Pertandingan ter- 
achir ditutup dgn 3 — 0 untuk ke- 
menangan POMM., 

KESUDAHANNJA SELEKSI 
P.S.S.I. : 

Sedjak hari Djumahat jbl. dila- 

Kam panje Perda- 
maian Besar2-an 

Sedang Dilangsungkan 
Di Inggeris 

KAMPANJE terbesar bagi per 
damaian jang pernah dilangsung- 
kan di Inggris sedang dimulai de 
ngan mengadakan konperensi2 
serta rapat2 daerah berturut2 se 
luruh negeri, demikian dikabar- 
kan oleh harian komunis Daily 
'Worker” baru2 ini. Semua. kegia 

per 
|siapan untuk ,,Kongres Bertindak 
(Bagi Perdamaian” jang akan di 

  
jad. Kongres tsb. jang akan di- 
adakan oleh Panitia Perdamaian 
Inggris akan merupakan forum 
bagi 1.500 wakil dari semua ali- 
ran agama, partai2 politik dan 
Organisasi2 sosial serta perdamai 
am. 

70 Rapat umum telah diorganisir 
Idi tiap. bagian. di-Inggris. Dalam pa 
Ida itu -didjelaskan maksud . dari 
Kongres jad. itu dengan menekan- 
kan pada ,,bertindaklah bagi perda 
maian”. Tingkatan ke-2 dari kam- 
panje tsb. sebagaimana telah diu-   

“Ketiga, ALS, mengakui kesukaran Perdamaian 221 : 
Perantjis dalam hal keuangannja de, Zanisir konperensi2 daerah: ) 
ngan taksiran bahwa untuk tahun ini 4On para penjelenggara konperensi 
budget. Perantjis akan mengalami de! tsb: mengharapkan. hadirnja 500 wa 

'Pengurus2 setempat. (Ant.—NCNA) 

besar2an, jang diselenggarakan oleh 

pangan Ikada Djakarta telah diada- 
kari seleksi pertandingan2 PSSI, di- 
mana hasilnja dapat dituturkan sbb.: 

Tg. 27-3: Kes. Banteng — Sisa 
Djawa Barat 3-3. 

Tg. 28-3: Kes. Sisa Djawa Barat 
Kes. Harimau 153. 

Tg. 29-3:. Banteng — Harimau 
Sar 
Dalam pertandingan terachir ini, 

ternjata Ramang telah mendiadi 
goal-getter. Dari 8 goal, $ antara- 
nja terbikin olehnja. 

Pasangan dari kedua belah fihak 
sbb:: 

Banteng 

mumkan: tg. 13 Maret oleh Panitia 
Inggris jalah -mengor- 

Di Lon 

kil. di Beaver Hall untuk membitja 
rakan soal: ,,Achirilah perang jg 
kini berkobar — berundinglah utk. 
perdamaian!” : 

Panitia . Perdamaian itu katakan, 
sifat istimewa dari konperensi2 itu 
jalah, bahwa semua jg mengundju- 
ngi konperensi2 itu akan dapat ikut 
serta dalam pemilihan .wakil2 bagi 
Dewan Umum. Panitia Perdamaian 
Inggris- dan Panitia Eksekutif dari 

  
  

v/d Vin 
Sudira 
Ramelan 
J. Siregar 

t Taihitu 

Anas 
Tukiran 

Darmadi 
Tiang Goan 

  

Idris 
Ramang DJUMLAH KORBAN ,,MAU2” 

DI LARI. 

71 orang mati terbunuh. 
Angka2 terachir tentang djumlah 

korban dalam pembunuhan setjara 

O 
Wim Pie 
Ing Hien 

Sidik 

Amung 
Muskita San Liong 

« Ramelan Saderan 

                                                    

gerakan Mau-Mau-pada malam Sab 
tu dalam desa Lari, 10 mil dari 3 

Harimau: 

Sardjiman 
Han Siong 

Chairuddin 2 

ta dalam ,,Film: Festival Interna- 
sional” jang ke-3, ialah India dan 
Afrika Selatan. Film, Festival tsb. 
akan diadakan di Berlin antara 
tanggal 18 dan 28- D 
Negara2 lain, jang sampai kini 
telah menjatakan akan turut ser- 
ta ialah A.S., Inggeris, Perantjis, 
Italia, Djerman, Swis, Sweden, 
Sepanjol, Austria, Israel, Jugo- 
slavia, Kanada, Brazilia dan Me- 
sir. 

Gunu 

Djalan 

atu, Pohon 
BERITA TERLAMBAT Ha 

|hudjan lebat jang luar bia 
jang lalu gunung 

solsuk raya panarukan 
on dan lumpur jan g tebainja 

Jang sampai 5 hari: Dalam pertja 
'Panarukan, eterangan, did 
atas gunung Agung in, 
(ngan tertjatat sampai 148 mm. 

: Million-Do 
e 2 

Seorang baji baru berumur 15 
bulan telah ditundjuk — mendjadi 
ahli waris kekajaan sebesar 20 
djita dollar, karena ia didjadikan 
'anak angkat oleh. milioner 
.bes Marrow dan iste 
Morrow, jang pada hari Djunat 
mengachiri prosedure. penghabis- 
an dimuka i utk 
perkuat adoptasi itu. 

| Forbes. Morrow telah kaja ka 
rena penghasilan2nja dari sum- 
ber2 minjak. di Texas... Isterinja 
adalah bekas pemain sandiwara. 

Beberapa tahun jang lalu ia 
telah menimbulkan suatu sensa- 
Si karena dakan  djamuan 
untuk bintang2 film terkenal. Dja 

menelan-ongkos 

Har 

muan makan: itu 
36.000 dollar. 

Sabtu pagi digalangan 
reenigde Prauwen 
Pasar Ikan telah 
tjara peluntjuran 

kapal »Ve 
Veren N.V?” : 
dilangsungkan upa: 
kapal diesel. ,,Oen' 

juni jad. | 

mengurangi kemungkinan pemberian 
persetudjuan oleh. Kongres terhadap 
rentjana pemberian bantuan kepada 
luar negeri jang. baru jang sebagian 
“besar akan diberikan kepada Eropah. 
:PM Rene Mayer telah menegaskan 

lagi pendapatnja bahwa tidak mung 
kin untuk mendapatkan ratifikasi da 
ri parlemen Perantjis terhadap EDC 
(Perdjandjian Pertahanan Eropah) 
|dan Perdjandjian. Kontrak sebelum 
terdapat persetudjuan terachir menge     

    

Satu Pedukuhan Hantjur—Sebagaian 
Surabaia-Panarukan Tertutup 

jar bina sekat pad ma . didaerah Kendit, 
sor sehingga satu pedukuhan, Tiurak Unas hantjur 

ja di-Km 171 ter 
212 m. 

bahwa kar . : Peang 1 karena lebatnja hudian 

For-- 
isterinja Coleen. 

dil 

nai soal Saar. (Antara). 

Dan Lumpur 

n, bahwa sebagai akibat 
pada malam tanggal. 23 Maret 

telah long- 
2 dan sebagian 

.. tertutup batu, po- 
Keadaan Jalu lintas sala 

bupati 

    

udjan diketjamatan. Milandi- 

Mungkin karena hutannia gun 
dul dan deras air jang mengalir 
dari atas, maka sebagian dari gu 

| ta kaju2 dan lumpur: terha- njut, sehingga “sungai Udang jang 
mendjadi salurannja tidak dapat 
memuat. Djalan jang dilalui bu- 
ikan djalan jang semestinja. Ba- 
tu2 besar, lumpur dan pohon2 
achirnja “ djatuh. didjalan dekat 
Pasir Putih, jakni di-km 171 dan 
menutupi djalan setinggi 214 m. 

Djumlah rumah jang hanjut di 
'pedukuhan Tjurah Udang, Pete- 
galan dan Pasir Putih 18 buah 
“dan jang menderita kerusakan be 
sar ada 19 buah, sedang orang 
jang mendjadi tak beratap seba- 
njak 113 orang. Korban djiwa 2 
Orang laki-perempuan. 

Disamping itu diantara Pasir 
Putih dan desa Petjaron dekat 
Panarukan terdapat djuga bebe- 
tapa bagian djajan jang tertutup 
batu2, lumpur dan pohon2 seting 

|91 setengah meter. MA Rn 
' Djumlah kerugian rumah2 sa- 
dja menurut “bupati Panarukan 
lebih kurang Rp. 12.000,—.,   tjeng-IV”, kapal ke-4 dari perusa- 

haan pelajaran dagang ,,Oen- 
tjeng”. Perhatian tjukup banjak,. an- 
tara lain nampak wakil2 dari Dja-   watan Pelajaran -dan Polisi, 

  

di PBB 
pada malam Sabtu  mengantjiam 
akan mengadu kepada Dewan: Kea- 
mainan sikap Perantjis untuk membi 
'arkan berkembang di Tunisia suatu 
'keadaan, jang membahajakan perda 
maian internasional. , 

Karim Azkoul wakil Libanon, jg 
kini mendjadi ketua gabungan wa- 
kil2 negara? Asia dan Arab di PBB,   untuk 

  

“dalam pertemuan dengan Lester Pear 

Blok Arab-Asia Antjam Akan 
son, ketwa sidang Umum PBB, dan bertudjuan 
dengan wakil A.S. James Wadsworth, 
meminta supaja Sidang Umum PBB 
dan pemerintah A.S. mendesak kepa 
da Perantjis untuk djangan melaksa 
nakan hukuman mati atas diri 13 
orang Tunisia, jang mendapat huku 
man tsb berdasarkan tuduhan telah 
melakukan kegiatan2 terror, dan men 
desak. Perantjis untuk mengadakan 
dengan Tunisa perundingan2, jang | 

ala 

memberikan kepada 
orang2 Tunisia lebih banjak kesem 
patan untuk  menjelenggarakan pe- 
merintahan sendiri. 

Djika Perantjis tak bersedia untuk 
membatalkan — hukuman2 mati itu 
dan djuga tak bersedia untuk meng 
adakan perundingan sesuai dengan 
resolusi2. Sidang Umum PBB maka 
bagai negeri2 Arab — Asia tak ada 

dduk an Peran 
t .. 

meminta Dewan 
mengadakan. tjatn 

djalan lagi selain 
Keamanan. untuk 
pur tangan dalam 
jang makin mendjadi buruk itu, de- 
mikian.,Azkoul. Ia. djuga meminta ke 
pada Pearson Wadsworth .supa 
ja keadaan, tsb dikemukakan. kepada 
menteri luar, negeri. Perantjis Geor- 
ges Bidault, djika Bidault.sampai di 
New. York. pada hari Selasa jad. — 
(Antara), 

    

keadaan Tunisia, 

f Pertolongan pertama sudah di 
adakan. Mereka jang tidak. punja 
rumah lagi ditempatkan dibebe- 
rapa keluarga dan sebagian besar 
dirumah2 jang ada dipemandian 
Pasir Putih. 

Kemudian 
dengan kepala  Djawatan Irigasi 
Panarukan, ,,Antara” mendapat 
keterangan, bahwa dari longsor- 
an gunung Agung itu, Djawatan 
Irigasi tidak menderita apa2. Ha 
nja karena lebatnja hudjan dipe- 
gunungan Ringgit (gunung Agung 
adalah puntjak pegunungan itu), 
maka tanggul irigasi C 13 didesa 
Kukusan (Kendit) petjah dibebe- 
rapa bagian sehingga air meluap. 

| Kerugian dari Djawatan Iriga- 
si dengan putusnja tanggul C 13 
itu ditaksir tidak kurang dari Rp. 
50.000,—, (Antara).   

8 

nung Agung. longsor. Batu2 be-| 

dalam pertjgkapan 

 Longsor| 

  
  

Nairobi, ialah 71 orang laki2, 
nita dan anak2 tewas dan 51 

Wa- 
daa Muskita pengganti Djamiat, te- 

tapi setelah istirahat Djamiat meng diduga djuga tewas. bitati Anting 
Dalam. gerakan.ini diduga pihak 

Mau-Mau kehilangan 6 orang. Dar 
1000 orang, jang kini ditahan: telah 
dapat dipastikan. bahwa. 200 sampai 
300..0rang. diantara. mereka telah 
turut serta melakukan. pembunuh- 
anget « 

  

PEMILIHAN UMUM DI 
HONGARIA. 

« Pada hari Sabtu diumumkan bah 
wa Hongaria akan mengadakan pe- 
milihan umum untuk menggantikan 
parlemen jang sekarang pada tg..17 
Mei jang akan datang. Parlemen -jg 
dipilih untuk waktu 4 tahun, akan 
bubar pada bulan Mei tg. 16 jad, 
dan. oleh pemerintah diperintahkan 
untuk. mengadakan pemilihan. par- 
lemen baru pada tg.17 Mei. 

Parlemen jang baru adalah ba- 
dan Jlegislatip jang kelima dari Ho- 
ngaria sesudah perang dunia ke Il. 

Pada pagi “hari” Sabtu dengan 
bertempat. diistana Merdeka telah 
dilangsungkan. pelantikan Mr. 

  

   

djono. sebagai dutabesar Indo- 
Inesta jang. pertama di Brazilia. 

Pelantikan ini dilakukan- diha- 
'dapan presiden Soekarno dan di- 
saksikan. oleh menterisluar negeri 
Mukarto Notowidigdo. 

“ PEMBETULAN 
ADPERTENTIE DARI 
Toko Obat Eng Tay. Ho dan Perusahan Anggur Kolesom 
No. 1 Tjap,,GELAS:MAS" Pekodjan No101 Telp. 1881 Smg. 
jang dimuat hari Sapta kemaren dulu, terdapat kesalahan zet. 
Perkataan jang berbunji : 
Anggur. Kolesom Lelaki, Prempuan, Hamil (Buntlng) dst 
Untuk. Wanita : Dapat. menjembuhkan : Dateng bulan tidak 
tjotjok, perut sakit ta' bisa hamil, peranan dingin dst. 

SEHARUSNJA : 
ANGGUR KOLESOM 
(Bunting) dst. 

UNTUK WANITA: 
: Dapat menjembuhkan : Dateng bulan tidak 

tjotjok, perut sakit ta” bisa hamil, 
, peranakan dingin dst. 

  
  

LELAKI, PREMPUAN, HAMIL 

  
  

  

G1 Rp. 2120 
GT Rp. 2590 , 

» GM Rp. 220 A2 

1 alas 

: “se XModel 13, 
Sepatu Nan , TN 

ang mole | d dalan Smatiam | 1 
warna nen indah. BK. | 

Untuk TUAN2 
. Jang baik | 

mutunja, Kuat Na K " 
tapi « murah 
harganja,: Rp. 5 

  

  

 



  

  

Dapat segra dipesan dari Tenan jang te 

Truck 

Truck bus 

      
Keterangan ba 

..SOLUMBIA 
odinatan. timur 28. Telf. 921 

  

Sedan Di Po 

  

marang. 

  

u dengan harga latimawa mur ah ' 

mat6 
nner 

assis 

BERITA TERLAMBAT 

                    

  

stan Na Hn dsb. 

  

| dengan djalan ini kami utja 

otors Coy. Lt d., 
1 Semarang 20/3-1953.   

  

  

nurdu ka 
Detpan TN tjita kami mengabarkan 
dan sahabat andai, bahwa pada tanggal 
djam 8 malam telah meninggal dunia. dengan 

$ mamah-meriua dan mamah-besar kami: 

NI. SIAUW BIE TH 
5 . (Terlahir : OEY TIOE NIO) 

.. dalam usia 76 th. 
Hari ka telah ditetapkan pada nanti 
1953 hari Rebo djam 8 pagi (tepat) berangk 
kematian di Gang Baru No. 100 Smg. ke 
Tang Mundu. 

Kia Say: 
" Im Hwee 

" 'Hauw Lie: 
Siauw Seneng Nio Siauw Tjing Sie 

Dan sekalian keluarga. 

  

mei 
pepek 

Pia 
1 

s
a
t
i
n
 

  

ta 
Sea 

Jang berduka tjita : 

Hauw Lam : 
Siauw Sun Hwat 

A
n
 

tai 

As 

Siauw Tiang Ho 5, 

Men arang 

famili 
1953 . 
mah, 

April 
mah 

buran 

     

Menika aa 

“LIM cal HOAT 
Sain kedua dari Tn. dan Nj. LIM TENG HWBE 
— Bandung / Pemanukan) 

DENGAN 

KHOE PIK BIET (LUCIE) 
(Puteri pertama dari Tn. dan RN KHOE KHEE Kan 
Purworedjo) 

rara 

1 

2 Raja 62 2, Pu urwor dio (Kedu) 1 PF. TAN TYAY WAN 
0 Maret 19 53. : 

| 

| 

Yi Pemanukan    TN Na 

  

  

Mbitehaturikah Terima Kasih. 
kepada Tuan2, Njonjah2, Nona2, semua pamili dan saudara2 
jang pada An 15 Maret 1953 suda perlukan mengun- 
djungin kami -punja ru ma, kirim imkan karangan2 bungah dan 
membaptu 2 da kami pada waktu tunangannja kami punja   Ng MN 

Utjapan n Uma 
.“ Telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mare 

3 berumur 2 tahun: 

—..R. PAULUS GABRIEL WIDYARTONO 
Kepada: 1. Pd. Rama C. Martawerdojo dan 

kers, jang telah memberi Sa penabig 
dan memimpin upatjara pemakam 

mi No.3 

3. Pengurus »PA NGRUKTI LAJA 
di Surakarta, 
Bapak2, sdr2 dan anak2 (perseora 
sasi2, Djawatan? dll), 

jang telah memberi bantuan moreel/materieel/kar 
nga/tanda bela sungkawa, kami 
kasih. 

  4 

“ “ Jang berduka tiita: 

ranganjar.. 
Ba SUNGATINAH, - Bidan Karanganjar 

  

5.40 pagi di Rumah Sakit ,SURAKARTA” SI o 

haturkan banjak 

k ka- 

LIK” 

Ajah: L. SOEDADI, Angg. Dewan Pem. Daerah Kab 

| 

djam | i 

| 
Wak- | 
osan | 

2. Dr. R. Agus Muljadi beserta sdr 3 D ururaw 

gani 

Ka- 

SIAUW SIO K TJIEN 

& dengan 

YO GIOK KAY. 

Hormat kami 

Sa : SIAUW BIE KIF. 
Ye 

| “Telah terim 

| MESIN DJAIT MERK : 

»L A D A” 
Satu2nja Ne in jang berkwahiteit jeiya 
Onderdelen dan ant model Bundar, 

  

bu- 
ima 

mudah   

Rumah Makan ATOOM 
diganti dengan lain merk. 

| Model cabinet 2 latji serta 
| MUNDUR. 

  
dapat bekerdja MADJU- 

  

Sedia: Rupa2 Makanan harga mulai 
#0...» Enak — Bersih — Murah ! . 

Silahkan tjoba, tentu ta'ketjewa. 

Dj. MATARAM 920 (Djomblang) SEMARAN   Cc Digarantie Aa apat untuk BORDUUR   
Toko .INDRA? 

Djalan- Mataram 482 Semarang 3 
    

  

  

  

INILAH: 

Mengundjungilah kepada BUSI I 
3 " 2 

A. Wahid 
-ASTROLOOG 

Njang sudah sepuluh tahun 'ber- 
praktek di Indonesia. Hal bisa 
MENERANGKAN soal Penghi- 
dupan, Pertjintaan, Perkawi inan, 
Kesehatan dsb. 
CONSUEE RP YO 

PLAM2ITAN 39 GRAND HOTEL alan 
9 Pagi, djam 9 —12 

Sore, djam 5— 7   

  

  

  

  

Dapat beli pada : “Kabar Senang 
Tuan2/ Nj2 jang menderita sa- 
kit WASIR (Aambeien) dan sudah 
na di-mana2 dengan tidak 
berhasil. Datanglah pada alamat 
dibawah ini untuk obati WASIR 
dengan garansie sembuh di dalam 
12 hari sampai RONTOK akar2- 
nja, ZONDER OPERATIE. 

  

  EN 
Pt Tabib. | 

    

PSK 

Ta : Dokter 

R. V. Soedjito 
Pandanaran 66 tilp. Smg 2229 

Memeriksa wanita hamil 
Menolong wanita bersalin 
dan Praktek Umum 
Djam bitjara : 
Rumah : djam 7.60 - 9.30 

djam 4.30 - 6.30 sore 
R.S.Eli sabeth 10.30 Jl. 30 

  

M
A
 

A
M
P
A
T
 

sudi 

  

  

  

Roy Rogors 5 7|   

SUPER RADIO CO 
TJABANG SEMARAN 

ADIO 

Type EBS 31 
5 lampu. Harga Rp 

SETERAN NO. 

  

450,— 2 Seri 

Agent ,Singer" ABDULLAH 

GUMUMAN | 
BANK NEGARA INDONESIA 
INDONESIAN BAN NKING CORPORATION 
BANK SURAKARTA M.A.B. 

PEN 
KANTOR2: 

di Semarang akan ditutup pada hari 

DJUM'AT tgl. 3 APRIL 1953 
» SAPTU » 4 APRIL 1953 

SENEN » 6 APRIL 1953 

Daan perhatian/ pennan, $ u 

  

      

tjutju keponakan. dl     

  

  

SEDIA : : . 
MASIN2 DJAHIT kaki 2e-hands 

i EA. dan Y. 2 BURUNG 

Da apat dibeli di: LN 

2 

— Utjapan Terima Kasih 
ma : 

Rar, 'SOENDARI 3 
— Ltd/Pm R. SOEDARTO HADIKOESOEMO Makassar 

Pkaf anjak terima kasih. 

        

      

                          

Badan, Papan Hitung. Keterang- 
an dikirim pertjuma. Prospektus | W 
lengkap Rp. 1,— 

Hermes-Institute 
(MR/210) 

                                              

  

Lia, 

Baba Taman 

3 Be u Tertulis $ 
eni Potret, 

    

INGIN SAKTI, 

perussir 'di Indonesia ! 

  

F. : Dil Kramat 2/4, — KUD 

  

      TO SANA OSN pia A.Upan LN   

aan 

n baik jang berupa fiki- | 
“pertunangan sdr. kami: 
: "Semarang . 

    

i 
! 
| F 

| 
i Do 

  

Ba kami, 
SIDHARTA) 

  

          

Mobil di 

Bahasa 
Gerak 

Umu Sihir, 
Mesin Tulis,   

BANDUNG. maa maa 
ae sana: saran 

z 2 ma 

  

AWAS dan W: ASPADA? P? 

"PERANG ? Pada 

pta 

adjangga 
Petundjuk2/ Peladjaran 7 orang Pu- 

djangga utk. “mengetahui hal2 

sebelum  terdjadi, baik mengenai 

diri orang (Microcosm) maupun 

Negara dan Dunia umumnja (Macro- 

cosm). Al: “ Memilih Hari jang ter- 

umah, Mentjari Nafkah, 

  

tk Perdjodoan, Pindah, #napikan 1 Yen tafka 

pan £ Rasia' akan mengetahui s um terdjadis- “ pganaaa 

obojo ig. tepat benar? dengan keadaa . Pa ini, , amala 

ggowarsito, ' jg. seudjung rambut tidak meleset dgn. kenjataan jg. 

alami hari ini: “ Ramalan Lauw Phik Un, jie patut dibuat pedo- 
:- Konferensi Gaib, jg. harus diketahui oleh setiap orang jg. hi- 

“dlm. dzaman crisis achlak:- “ Pawukon Kijai Sapta Renga jg. 10076 
Vu Sedjarah Indonesia, menurut. tjatatan Fahian, jg. lengkap djang- 

» benar:- “ Astrology dan Horoscope, Kuntji rasianja spj. orang da- 

t Hidup Beruntung dim.: Kesehatan, Penghidupan dan Pertjinta- 
. Dan 1001 matjam pengetahuan' lain jg. sangat penting bagi setiap 

«1 buku ukuran besar mestinja ........... KENA er 
— Harga Reclame utk. sementara ee an as nh 
Luar kota tambah ongkos kirim 1005, 

$ ja 1 buku) | (Persediaan terbatas. 1 orang han 

. Padan Penerbit: 

| KWA GIOK DJING 
US 

2 25.— 
»20— 

  

  

ora RI: 
SEORANG 

sEMEGANG BUKU 
dengan Sjarat: 

na Beridjazah S.M.P. atau sederad jat 
b. 5 sedikitnja  boe khou di in 
£.. Tjukup berpengalaman. 

Surat Tamaran dialamatkan kepada 
kabar. ini. 

2 

| 4/1538 dari surat 

  

  
  

  
LELANG. 

Ina Kemis 2—-4—53 di Karangasem No. 11. 
. djam 9 pagi, dari prabot rumah tangga ada 
“Ban Auto dan Trucks hari meliat: Rebo: 
1a 6 soreh. Td 

F. Loo 
an 
z 

  

  

  

esanlah mulai 

  

ILLY 
ndarain keluaran Pabrik 

America. 

YN.V. 
G 

  

  

Ib 
Kulit ba 

Tidak d 
Tidak. dipedihkan 
Tidak dirusakkan 

EL 
BEDAK - BALSEM.. MINJAK 

  

|IBaru terima: 
PIL 

| 3 microphon: nes ,, 
3 33 vloerstatieven , 

| - Juidsprekers £ 
|| 87 — 10 watt: 8” — 8 w 
' Imenurut factuur Importeur 

G. E. C. radio-onderdelen 
len. 
Lampu radio Bin 
harga E.Z. Philips   

korting bagus! 
BIN Iistrik harga E.Z 

  

Menghaturkan n diperbanj 
Terima kasih 

kehadapan 

jang kami 
hari Sabtu 

Hormat 
SAPANGAT 

Bapak2/ Tu 
Njonja2/ Saudara2 

mengundjung 
selenggarakan 
malam 

Maret 1953 dirumah k 
memberi pengestu 
kami 'sekalian berhu 
perkawinannja: djuga 
tian / pemberian ka ba 
dan sumbangan lainnja 

aa 

mi 

dengan keluarga 
Ba ae 

lan2 

ami' 

jak Radio 

SEKOLAH 
dan. 

sudah 
jamuan 

pada 
21 

untuk 

BATTERY — RADIO 
battery DK40 — 
Ik hee 

Seletron cup 

PETOLON ge NO. 4 — SEMARANG. | 

IPS versterkers model paling baru 20 watt. 
22 

Ban 

segala 
— EVEREADY A Rp. 140— EZ. 

TOX 

purna 

KLEE RMAKER 
  

engan — — 
ben 
bungg 

Berdiri Lada ta 
Peladjaran: 
Systeem : 

U Pimpinan     

.
.
.
.
.
-
   Frans - 

seorang 

Theo Gr 

n lampen E.Z. Untuk djuwal lagi, 

n 1940 
- Prakt 

Amerikad ans 
Ahli jang 

| tahun berpengalaman Na 
besar dan ketjil. Lebih land 

Untuk Perusahaan Pengg 
dengan mesin di Semar 

SEORANG 

BEDRIJFSL, 
s1 ARAT2: 

» . (ceer gevoeligst) “ 
Ne darat 
». 12” —.25 watt: 
5 watt: 1 — 5 watt, harga 

matjem. Philips radio-onderde- 

DF91 — DL4I — DAF9I 
    

harga E.Z. Akan datang Radio 1. Jang telah Padan kn. 

Gg. Pinggir 140 — Telfs 892 
SEMARANG 

BUKA DJ. 8-2 SIANG MINGGU TUTUP Lamaran dialamatkan kepada harian in 
dan ditutup pada tgl. 109 April 1953,   

—————— 2 

2. Pendidikan 3 jahun Ambachtsschool/ Technischesehool. 
3. Dapat bekerdja sendiri dengan penuh 

ergadjian Kia 

LEIDER 

tanggung djawab. 

ni dengan No. 4/1531      

  

sekara ng: 

KINGSWAY SEDAN 
De Luxe Custom 

AERO ACE 

1953 
4 Door Sedan 1953 

WILLYS jang menggemparkan 

NET MOTOR COYN.V. 
BODJONGS 99.92 TELP. 401 SIM MARANG 

  

    

ITU TA' BENAR.......i.s 

MINUMLAH SUSU TAP BENDERA 
AGAR BADAN DJADI SEHAT DAN 
DENGAN SENDIRINYA FIKIRANPUN 

"TERANG 

       

  
  

  

  

  

    

SUSU MANIS 

Yap BENDERA 

| 
Bai Mg PPA ESA   

  

' Untuk Menjambut Upatjara Tsing 
Djangan Tupa, sadjian jang 
terutama jalah : 

"Ap Nte BA ERAN 5 
rd SRAK - OBAT dan” 
YANGGUR-OBAT 
Tj M0 Tip, Boeaja 
Jang sudah terkenal paling 
baik Kwaliteitnja. 
PUSAT PENDJUAL : 

Kong Djin Tong 

Bing Djiet 

  

PEKODJAN 105 TELP. 1885 
SEMARANG     

  

      

CITY CONCERN CINEMAS —— 
Sg ad Ini malam d.fm. b. (u.13 th.) 

Rhonda Fleming —Sterling Hayden 
Helena Carter—John Sutton 

n Hawk" 

  

  

  

  

LUX 

Color by' »sI he Golde Technicolor (GARUDA MAS) : » 
# 

The Greatest Sea Romance of all time! 
Follow that He—Man and his She—Devil to New Worldof 'Sensation ! 
Spectacularly! full of excitement ! 

GRAND Ini malam masak (au. 13 th) 
5.-7.-9.- Ann Sheridan — John Lund-.Howard Dutf 

»sSTEEL TOW Ne KOTA 
RADJA 

Color by Technicolor 
Man of steel!—Woman of flesh ! 
Penuh Sensatie dan actie jang m 

IND2A Ini malam d. m. b. tu. 17 th.) 
G9 Gregory Peck — Ann Blyth in Rex Beach's. 
»IHE WORLD INK 

HIS ARMS" 
A whole new World of Adven ture e sweeps the screen ! Film terbesar, penuh Sensatie mengikat dan mengge mparkan. 

HE ag 

"” 

enggemparkan! 

Color by 
Mehaibalor ! 
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445645-845 

“ ROBERT HAGGIAG Bg 
presents 

THE 

tik dan Praktiik Umum 

    

beridjazah dan puluhan 
usaha kleermaker 

jut mintalah keterangan 
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1 buya 

'WED BETTER AVOIP SUNPLAY 
: IE POSSBLE, 50 CRYSTAL 

(won SET HURT. IM GOING ABOVE 
TO SEE IF KARP PosTED A LOOkKOUT/ 

NE NE FN, 'MINUTES/ 

          

  

# — Djika. Anna kita lebih baik tidak usah mengat 
djangan “sampai Crystal 

$ luka2. Saja akan memandjat “keatas untuk melihat apakah 
patkan orang dipos menara. Berilah saja kesempatan 5 

menembak, “untuk menghindarkan 

melihatnja. 
aa — Baik, Roy. Saja dan Willie akan mendjaga  didjalar   
  

It 

ini. 

kan te 
nen 

Karp 
menit 

THERE'S 

NOW To GE 

Mn 
ACTING AS LookouT/ 

T RIP OF 
HIM WITHOUT GL 

  

  

FIRE! 

   

    

mbak- 
dapat 

menem 
untuk 

— Itu 
dipos m 
menjingkirkan dia 
usah menggunakan s 
Rogers. 

dia. Legs, jang 

dengan 
sendjata, 

men 

  
djaga 

enara. Sekarang saja akan 
tidak 
fikir 

       

IPENDIDIKAN ,,S. 
— | Karangtem 

MENGE 

ap, NO 
menerima 

  

MOM” 
pel (Mlaten Tiangwi) rt 
Se emarang : 

TIK & STE- 
N OGRAFTE 

Sebulan. Masih 
murid baru. 

  THE POWDER MAGATI Starring 
ja P MAKE5 A PiSCOV. GA 

ag THE HALE-MILLION IK 
GOLD 16 HERE/NOWw I 
HAVE TO GET IT over 

| THE BORDER... AND, aa 
na KEENE..YOU'RE £$ 

GOING TO HELP Is 
ME DO ITL 

    

Wi MONTEZ 
5 PAUL CHRISTIAN 

- FAYE MARLOWE 
. MASSIMO SERATO 

. Released thru 20th Centurv-Fox 
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REX- 5-7-—9— azan) 
Gordon MacRae—Fudie Bracken 
ABOUT FAcCr" 

Warner Bros Technicolor 

Tanggung 
tjam 
mengisi 
telah kos 
'naga, 

  

Oba 

  

Ojagalan Mop “(seg. um.) 
Ken Murbav's Present 

Mat & C00” seharga setengah 
djuta ada disini. Sekarang saja te: (Trucolor) 

Sebuah film pertama kali di maen: 
muidian saja akan melenjapkan diri | ka an oleh Burung2 tulen, jang tuan 
melalui tapal batas ke lain | belom pernah menjaksikan ! 

1 dan nona Keene...... Hiburkanlah 

Anak2 Tua p2/Njonja2 
hendaknja membantu saja. 

PENA MMNSag N 

: 

Dalam pada itu digudang obat | 
peledak Karp telah menemukan 
apa jang ia tjari 

disemua 

ENG T 

    

AN” Dp» engkau       

2eX 

AP 

SEBOTO 
Ongkos kirim 

»DC PHA 

Agen2 
R. OBAT , 
dan Pekalo 

Semarang 

Kant Laki2 

Lim buhkan segala ma- 
TA AN LAKI2, 

ter2 SJAWAT jang 
Bapa menambah te- 

OL Rp. 20,— 
- RODIN 

t Plesir Istimewa 
L Rp. 10,— 
1040. Dapat beli 

rumah obat. 
RMA” Dj. 
ANDUNG, 

Ternate 12 

sKARUHUN” Djocja 
ongans Toko Obat 
HOO Pekodjan 101   Toko Obat ,,HOK 

Il. Raya 114 Magelang, 

Akan datang: Keris film prod. Singapore dengan 
INDRA/ROYAL  RUSINI — TOMINAH — AHMAD SHAH- dalam 

RAMLEE dan RAMLAH" 
Tjerita jang menarik Jengan 9 lagu2 ja jang merdu! 

ROYAL  5-17,:9.- Ini Malam (u. 13 th.) 
Angela Green—Jean Willes — Lester Matthews — Tamba 

»JUNGLE JIM IN THE 
FORBIDD EN LAN Dp” 

Million-Year-old Monsters run Amok in Jungle Jim's Giant stronghold 
Penuh sensatie jang menggemparkan! 

ROxY " 
R79. 

' "Walter 
H Manan 

“ segala umur) 
tersohor dlm, Bewarna 

H99 Color by 
Technicolor 

'Aflame with Adventure and Ben cauty ! 
Satu tjerita dari anak Kida dang Bambi jang menarik hati tua dan muda. “ 

Ini Malam premiere ( 
film lakisan jang 
KAA EL » Sina “Eits 

  

Nan 

  

Tg. 28 Maret 1953, d.m.b, (13 th keatas) | Perang Laut jang maha .Jahsjat di: Mena santa... ika mana sn Mm ee ENG ang On AR . 
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»OKINAWA? 
Pertempuran heibat antara Destro contra Pasukan Kamikaze, DJIBA Angkatan Udara Dai Nippon. 
Submarine Djepang melawan Destroyer U.S.A.. 
Peranan Utama : PAT O'BRIEN 
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