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pu unjai —kejakin. bahwa «“ndakan 
RRT itu akan ,,dapat dimengerti” 
cleh Amerika. Keterangan Molotov 
disiarkan oleh radio Moskow. 

: »Peme merintah 
ngumumkan  solidaritetnja dengan 
tindakan pemerintah Republik Rakjat 
Tiongkok dan Republik Rakjat Ko- 
rea Utara, dan saja jakin, bahwa 
tindakan kedua negara itu akan di- 
sokong oleh seluruh bangsa2”. 

Menteri Molotov selandjutnja 

menerangkan, bahwa Rusia ber- 

- sedia memberikan - bantuannja 

pada pelaksanaan peraturan gen- 

tjatan sendjata dan pemulangan 
para tawanan perang. Bertalian 

'dengan tawaran perdana men- 

teri Chou En Lai dari Tiongkok 
itu, Molotov menerangkan bahwa 
masalah - perwakilan Republik 
Rakjat Tiongkok dan Republik. 
Korea Utara didalam PBB ,,ada- 
lah soal jang hangat". 

  

   

Molotov menerangkan, bahwa 

PBB sebenarnja lebih banjak da- 

pat. berbuat apabila wakil2 
Tiongkok jang ,.sah” 
didalam PBB. (U.P.). 

  

Me Donald: 
Perhatian Kominis Akan 

Ditudjukan Ke Asia. 

Tenggara 
KOMISARIS DJENDERAL Ing 

gr's untuk Asia Tenggara, Mal- 
colm Macdonald, pada hari Rabu 
menjatakan dalam suatu interview 
bahwa tawaran damai pihak Uta 

  

Antjaman akan. terdjadinja- suatu 
invasi komunis masih tetap sada, dan 
kenjataan ini sekali-kali tidak boleh 

Paman St       
Rusia dengan ini me- 

diterima j 

) Ummat Manusia Harus Dise- 
lamatkanDariBahajaPerang 
Indonesia Dapat Djalankan Peranan 

Dim Pertahankan Perdamaian 
Nasib Dan Kemadjuan Indonesia Harus Ditancan 

Penting 

Putera2-nja Sendiri: 

Na LETAK 
aut penting dia 

rachi dalam jaka 
kannja sebagai djawaban 

dewasa ini. “add BU 

  

Kominike Pera n- 
dingan M.M. B. 

, j : Persetudjuan Soal Keuangan 
Dan Materieel 

DALAM KOMINIKE bersama jg. 
dikeluarkan oleh dejegasi2 Republik 
Indonesia dan keradjaan Belanda utk 
perundi tentang penghapusan 
MMB, dinjatakan bahwa pada pagi 
hari Rebo kedua delegasi telah me- 
ngadakan sidang pleno tertutup jang 
ke-3 digedung kementerian Luar Ne- 
geri. 

Dalam sidang2 pleno jang telah 
diadakan hingga sekarang telah di- 
fjapai persetudjuan mengenai banjak 
peraturan2 keuangan dan materieel 
jang berhubungan dengan penghapu- 
san MMB pada achir tahun ini, 

Selandjutnja telah  disetudjui 
untuk menjerahkan pekerdjaan2 
likwidasi kepada sebuah pani- 
tyag penjelesaian jang akan be- 
kerdja menurut pedoman2 .jang 
masih akan dirundingkan antara 
kedua delegasi, « 

Dalam, sidang hari,itu djuga 
telah dibentuk sebuah... panitya 
redaksi jang — sambil menunggu 
tertjapainja  persesuaian | dalam 
soal2 jang masih harus. dipetjah- 
kan akan mulai dengan me- 
njusun redaksi protokol penutup, 
demikian kominike bersama .itu. 

Na 

  

TANGKAPAN2 BARU DI 
NEW DELHI.. 
Delhi hari Selasa” telah 
lagi 29 orang. anggoi 

golongan ekstrim kanan jg turut me 
ngambil bagian dalam agitasi kam- 

panje jg diadakan di-ibu kota oleh 

Di New 
ditangkap 

' koalisi partai? Hindu. 
“Aksi mereka dimaksud sebagai so 

kongan kepada golongan2 Hindu d: 
u ig menentang 

    

  -Akan tetapi dalam pada itu tidak 
dapat dipungkiri pula, bahwa antja-: 
man itu dewasa ini sudah diauh 'ber 
kurang kalau dibandingkan dengan 
2 atau 3 tahun jang lalu, demikian 
MacDonald. (Antara)... 

pemerintahan 
Sheikh Abdullah. 
“Dengan ditangkapnja 29 orang 
ini, maka djumlah mereka jg ditang 
kap di New Delhi sedjak dimulai- 
nja agitasi pada tg. & Maret jg lalu 
mendjadi lebih dari 500 orang. 

  

Masuk Atjara PB 
Tuduhan Birma Utk Menge- 
jap Taipeh Sbg Agressor 

Taipeh Tak Mau Tanggung Djawab 

PEMERINTAH TAIPEH hari Selasa tak mau bertanggung 
djawab terhadap Ik. 12.000 orang pasukan Kuomintang jang kini 
bertempur melawan pasukan2 pemerintah Birma diwilajah Birma. 
Tapi walaupun delegasi Kuomintang, Dr. Tingfu F. Thiang melem 
parkan segala tanggung djawab itu, PBB menjetudjui untuk me- 
nempatkan dalam atjara permintaan Birma supaja pemerintah Tai 
peh ditjap sebagai aggresor, karena 
kegiatan2 pasukan2 Kuomintang 
ma. 

  

Rundingan Kash- 
» mir Diputus 7 

Soal Kashmir. Bisa Tim- 
bulkan Keadaan Jang 

—. Berbahaja 
' PERANTARA PBB untuk ma 

salah Kashmir dr. Frank Graham 
Selasa malam menjampaikan Ia- 
porannja jang kelima kali ten 
tang perundingan2 jang dilaku- 
kan dewan wakil2 India dan Pa 
kistan tentang masalah Kashmir, 
kepada Dewan Keamanan PBB. 

Dalam laporan itu Graham me 
nerangkan bahwa ja telah memu 
tuskan perundingan2 jg terachir 
mengenai masalah Kashmir di 
Geneve itu, o 
tidak nampdk alasan untuk” me 
landjutkan perundingan pada 
saat sekarang ini. Ti 

Diterangkan bahwa djalan buntu 
dalam perundingan disebabkan kare 
na kedua pemerintah tidak bisa men 
tjapai kata sepakat tentang besar 
dan sifatnja pasukan? jang akan di 
tinggalkan oleh kedua negara dima 
sing2 fihak belakang garis cease fire 
pada waktu diadakan plebisit jang 
akan menentukan apakah daerah pe 
gunungan, strat€gis itu akan diga- 
bungkan kepada India ataukah ke- 
pada Pakistan. Baik India maupun 
Pakistan menghendaki diadakannja 
plebisit, tetapi sudah empat tahun 
senantiasa gagal dalam memetjah- 
kan tjara mendemiliterisasi daerah 
tersebut. . , 

Graham selandjutnja memperingat 
kan bahwa bila sengketa mengenai 
Kashmir ini tidak diachiri, maka hal 
itu mungkin mendjadi ,,berbahaja”. 
Ia berseru kepada India dan Pakis-. 
tan supaja bersama-sama mengambil 
keputusan jang menentukan. ,Soal 
Kashmir ini harus dipetjahkan setja 
& damai dan konstruktif dan tidak 

(RRT tak 

.Itah Formosa 

oleh karena baginja 

membolehkan dilakukannja 
dibawah djendral Li Mi di Bir- 

Panitya Atjara jg terdiri dari S 
anggota menerima baik permintaan 

Birma itu dengan tiada . pemungu- 
tan suara, setelah wakil Taipeh me 
njatakan tak akan mengluarkan sua 
ra anti terhadap usul Birma itu. 

Delegasi Taipeh dalam pidatonja 
mengingatkan, bahwa pemerintah 
Formosalah jg berusaha supaja Bir- 
ma dapat mendjadi anggota - PBR 
th. 1948 dan ia sesalkan, bahwa 
Birma, mengakui pemerintah 

segan2 berusaha menge- 
tjap pemerintah Taipeh sebagai ag 

gresor. Tapi, kata Thiang .selandjut- 
nja, ia tak akan menentang penem- 
patan usul Birma itu dalam ,atjara, 

jg selandjutnja akan  dibitiarakan 
oleh Panitya Politik Sidang Umum 
PBB bulan depan. ae 

Pemerintah Formosa tak. melaku 
kan aggresi, kata Thiang. Pemerin- 

tak mempunjai niat 

kukan aggresi dah seka- 
li2 tak bertanggung  djawab terha- 
dap pasukan? itu. Pasnkan2 ifif, ti- 
dak merupakan sebagian dari tenta 

ira pemerintah Formosa dan. peme- 
rintahnja telah berusaha utk meng- 
(hentikan “ kegiatan2 dari pasukan? 
pelarian itu, kata Thiang. Tetapi pe 
merintah tak mempunjai alat2. utk. 
mengkontrol kegiatan? “ dari jg di 
sebutnja Bala antiKomunis dan ke 
slamatan nasional (Leger des Hsilsj 
dan soal tsb. adalah urusan Birma, 
kata Thiang. ati 

  

ig 

untuk mela 

— Bukti2 tjukup, kata 
wk. Birma. " 

Kemudian ' wakil Birma, U Kyin, 
dalam mendjelaskan perkaranja, ka 
'takan, ada bukti2 jg djelas, bahwa 
pasukan2  Formosa kini menjerang 
pasukan2 bersendjata dari pemerin- 
tah Birma sepandjang perbatasan 
800 mil sebelah Timur Birma dim 
wilajah Birma dan terus-menerus 
memperkosa kemerdekaan serta ke- 
daulatan Birma. 

Pemerintah Birma. telah berusaha 
untuk menghentikan aggresi itu dgn 
menggunakan segala alat ig ada pa 
danja tapi sia2 belaka. sebelum. me- 
ngambil putusan untuk  mengemu 
kakan soal tsb. kepada PBB. Sete- 
lah menawan lebih 500 orang pasu 
kan Kuomintang, kita inengetahui 
benar2, siapa ig mendjadi musuh ki 
ta dan bagaimana pasukan? itu' di 
persendjatai, demikian U Kyin.'   dengan kekerasan sendjata”, — 

  

(Antara). 

& 

   endjalankan 
melihara perdamaian dunia. Demikian Inamullah Khan, Sekretaris 
Motamar-e-Alem-e-Islam (The World 

nusia kedalam. djurang kebinasaa 

Kata Inamullah Khan 

peran pa ogan djalan 
india, maka Indo- 

peranan jang penting dalam me- 

   bagaimana pandangannja 

Inamullah Khan, jang telah me 
ngundjungi- Indonesia selama kira! 
10 hari, menerangkan sebagai ke 
sannja jang utama, bahwa Indonesi 
harus berdjuang untuk mentjapa 
kemerdekaan “ ekonomi “ disampin: 
kemerdekaan politik jang telah di 
milikinja sekarang. 
Menurut Inamullah, bangsa! 

asing jang ada di negeri ini, baik ix 
bangsa Belanda, Ingeris, ataupui 
Amerika, bekerdja disini hanja un 
tuk .mentjari untung. Nasib dan ke 
madjuan bangsa dan rakjat Indone 
sia terletak. ditangan putera2 Indo 
nesia sendiri. Usaha2 “untuk kese- 
djahteraan dan kemakmuran rakjar 
tidak dapat diserahkan kepada bang 
sa asing. 

Kedudukan Indonesia adalah sa 
ma dengan Pakistan. Kedua2nja ter 
golong negeri jang belum madji 
(underdeveloped) jang memerlukar 
bantuan tehnik dan bantuan? lair 
dari luar, tetapi bantuan itu haru 
bersifat sangat sementara. Kita ha 
rus menggantikan bantuan? itu de- 
ngan perdagangan 'kita. Perdagang 
an kita dengan luar negeri haru: 
mengabdi kepada kepentingan na 
Sional semata2 dan tidaklah ada ke 
kuasaan manapun jang dapat meng 
kangnja jang akibatnja hanja meru 
gikan bagi negeri kita sendiri dar 
bagi perkembangan perdagangan 'ki 
ta. 

Negeri2 Islam dari mulai Marol 
ko sampai: Indonesia pertama2 hu 
"us memperkuat front dalam neger 
negerinja masing-masing dan disam 
ping itu didalam ketegangan intern 
sional dewasa ini, kita mempunjai ke 
vadjiban jang luhur “pula terhadap 
sesama manusia, jaitu. menjelama: 
kan peri-kemanusiaan dari benrjan 
peperangan. Sebab apabila  petja! 
perang, maka perang itu tidak akar 
terbatas kepada satu-satu negeri sc 
dj,a melainkan- akan merupakan pe 
perangan jang akan membakar selir. 
ruh dunia dan menjeret umat Mu 

jang tiada terhingga. 
Oleh Inamullah dikatakan, bah 

wa kematian “dan kerusakan? 
dahsjat jang ditimbulkan oleh bom 
item dipulau Hiroshima masih 
merupakan ingatan jang ngeri 
dan menakutkan. Peperangan ba- 
ru akan lebih dahsjat lagi, karen2 
selain bom atom, djuga akan di 
bergunakan bom hydrogen ' dan 
alat2 pembinasa dahsjat jang lain. 

Negeri2 Islam akan bisa ker 
djasama untuk kepentingan du 
aia jang lebih baik dan jang da- 
mai, jang akan memungkinkan 
berkembangnja kebudajaan. De- 
mikian Inamullah Khan. (Antara) 

  

UDJIAN SEKOLAH LAN- 
DJUTAN. 

Pada tanggal 30-3 jl di Pekalongan 
telah dilangsungkan udjian untuk ma 
suk sekolah landjutan (S.M.P.) Udji 
an tersebut diikuti oleh 1665 murid 
S.R. negeri dan partikelir dari dae- 
rah Kota dan Kabupaten Pekalongan. 

  

Persiapan Ser- 
buan Ke RRT 
Achir Tahun Ini Sele 

sai: Kata Dj. Kou 

DJENDRAL Kou Chi Chaio, 
menteri pertahanan Tiongkok Na 
sionalis hari Selasa menjatakan 
kejakinannja dimuka sidang  de- 
wan perundangan Nasionalis, bah 
wa persiapan2 militer untuk me 
njerbu daratan Tiongkok akan 
selesai pada achir tahun ini. 

Ditambahkannja bahwa saat 
terbaik bagi pasukan2 Nasionalis 
untuk melakukan - penjerbuan, 
akan tergantung dari bantuan 
Amerika Serikat dilapang militer 
serta kepada perkembangan2 se 
Jandjutnja dalam keadaan interna 
sional di Timur Djauh. 
Kalangan jg biasanja lajak di per 

tjaja menerangkan bahwa dalam 1 

porannja mengenai. soal2 
ran jig diberikan dalam sidang tertu 

tup dewan tsb, djenderal Kuo mens 
rangkan bahwa bantuan militer Se 
rikat kepada Taiwan telah bertam- 

bah dalam tahun ini dan diharap 
akan lebih banjak lagi dibulan2 beri 
kutnja. Selain d u djenderal Kuo 
katanja memberikan laporan pan: 

djang lebar tentang kegiatan2 pasu 
kan2 gerilja Nasionalis dari djende- 

    

' Muslim Conference) di Ka-| 
dengan ,,Antara”, Pendapat itu dinjata- | 
atas pertanjaan, 

tentang kedudukan Indonesia dalam susunan dunia internasional 

"jang dipimpin Andi 

aman | 
    

emak 

  

Oueen Mary! 

  

& 

Suatu gambar .jang dikirim setjara r 
kan disini hertog2 dai Edinburgh, | 
ikut mengiringkan peti djenazah aln 
ke kapel Sint George "untuk dimak 
ini berlangsung dalam upatjara jang 

hari Selasa kem 

tang Pendar 

MELANDJUTKAN PEME 
sidang Pengadilan Tentara hari 
meriksa saksi bekas Presiden N. 

nja untuk membubarkan N.LT. 
NIT kedalam wilajah R.I. 

Atas pertanjaan ketua apakah di- 
sentuknja N.I.T,. berdasarkan ke- 
rendak rakjat, saksi terangkan bah- 

  

uara waki2 rakjat: akuinja “bah: 
ya ada pertentangan antara penga- 
yut unitarisme dan federalisme  di- 
talangan rakjat. 
Saksi akui pernah didatangi - tiga 

tusan Gerakan Republik Indonesia 
Timur jang mengusulkan agar 
N.LT. untuk sementara keluar dari 
LILS. agar dapat perkuat diri dulu 
dan agar djangan ada negara -ba- 
zian jang satu tindas negara bagian 
'ang lain. Tapi Sukawati menolak 
asul tersebut. Saksi selandjutnja 
mengakui pula telah - didengarnja 
dalam rapat dirumah Soumokil tang 
3al 4 menghadap 5 April 1950 ha- 
sutan Soumokil jang berbunji ,,han- 
tam sadja”. Diakuinja djuga ia per- 
nah didatangi Soumokil dan Mate- 
koy jang membawa tawaran orang? 
Knil untuk tolong djuga keamanan. 
dan kalau tawaran diterima. “orang? 
Knil jang masih berstatus Knil dan 
karena membantu N.LT. ini men- 
dapat kesulitan,  dimintanja supaj2 
N.LT, mau beri bantuan materiec!. 
Tawaran ini disetudjui N.LT., ka- 
rena berpendapat bahwa uang tak 
ada gunanja bila negara dan rakjat 
tidak aman. ' 

Ketika ada kabar APRIS akan 
mendarat, maka terdjadi  kegelisu 
han dikalangan Knil. Saksi sendiri 
telah berusaha supaja pendaratan 
APRIS diundurkan sampai keadaan 
baik, tetapi pemerintah pusat tidak 
setudju. Saksi sendiri achirnja tidak 
keberatan djuga. Tapi dalam pada 
Yu Soumokil marah kepada saksi 
dan menjatakan, bahwa pendaratan 
APRIS berarti infiltrasi resmi. Saksi 
tak bersedia memastikan. — bahwa 
Soumokil membantu aksi Azis, tapi 
1kui mendapat kesan dari pembitja 
raan2 dengan Sotmokil, bahwa Sou 
nokil menaruh simpati pada aksi 
orang2 Knil waktu itu. 

Dalam suatu pertemuan dimana 
saksi mengadakan penerangan” me 
ngenai akan kedatangan APRIS, 
Kapten Andi Azis menjatakan. bah 
wa kalau pendirian saksi demikian, 
berarti pemerintah NIT tidak berdi 
“1 dibelakang militer. 

209.009 

Mengenai keterangan terdakwa 
bahwa saksi memberikan bantuan 
sebanjak 200.000 ruipah kepada ter 
dakwa, saksi membantah keras. Ban 
tuan sebanjak itu ialah dari pemc- 
rintah N.I.T. Atas pertimbangan 
untuk kepentingan pasukan APRIS 

Azis dan untu! 
membeajai djaminan ' bagi anseot: 
tentara jang ditawan oleh terdakwa 

Tentang uang Rp. 

ren dulu siang. 

Pepereksaan Perkara Andi Az 
Hari Ke Lima 

kelima, hari Rebo kemaren, me- 

kan waktu |.k. 4/2 djam. Atas pertanjaan ketua, saksi terangkan 
bahwa terdakwa Andi Azis pernah mendjadi adjudannja. Sete- 
rusnja saksi menerangkan dengan pandjang lebar sekitar keadaan 
di Makassar sebelum hingga sesudah penjerahan : 
antara lain katakan setelah penjerahan kedaulatan, keadaan jang 
tadinja aman di Indonesia Timur kemudian mulai terganggu aki- 
bat apa jang oleh terdakwa dikatakan illegale infiltrasi jaitu infil- 
trasi jang menimbulkan kekatjauan. Infiltrasi tersebut dikatakan- 

va pembentukan N.I.T. bee 

3 

jografis dari London, menundjuk- 
dsor, Gloucester. dan Kent jang 
um Oueen Mary waktu dibawa 
n disang. Pemakaman djenazali 
rhaha tapi penuh chidmad pada 

atan APRIS 
Is 

RIKSAAN perkara Andi Azis, 

KT. Sukawati. Sidang ini mema- 

kedaulatan. Ia 

dan bermaksud memasukkan 

    

ntonan 

Tidak Diperbolehkan 
Lagi Di Singapura 

SETELAH ADA PROTES keras 
dari golongan2 agama" di Singapura, 

maka pembesar2 kota mulai hari Rebo 
melarang . seluruh pertundjukan ta- 
rian2 jang hampir seluruhnja tclan- 
djang dalam club2 malam G1 Singa- 
pura, 

Pembantu kepala komisaris polisi, 
W. J. Parks hari Rebo pagi me- 
ngumumkan bahwa polisi tidak akan 
memperbaharui lagi surat2 izin per- 
tundjukan2 sematjam itu. , 

Tiga buah cafe di-taman2 gem- 
bira ,,dikota singa” itu jang me- 
ngadakan . pertundjukan  model2 
artis jang hanja memakai tje- 
lana nylon halus, telah didjadi- 
kan ,,korban” larangan tersebut. 
Perusahaan2 .tersebut mendapat 
serangan2 sengit. dari .pemimpin2 
perhimpunan Budha dan dari or- 
ganisasi2 agama lainnja ig... me- 
nganggap ,.pertundjukan2” me- 
langgar kesusilaan. 

Pembantu komisaris Parks me- 
nerangkan, bahwa larangan itu 
didasarkan atas klausule pertun- 
djukan2. umum dari 'undang2, jg. 
memberikan kekuasaan kepada 
polisi untuk tidak memberikan 
surat.izin kepada revue2 jang di- 
anggap berbahaja, tidak sopan 
dan melanggar kesusilaan. (U. 
Pe 

  

                    
   
   

TAHUN KE VII No. 43. 

eadaan Merapi Membah 
Solo Kadano 

Arah Bar 

Dari 
Ke 

Merani 
ra. dari puntjak 

tersebut jang diterima pagi hari 

her kearah Timur dan Barat. 
ada kemungkinan, bahwa lehar 
Andjang, Apu dan Gendol. 

Berhubung dengan diterima tel- 
gram tadi maka oleh disi De Nev 
diterangkan, hhw' ada'ah 1 
berlebihan apabila keadaan i 
hadapi sekarang ini ..disebut 
cair” akan tetapi pasti ke 
adalah membahajakan. Dalam 
bungan ini ia menjesalkan, — bal 
akibat banjak kesulitan2 tidak muno 
kin dengan tjepat diambil tindakan2 
seperlunja untuk mentjegah bahaja, 
halmana pada tingkatan sekarar 
ini tentu sangat perlu. Segala jar 
dapat diusahakan sudah dibuat te- 
tapi itu masih terlampau kurang. 
Untuk - mempekerdjakan tenaga? 
pendjagaan lebih banjak “diperlukan 
uang. Pada dinas gunung2 berapi 
terus menerus dialami kekurangan 
tenaga. 

Drs. De Neve jang baru sad 
kembali dari penjelidikan disekitar 
gunung Merapi selandjutnja mene- 
rangkan, bahwa didalam lingkuns- 
an daerah jang mungkin ditimpa ba 
haja apabila terdjadi letusan gu 
1ung, se-dapat?nja telah  diambi 
peraturan2 persiapan  seperlunia. 
Antara lain sudah diberikan instruk 
si buat pembikinan sematjam djem- 
batan2 untuk digunakan oleh pen- 
duduk bila nanti hendak .menjela- 
matkan diri daripada bahaja. Dju- 
ga telah diperintahkan untuk mem- 
buat djalan? chusus melalui mana 
orang dapat menjelamatkan diri. 

Rakijat tak insjaf 
bahaja. 

Menurut drs. De Neve set 
adalah menjesalkan, bahwa ra 
disekitar daerah angkuta 
tidak semuanja insjaf akan bahaji: 
jang mungkin menimpa apabila 
tusan terdjadi. Mereka jang ti 
mengalami letusan “besar dari g 
nung Merapi. pada tahun: 1930431 
dalam banjak hal mengira. bahw: 
hahaja itu tidak segera akan men 
Yadi demikian hebatnja. Orang2 de 
mikian menghambat usaha? persia- 
pan dari rakjat jang telah mengata- 
mi sendiri bentjana dahulu. 

Daiam peristiwa letusan besar 
tahun 1930/31 itu telah tewas se 
Yamlah kl. 3.700 rakjat. Dacrah 
ang termasuk wilajah berbahaja 
"pabila terdjadi letusan didiami 
leh sedjumlah 1,9 djuta rakjat. 
Pengungsian dari djumlah pendu 
duk jang demikian banjaknja — 
sekiranja dihadapi keadaan jang 
memang sudah sangat mendesak 
— akan ternjata merupakan sua- 
tu masalah jang besar. 

  

          

            

akan 

     

  

    

    

  

YYES FARGE MENINGGAL 
DUNIA. 

Karena ketjilakaan mobi! 
di Sovjet. 

YYES FARGE, seorang anggo- 
ta terkemuka dari gerakon ,,Par 
tisan Perdamaian” Perantjis, telah 
meninggal dunia dirumah sakit di 
Tbilissi, Georgia, Sovjet Uni, se- 
bagai akibat daripada ketjilakaar 
mobil jang terdjadi pada har! 
Djum'at jl. 

EMPAT DAN TIGA TAHUN 
UTK MEINE POT DAN 

COLSON 
Pengadilan di Den Haag pada 

hari Rebo telah mengambil putusan 
dalam perkara Meins Pot dan 'ka- 
wan2nja jang dituduh telah mentjoba 
membunuh aftase militer Indonesia d' 
Nederland, Jetnan kolonel Harjono.   

Bantuan tersebut sama sekali tidak ' 
dimaksudkan untuk membantu pem- | 
berontakan dan soal itupun diberita 
hukan kepada R.L.S. Saksi tegaskan, 
bahwa pernjataan terdakwa untuk 
bersedia ke Djakarta telah disam- 
paikan sebelum pidato radio Presi- 
den Sukarno dan sebelum djam 8 
telah diberitahukan per telpon ke 
Djakarta jang diterima sendiri cleh 
Menteri Pertahanan -di Istana Pre- 
iden. 

Selesai 
kesempatan jang diberikan 
Azis mengatakan, ketjuali keterang- 
in-keterangan saksi jang mengenas 
politik, terdakwa tak punja kebera- 
tan. Mengenai bagian pol i 
mengatakan tak — dapat 
atau salahkan, karena tak 
dang  berachir 14.30. 

Pemeriksaan terhadap 
dan saksi2. dianggap tjukun 

  

       
   

2   dan untuk menghindari: kekurangan 
uang bagi anak buah Azis jang bisa     ral Li Mi diwilajah Birma. 

3 (Reuter). timbulkan  perbuatan2 kriminalitet. 

pengadilan “dan djaksa. Reg 
djaksa akan dibatjakan pada 
April. (Antara). 

isitoix 
8 

  

ta 

wnlis, daging kalengan dll. 15945: 
oieh| 1090, mentega, margarin 10704 ice- 

Perkara tersebut telah diperiksa kem- 
bali atas permintaan fihak psnuntot 
umum. 

Dalam pemeriksaan kedua  kalinja 
ini hakim mendjatuhkan hukuman 
ampat tahun dikurangi dengan masa 
tahanan dimuka kepada terdakwa 
Meine Pot, sedangkan EF. A. Colson 
didjatuhi hukuman tiga tahun dengan 
Cikurangi waktu tahanan dimuka. 

PENURUNAN HARGA PADA 
PERUSAHAAN PEMERINTAH 
Dewan menteri Sov Uni dan 

sentral komite Partai s Sov 
jet Uni telah ambil keputusan untuk 
menurunkan lagi harga etjet ba- 
rang2 bahan maka 
oleh pemerintah 
April. 
Menurut keputusan t: 

ras akan turun 1096, t: 
djagung dan tepung2 

         

1026, Jainnja 
roti 1090, daging sapi dan babi so- 

   

Cream 1090 .kentang 504  engko! 
(kobis) dll 5096 dan demikian sete- 
rusnja. 

  

SEDIKITNJA SEDJUTA kaum 

tani telah mendjadi korban kela- 

paran ditenggara- Tiongkok, di- 

mana banjak terdjadi pembunu- 

han diri, akibat bahaja kelaparan 

dan 'bahaja kedinginan. Selain 
daripada itu banj pula jang 

meratjuni dirinja sendiri dengan 

memakan akar pohon, demikian 

menurut berita2 resmi dari dara- 

tan Tiongkok jang diterima di 

Hongkong, 
Menurut berita2 itu, fihak ber- 

wadjib diempat propinsi tengga- 

ra Tiongkok, jani Sinkang, 

    

    Yunan, Scechuan dan  Kweichow 

telah memerintahkan menghenti- 

Tiongkok | Mengalami 
kan seluruh pekerdjaan guna 
memberikan pertolongan meri- 
ngankan korban2: bahaja kelapa- 
ran itu. Bahaja . kelaparan ini 
mengantjam “terus dan diduga 
akan meluas sampai musim pa- 
nen tiba, . Pemerintah pusat di- 
tenggara Tiongkok “telah ,,me- 
ngumumkan amanat kepada rak- 
jat”, dalam mana diminta supa- 
ja mereka memperbesar ,,pro- 
duksi "kedua dari tanaman gan- 
dum”. 

Meskipun telah banjak dike- 
luarkan uang untuk meringan- 
kan korban, namun berita2 jang 

masuk menggambarkan,” bahwa 

bantuan2 .sematjam itu hanja 
perlu diberikan dalam keadaan? 
luar biasa. 

Di. Hongkong 
bahwa . berita mengenai bah: 
kelaparan itu adalah berlawanan 
dengan keterangan jg. diumun 
kan bulan September tahun lal 

Idi Peking oleh menteri pertanian, 
Lie Shu Cheng jang menerang- 
kan, bahwa panen dalam musim 
panas jg. lewat diseluruh Tiong: 
kok adalah 5 sampai 25 prosen 
lebih besar daripada tahun jang 
lalu. Ditambahkan olehnja, bah- 
WA untuk kedua  kalinja sedjak 
|dua abad, Tiongkok telah sang- 

, 

  

  

  

Lambaga Kebudajaan Indonesia 
«Kon. Bataviaasch Genootechep 
vas Kundan on Welenceheppan” 

  

ditundjukkan, | 

ya! 

Bahaja K elaparan 
Sup me-eksport gandum ' jang 
iberslebih2an, sebagian ke Sailan 
luntuk ditukar dengan karet. 
| ngguhpun begitu beberapa 
harian Tiongkok baru? ini mele- 
paskan ketjaman - tadjam terha- 
ap pegawai2 padjak di-daerah2, 

ijang mengadakan  padjak berat 
kepada kaum tani disebelah teng- 

|gara. 
| Harian? itu 
Imundjukkan, 
|laparan telah 

  

    

selangjutnja me- 
bahwa bahaja  ke- 
membawa korban 

kepada seperempat bagian Tiong- 
Ikok ditenggara dan 
|daxi seluruh penduduknja 
ta-AFP.). 

sepertudjun 

(Ane- 

    

e 

pemuruh sedangkan dari Solo t ta 

kdisi SORI 
DENGAN BERITA? TERACHIR 
  

» 

ajakan 
Kelihatan Lahar 

ut Dan Timur 

2 ag 

Rakjat Jg Terantjam Seolah-Olah- Tak Tahu Tentang 
Bahajanja Merapi — Kalau. Meledak Daerah Jg Ber- 

penduduk 1,9 Djuta Terantjam 

DARI TELEGRAM jang berasal dari 
wa Tengah kepada drs. G. A. d 
di Bandung ternjata, bahwa kead 

makin membahajakan. 1, 
telah bertambah lebih 

rang ada 50 meter sedang tebairja 230 -metets " Menurut 

“bupati: Bojolah di Dja- 
Neve-dari'dinas gunung2 berapi 
aan sekitar . puntjak gunung 

ahar jang terdapat disebelah Uta 
banjak dan lebarnja seka- 

telegram 
Selasa ada pula terdengar suara2 

olah dilihat” adanja pergeseran 
Menurut kawat jang diterima itu 
itu akan masuk kedalam sungai2 

  

  

1 

Ogmenfan 

21 3 AN 1 t r 2 - Chureh 
Usut. (io 

heni 
u Harapan Ber- 

ja Peperangan 

Korea 

  

PERDANA MENTERI Ing 
gris, Winston  Churchill, menjata- 
kan pada hari Rabu, bahwa usui2 
baru dari: pihak RRT nampak 
akan memberikan harapan bagi 
berachirnja peperargan di Korea. 
Dikatakan, bahwa tawaran jang 
diadjukan oleh perdana menteri 
Chou En Lai mengenai penjelesai 
an masalah tawanan perang ru- 
panja dapat mendjadi dasar di- 
mula'nja kembali ..perundingan2 
perletakan sendjata di Korea. 

Churchift mengemukakan pen- 
dapatnja ita atas pertanjaan isti- 
mewa didalam ..madjelis rendah 
jang d'adjukan kepadanja tidak 
lama sesudah menteri luar nege- 
ri Sovjet Uni, Molotov, di Mos- 
kow memberikan sokongan-diplo- 
mafk terhadap usul2 Chou terse- 
but (Antara). 

  

NOTA TJEKOSLOWAKIA TTG 
MATA2 DAN. KAUM SABOT 

IG DIKIRIM OLEH A. S. 
Pada hari Selasa menteri luar ne 

geri. Tjekoslowakia telah mer psi 
kan kepada kedutaan besar A.S. di 
Praha sebuah 'nota dalam mana di- 
kemukakan bahwa A.S. mengirim 
ke Tjekoslowakia mata2 dan kaum 
sabot, jang telah: diambil dari ka 
ngan orang2, jang. telah meninggal 
kan Tjekoslowakia. 
Demikian menurut 

Praha-pada hari Selasa: 

      
   

siaran radio 

  

Tg. 1 April 1953 di Djawatan Me. 
teorologi dan Geofisika” Kementerian 
Perhubungan. Djakarta,” diadakan 
upatjara:.timbang-terima — pimpinan 
djawatan tsb diatas dari tangan Prei 
Dr. Sehmidt: ketangan Ir. R. Goe- 
narso. 

Demikian..berita dari. Bagian Pene 
rangan “dan Hubungan Umum Ke- 
menterian Perhubungan. 

  

MENTERI 

dua hal jang berikut: 
  

Amerika Mem- 

bandel Lagi 
Tak Mau Usul Chou Di- 

rundingkan Di PBB? 

Delegasi Ind'a pada hari Ra- 
bu kemarin masih menunggu2 in- 
struksi dari New Deihi jang mung 
kin akan hasilkan usul supaja di- 
adakan perdebatan umum di PBB 
mengenai tawaran kompromi da- 
ri pihak RRT tentang soal tawa- 
nan perang. Krishna Menon, wa- 
kil India jang mendjadi penjusun 
rentjana perdamaian di Korea da- 
ri PBB, dan jang telah ditolak 
oleh pihak Komunis pada bulan 
Desember tahun jang lalu, kata- 
kan bhw bagaimanapun djuga ja 
pada hari Rabu itu akan datang 
di Sidang Umum PBB dan mena- 
njakan apakah PBB bermaksud 
utk membitjarakan ,,tawaran pen- 
ting” dari perdana menteri Chou 
En Lai, apa tidak. 

Selandjutnja. dikabarkan dari 
PBB banwa dalam hal ini A. S. 
bersikap ,,djauh daripada ingin” 
terhadap diperdebatkannja — usul 
Chou itu, di Sidang Umum, pada 
waktu sekarang ataupun minggu 
jang akan datang, dan lebih me- 
njukai- bila langkah2 selandjutnja 
mengenai usul Chou tentang tawa 
nan perang itu diambil di. Pan 
Mun: Jom.   

  

Siasat pihak Komunis? 

Pendapat jang umum dikalang 
amkalangan PBB: jalah bahwa 
bila pihak Komunis inginkan su- 
baja pembitjaraan2 diadakan di 
PBB, dan tidak di Pan Mun Jom, 
maka PBB pun akan tidak dapat 
berbuat apa2. 

itakan bahwa usul itu ada- 
lah tindakan jang logis sekali dari 
pihak Komunis, jang inginkan ke 
untungan dan nama baik oleh ka 

   

   

    

  

DARI FIHAK angkatan . pe- 
rang wartawan ,,Suara Merdeka” 
di Solo mendapat keterangan, 
bahwa oleh Resimen Infanteri 15 
pada hari Djum'at malam tanggal 
3/4 April besuk, dikota Solo 
akan diadakan latihan perang2an. 
Latihan 
akan dimulai pada hari Djum'at 
malam djam 21.00 dan berachir 
hingga Sabtu pagi. Dalam latih- 
an itu, kota Solo akan ,,diserang 
musuh” dari berbagai pendjuru. 
Latihan perang2an dalam kota 
ni akan merupakan climax Iatih 
mn perang2an jang sudah didjalan 
kan sedjsk tanggal 23-3-53 j.k 
Ewilajah RI-15 Sub Terr 15. 

Latihan tersebut dimulai 
tanggal 23-3-1953 di Klaten 
Bataljon 445 - dibawah: pimpinan 
Kapten Syjoto. 144 Kompi dari 
bataljon tadi merupakan pasukan 
musuh”, sedang  kompi2 lainnja 
merupakan pasukan jang memperta- 
hankan.  Sedjak tanggal 23 Maret 
itu ,,musuh” telah dikedjar2 dari 
Klaten kedaerah Sukohardjo' terus 
masuk ke-wilajah Wonogiri, kemu- 
dian kembali lagi ke Sukohardjo 
dan achirnja pada hari Djumahat 
malam besuk masuk kedalam kota 
Solo. Setelah masuk dalam kota, 
musuh” akan dapat dihantjurkan. 
Pertahanan kota Solo akan dilakn- 
kan oleh Komando Militer Kota di 
bawah pimpinan kapten Sumantri. 

Agar dapat diketahui oleh pen 
duduk, maka pada permulaan 
dan achir latihan, akan dibunji- 
kan "tanda sirene. - Seterusnja 
kepada penduduk diserukan agar 
tetap tenang dan djangan panik. 

Birma Tak Perlu 
Lagi Bantuan 

Ea 
...Pemerintah Burma malam Ming 
gu telah memberitahukan kepada pe 
merintah Amerika Serikat, hchwa 
Burma tidak akan membutuhkan la 
gi bantuan dari ECA“ (Economic 
Cooperation Administration? Ameri 
ka), apabila persetudjuan 1g- adg xe- 
karang. ini habis. mulai bulan Djuli 
iad. PET Hi Nya 

Kementerian luar negeri" Burma 
menerangkan bahwa pemberitahuan 
tadi telah disampaikan oleh menteri 
luar negeri Sao Hkun Hkio ketika tsl 
17 Maret kepada dutabesar Amerika 
William Sebald. ja kaga 

Dalam notanja: tadi Burma “me- 
njatakan. terimakasih atas bantuan jg 
telah  diterimanja, itu, dalam usaha 

  

    
Bukan Peristiwa Penti 
Mononutu Tentang 1 Tabun Usianja 

Kabinet Wilopo 
Penjelesaian Keamanan Dan Pembangunan Ne- 

gara Hingga Sekarang Belum Memuaskan 

  

melaksanakan program.“ rehabilitasi 
negeri Burma. (Antara). Si Fa 

PENERANGAN A. Mononutu ketika diminta 
keterangannja mengenai pekerdjaan kabinet Wilopo selama satu ta 
hun “ini, menerangkan, bahwa berdirinja 
tidaklah dapat dianggapnja sebagai suatu peristiwa jang 
ting sehingga ia selaku djurubitjara kabinet merasa perlu memberi 
kan 'keterangan istimewa, berhubung dengan ulang tahun kabinet 
Wilopo itu. Tetapi terlepas dari u lang tahun tsb., menteri Mononu- 
tu mau memakai kesempatan ini untuk menundjukkan kepada ke 

kabinet satu tahun itu 
begitu pen 

Pertama, bahwa dalam satu nega 
ra jg berdasar atas “parlementer de- 
mokrasi, tidaklah ada satu “usaha 
pemerintah ig dapat » ddidjalankan 
olehnja sendiri. Menurut pendapat 
saja, segala usaha pemerintah ha- 
nja dapat didjalankan ntas dasar pe 
rimbangan kekuasaan (balance of 
power) antara pemerintah dan 
DPR. Dalam menilik kebidjaksanas 
an kabinet ini djanganlah kita lupa- 
kan prinsip” pemerintah partementer 
demokrasi. Dalam hubungan ini 
menteri penerangan menjatakan 
penghargaan seluruh kabinet terha- 
tap kerdjasama. . dengan: parlemen 
dalam . membitjarakan rantjangan 
undang2 pemilihan umum, 

Kedua, menteri penerangan 
menjatakan, bahwa ia insjaf, bah 
wa penjelesaian keamanan dan 
pembangunan negara hingga se 
karang belum memuaskan. Teta 
pi atas dasar perimbangan kekua 
saan tsb. tadi, pemerintah berha 
ran, bahwa kabinet dan DPR 
atas penanggungan djawab bersa 
m1 dapat menfjanai hasil jang 
memuaskan dilapangan ini dalam 
vektu singkat. Pada ach'rnja men 
teri Mononutu menegaskan pula, 
hahwa mengenai gbal keamanan 
dan kemakmuran itu terdapat be 
Nerapa faktor2 objektif diluar ke 
kussaan pemerintah dan DPR ig 
harus diatasi, Demikian djawaban 
menteri pencrangan atas pertanja 
an2 PI-Aneta, 

  

rena telah 
silkan perdamaian di Korea. 
Dan djalan jang paling djitu ja- 
lah, bila usul2nja itu dapat ber- 
kemandang di PBB. 

Diberitakan seterusnja, « bahwa 
sampai sekarang, siasat pihak 
Komunis itu tidak menimbulkan 
perhatian jang istimewa ataupun 
mengetjilkan optimisme akan ada 
nja pembelokan jang sungguh2 
dari garis jang telah dianut pihak 
Komunis diwaktu2 jang lalu, dan 
jang mungkin akan dapat mere- 
dakan ketegangan dunia. (Antara) 

  

perang2an di Solo “itu : 

pada : 
oleh 

ambil inisiatip jang ha . 

         

   



             

SUARA 

MERDEKA 
  

Berita Pekalongan: 

.SMG., KEMIS 2 APRIL 1953. 

Perkara Bioskop,Iramas 
zin”Pertundjukannja Ditjabut— 3 

. Modal Rp 200.000 Matjet 
(Wartawan Kita) 

   

.- PEN 31-10-52 

kan oleh fihak pengusaha 
kini D Kota Besar 

terhadap 

    

? 

mnja 
Kp. Sa 

         

pat £ 

  

Pada tg. 23-12-5852, DPD Pekalo- 
ngan setjara resmi telah mengluar- 
kan putusan ' untuk memberi idzin 
didirikannja gedong tsb. ditempat 
jang dimintanja. Sesudah semua itu | 
selesai dikerdjakan dan idzin terse- 
but diatas diberikan, tiba? tindakan 
semua itu ditentang dan  kabarnja 
sidang (DPR pada tg. 9-3-53 telah 
memutuskan supaja soal ini dikem- 
balikan lagi kepada DPD  Pekalo- 
ngan. Kabar selandjutnja mengata- 
kan, bahwa DPD pun menolak per- 
idzinan mainnja bioskoop ,,Irama”. 
Beaja jang telah dikeluarkan 
pengusaha tiap bulan Ik. Rp. 6000,— 
jang berarti kerugian dan ini belum 
terhitung beajanja kontrak pilem. 

Selandjutnja didapat keterangan. 
bahwa “keberatan? jang pernah di- 
adjukan didalam sidang DPR tg. 
22/23-10-52 a.l” ialah: memperkuat 
surat resolusi dan hasil panitya 
anguet dari penduduk desa Sampa- 
ngan: menguatkan hasil anauet jang 
menjatakan keberatannja berdasar- 
kan adanja gangguan suara dan 
gangguan terhadap peribadatan dan 
mungkin -djuga gangguan keaman- 
an: membenarkan beleid DPD tat 
memberi idzin H.O, sehingga seka 
rang, tidak membenarkan pemakai 
an gedong ..Irama” untuk keperlu- 
an bioskodp: mengandiurkan kepad: 
fihak DPD bertindak -selaras dengan 
DPRDS mengenai ,.Irama” dan me- 
njelesaikan soal ini: mengandjurkan 
kepada fihak Kepolisian djangan 
memberi idzin toptonan berdasarkan 
keterangan tsb. ini dan menjerahkan 
fihak Kepolisian atau pendjabat Pe 

jang kompetent merintah lainnja 
untuk menielidiki lebih dalam ten- 
tang desas-desus jang merugikan na- ' 
ma baiknja DPD atau pendjabat 
Pemerintah Daerah dalam pemberi- 
an idzin pembangunan gedong bios- 
koop ..Irama” untuk dapat men- 
djernihkan keadaan. 

Demikianlah pokok? dasar jang 
meniebabkan timbulnja persengketa- 
an itu. , 

Dengan adarja persengketaan 
umum djadi bertanja, apakah idzin 
jang telah diberikan semua oleh 
DPD menurut hukum tidak sjah? 
Apakah tidak baik kalau keberatan? 
itu dimadjukan bersama kepada fi- 
hak atasan dalam hal ini DPD Pro- 
pinsi? ' Apakah belum tiba saatnja 
bagi DPD Propinsi untuk mengawa- 
si tindakan2 DPR didaerah? jang 
dalam beberapa hal kadang? meng- 
ambil putusan2 jang kurang me- 
nepati tjara2 jang lazim dalan 
Dewan Perwakilan. Lebih tjepat tin- 
dakan ini diambilnja akan lebih ber 
manfaat bagi DPR2 itu sendiri ua- 

. - 

sebagai lam melakukan  tugasnja 
Perwakilan Rakjat. 

M DI PEKALONGAN sekarang ini 

djukan disebabkan menurut kabar, 
an. dan Medeling. merasa keberatan gedong tadi didi- 

ebut. Pekarangan ini pada th. 1950 pernah di- 
ntuk mengadakan Pasar Malam ketjil, dimana al. tonton- 

krontjong, roulet, tjap dji kie dsb.-nja pula pada waktu itu 
uduk kampung tak mengadjukan keberatannja. 

oleh f 

telah menaruh 
peristiwa Bioskoop ,,Irama” jang 

beaja Lk. Rp. 200.000,—. Pernah pada tg. 
telah diletakan mengadakan pertundjukan, 

pembikinan gedong tersebut dibukti- 
sebagaimana mestinja. 
Pekalongan belum mengizinkan diada 

Tetapi sampai 

penduduk di 

Eta tiket 

  

MINJAK. 
| Den aju Sir-pong kemaren Tengar 
(muka merengut menggerundel pada 
I.raden-masnja” Sir-pong, serta 
|sebaiknja masakan? selandjut 
idak usah digoreng pakai minjak ke- 
'lapa, tjukup dibakar atau digodok 
.sadja. 

| Sebabnja: harga minjak kelapa 
Imeskipun tidak. kena peraturan im 
'port, ikut main gila2an, naik sampa! 
Hebih dari 10096: dua minggu jl. 
Isegajung tjuma Rp. 0,40, sekarang 
sudah Rp. I— malah ada jang 
sampai Rp. 1,25. 
Dengar "keluhan ini Sir-pong tju- 

ma bisa andjurkan sadja, supaja pe- 
lagang2 minjak djuga hati2,  dja- 
agan enak main naikkan harga da- 
gangannja. Kalau ketahuan polisi 
skonomi kan bisa berabe. 
Maklum lhooo bung, minjak 

1tjin: kalau tergelintjir - bukan 
'ung malah buntung!!!!!! 

        

   

itu 
un- 

Sir-pong. 

TIDAK TERBIT.   
ini 

  

Pada hari wafatnja Isa “Al- 
Maseh, hari DJUW'AT tanggal 3 
April, harian ,,Suara Merdeka” 
tidak terbit. Harap para pemba- 
tja dan pemasang iklan mendjadi 
maklum. 

Penerbit. 

RAPAT PERBASI 
SEMARANG. 

Pada tg. 29 Maret 1953, .Persa- 
tuan : Basketbay Seluruh Indonesia 
tjb. Semarang telah mengadakan..ra- 
pat angauta jang menghasilkan: di- 
sjahkannja Angg. Dasar dan Angg. 
R.T. PERBASI 
gauta perkumpulan 
Semarang. 

PENTJURIAN KAWAT. 
Pada waktu jang achir2 ini Dja 

watan P.T.T. Smg. menderita ke- 
rug.an jang agak besar berhubung 
banjaknja djumtah kawat jang di- 
tjuri, seperti tsb dibawah ini. 

Pada tgl. 14 Maret '53 telah 

d.tjuri kawat interlokal dari tem 
baga jang pandjangnja 720 m. se- 
harga Rp. 1227,27 terletak di Ka- 
gangbalong. Pada 18 Maret '53 
Keyurian tagi kawat sematjam tsb 
Jg pandjangnja 600 m. seharga Rp 

133990 terletak di desa 
gung, dan pada tgl. 21 Maret '53 
xeyur.an lagi kawat . 
djangnja 840 m. terletak di Ka- 

5 

Basketball 

DIOKJA 
KONP. DOKTER GIGIL. 

Persatuan dokter gigi: dari tang- 
gal 1 sampai dengan 6 April ini 
mengadakan konggres. di Jogja. 
Kongres tersebut dihadliri oleh 
utusan2 -dari seluruh Indonesia, 
pembesar2 kementerian kesehatan 
dan bagian kedokteran gigi dari 
angkatan -perang. : 

Pada kongres tersebut telah di- 
madjukan tidak kurang dari 60 usul 

antara lain usul2 mengenai pendi- 

(kedudukan dokter2 gigi pemerintah 
Ian sebuah rantjangan undang2 me- 
ngenai kedokteran gigi. 
Selama kongres diadakan dise- 

lenggaraan kursus2 mengenai ke- 
dokteran gigi. 

ABU ALM. DR. YAP HONG: 
TJOEN DIMAKAMKAN. 

Hari Minggu di Jogja 
langsungkan pemakaman abu djena 
zah almarhum dr. Yap Hong Tjoen, 
jang ketika masih hidup adalah se- 
orang dokter mata jang terkenal di 
Jogja. 

la telah meninggal di Den Haas 
dalam bulan Nopember jang lalu 
lan djenazahnja dibakar di Wester- 
veld, kemudian dimasukkan dalam 
gutji dan dibawa ke Indonesia. Pa- 
da hari Sabtu siang putera “almar- 
hum dr. Yap Kie Tiong telah mem- 
bawa abu ajahnja dengan pesawat 
terbang ke Jogja, dimana ia disam- 
but oleh kaum kerabatnja, sahabat? 
dan rekan2 bangsa Indonesia, Uni- 
versitet Gadjah Mada diwakili oleh 

gi pk. 8 iringan djenazah berangkat 
dari tempat kediaman dr. Yap Kie 
Tiong kepekuburan Tionghoa Mrisi. 

Pada upatjara pemakaman, prof. 
Sardjito. atas nama - universitet Ga- 
diah Mada mengutjapkan pedato, 
sedangkan dr, Pranowo memperi- 
agati djasa2 almarhum. 

MAGELANG: 
Demen tak 

DESA PERTJOBAAN. 
Sesuai dengan keputusan kon- 

perensi inspeksi pendidikan ma- 
sjarakat seluruh  Djawa Tengah 
jang pernah diadakan di Salatiga, 
maka diseluruh ' kabupaten Ma- 
gelang jang meliputi 21 kstjama- 
tan telah ditundjuk 42 desa un- 
tuk didjadikan desa pertjobaan 
PBH. Untuk tiap? ketjamatan di- 
undjuk 2 desa. Penjelenggaraan 
kursus2 PBH dimasing2 desa te- 
lah dimulai sedjak-permulaan bu- 
lan Maret ini dan dilakukan oleh 
bihak Panitya Pendidikan Masja- 
rakat setempat, pamong pradja 
dan pamong desa dengan menda- 
pat bimbingan dari pihak inspek- 
si pendidikan kabupaten Mage- 
lang. Beaja untuk keperluan tsb. 
seluruhnja dipikul oleh desa sen- 
diri. Adapun maksudnja jalah un 
tuk membangkitkan autoactivi- 

  

  
mempunjai 7 ang-: 

di | 

teit desa dalam lapangan pendidi- 
ikan. 

  

SURAT ANTJAMAN 
S. bin M. tinggal di Karang-ranas 

dan pegawai - dari Kantor Urusan 
Agama Semarang-kidul, baru? ini 
telah menerima surat antjaman de- 
ngan perantaraan pos dengan tidak 
disebut nama si-pengirim. Surat tadi 
diterimakan dikantornja dan mak- 
sudnja  djika Ketua 
Urusan Agama Semarang-kidul 
dak mau menjerahkan diri pada 
Merapi-Merbabu-Complex akan di- 
bunuh. 3 

' Surat tsb. kemudian diserahkan 
pada jang berwadjib. 

Tang- | 

jang pan-| 

rangbalong seharga Rp. 1307,96. 

DINAS WIJKDOKTER 
Dinas Wijkdokter pada hari Ming 

gu tg. 5 Mei Dr. Liem Khe Siang, 
Karangtengah. Timur Il, telpon 
1290. 

  

Mengapa Didi? Ke- 
tangkasanmu kow 
tinggalkan dimana? 

Pa APA 

  

Entah dimana. To.) 
Rasa badanku lemas 
dan lesu. Nafsu makan 
pun tak ada. Aku ada 
niat meninggalkan ge- 
langgang olah-raga. 

           

  

    

dan vitamine 
itu akar 

  

    

  

    
timewa. 

ketjuali 
2 ht 

'kekajaannja akan 

    

  

Tak bisa djadi. Gajamu memang berkurang Tapi, 
hanja sebab kurang nafsu makan. Dil Mintalah 
Ibumu mentjoba margarine Palmbcom jang sudah 
tersohor itu Kau tentu akan mendjadi gembul. 

jang banjak dikandung Palmboom 
embalikan gajamu jang dulu. f 

Lezat nikmat dan sehat 
Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan is- 

Margarine tulen berwarna kuning-emas 

meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan mem- 

buat hidangan mendjadi hidangan pesta... .....« . 

dari itu ia sungguh menjehatkan oleh karena 

vitamin” A dan D. 

  

  

   
         
   

tadi. Sungg 

  

      

  

        

  
ini 

MARGARINE 

Slamat. siamat. Di. 

Matjam kidjang larimu 

uh boleh 

  

   

Banjak-banjak terima 
kasih, To. Djuga me- 
ngenai nasehatmu 
tentang Palmboom. 

          
                            

To foYii 

jang disusun oleh berbagai bagian, | 

dikan universiter bagi dokter2 gigi, | 

telah di- i : 

prof. dr. Sardjito. Pada Minggu pa- 

    

  

  
memaksa 

ERSIAPAN MENGHADAPI 
BAHAJA GUNUNG MERAPI 

' Bupati Bojolali bersama de- 
ngan Djawatan2 Niveau kabupa- 

beberapa hari jang lalu telah 
"mengadakan penindjauan Kedesa- 
desa jang terletak dilereng gu- 
nung Merapi, untuk mengetahui 
|sampai dimana akibat2 jang 
(mungkin timbul djika gunung 
Merapi meletus, dan djuga untuk 
1enjei n persiapan2 gu 

n penduduk de- 

    

    

  

         

ndjungi itu ter 

    

li Apu. Dalam pele 
Merapi tahun 15 

itu 
diinstruksikan 

| sewaktu ada 
haja” bunji kentongan, | 

(2 £ ngsian jang te- 

DAN ANAK MATI 
ena W IN tjendawan. 

gan anak- 
. Tremes 

   

bag 
HE 

  

.Seora 
nja, penduduk 
ketjamatan Sidol 

' Wonogiri beberapa hari jang lalu 
telah mati karena makan tjenda- 
wan. 

Oleh pihak jang berwadjib se- 
|gera diadakan pemeriksaan, dan 

| menurut 'hasil ' pemeriksaan 
kedua orang tersebut memang te- 
tah meninggal akibat makan tjen- 
|dawan. Tidak dikatakan matjam 
'jendawan jang manakah jang te- 
lah mengakibatkan matinja ' ke- 
dua orang itu. 

| PUSAT LATIHAN MOBRIG. 
| “Nanti pada tg. 4 April. di Ta- 
wangmangu akan dibuka pusat La- 

|tihan Mobrig untuk pertama kali: 
inja. Latihan itu Iamanja tiga bulan. 
dan untuk pertama kali latihan itu: 
'di-ikuti oleh 3 kompi anggania Mo- 
'brig seluruh Djawa Tengah. Latihari 
itu diadakan dengan  kerdja-sama 

si 
"4 

               

ra. 

SALATIGA 
KARENA TURUT. MENTJU- 

LIK/MEMBUNUH. 
Pengadilan Negeri di Salatiga ba: 

ru-baru ini telah mendjatuhkan hu: 
kuman pendjara 12 tahun dipotong: 
waktu dalam tahanan pada J. alias. 
S. bin T. umur 18 tahun dan ber- 

tempat tinggal di Gading, ond. Tun 

tang, karena ia turut serta dim pen- 
#julikan/pembunuhan/pertjobaan 
ia lakukan dengan 12 orang lain 

i | melarikan diri dar 
eh D. tanggal 9/10 Dja- 
kira2 djam 9 malam. 

Pengadilan — terdakwa 
mengaku kesalahannja. Sebagai ,.pe- 

ngikut” (meeloper) -ia telah turut 
tjulik Suwarno, guru S.R. di Lopsit. 

  

     

pait, dan Sastrokusumo, mantri per- 
tanian di Kesongo, semua dalam 
wilajah ketjamatan Tuntang. Seti- 
banja didukuh Sedjambu kemudian 
ketiga orang itu disuruh berdiri ber 
djadjar-djadjar dan lalu ditembak. 

'dari " Kantor | Sastrokusumo menemui adjalnja se- 

ti-j ketika itu djuga, akan tetapi Suwar- 
no dan Sastromihardjo, walaupun 
mendapat luka2 masih selamat. Su- 
warno adalah tetangga dari terdak- 
wa itu sendiri. 

Keputusan hakim adalah sesuai 
dengan permintaan djaksa. Terdak- 
wa menerima putusan ini. 

  

KESUDAHAN ,,VOORWED- 
STRIJDEN” TENNIS 
TOURNAMENT. 

Mens Singles: Tjiam Som Liong 
— Ang Tiauw Djien w.o. untuk 
Ang.: Lonosuprodjo — Thio King 
Tiong 6—0, 6—0:  Askar Subrote 
— Oei King Liong 6—2, 3—6, 
6—4: Winarto Subiakti — The Han 
Tjay 4—6, 7—5, 6—1: Tan Tiong 
Sien — J. Dieckman 6—0, 6—): 
Oei Tjoen Giok — Kho Ping Lian, 
I7—5, 3—6, 6—3: Mr. Liem Tjoen 

(Hoo — Tan Siong Liep 6—2, 6—2: 
Lo Kong Kian — Sie Kian Hier 
6—3, 6—2, R. Palal — Tjan Thiam 
Bing 6—0, 6—0,  Suparis — Sie 
Bok Kien 6—4, 6—3: Tan Tiauw 
Hian — Suhemi 6—0, 7—S: Mar- 
gono — Sie Ping Hwie 3—6, 6—4, 
6—0: Lonosuprodjo — Ang Tiauw 
Djien 6—0. 6—|: : 

Mens. Double: Tan Jan Hoo/ Hoo 
Ing Thong J. Dieckman/Kie 
Khoen Hwie 6—2, 6—0: Liem 
Tiong Kie/Kho Tik Hing — Liem 
Siang Kauw/Liem Oen Houw 6—1, 
6—2: Go Tiong Yoe/Be Tik Tjong 
— Kamarrudin/Margono w.o. -un- 
tuk Go/Be: W. Keuls/The Eng Tik 

Tan Tiauw Hian/Thio Kian 
Liem 6—1, 4—6, b—i1: Kwee Yoe 
le/Lauw Tiong Liep — Suhemi/Sie 
Ping Tiauw 6—2, 6—3: Soekamsi/ 
Godiali — Anoto/Mardiono 6—2, 
6—1: Kwik Tjhing Djie/Thio Tjik 
Djoe — Loposisa/Soedarmo ' 6—3. 
1—6, 6—3, Lie Poo An/Ong Hok 
Ting — Kho Ping Lian/Oci King 
Liang 7—5, 6—I: Mr. Liem Tjoen 
Hoo/Kho Tjong Hauw — R. M. 
Sujoto/W. V. D. Woom 6—4, 6—0: 
Rahardjo/Tjeng Keng Hong — Gocei 
Tjoei Han/Tan Kiem Sing 6—2, 
6—1, Kwa Hok Hoei/S. Djari — 
Kho Tjie Lok/Tje Han Tjay 4—6, 
6—0, &—1. 

Mixed Double: The Ing Tik/Nj. 
Gan Siauw Kie — Tan Tiong Sien/ 
Nj. Burham 6—1, 6—3: Kho Tjong 
Hauw/Nj. Oei Teng Tjoe — Sih Ing 
Hwat/Nn. Liem Bwan Nio w.o. un- 
tuk Kho/ Oei. Y at 

Ladies Singles: Nn. Y. M. Marel- 
le — Nn, Burham 6—1, 6—2: Nn: 
N. Husein — Nn. Na Pik Hay 3—6, 
Tam Oom, ' 

KHONG KAUW HWEE. 
Atjara Khong Kauw Hwee 

mengadakan tjeramah pada  tiap2 
Minggu 'sore 'djam 16.30 sampai 
18.30 di Gg. Lombok dalam bulan 
April ini sbb.: 1 

Tg. 5: Tentang berpikir djauh, 
oleh sdr. Lie Ping Lien: tg. 12: ta- 
nja-djawab oleh sdr. Lie Ping Lien: 
tg. 19 Tentang Tiauw Boen To Sek 
Soe Kho Ie, oleh sdr. Tan Bing Oe: 
tg. 26 Tentang Im Yang oleh sdr, 

  
jang     Lie Ping An dan soal memimpin 

oleh sdr. Tan Ngo Siang. 

# 

H & 4 

1 Trising dan ka 

0 Kabupaten | 162 

itu, Pbunga Rafflesia itu disebabkan kare | 

antara militer dan“ kepolisian neva-| 

isi 

Sastromihardjo, wakil lurah di Lo-f 

    

PENA 

ia 

  

(ate 
1 Bunga Widjojokusumo | 

Mekar Di Bengkulu 

Dari djawatan kehutanan dipe 
roleh kabar, bahwa baru2 ini di- 
desa sekitar Taba | Penandjung, | 
|jang letaknja 43 km dari Bengka 
'u, telah diketemukan lagi bunga 
»Rafflesia Arnoldi”, (nama Dja- 
wa Keraton: Bunga ”Widjojoku 

jalah anda . PENS 

#b 

   

  

    
       

        

              

Pada umumnja bunga mempunjai 
'kelopak bunga, daun bun Adu 

mahkota, akan, tetapi bunga Ro Aa 
sia ini ha 

an. 

                   

  

     

  

sawo, mi 
Daun bunga itu a 
ada jang lima. 

Yan, Sah 21 
dat 

      

     

enurut penje 
kekurangan 

|zat CO 2. « Tidak bedanja dengan 
Itumbuh2an jang memakan. binatang 
seperti djenis Kantong Semar dil. 

Bau busuk jang dikeluarkan oleh 

Ina banjaknia bangkai serangga jang | 
mati dipusat bunga itu. Bunga terse | 
sut tidak pernah tumbuh mendjadi 

"buah dan sesudah tumbuh selama 15 
sampai 30 hari biasanja mer djadi 
'aju dan kelopak bunga mulai gzonr, 

Seperti dikabarkan beberapa wak 

tu jang lalu bunga Rafflesia pun te- | 
lah mekar di Kebun Raya di Bogor.   

Kesehatan 

2 | MENTERI KESEHATAN 
- bukaan konperensi dinas kesehat 

tangkan hasil2 usaha serta segala 
kementerian dan dinas kesehatan 

| dalam bulan September 1950, m 
al. katakan, bahwa ,,wensbegro 

Aa Ticanian menua (an di mer 3 
'“dja t Kue 1052 adalah lebih 

m dua tahun itu dikeluarka 
oleh kementeriannj: 

    

. 

  

| Soal keuangan inilah jg menentu- 
kan djalan pekerdjaan, baik di pu- 
sat. maupun didaerah, sehingga. ba- 
injak tjita2 tidak dapat  diwudjud- | 
kan menurut kehendak, berhubung | 
dengan deficit anggaran belandja | 
negara jg Rp 4 miljard dalam tahun 
“1952 jg untuk tahun 1953 ditaksir 

| sebesar Rp 1.8 miljard. " 
Angka2 untuk belandja kesehatan 

diakui oleh Dr. Leimena 
sangat rendah, 

sehatan rakjat diseluruh ' Indonesia 
jg sebenarnja, angka? tsb.. harus di 
tambah dengan angka2 pengelua- 
ran jg disediakan oleh kementerian2 
lain, misalnja Dalam Negeri (dan 
daerah otonoom), Pekerdjaan U- 
mum dan Pertahanan, jg tsb. ter- 
achir untuk kesehatan tentara, 

Dikatakannja, bahwa anggaran be 
landja kementeriannja untuk tahun 
1953 itu sebenarnja  hanja tjukup 
om de zaak op gang te houden”, 

Arnoldi | 

    

|ambil tindakan2, 

| Tegal 

|Semarang di pindah ke Tegal 

“hun 1953, 

rakjat jg melalui kementeriannja itu | 
memang | 

dalam pada itu dil 
djelaskan, bahwa untuk urusan ke-j 

  
gas — 

(Oleh : 

ATAS 

Ngadji 

terganggu oleh. gerombolan jang 
Bantarkawung memang telah tersohor angker dan wingitnja berhu 

dengan kekatjauan2 dari gerombolan jang tidak bertanggung 

    

Samosir 
Tidak Terantjam Ba- 

haja Lapar. 
DARI PIHAK jang berwadjib PI- 

Aneta memperoleh kabar, bahwa ke 
adaan dipulau Samosir belumlah de 
mikian, sehingga dichawatirkan akan 
adanja kelaparan. 

Diharapkan, bahwa dalam waktu 
tiga bulan keadaan 'ini akan mendja 
di biasa kembali. Musim kering di 
pulau ini dialami pada waktu ter- 
tentu, akan tetapi kali ini musim itu 
berlangsung lebih lama dari biasa, 
jakni delapan bulan sebelum datang 
nja musim hudjan. 

Oleh pemerintah propinsi telah di 
sedangkan oleh dju 

watan pertanian telah dikirimkan bi 
bit djagung dan "ubi kepulau Samo- 
sir. 

  

Terhitung mulai bulan ini, Sdr. 
Rubini Panitera Pengadilan Negeri 

dipindah ke Rangkasbitung 
dan diangkat mendjadi hakim. Sdr. 
Taruno, Komis Pengadilan Negeri 

dan 
diangkat mendjadi Panitera (Grif- 
fier). 

Anggaran Kementerian: 
Terbatas 

Hanja Memungkinkan Mengerdjakan Dan 
MeneruskangPekerdjaan Jang Ada 

| Karenanja Perlu Adanja ,Prioriteit2” Dalam 
Ba Pendjagaan Kesehatan 

Dr. J. Leimena dalam pidato pem 
an ke-3 di Djakarta, selain mene 
kesukaran . jang dihadapi oleh 
sedjak konperensi dinas pertama 

ngenai begroting kementeriannja 
ting” untuk tahun ini (tidak ter 

aven) jang Rp 320.918.350 itu kemudi 
Pp 297.118.350, 

dari itu, jaitu Rp351.013.900, 
sedang anggaran belan 

atau 
untuk usaha kesehatan rakjat 

masing2 1.6 dan 1.77c dari pengeluaran ber 
sih, atau 2 dan 2.276 dari pengeluaran bruto. , 

prioriteiten, jaitu: usaha penarabah- 
an (perbaikan) makanan, usaha di- 
lapangan industri, transmigrasi, per 
baikan djalan2, pendidikan tenaga 
ahli. Kemungkinan untuk mermnadju 
kan suppletoire begroting dalam ta 

menurut Dr. Leirnena, 
rupanja tidak besar, barangkali de- 
ngan keketjualian untuk usaha? pric 
riteit tadi. 

Djuga menentukan ,,prio- 
riteiten”. & 

Diterangkan oleh Dr.. Leimena se 
landjutnia, bahwa dalam - keadaan 

jig sedikit memberi ,,beweginesruim 
Ite” ini maka djuga kementeriannis 
'terpaksa “ menentukan” beberapa 
»prioriteiten”,  jaitu mendjaga dja- 
Ingan sampai timbul epidemi2, mem 
perluas pekerdjaan pembrantasan pe 
njakit2 rakjat,  melapangkan ' kese- 
djahteraan ibu dan anak, memper- 
luas usaha “memperbaiki makanan 
'rakjat, memperluas usaha dilapa- 
ingan kuratip (rumah? sakit. dan po-   (untuk mendjalankan — pekerdjaan), 

dan tidak banjak memberi. ,,bewe- 
gingsruimte” untuk  mendjalankan ' 
usaha2 jang memakan banjak biaja. 

Pemerintah menaksir, bahwa ke- 
idaan keuangan jang sukar ini baru | 
dapat diatasi seluruhnja, djika pro- | 
Juksi kita saban tahun naik dengan | 
ijalan bekerdja lebih keras dan dji- 

ini. Menurut Menteri Leimena, - de- 
agan kondisi jang disebutkan ' tadi, 
.fadjar perbaikan” baru dapat me- 
ajingsing dalam tahun 1056/1957. | 

Pemerintah sendiri, berhubung de- 
ngan keadaan keuangan negara jg. 
suram itu, mempunjai beberapa 

MENINDJAU OBJEK2 PEN- 
DIDIKAN MASJARAKA 
Pada konperensi dinas Inspek 

si Pendidikan Masjarakat Propin- 
si Djawa Tengah tgl. 30-3-1953 
surut serta hadlir dalam konpe- 
censi tersebut Pak Tartib wakil 
kepala Djawatan Pendidikan Ma- 
jjarakat, dan Sdr. Ruhupati  In- 
ipektur Pendidikan Masjarakat 
Propinsi Maluku, jg. hendak me 
1ndjau objecten Pendidikan Ma- 
jarakat Propinsi Djawa Tengah 
di Inspeksi Pendidikan Masjara- 
kat Kotabesar Semarang, Inspek 
1 Pendidikan Masjarakat Kabu- 
paten2 Semarang, Bojolali dan 
Inspeksi Pendidikan — Masjarakat 
Kotabesar Surakarta dan Sragen. 
Dari Inspeksi Pendidikan Masja 
rakat Propinsi Djawa Tengah jg 
mengikuti penindjauan - tersebut 
Pak Sastrodihardjo. Lama penin- 
djauan 2 hari: 

ANGG. PBB MENGUNDJU- 
NGI STAF TT. IV. 

- Ini hari (tg. 2-4-1953) djam 08.30 
li Stafkwattier Divisi Diponegoro | 
diadakan pertemuan perkenalan an- 
tara Perwira2 Staf Div. Diponegoro 
dengan anggota PBB John Reid, 

HARGA EMAS 
Tgl. 1 April (Ant-UP). 
Djakarta: Harga nominal cemas 

No. .1 Rp. 44, No. 2 Rp. 43,59, 
Singapura: Emaslantakan per tael 

pemb. Str. $ 157,50/pendj. Str. $ 
162,50. 

Emas lantakan per   
'liklinik2),. memperhatikan soal alat? 
'transport jg sangat perlu untuk 
mendjalankan pekerdjaan kesehatan, 
semua itu dengan tidak  mengabai- 
kan lapangan pekerdjaan2 lain. 
Kepada kepala2 djawatan kemen- 

teriannja Dr. Leimena telah minta, 
supaja berusaha mengadakan suatu 
planning untuk S tahun. 

ka tidak terdjadi apa2 dalam dunia | 'Dikatakannja djuga, bahwa dalam 
tahun ini diharapkan telah selesai 
undang2 pokok. kesehatan guna 
mengganti ' DVG-reglement lama, 
demikianpun undang2 mengenai ka- 
rantine dan epidemi dan -undang2 
mengenai obat keras dan obat bius. 

(Antara). 

SIDANG DPRDS K. B. S. 

Sidang landjutan DPRDS Kota 
Besar Semarang telah dapat menje- 
tudjui usul pembelian kembali ta- 
nah jang didjual oleh Javasche Bank 
pada .orang2 partikulir. Dalam ke- 
putusan ini ketua  mengandjurkan 
pada DPD untuk mempergunakan 
tanah2 itu untuk keperluan umum, 
dimana fihak- DPD menjatakan ke- 
sanggupannja. 

Selandjutnja sidang membitjarakan 
usul untuk mengubah letaknja  ga- 
ris-garis batas bangunan dan djalan 
disekitar.R. P. Mlaten jang diang- 
gap telah melanggar garis batas 
rooilijn. 

Sidang pada malam harinja dila- 
kukan dengan tertutup untuk me- 
landjutkan pembitjaraan pada hari 
Selasa malam tentang korupsi. 

BLUE WHITE DATANG. 

Dapat dikabarkan, 
bahwa Basketball-team Blue White 
Sports  Asociation dari. Surabaja 
akan mengadakan beberapa pertan- 
dingan di Semarang dengan 'atjara 
sbb.: 

Tg. 4 April: melawan Ta Chung 
Szej tg. 5 melawan Kuo Kuang dan 
tg. 6 melawan Kuo Yu Hui. Per 
tandingan2 ini diadakan dilapangan 
Kuo Yu Hui, Kebonkarang, dimu- 
lai pada djam 19.00. Sebagai per- 
tandingan pendahuluan sbb: Tg. 4 
April . Chung Shen B Chung 
Kung Bj tg: 5 Kuo Yu Hui B — 
Kuo.Kuang Bj dan tg, 6 Pemenang 

ali   Hongkong: 
tael HK $ 266,70, A dan B. 

  

engetjam D. 
Hendaknja Pengatjauan Dibrantas Te- 

Resolusi Ulama2 Bantarkawung 
Pembantu Kita) 

INITIATIEF dari Sdr. 
Agama Ketjamatan Bantarkawung, dan 

dari desa Bangbajang, maka pada tgl. 26 Maret 1953 telah 
diadakan rapat para Alim-Ulama dari seluruh . distrik Bantarka- 

.wung bertempat di Mesdjid besar Bantarkawung, 
tjangkan chusus tentang keamanan, jang hingga kini masih selalu 

| hari 
|telah mendapat kata-sepakat se- 

| bagai berikut: 

“takan dari Darul-Islam jang ka- 

  

  

   

d 3 

  

   

Moh. Saleh, Kepala urusan 
Pak Kjai Asmui, Guru |F 

  

Lg 

— SI GRUNDEL — 
Tai apa gunung2 “di Indo- 
nesia jang pada mau meledak 
itu hendak demonstrasi emoh 
kalah dengan ledakan2 atom 
Nevada, ja? ..... 

untuk membin 

menamakan dirinja T.L.I. Distrik     
Sebelum ada. kekatjauan, maka 

Distrik Bantarkawung adalah sangat 
makmur, Penduduknja patuh dan 
taat kepada Pemerintah.” Pungutan 
padjak tidak pernah mengalami ke- 
sukaran, malahan sebelum waktunja 
sudah. dapat dilunasi, . karena per- 
ekonomian rakjat tidak gontjang. 

Pertanian perdagangan maru- 
pakan sumber “pentjaharian jang 
penting. Malahan di desa Tembong- 
radja (Ketjamatan Salem) Pengara- 
san dan Pengebatan  (Ketjamatan 
Bantarkawung) tidak hanja orang2 
nja sadja jang perlent8, pun kuda2- 
nja hebat dan baik2. 
(Akan tetapi setelah adanja keka- 
yauan, maka rakjat, jang selalu ha- 
rus menjediakan supply guna grom- 
bolan, jang dimjntanja setjara pak- 
Saan, lalu mendjadi melarat karena- 
nja, dan jang sungguh sangat meng 
ganas ialah 3 desa tersebut. 
dan susah pajah, maka kini telah di 

Akademi 

Seni-Rupa 
Akan Didirikan Di Bali? 

DARI ORANG JANG baru 
tiba dari konperensi kebudajaan 
di Bali didapat keterangan, bah- 
wa dalam konperensi itu oleh Ke 
pala Djawatan Kebudajaan ada 
diumumkan bahwa pemerintah 
dengan sungguh2 menindjau ke- 
mungkinan2 dapatnja didirikan 
suatu akademi seni-rupa dipulau 
Bali. Diakui, bahwa rentjana kou 
krit dalam hal ini belum ada. 

Kesimpulan2 jang didapat da. 
lam konperensi kebudajaan di 
Bali itu antaranja, bahwa Djawat , 
an Kebudajaan akan memper- 

adakan pembangunan? dalam sega: djuangkan didirikannja Perguruan 
la “hal: “5 Tinggi Kesenian. Adapun djalan 

Penjakit malaria, frambosia dan|jang akan ditempuh untuk men- oedeem meradjalela. Rumah2 ge-|tjapai itu ialah dgn memperluas 
dong jang dahulu berdiri sangat mc | dan memperbesar wusaha2 jang 
gahnja, setelah ada kekatjauan me- kini sudah ada, atau mengadakan 
rupakan reruntuhan jang menjedih- Fusaha2 jang baru sama sekali. kan. Berkat kegiatan pendjabat2 Pe 
merintah jang tak mengenal waktu 
Rumah Kawedanan jang dahuh 

dalam clash ke-II dibakar, sekarang 
meskipun hanja sekepal besarnja te 
lah dibangun, pula rumah? Ketia- 
matan, dan Sekolahan2. Orang2 is. 
terserang penjakit oedeem  dikum- 
pulkan di Rumah Sakit Darurat B 
tarkawung dan diberi djaminan olek 
Djawatan Sosial. Jang terserang pe 
njakit malaria dan frambosia  di- 
beri obat oleh Djawatan Kesehatan 

Kini telah ada panitya chusus 
'ang menjelidiki soal2 disekitar 
Ini, tetapi. pihak djawatan tsb. 
menjatakan - akan memperkuat 
usaha tsb. dan akan ikut .mende 
sak kepada pemerintah pusat. Di 
samping usaha itu akan diperbe 
sar dan diperbaiki pendidikan 
kesenian. $ 

Tentang Balai Pustaka, konpe 
rensi kabarnja mengambil keputu 

Rakjat, dan dari T.N.I. bagian Ke- San agar statusnja jang kini tidak sehatan. ' Djalan2 telah diperbaiki, tegas itu didjelaskan agar men 
'anggar2 dan Mesdjid2 jang sudah diadi raPat hubungannja dengan 
rusak dan djuga jang dibakar oleh Djawatan Kebudajaan. 
pengatjau telah dibangun Iagi. 
Keadaan ini memberi dorongan 

kepada para Alim-Ulama untuk me 
njokong kepada Pemerintah dan p 
da tanggal 26-3-1953 tersebut di: 
adakan rapat, jang menundjukkan. 
bahwa para Alim-Ulama sudah sa- 
dar kembali dan berdiri tegak “di 
belakang Pemerintah Republik In- 
donesia. 

Rapat tersebut memutuskan, me- 
ngadjukan mosi kepada Pemerirtah 
hendaknja pengatjauan dapat dibe- 
rantas setjara tegas, sebagaimana 
tersebut dalam mosi sbb.: - 

   

  
     

Selandjutnja dikandung . mak 
sud untuk mendirikan sebuah mu 

a- seum standard di ibu-kota, sebuah 
museum kesenian, mengadakan 
fonds untuk memperluas pengum 
pulan barang2 kesenian, dan 
memperluas pula subsidi kepada 
museum2 partikelir jang ' sudah 
berdiri. z 

Djawatan Kebudajaan ingin 
pula aktif turut mengurus kaum - 
touris terutama touris2” jang da 

-tangnja kemari mempunjai minat 
'chusus terhadap objek2 'keseniani 
dan kebudajaan. (Ant) 

    

Desakan alim ulama. 
Rapat para Alim-Ulama selu- | 

ruh Distrik Bantarkawung pada | 
Kemis tanggal 26-3-1953 | 

  

| Pedagang 'Tjiamis 
L Yolak Pitjisan: 

tanja akan mendjundjung tinggi | 
kepada Agama Islam, tetapi ter- | 
bukti dalam gerakan itu merusak 
dan mentjemarkan Agama kita 
jang kita djundjung tinggi. 

b. Bahwa rakjat daerah Distrik 
Bantarkawung  sebelumnja ada 
yerakan tjukup penghidupannja, 
akan tetapi pada waktu sekarang 
karena selalu dimintai djaminan 
oleh gerombolan jang tidak ber- 
tanggung-djawab malahan men- 
djadi melarat karenanja. 

€. Bahwa gerakan  pengatjau 
|jaitu: bakar, bunuh dan meram- 
bok, sudah membosenkan rakjat 
jang ingin mengenjam keamanan 
dalam Negara. Indonesia Merde- 
ka jang telah kita perdjoangkan 
beberapa tahun. 

Menimbang: a. Bahwasanja ge- 

Sekarang ini dikglangan pendu- 
duk kota Tjiamis timbul  kegelisa- 
han, karena para pedagang tidak . 
mau menerima wang kertas talenan 
| dan pitjisan sebagai - alat pembaia- 
ran jg sah. Berhubung dengan itu 
Djawatan Penerangan: Kabupaten. 
polisi dan Bank  Rakjat Indonesia 
di Tjiamis telah mengeluarkan pe- 
ngumuman bersama jg bermaksud 
supaja penolakan wang kertas itu 
dihentikan, karena “mengakibatkan 

'kerugian — seluruh — masjarakat. Di- 
“umumkan djuga, bahwa Tiada ala- 
san untuk menolaknja, "karena wang 
itu masih tetap sah dalam ' pereda- 
ran. Wang kertas talenan dan pitii- 

Isan jg rusak 7590 dapat ditukarkan 
langsung kepada kas negeri. Kepa- 

“da masjarakat  diserukan - supaja 
| waspada terhadap segala matjam. 
"provokasi jg bermaksud mengatjau- 
kan perekonomian. (Antara). 

  

Mengingat: 

  a. Bahwa gerakan dari «pada 
Darul-Islam sebagai fasis jg tak me 
ngenal ampun jg lain sama sekali 
dengan azas dan tudjuan  Peme 
tah R.I. jg berpedoman Pantiasi'a. ' 

b. Mengingat pula: seruan dari 
Pemimpin Besar Masjumi Pusat 
Sdr. Mohammad - Natsir tertanggal | 
17-12-1952, jg. menjerukan hendak-! Kami "para Alim-Ulama “daerah 
nja para Muslimin dapat berdiri di Distrik Bantarkawung. Tt. 226 

menjelamatkan Negara. 
Memutuskan: 
Mengadjukan “usul kepada Peme- 

rintah hendaknja pengatjauan dapat 
diberantas setjara tegas. 

Bantarkawung, 26 - 3 - 1953, 

      
'Djie Sien, 
|Nio, Kwik Jong Tjay, Ang: 
Ikup: Ho Kwik, Liem Stella, Sum- 

belakang Pemerintah R.I. untuk orang Alim Ulama. 

PEMERIKSAAN - TJONTOH KEBAKTIAN LUAR BIASA 
AIR SUSU : 

Hasil pemeriksaan  tjontoh2 'air 
susu dari Pemerahan air susu dikota 
Semarang dalam waktu bulan Ok-|jang ke IL dari rhi tober '52 s/d Maret 1953 jang di-|ia Keselamatan PA oa ag Hen lakukan oleh“ Djwt. Kehewanan KB berkedudukan di Bandung 4 se Semarang sbb.: 3 Kan Mn Amat baik: Djatingaleh, Leyting: | /9sang Pen AAA 0 ApTA gn h | ! TAAT liau akan memimpin ke- Baik: Tan Ping Sien, Sidomuljo, Oei bakti Ti SAN Sah Pas S El : inn #Daktian luar biasa jan isertai : onricite, Siem an Opsir2 B.K. Anna Aan 

(ini terbuka untuk umum. 
bing, De Zegen, Milaten, “Srondot,| - 5 Sidoredjo, Be Tjien Kian, Leger des : 
Heils, Tan Ing Liang, Moria, Oei 
Teng Tjoe, Kebon Kelapa, Sindoro: 
Kurang: Rahaju. 
PASAR HASIL BUMI SMG. 
Pasar hasil bumi Semarang jang 

tertjatat pada tg. 1 April oleh Dun.! 
lop & Kolff “sbb: Kapok €C nom. 
1025: Bidji kapok nom. 74 gg. 
Oveip: Kopi Rob. Ond: WIB kedja. | 
dian 935:  Kedele pmi  Lumadjang pembeli 147,50 bulan Mei: : pmi 
Djember pendjual 157,50: bulan Din li/Aug./Sept.: gendjah pembeli 170 
0.0.1 Item pembeli 145 n.o.s Gaplek 
pendjual 60. bulan Djuli/Aug. 2.5: 
Djagung putih pendjual 81: Katjang 
glondong terpilih pendjual 230 n.o. 
dan pendjual 235 0.0. Oveip: «Ka- 
tjang Osee tidak terpilih pendjual 
280: Osee . terpilih pendjual 300: 
Osee terpilih kasar" pendjual 290: 
Katjang merah pendjual :135 n.o.: 
Katjang hidjau julik pendjual 175 
n.0.) Beras kretek TC Tjeree pen- 
djual 145, Karung HC Green pen- 
djual 4,95 - dan  A-Twill pendjual 

Berhubung kedatangannja Lt. 
Kol. dan nj. Littler, penghantar 

  

SIARAN R.R.I. SEMARANG. 
Kemis tgl. 2 April 53, 
Djam 17.00. 

17.05. @uik-step. 17.10. donge- 
ngan kanak2, pengumuman beri- 
ta. 17.45. sendja meraju. 18.00. 
pengadjian dan adzan. 18.20: tjip 
taan Debussy. 18.30. irama Trio 
dan Kwartet. 19.00, tanda wak- 

|tu. 19.10. selingan. 19.15,  tin- 
djauan ekonomi, 19.30. tepatkah. 
20.00. Sari warta. 20.05, siaran 
pemerintah. 20.30. mimbar Is- 
lam. 20.45. Endah dan Asiah. 
21.00. “berita bahasa Djawa. 
&lel3. Jezz Aya paony. RIAU, 
irama Hawaii, 22.00. warta beri- 

pembukaan. 

    ta, 22,15, tindjauan atjara. 22:20 5,30, rajuan- malam, 23.00. tutup. “ 

   



  

  
    

                                                                                                                    

Menindjau Tjechoslovakia 

Industri-Pertanian Semakin Madju 
Buruh" Dapat Seobapa Pa an Libur Dan Rekreasi Le ee h Luas - Pertantah 

|. Langka i Selangkah Dilakukan Dlm Ce erakan Kollektivis — 
Prod uksi K Na Barang2 Kebutuhan Sehari Hari Meningkat 

soal Kata Pang 
a Sartono 

: AN Mnad Oak 
ebo pada pk. 11.46, sesudah Giat - 

| ani 35 kali rapat pleno 2 kali rapat 
|tono sehabis men djatahkan p alunja se eba agai 

RUU » pemilih an sudah His setudjui oleh 
k terhadap sidang dengan 

Pemilihan Umum itu adalah ha siku 
dan, dapat debih tje ha at diseles aripada dugaan 

rena semangat bekerdja jang Iuag dan goodwill se- 
ham bacan p pada angganta a2. Parlem Ba dan wakil2 Pemerintah. Atas 
hal itu n terima kasihnja. 

Menteri Ka Neseri Mr. 
| Roem menjambut pidato: ketua 
Sartono den ngan mengatakan, bah 
wa Pemerintah wa ingin  me- 
ajaa paikan terima kasih dan pen 

malam | hargaan terhadap goodwill ang Sat era 
Nairobi 4 telah dibuktikan oleh anggauta?. (Seorang | 

ig akan | Par Tn Dalam pembitjaraa m2 
terha | dialami hari2 jang sulit, tetapi ko- Tuw 

3 5 cad disam ompine itu dialami pula pem |48 Th. 
diwartakan maka | bitjaraan2 jang lantjar, dan kalau Pan 

Inggris, Oliver | semu Bea itu did HA dak" satu, en " eton dalam sidang madjelis ren frmikian Roem, maka Sean i je DEWAN KEA .N dala Inggris pada hari Sela asa telah | merupakan suatu hasil jang tid sidang pada malam Rebo' telah mengakui bahwa keadaan di Kenya | men ngetjewakan. Pemerintah, aa mengambil 

                  
         

    

  

Ta Par 

: DALAM SUATU INTERVIEW chusus dengan wartawan ,,Anfara » 91 Praha, D. N, Aidit 
sekretaris CC P KI - Njoto anggota politbiro PKI, jang telah beberapa waktu menin Testi dan 

| keliling2 di T Ia lowakia, telahm enerangkan kesan2- -nja tentang usaha2 pembangunan di Tjeko 
slowakia Tn negeri2 Na rakjat, sbb.: ,,Setiap orang jg telah 8 ngundjungi negara2 de- 
.mokrasi rakjat Sama tidak akan dapat menja ngkal ai jataan2, bahwa tingkat hidup dinegeri2 4 ini 
semakin meni ng kat , melebihi tingkat hidup sebelum perang. Terutama ba gi kaum buruh dan tani 
perobahan ini n “apak sekali. Ini menundjukkan keunggulan 9 ekonomi sosialis, jg membawa 
kemakmuran pada rakjat”, demikian Aidit memulai keter: rangannja. Selan ndjutnja ia ak aU 
ahwa hal ini Nan diakui 'dalam laporan Komisi Ekonomi PBB ai 1952, jang menjatakar 

a kini dihampir semua negeri i2Eropa-Barat produksi industri se makin turun, terutama dalam in- dustri barang2 kebutuhan sehari-hari. « : 

MENURUT pengum 
» hak kepolisian & Nairobi 

hari Selasa i ha 

    

   

  

   

  

£ Ai 4 t kooperatif. Dan bersama2 dgn. 
Di Inggris industri tekstil turun |sudah barang tentu se Na ibu staatsbedrijven itu, telah mengaii 

dengan 1596, di Belgia turun dejran ini gadji tetap dibaj djakan 4846 dari semua tanah P3 
an 2490, dsb. Ha laporan Saja telah pernah m Na tanian. Djumlah kooperatif ini kini 

tsi g Hr akan, b ahwa dalam ne tempat rekreasi kaum buruh disi |telah mendjadi hampir 9.000, suatu 
geri2 ini import dari daerah doljni,” Njoto' menambah ketera-| kemadjuan besar kalau dibanding 
lar naik dengan 2516, sedangkan jngan, ,,umpama didaerah Pilzen, | dengan tahun muka dengan kira2 
export turun dengan 1096 dan |gedung “besar dulu istana Zink |hanja 5.000 kooperatif2 tsb., demi- 
elama ha agian kedu ia 1951, |kepunjaan'baron Skoda jang men | Kian Njoto. | : 1 
negeri2 Eropa Bara « telah kehila dapat titel dan istana ts P. karena | Atas Der RENA bagaimana tjara ngan emas dan dolla sedjumlah mendjual alat-alat pera 2 kepada pia ep asn drag ear 

800 djuta dollar da 2 djatuh ke |keradjaan Austro- Haa Ke Denda 3 Mekek an Pu PAP yang 
sekarang bersifat “setengah militer. hargai perhatian jan atluas | sebagai Me HGU an: tangan Amerika Ai ikat. Dalam | waktu perang dunia aa Ema Papa naa “ana an Ha Ka Lyttleton mengatakan haha di da- Fa aa Ne "paneman mendjadi da tanggal 27 Maret 1953 d Kemamata TA ran te cauta OPK pada itu laporan PBB tsb. terpak (kini istana tsb. didjadikan tempat Ba Ti ba . erah2 kerusuhan di Kenya sekarang | dan menurut Pemerintah... d alara ru Pp diplomat Sweden Dag ka ane mem. Ta tanda l 13 K3 Ke Fa lam men. Isa me ngakui kenja jataan . semakin rekreasi: kaum barak disana, dgn manja, suhtu. daerah sebesar “kira? ditempatkan antara 5 dan 6 ribu | melaksanakannja kengigi sama. itu Hammerskjo | dea Minta maa asmui, (madjunja industri dinegeri2 Ero- | lengkaprdisediakan peralatan . se 

und) 23 
jaw h ada 120 seko- 

An “aniai ae 1 -. keamanan daerahnja. 4 Dena ini ialah sdr.2 Sam Nan : AS 5 i, Kai 3 Djawa Barat, tela c # 
Bantah dan 10.000 “anggota pasa Besi Sang bi Maba 0 Tepi Kepuasan Ini telah d iambil de alib dan Warso. Tampak pada gambar atas barisan OPR ng Bantar. pa-Timur. Aidit selandjutnja me | tjukupnja. Dan ini hanjalah lah2 pertanian, dan di Slowakia ada 

1 T. ! 3 rr - diantara t at2 rek Naa e aja : 
biasanja PS frak |rgan 10 Hn ara setudju. Wakil 1 djatai lengkap, guna ikut aktip memberantas om njatakan, bahwa di Tjekoslowa lantara tempat2 rekreasi jang |75 sekolah2 tsb. Didalam sekola h2 kan kenapa, si2 opposisi dan fraksi2 12. Pem Beban Kuomintang telah menjatakan tak He ag Ai in ln e R.M. "speda to, wedono Bantar- | Kia Mena ania da ca m bagian per|beratus2 tsb. tersebar diseluruh | isu, 3096 dari waktu bela adjar di pa- Dinas2 keamanan t clah d karun, va ah. tu Tak, serta dalam . pemungutan kawung memberikan s urat tanda djasa beserta sebuah bingkisan kepada |tama tahun 1952, duksi in ndus (negeri itu." : kai untuk mempraktekkan teori2 jg Hg Ba "3 na Pat . 2 Pertengahan ikan de- | sua entjalonan — Hamimers- pemuda Sanmukri. Surat tanda djasa ini Mn angani oleh C.O.P. |tri meningkat dengar 11896 lebih Njoto kemudian menu Da diadjarkan disekolah2 itu. Disam- Tn 2 Sir P - alah 5 bia atau pan pemilihan selesai. kKjoeld teh ah diserahkan oleh wa| Gerakan Banteng. Lebih djauh mengenai perkembangan Te rah Bantar- | dari tahun Ealelngata Produksi |kan bahwa sedjak tahun 1945, se | ping itu kursus2 dari dua sampai Wi bana za ngga "Balik - terkemu-| Setelah sidang ditutup pada | kil Peranijis, Henry Hop ppenot da kartun ng har arap “melihat AN sea dihalaman 2. Dai naik dengan 14960, listrik |djumlah satu seperempat djuta | ma bulan untuk mendidik peladjar2 ka. D nan 3 : pk. 11.56 Alan: eri Roem mens | lam “. ng tertutup dari wakil2 3 adik dengan 1296, susu dengan (kaum buruh, laki2 dan wanita, nja dalam menggunakan, “ mechani- 2. Demikian Ly Olelon. rangkan kepada pers, bahwa me | 5-Besar pada hari Senen, Kemu 380 9b, pakaian wa aa meningkat (telah merasakan kenikmatan per |sasi, traktor, dsb., atau ' mendidik : . jrurut renfjana Pemerintah pp dian dalam sidang wakil2 5-Besar, TT 1 dengan 2276 dan sepatu bahkan | si Ketempat2 tekreasi ini, jg ber | hal? lainnja | menurut  kebutukun: Peluru Dikemu daftaran : | akan dimulai |jang mendahului sidang D.K. P t l | 2P bu- sampai 65 Yo. arti seorang dari 3 ofang anggota | 4chirnja Aidit menjatakan,' “bahwa "3 bulan Djuni. jad. Djangka Taktu tsb., wakil paviat, Andrei Vishin- | € eng 2 an L n £ / er , Aidit menegaskan, bahwa in- sarekat buruh disana. Dalam ta kemadjuan2 ini semua hanja dapat dikan — Jantara taran pemilih de- sky, pada hari Selasa petan g te- 5 : 2 SEE dustri berat adalah sjarat mutlak |hun ini sedjumlah 350.000 kaum | ditjapai karena adanja pimpinan jg 

Da Dil k D ngan pemungutan Sea “dikira- |lah mengumumkan kesediaan 3 untuk pembangunan sosialisme. | buruh akan mendapat gilirannja Na an : sa daa 2 
pat epaskan arj kan 10 bulan, maka dengan be | Kremlin menjokong pentialonan ru an arurat Oo Atas pertanjaan apakah kemadju | pula pergi kerekreasi dgn menda |'“' Ta Tana 2 2 

Sebuah Kapal Selam gitu dapat dikirakan, bahwa pe | Hammerskjocid, Setelah diratifi 5 : 23 aa Sang industri an pat Belu bagi na 0s2 kereta dapat berdampingan de umum akan sel kasi oleh Dewa an Keamanan, pen lamnarhint yia: Mentrrutitidak merugikan lapangan produk japi dan hanja membajar seperti : Kr Mat ad Na bi nian La cili aa Ka bine t Tenga h Pt At Man Menurut si untuk kebutuhan sehari2, ia |ga dari ongkos2 penginapan dan ngan damai. 
engahan tahun jad. Bea tjalonan  Hammerskjoeld seka- : Neni : kari Senen. wommban, Ielorg hap ja pa aa ZR nti W ktu adaka : Iimenundjukkan pada ra naik | makan selama rekreasi itu. Ong | he 2 2 Mer us dala Bl 

en jana aru a n inja djuga Pena 3 ntuk meme kos2 rekreasi ini semuanja tidak d. SA aga Ka KO san ena 

selam pertama jg diperlengkapi de- aga umum itu Ik. Rp. 350 luta, rang diadjukan kepada Sidang 

kan “ak itasi T 5 muhi kebutuhan sehari2 (pakaian, lebih dari sepertudju dari gadji | ““?nomi jg bebas antara semua ne- Ma Aa. n ld | 

2aan Ag PAN kingan fa Minoritet merupakan | Umu Te 2 Mn tsb. me antjar. serang en. mbitiara ir. eterangan ammerskjoeld. 
“ |geri, atas dasar persamaan dan sa- 

pembitjaraan terachir 
makanan, perabot Harih tangga, Dan Tenan sebulannja, demi ling Ne sate Pi dan “agar da: 

njelesaian RUU itu mendja Sementara itu Hammerskjoeld da 
lah sira Tap ra aktip dari di . Nata an, setelah usul2 amen aa kencana tennan pers Stock-| Pa nitia Ke cama 

pat hidup berdampingan setjara da- Angkatan Laut AS. H oim pada malam Rebo mengata- : anna : j te ked istin skonomi 
men mengenai tjara2 pengang : A Rekreasi dan sistim !i- £ 2 mai antara Kedua sistim . ekonomi, Diterangkan djuga na: peluru |katan an 2 1 aa kan bahwa ia tak tahu menahu ten kamah cbitrase “Shg P b ki bai ik Kemadjuan2 dim lapang- jaitu sistim sosialis dan kapitalis. 

atan anggauta dari golongan mi k ur makin & Pa . : aa! ig dikemudikan itu dinamakan ,Re-'noritet diselesaikan, jakni usul | Ang keputusan Dewan Keamanan : De Parts Asrari Mendjawab Pan Penang : Djuga bagi Indonesia, ia: berpenda- 
onlus" dak Take NE 301 Meera J ”— Juntuk mengadjukan ia sebagai peng SEKRETARIS- D NDERA . gartai Buru aru endjawab pert an menga |  Ditanja kesan2nja mengenai soal2 | pat, perlu memperluas hubungan Sae pandjangnja mendemen dari Snel'e 21 Iganti Lie. Trygve Lie seperti telah Te. suatu 1 dea P3 sebenarnja kaum buruh dine | pertanian, Aidit menjatakan, bhw ka ekoslo wak 
kaki, dan akan dipergunakan terha- Y N Usul? itu hd t € rygv e seper : "ep J T dagang dengan  Tjekoslowakia “dan dap: sasaran2 didaratan ig serua?” | asution cs. Usu apa daan mengundurkan diri dari ra s3 i ini mau beker melebihi | untuk ini sebaiknja kita melihat da- negeri2 demokrasi rakjat  lainnja, atasi Idi Peberakain MEA, di Pena dengan pendirian Pe | djabatannja, jg memberikan mn rm-nja itu, Aidit Naa erah Slowakia, jakni bagian timur| dengan langsung dan bebas. Da: Angkatan Laut “AS. tidak mem. | Wrintah mendjadi pasal baru da Isian sebesar $ 55.000 setahun itu ea wa menurut prinsip sosialis |dari Tjekoslow ala, daerah ..jang | raronja barang? industri dan Mi herikan keterangan2 mengen ka 2 RUU jang berbunji sbb.: | dalam musim rontok jl. dan disemua negeri jang sedang umumnja adalah daerah pertanian. | sin2 pokok dari negeri2 ini akan me ijepatan jg dapat ditjapai Fa eh pelu uk melaksanakan ketentuan Hammerskjoeld kini  mendjabat membangun sosialis me, manusia Seperti diketahui, demikian Aidit | mungkinkan pembangunan Indone- ru tsb. Hanja dikatakan bahwa ro- | ISP- dalam pasal 58 dan pasal 135 | menteri negara dalam kabinet Swe- dianggap sebagai kapital jang pa |sistim sosialis achirnja dapat me-' sig lepas dari kapital “kolonial Be- bot. ig Makam "peledak? ig! VUD Sementara, Pemerintah me | den. Ia berumur 48 tahun dan be- ling- berharga didunia. Dengan | nang dari sistim kapitalis dengan Janda jg selama ini mendjadi rinta amat kuat” dan bahwa pelu “. per aan pengangkatan dengan me | lum 1 agi kawin. Sampai bulan jl. ia tidek dapat  berkembangnja ba | Srganisasi-produksinja jg lebih ma-| ngan pokok bagi pembangunan In- tjobaan dilantjarkan dengan terje- enuhi keinginan golongan. .ma | mem mpin delegasi Sweden ke Si- kat2 dan inisiatif m asing2 perse dju, tinggi dan murah. Ini diusaha- donesia. patan suara. Ka Hal-hal jang mengenai pe dag Umum PBB... 23 - orangan, penempatan tenaga2 pa kan segera sesudah kaum pekerdja| Demikian kesan2 Aidit dan Nio- ngkatan diatur dengan Pera- Hammerskjoeld Jebih terkenal se- Asraruddin 5 . , intuk ada Nda pekerdj aan jan Ge setepat2- nja, mendapat kekuasaan, untuk mena-| 10 tentang pembangunan di Tjeko- Pemerintah.” bagai seorang ahli ekonomi dari ali apa dalam : : 3 : j Tjekoslowakia umpamanja tidak sionalisasi “ semua tjabang industri | sJowakia. Untuk melengkapi penge- Fatsal baru ini diterima, dgn |ran Lord Keynes, tokoh ekonomi perburuhan itu akan dapat mentjapai tudjuannja tsb. dan lebih memadjukan tjara? tahuannja mereka na ang masih ba Usul ndemen | Inggris, daripada sebagai seorang 

produksinja. Dalam pada itu, perta! meneruskan penindjauannja di be- 1400 Suara bulat. sul . amendeme ita sa 2 ta 4 heantikan Und jang besar jang me endjamin ke- | hi 1 di dalan ad y : 
a 1 4 N : : jang princip | POlitikus. Setelah selesai beladjar d 3 3 Pane ak nian perlu madju sedjalan dengan herapa paberik dan kolchoz2. De- Kepolisian dan Diawatan Sosial Yunan Ha ai Ia Saba fakultet hukum dan “ekonomi is 16 semua ke ndak dari : Pakan Di 3: : 1 muran dan kebaha agiaan hi industri ini. msg demiki Nimikian wartawan ,,Antara” dari 

mengadakan pembersihan dalam kol Ka ag Pan aKI em Fa mendjadi pegawai Bank Swedia. Da | Partai Partai Buruh telah diper Na Pe saka PA Tap | sa bagi rakjat pekerdjanja. . | Aidit, ialah: dengan memperbaiki | Praha. ta. Orang2 terlantar (tak tetap tem- ntorZ Pemungutan suara an 1£ Ilam tahun 1930 mendjadi sekretaris | hi. menesgskatp : p 5 " a menjatakan, bahwa kegembi tjara bekerdja- kaum tani ini, teruta pat tinggalnja) sama dikumpulkan. Iibentu tuk menurut Undang? no. “ dalam panitya urusan penganceu. | demiki | raan bekerdja ini selain n didorong ma dengan aiala an pertanian koope- Setelah pembersihan selesai orane| 27/1948 diganti dengan Susunan an ig dibentuk. oleh. . pemerintah | akan oleh tjita2 sosialis, djuga dirasa | ratif dan tjara2 mechanisasi. Ini me orang. tersebut jang berdiumlah 62 baru jang sesuai- dengan'aliran Swedia, dar dari tahu 1936 sam |teri Perburuh. pes kan oleh kaum peke erdja tersebut | makan: waktu terutama Pai me: orang terus dikirim ke Djawatan Soj masjarakat sekarang, diterirna de | pai! tahun 1945 mendjadi sekretaris dapat me emperdjuangkan | 
ig sial Rembang. ngan suara 56 lawan 50. djenderat kementerian keuangan: dak2 Dewan Partai 

sehari2- dalam makin ta aiknja ke (nginsafkan para petani, 'jg telah Part hidu dupan  materieelnja. “Hal ini mendapat pengaruh dari kaum tani- £ Ta Dalam . tahun 1941 Hammersk-|itu belum lagi dapat Gikakahmi 1 joeld telah diangkat djuga disam- Atas pe ertan njaan 
tits si 2 8 xakin didorong lagi dengan ada |kaja jg umumnja - tidak suka me- ) : c ah 1 ditentukan waktu 3| ja sistim liburan dan rekreasi ngerdjakan' tanahnja dengan setjara Karena Wilope Te rpaksa ping mendjabat sek. djen- kemente |mendjadi keher F3 Ar- | dapat "melakukan pe | (hiburan dan mengaso) bagi mere | kooperatif itu. Sungguhpun demiki- KOMPETISI P. S. IL. S. rian keuangan mendjadi ketua de- |tai-pa an Se Fat ka. Bagi seseorang buruh tam jan usaha2- dalam lapangan ini ma- Naa tisi PSIS mulai bulan Nanti Sa anisasi bang umpamanja jang sewaktu se kin lama makin diperkuat, bukan | April ini telah berdjalan pula deng- aa “ mungkin da-| belum per ang 23 'ja mendapat dengan fjara paksaan tetapi dengan lan aa sbb.: : 

hari sesudah perundi- liburan 12 hari sesudah bekerdja | Sukarela dan dengan tjara perlahan2| Saptu, 4 April. sf negeri Sweden sebagai ahli ekonom: tuan ialah bahwa pihak madjikan Ng gag aling sedikit 15 tahun, kini men menginsafkan mereka itu, terutama|  Garnizoen 1 — SSS I (Stadion). Maka “Hasil Peke erdjaan Ka abinetnja” Djug a “Tak dengan pangkat duta luar biasa dan djika la an ena lapat .. an aa delndab. dana: liburan 14 hari | ha anja sesu dengan .mengadakan ,,staatsbedrij-| Union IL — Polisi II (Seteran). 2 telah mewakili negaranja dalam be : 2 ea : ven” dengan ,mechanisasi penuh, un Garnizoen III — SSS II (Kali- 
Banj ak Berbeda Di n Ka bi net? Lainn nja» -Dulu berapa konperensi internasional | 2Cnai sjarat2 kerdja atau me- |kannja dan ini dapat berlangsung|dah 11 bulan beker . Kaum bu | rak memberi Fhitok keniita aka aa 

) 
Peka D E P, Da t LT aa Dalam tahun 1949-ia diangkat men | Ngenai hal2 lain dalam lapangan apabila Menteri Perburuhan atau ruh muda dibawah n tahun atau en ban “Aidit CHTCS IV — Poris IV (Panda. 
RaR jaan iluar setara atang B CE kasa. djadi sekretaris djenderal 'kemente- hubungan kerdja, diharuskan me | Panitya Keamanan Perburuhan Da- jang tua diatas 50 tah En dan bagi »Kemadjuannja mengagumkan ka naran). SIDIK DJOJOSUKARTO k umum PNI dalam interview (rian luar negeri Sweden dan dalam |iundingkannja lebih dulu de- ta Kar ora al Pata mereka jang telah bekerdja lebih lau kita ingat bahwa sistim demo-| Minggu, 5 April. dengan pers hari Rabu Tekanan bahwa kabinet Wilopo-Pras (tahun 1951 mendjadi pembantu Ta Senam ON jang ada di dasi Abarkan abaeni bidan? Pa 5 ta uu hari Near krasi rakjat belum lama dilaksana-| CHTCS I — Romeo I (Stadion). menteri luar negeri. Ja mewakili: fSaiam perusahaannya. Pa : ... Jhair sampai ari setanunnja. |kan dinegeri ini,” Njotomenambah.| Poris II — Gar rnizoer II (Kali- Mai - hg j warisan2 dari Ka De Aa Sa, Aha, Dolan ak sebagi Tnreden dalam panitya menteri2 dal | Dengan demikian maka buruh Sa Ka kerabat aksi-pe- Bahkan bagi mereka jang telah |Ia menundjukkan angka?, bahwa ki bata adapi e2 jang bersamaan, aga Den n3 gi ri Dewan Eropah di Strasbourg. tidaklah “selalu akan dihia pi fait | Mogokan Banatn ut. z Peka lebih 'dari 15 tahun, li- Ini hampir, dua-per-tiga" dari seluruh CHTCS III — Romeo III (Pan- sama, maka Bh menteri tidak dapat berbuat babjak 4 daripa- Hammer Oei tidak berpartai. faccompli terhadap tindakan2 ma agaimana djika dalam annja meningkat sampai 4 usaha2 pertanian di Tjekoslowakia danaran). 

, 

        
  

   
  

          

           
   

     

     

        

           

  

  

  

  

  

          
PENGUMPULAN ORANG2 

TERLANTAR. 
Pada tg: 30 Maret '53 djam: 
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: E jan wan direktur Bank Swedia. lah mendjadi “instruksi” ifu ke- f an : v jadi | Djadi 
Gunakan Apar atuur Lama Mana tahun 1945  Hammersk- | pada Menterinja, Asraruddin me | suruh di : Ha bekerdja di Kementerian luar njatakan, bahwa s salah sa satu keten 
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“sex Pagraky | Para diplomat di Washington hari kan i ini, bahwa buruh tidak akan Atas Bea bagaimana se STADI ION DI SURABAJA dak mentjapai banjak hasil dalam usahanja jang berkenaan de- iSelasa berbesar hati berhubung de- gadakan pemo ogokan n, sebe-' Kiranja terdjadi pemogokan dim Pembikinan stadion sepakbola ngan program politiknja. , RE Ki 1. ngan tjepatn ia tertjapai persetudjuan Pai mengadakan rundingan2 suatu perusahaan Pat sedang Surabaja di Tambaksari kini se : Tapi sebaliknja | menurut. | Sidik fantara negeri? Barat dan So vjet Uni | dengan vibakk madj ika an, Ketjuali kan waktu untuk mengadakan pe ES ng sibuk dikerdjakan. Stadion " . djanganlah dilu upakan, bahwa dalam mengenai Me Trygve Lie sedalam hal? jang mendesak. Pa itu tidak apes Kiu i mbaksari jang diper ai itu, masa satu tahun ini banja PErsO2- bagai Saga -, PBB. rt “he runding iri, “demikian menegaskan, bah wa djika Me a aa anakan akan menelan ong ab aa AP lan diluar program ic datanenja ber | “Mereka, mengangtap” dise cudisiais | asrarugdin selandjutnja, ialah. se (pemogokan akan terjadi. dalam (Pemain : 4 h Ditetapkan: Maladi Pemimpin (os Ik. Rp 950.000. Birma Tia: tubi, antara lain peristiwa 7 Okto- | seorang dilan at Swedia, Dag Ham kes anak MUA H3 jae pk pin Luasnja stadion sepak bola ih ber, jg menurut Sidik ' meminta |marskjoeld, oleh Sovjet Uni sebagai" an Rc : S lt M dj adi S baksari ada Lk. 4 Ha la am k Bukt waktu dan tenaga banjak dari kabi- | suatu tanda jang mungkin akan mak paham dan kalau tak tertjapai, omb ongan , U tan en | Uppo rter memuat 5.000 orang 2 ton 
up net. ana " sud2 baik dari pihak Soviet. maka bordi ae segera menga 1 MENGENAI T TOUR PSSI ke Manila, Hongkong dan Bang- | ja ti Thea tea. Tia pe 251000 Ada Hubungan Antara - . Mengenai peristiwa 17 Oktober| “Sementara itu kementerian luar | dakan pemogokan. jang 'akan dilaku n perteng ahan bulan ini, lebih djauh dapat | tem pat duduk/ berdiri. Sebagaima i ig menimbulkan pro dan contra itu. | negeri Amerika katakan kepada Kon Peka bahwa sei lah latiha n2 selesai dan pula dia dakannja 2 an au ad $ atom Mi Dan Taipeh kes ah Sidik, ialah bahwa baik ig | gres, bahwa ia bersedia untuk de- pertandingan2 pertjo Komisi Tehnik dan Kesebelasan PSSI : ana ea ngan, stadion 

3 rE, pro maupun jg contra tidak menda P ngan sungguh2 mempeladjari usul2 | adakan bi : | Hapat meneta Tn n, ain2 Bao tone Ia Sona di Solo dsb. maka Tag ntjanakan - DUTABESAR di |pat kepuasan dalam menghadapi | perdamaian di Korea dari Peking ba Ongkos Hidup an . Na ah asai (ba berikats 1. Ta Vin, pem 2. Sa “gas Oiuiarin Ta 4. Sandilnadak “gai Pata tapradja sen i (Bagiar Washington” Falika gton penjelesaiannja. 5 1 ru2 ini, tapi kiranja masih terlalu tje hape). adi Nan » |Anas, 6. Sidik, 7. aa 8. Tan Liong Houw' (bila ternjata dalam erusahaan) jang Na ,meng- pada hari Selasa membNan bah Pa Na Na na al pat untuk bagi enentuikan tentang - ke- Di US A Mem m- perusahaan Tel Dn tete delta Yan bari2 ini ia sudah senibuh kembali dari blessuren ia), 9, Tiang Pe ala 3 TA Tag Da wa Birma mempunjai Haku an, Sidik menerangkan, - La sungguhan dari usul2 itu. “3 tia” Iidiki Goan, 10. Dgn Liong, ta Ing Hien, 12. Soegiono, 13. 2 : Sl 1 Lag” sa pemerintah untuk menjelesz Keterangan di akan "ulet | menjelidiki sebab2 . ter 21010, » Inja untuk pertandingan2 sadja. Ka ae Kena aa Dhrlatigin 17 Oktober itu belum at: deraPan DN aa Kn nego Ame a . bubung nja perselisihan itu ga | 14. Wim 'Pi e, 15. Djami aat, 16. Ramang, 17. Ramlan Jati ' isampi ag Bagian Seal pia kan 2 di adat al Li Mi di Bir oa au kan tanda2 jg meng rika urusan Timur Djauh, John Al- : Ta rtjapai suatu perse i in jg ke-i8 belum | 12 baksari itu akan dia dakan be 
ta - je aa h Ton ngkok gontjan angkan kedudukari kz: ibinet, dan lison, ketika Dewan Keamanan Na “ 4 ndakan mi, de Mengenai Mega Al 1g Ta” Hg bera apa Man sepakbola Fa di ma dan  pemerinta "1 | dalam soal penjelesaian itu, MEnu- | sional Amerika mengadakan perte- FARAF HIDUP BURUH Amerika | ruddin, maka bir N Da t Tel Maton, keputusan, “Tg Sangat ar ebirar Tembalang Da bakredjo, 
Nasionalis di Taiwan. Tut Sidik, PNI tjukup banjak mem- | muannja der eng gan “presidet Bikertito kini makin bertambah buruk, kare- 5 soleh Eiireyin Nauman apa perlukan ialah seorang fullback. jang melulu disediakan gu | ' Barrington jang pada hari Se- | beri desakannja kepada kabinet. wer: (Anta na makin bertambah banjaknja pe- |.” tuk semen Menurut rentjana pada tgl. 8 Pata ani ang 1 na .,,la lasa bertolak kembali ke Wash-| Berkenaan Beng an kesan2, bhw ngluaran ongkos peng anji upan setiap | 35 He ntah, se sera Uang Dar ri LN April pemain? tsb. sudah harus ber g) sehari2-nja. ington dari Rangoon untuk me- dangan selesainja RUU" Pemilihan 2 Pasi IRent' ana hari dan makin tingginja padjak2. , ee 2 ni di Djaka kta, untuk dilatih lagi | TOUR OLAHRAGA SELAMA ngadjukan pengaduan resmi peme - m kedudukan kabinet Wilopo J Gubernur . negara “ega New Na an YR jakni | sebelum berangkat ke Manila. Pada | SEBULAN ANTARA NEGA- tahn dalam PBB terhadap a Tidak sekuat pada sebelum: se- Pe k Pa York, Dewey, tg. 30 Maret jl telah PL Sa 2 bah 'pemimpin2 Nazi jg beberapa |tgl. 11 dan 12 April direntjanakan| RA2 ASIA DILANGSUNGKAN apa jang disebutnja agressi Kuo- les uas RUU itu, Sidik menerang- erekonomian menanda tangani rentjana u ndang2 - Petugas2 jg akan z waktu jg lalu anakan didaerah | akan diadakan 2 pertandingan2 per DI PILIPINA di Birma. Dikatakan oleh kan, bahwa menurut pendapatnja Di minta kan "Perhatian “Nega- membolehkan kenaikkan sewa rumah kan perselisihang perburuh Inggris dari Djerman oleh pembe- tjobaan dilapangan Ikada, Djakar-,, 1yp. kabarkan “dari Manila, bahwa pengaduan adalah malah sebaliknja, -jakni “ke- ega dengan 1579 dan selain itu pembe- an. Sana sar2 Inggris, menerima wang dari, ta. : U Pilipina, bahwa tidak Ia ama lagi . Birma itu disoko dalam PBB | dudukan kabinet semakin" kuat: dan ra? Asia 1 Oleh Tokyo s9 Kota N. York menjetudjui pu-| Tentang t tjara2 menjelesaikan perlkaum fasis di Perantjis, Inggris dan| Hari Rebo- pelatih  Choo Yosi di Manila akan diadaka an Ahn ng lah dapat memulai elaksanaan la aturan dari Dewey untuk menaik selisihan perburuhan seperti jang ter | Belgia, demikian dinjatakan hari Se|Oue kembali dulu ke Singapura un- ara akan ber : 
oleh India, Pakistan, dan mungkin | mala p Gp 5 Kementerian luar negeri Filipi |,” hn Ke rnage Ea IL jang : olahraga jang langsung kali salah satu “programnja ig penting, | ha men da in hari Selasa, | K2n kartjis bis2 dan kereta api diba | muat dalam ndang2 Darurat No. |lasa oleh kanselir Die erman  Barat|tuk seminggu lamanja guna aa sla ima An na dan jang akan di “ djuga Indonesia. € Ea ilih Desakan gu ena 4 | Wah tanah. Disamping itu telah naik | 16, menurut. Asraruddin adalah diuldr. Konrad' Adenauer, Olehnja dise| ngok keluarga jg akan ditinggalkan | $ Jiatu pemilman ” umum. bahwa un 1 Keenan ina di » TA , men J : : $ : i oleh negara2 Asia, demikian PNI supaia RUU Pemilihan lekas? bae - | pula harga2 seperti kopi, sigaret dan ga menurut kehendak Dewan Partai |but nama Sir Oswald Mosley di Ing | nja selama 1 bulan nanti. Alasan untuk henti tikan paj SR Tokyo telah diterima 3 AN Bir. bordikion. bera Tentor "b 2 5 Bean ag 3 Ka Satar keterangan Federasi 

band 5. diselesaikan, menurut Sidik adalah ti L Ane Tito ir. Demi ian berita kantor erita Partai Buruh akan mengalami peru gris lan Leon Degrelle di Belgia. erhubung 'dengan itu Senen ma atletik Amd Mia. NA Tea terutama untuk menghindarkan ke- | Yama pe ra Kerokan Dggan akn Russia ,,Tass”. bahan2. (IT ddenauer "memberikan " keterangan Ham Pengurus Besar PSSI -mengada pina. 

  

3 ai fa : : b. meliputi tjabang2 
ang lah2 PNI takut kepada pe- Antaranja ialah bahwa petugas jg | kepada seorang wartawan Amerika| kan djamuan makan - direstaurant olahraga ts dapat dipertjaja di Rangoon an me Heribina “ala basi , Rentjana Page nomi S akan 'menjelesaikan per Mena per sebelum bertolak ke Amerika Seri-| Indonesia, dalam mana “diumumkan | olahraga: basketball, angkat-besi, njatakan, bahwa putusa an pemerin Sikap P:N.I. dari 7 pasa , terdiri dari Hala buruhan di pusat perburuhan di | kat. aa hkannja bahwa djum-|djuga bahwa dari beberapa pengge| dan atletik. “Tour tsb. akan di- tah Birma untuk mengac apakah “fraksi dan san ang oleh eptember . Imana “banjak perusahaan dan orga |lah2 w 

     

chiri ban | Atas pertanjaan, Rea n Or) akbola 'd : angar Hong 

tuan ECA dari Amerika Serikat (PN7 akan menjetudjui usul' Parindra gang Tokyo dikemukakan Ka Tan nisasi buruh diadukan kepada diu- | tidak “ta "aj (ala RN guna ,,uitrusting” . pemain2. “anti. | Formosa dan Djepang. 
adalah bertalian dengan soal pe 2 minta ditjorern etnja ,,tahtn “ini dju- pemerintah2 SN Asia ih Pemil lihan Umum Di Dje rman ru-perantara. — Didaerah2 diadakan Dari Toko Metrotex diterima sport- 
ngaduan Birma terhadap  pasu- |ga” da lam usul mosi Otto Rondo- | dipertinibangkan. as Panitia Keamanan Perburuhan Dae L jassen “dari bahan Jaken hidjau utk kan2 Tiongkok Seal “itu 1 tentang pembukaan  perwaki-|  Rentjana tsb. tadi Kadir dari Barat Di rah jang kalau disamakan dengan ke ebih 45 48.000 20 orang, dan dari Libra & Co 20 # yof 

: ig kari 

KA 

  

PERDANA M tentuan2 dalam Undang Darurat Nc ti "da Ibidji shirt dan bahan2  gabardine agam Ba n an 2 naa aa But matah Memperbesar produksi ba| man Barat, K. 16 sama dengan P4 Daerah, sedang Djumlah Ora g Lari juntuk pantaton. ja pengaduannja Sing PBB kong usul mosi Rondonuwu cs? han makanan dinegeri2 Asia. mengum mumkan kan di Pusat diadakan Mahkamah Dari Dje rman Ti imur Dim 
itu tidak akan pen. N den Atas  pertanjaan, bagaimanakah 2. Penegakan lembaga2 pe- bahwa ia berma id Arbitrage jang menurut ketentuang B / Jang akan memimpin djalan. bagaiman djuga”, lan djika penerimaan | usul  mosi itu njelidikan jang mempeladj ari ke pe Hg umum ai 
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Ank si 3 Type W-200 KK dari 6 lampu dengan harga hanja Rp. 1.800,- 

Barang kwaliteit, dibuat teristimewa untuk Negeri Panas. Bentuk. 
nja indah, suaranja merdu dan terbikin dari kaju pilihan jang di- 

aa » politur sampai bertjahaja. . 3 
& 3 dul cd | 1 Mempunjai sambungan untuk PICK-UP dan EXTRA LUID:- 
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" di DIL. MATARAM 582 (Kr. Turie) 
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      Ini malam premiere (u. 13 th.) 
Rex Reason — Diana Douglas (lm : 

»Storm Over Tibet” 
(TAUFAN SALDJU Di TIBET) 

, Romance and adventure in the forbidden Monntains in Mysterions Tibat' 
Saksikanlah keadahan "lan penghidupan di Tibetl Belon pernah 
disaksikan. Asli dan mengagumkan! Dibvat di atap Dunia Tibet 

: dan dipuntjak Himalaya ! i 

Satu film terbesar Asli dan menfagurnkan ! 
Menag 2 Mulai, Saptu malam 4 April d. m. b. (U-17 tb) 4 

5 : 5 39 
. 29 | ARI | RU, TAB SECRET CODE? tegar 

& "us Uncle Sam's secret agents battle Nazi-Spies! 2 

“& ROBERT HAGGIAG 
presants 

THE 
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123396 207904 112301 130037 
232826 77435” 48662 73565 | Roy Rogers 

i ge bahwa kegiatan bekerdja  dika- | “PENDIDIKAN UMUM | 
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60 pat dipudji. | Ke 5 desah 2 aa La Haa enakan 
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| ROY, WE HEARD ) STAY BACKIN / LeTEN.att OF YOU/ 
44328 186007 226577 161286 
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119770 178321 “ 61291 - 18047 
258440. 235429 120442 - 17079: 
12324. 202282 96932 132645 

214164. 22869 110691. 236448 
137543 112600 221649 153962 
120740 224419 42828 147475 
102051. 251332 195276” “87109 
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40032 141914 160575 65350 

233211 205263 239758 258040 
182334 157580 167847 - 184872 
93860 159271 42429 . 248412 
63414. 244874 37294. 72928 

151570 218992 99551. 68037 
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NoBopy, Ul V no, You power, 
INCLUPIN' YOU, aa PENA 

ERS, 16 KEEPIN' ME FROM OVER, ROY/ / 
Me Bb TVE BEEN AFTER 

FOR TEN YEARS/ 

SHOT/ NEE Ps Gor COME OUT IN THE OPEN 3 Ma Sen etek WITH YOUR HANDS 
UP NOW... iF : 
YOU WANT EN 
THIS GIRL "aa 
TO LIVE / 
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REX 5.00-7.00-9.00 (17 th.) LAN Kes SR Doris Day—Danny Thomas 
nULL SEE YOU IN MY DREAMS" 

Djagalan 7.—9.-— (seg. um.) 

sBILL and COO” 
idak seorangpun, demikian — Djangan. Engkau tidak akan du- “Sementara itu Roy tepus lari ketem  -—Dengarkanlah...... engkau semua. Bukan film LUKISAN, tetapi di Pe anaan BeOrangpUN, 1 1 Lekas lari pat Abigail dan Willie jang. masih Pergi. kaluar dengan tangan terang-|| maenkan oleh Burung2 tulen! 

  

  

 
 
 
 
 
 

  

Tg. 28 Maret 1953, d.m.b. (I3 th keatas) 
Perang Laut jang maha dahsjat di: 

1 

, i rs, dap 16 t menembak Rogers. 9 1 W 125052 . 252159 - 223510 241222 djuga engkau Rogers, dapat me pat mene i og 
Tak : 

1 

Ae Maa , $ : an : Jpn idialan. Jb Na djika engkau menghendaki Adjaklah Anak2 Tuan2!!! " Pert u heibat t Dest 

3 “akan . 1 smas ini dari saja ig telah melindung Roy.  (Sesadt kemudian  mendjaga didj en Kran 1 ertempuran hei antara royer U.S,A. 
ng Pe 242518 28091 Tn Haa Diah pajah,  Karp melepaskan ' tembakan pada '— Roy, kita mendengar tembakan. gadis ini hidup, demikian Karp mem SAPTU (4/4-53) PREMIERE contra Pasukan Kamikaze, DJIBAKUTAI dari 

Bh ih »gers, tetapi tepat pada waktunja ' Butuh bantuan? bentak2. Angkatan Udara Dai Ni Naa MeNAari | Sepat Peta Meng ha Mba ferikar al — Kembalilah. Karp telah. mena- Metropole 919. (17 th.) . THEATER 8 1 Nippon. 
Hi isamb lamanja. : : , “yi ig bat peledak Jim Bannon— Virginia Belmont Phone: 245 Submarine Djepang melawan Destroyer U.S.A. 

(Akan. disambung) lua tangannja menjentuh dengan ke han Crystal digudang obat peledak. 
Palang Tanu Karp, sehingga temba kb. nDANGERS of the CANADIAN S0 L O- Peranan Utama : PAT O'BRIEN, - re Da kannja keudara) 

MGOUNTEDs: 
Bantulah Pp M I | -— Bagus Crystal. Polisi melawan Pengatjau ! 
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