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Islam 

Haa kata Isa Anshary selandjutnja, 
summat Islam Indonesia tidak suka. 
agama Islam. dibuat permainan.” 
sKami mau tegas2: kalau menghen 
daki Islam, pakailah dasar2 - Islam' 
seluruhnja dan kalau tidak menghen 
daki, djanganlah dipakai.” Demiki 
an antara lain diutjapkannja. 

Rapat raksasa peringatan ' Isra” 
dan Mi'radj tsb: diselenggarakan 
oleh Badan Kontak Organisasi Is 
lam Djakarta Raya, dan dikundjungi 
oleh ribuan kaum Muslimin dan 
Muslimaat. Pembitjara2 lainnja ia 
lah Arudji Kartawinata dan  Rahi 
mah Rahim. Demonstrisi atau arak 
arakan oleh peladjar2" dan pandu? 
Islam jang  tadinja -direntjanakan 
akan diadakan keliling kota sesudah 
rapat raksasa Isra' dan Mi'radj se 
lesai, diurungkan berhubung dgn. sa 
tu dan lain hal. 1 

Sona Ta Indonesia 
»agak sia?” . $ 

Kjai Hadji Isa Anshary jang ber 
pidato dengan atjara ,,Isra' dan Mi 
radj dengan perdjuangan ummat Is 
lam” memulai pidatonja dengan 
kata, bahwa perajaan Isra” dan Mi' 

. radj di Indonesia tepat djatuhnja pa 
da waktu di Indonesia dewasa ini 
seakan? ada ,,perang dingin” ummat | 
Islam dan jang bukan Islam”. Um 
mat Islam Indonesia sebenarnja 
sagak sial”, kata Isa Anshary: ,.da 
hulu, pada waktu menghebatnja re 
volusi, dimana? dipindjiam dan di 
takbirkan orang kalimat ,,Allahu Ak 
bar” untuk menggerakkan semangat 
pengorbanan, untuk mentjapai ke 
merdekaan. Tetapi setciah kini ke 
merdekaan keluar dan kedaiam. ter 
tjapai, maka hukum? Islam bahkan 
ttifolak, mentah2 oleh orang? jang 
Cahulunja memindjam kalimat tak 
bir , Allahu Akbar” untuk alat per 
djuangan.” 

Pembitjara selandjutnja dengan 
pandjang lebar meriwajatkan sepak 
terdjang perdjuanzgan Nabi Moham 
rvad s.aw. jang dengan penuh kesa 
baran dan kesetiaan serta keuletan 
terus .mendjalankan perintah2 -Atah. 
walaupun selama ik. i2 tahun. Na 
bi Mohamimad dihina, dikediar? dan 
akan dibunuh oicn kaum 
Guriasj. 

Tak ada tempat bagi 
sular kepala dua”. : 

Dalam hubungan dengan ini, oleh 
Isa Anshary lebih djauh dikatakan. 
bahwa di Indonesia dewasa ini ti 
dak sedikit terdapat orang2 jang 
mengaku seakan Islam, jang se- 
sungguhnja  mendjadi seorang mu- 
nafig atau ,.ular kepala dua”, »jang 
pekerdjaannja hanja mengatjau dan 
mengadu pihak satu dengan pihak 
lainnja. 

»sDidalant negara Islam, “maka 
berdasarkan hukum2nja, Islam da- 
pat mendjamin sepenuhnja hak ke- 
merdekaan tiap2 agama, tetapi sa- 
ma sekali tidak ada djaminan dan 
tempat bagi golongan ,,ular kepala 
dua”, bagi golongan Islam sepotong 
dan kafir sepotong, halal sepotong 
dan haram sepgtong, golongan pe- 
ngatjau dan munafig”. 5 

Kepada mereka jang ,,pura2 Is 
lam, golongan munafig, Islam se 
tengah2 dsb.-nja” itu, oleh pembitia 
ra dikatakan agar ,,lebih baik keluar 
sadja dari Islam, agar dengan begi 
tu ummat Islam -dapat mengetahui 
siapa kawan dan siapa lawan  dida 
lam masjarakat kita sekarang di In- 
donesia? 

Dikatakan, bahwa ummat Islam 
tidak suka agama Islam dibuat per 
mainan: ,,Kami mau tegas2: kalau 
Islam, masuklah Islam  sepenuhnja 
dan kalau tidak, keluarlah, supaja 
dengan begitu ada garis demarkasi 
antara Islam dan jang tidak Islam,” 

Isa Anshary mengandjurkan dan 
mengadjak seluruh ummat Islam In 

  

t Islam Indonesia, Moham madijah, 
1 dapat membulatkan tekat dan agar dido- 
ada garis-tegas, ,.garis demarkasi”, antara Islam dan jang 

oleh ketua Badan Kontak Organisasi 

hun, jang 
Our'an dengan lantjar dan baik. 

hari Sabtu tg. 11-4 malam, bertem 

ponegoro, diadakan ,,Malam  Ealsa 
fah Miradj”, dimana berbi'iara an 
tara lain Mr. Sjafruddin Prawitane 
gara dengan atjara ,Mradj dengan 
wetenschap.” (Antara). 

kafir Hah memberikan persetudjuannja atas 
pengangkatan Manuel Maples Arce 

sa. menduga bahwa 
mungkin 

| mendjadi sebagian pengganti un- 
tuk pangkalan Inggeris di Suez. 

ter 

nanti ada perluasan organisasi 

1 cijeran 60 sen per lembar. 

'uh UmmatIslam | 
Garis Demarkasi” 

am Dan Bukan-Islam 
a Jg Munafig Tinggalkan Islam Sadja 
SJUMI KJAI HADJI Isa Ashary dalm pi- 
aan Isra” dan MPradj 

n dilapang Ikada Djak 
arapkan Supaja pada saat2 ummat Islam meng 
ummum jang akan datang, 

Nabi Besar Moham- 
  

hari 

jang akan menentu- 
ndonesia, seluruh 

. Masjumi, Partai 
Nahdathul Ulama, dsb- 
persatuannja 

rupakan ,,Islam statistik” 
sMu'min statistik”, jan 
dai mengutjap Allahu ' 
melarikan dan mendja 

Iri pada adjaran2 Isla 
| guhnja. 

:. Pembitjara mensirjalir meradjalela- 

kbar 

dewasa ini terdapat dan merupakan 
penjakit negara, seperti perampokan, 
korupsi, pelatjuran, dsb.-nja. “Aru 
dji .mengandjurkan, agar ummat Is 
lam dapat mengoreksi diri sendiri, 
membersihkan diri dan selandjutnj: 
bersatu-teguh serta benar2  mendja 
lankan perintah? agama Islam jang 
sesungguhnja, febih2 lagi karena ki 
ta dewasa ini sedang menghasJzapi 
pemilihan umum, agar dengan begi 
'tu dapat kiranja tertjapai tjita2 jang 
terkandung dalam sanubari ummat 
Islam. 
Pembitjara Rahimah Rahim de- 

ngan pandjang lebar meriwajatkan 
tidak kalah pentingnja perdiuwangan 
kaum wanita dengan Ilaki2, dan 
mengandjurkan supaja wanita Islam 
mulai saat ini benar2 dapat me 
nempatkan diri pada tempat jang se 
lajaknja tidak sadja sebagai seorang 
ibu dan kepala rumah tangga, tapi 
djuga dalam perdjuangan mentjapai 
Yita2 dan dasar2 hukum Islam. 

Rapat raksasa peringatan Isra? dan 
Miradj dilapangan Ikada, dibuka 

  

Islam Djakarta Raya, Sjarif Usman. 
kemudian disusul dengan pembutja 
an kitab sutji Al Our'an oleh Alawi 
jah, seorang wanita berumur 12' ta 

melakukan pembafjaan 

Sebelum rapat raksasa, jakni pada 

pat di Balai Peradjurit Djalan Di 

a 

MR. ALI SASTROAMIDIO1O 
RANGKAP DUTARBKSAR MI. 

MEXICO 
Pemerintah Republik Indonesia te 

  

Antara 

belaka, 
hanja pan 

tapi 
kan diri da 

"jang sesung 

nja kegandjilan2 dan kedjahatan? jg. 

Marsekal Tito, dengan gembira memeluk isterinja, jang 
datangannja disetusiun Belgrado, waktu Tito kembali dari 

nja ke Inggeris baru-baru ini. 

              
  
  

menjambut ke 
kundjungan-- 

  

Perdamaian 

Bohlen Akan Melihat 

DUTABESAR AMERIKA 

diibukota Soviet, 
nia dewasa ini, 

anfara Sovjet Uni dan negara2 

. njelesaikan masalah? 

dapat — mendjadi !   sebagai dutabesar Mexico Serikat jg 
pertama di Indonesia disamping me 
megang djabatannja sebagai dutabe 
sar negeri itu di Djepang. 

Pemerintah Mexico Serikat djuga 
telah memberikan  persetudjuannja 
atas pengangkatan mr."Ali Sastroami 
djoio sebagai duta besar Indonesia 
di Mexico disamping memegang dja 
batannja sebagai dutabesar Indonesia 
di Amerika Serikat, demikian di- 

alat jg akan memungkinkan. mulai 
berachirnja perang dingin antara Ti 
mur dan Barat jg terdapat “ seka- 
rang. - Tn 

Di Moskow sementara" itu telah 
banjak tersiar kabar bahwa Bohlen 
telah membawa sematjam  rentjana 
perdamaian pemerintah Amerika 
untuk mewudjudkan perletakan sen 
djata di Korea dan mentjarikan pe- 
njelesaian politik jg permanent di   umumkan oleh kementerian luar ne 

geri. 
“ 

Singapura sekarang sedang berobah 

alat2 sendjata, pendeknja semuanja 
militer jang lengkap. 

Beberapa sumber jang berkua- 
Singapura 

ternjaia nanti akan 

Sementara itu pembesar2 mil:- 
meramalkan bahwa apabila   donesia bersatu teguh, baik jang ter 

gabung dalam  partai2 ' Masjumi, 
PSII, N.O., Mohammadijah dsb.nja, 
dan hendaknja ummat Islam - sekai 
rang tahu kawan tahu lawan, tahu 
kawan jang hendak diadjak kerdja 
sama-dan tahu lawan jang hendak di 
hadapi. : 

Dikatakan, bahwa ..tjinta 
hadap tanah air, 
babkan kita lupa menegakkan 
kum2 Islam.” 

Oleh. 
walaupun Ummat Islam Indonesia 
belum ditentukan Tuhan bersatu da 
lam satu organisasi, tetapi iman dan 
ideologi serta tudjuan kita adalah sa 
tu. Isa Anshary menutup pidatonja 
dengan harapan dan do'a agar um 
mat Islam di Indonesia dewasa ini 
benar2 insjaf dan dapat bersatu da 
lam menghadapi perdjuangan be 
sar bagi ummat Islam, jakni pemili: 
han umum jad. 

kita ter 

hu 

sIsiam statistik”, 
udji .Kartawinata jang berbitja 

ra sebelum Isa Anshary, menitikbe 
ratkan “ pidatonja akan pentingnia 
adanja “kete han persatuan ala 
ngan ummat Islam Indonesia, lebih 
lebih lagi pada waktu sedang meng 
hadapi pemilihan umum j.a.d. 
Dikatakan oleh pembitjara, bahwa 

apabila ummat Islam benar? bersa 
tu teguh, maka pada satu waktu ke 
lak, pasti ummat Islam akan bisa 
memegang tapuk pimpinan - negara, 
seperti telah didjandjikan oleh. Tu 
han dalam ajat2 kitab “sutji At Our 
an. : , 

Tetapi, kata Arudji, sungguh ha 
rus disesalkan, bahwa ummat Islam 
di Indonesia jang dibangga2kan me 
rupakan 8045 dari bangsa Indonesia 
muse tidak kurang dari 80 djuta dji 

      

Tenggara. 

djanganlah menje | 

pembitjara dikatakan bahwa | 

Pakt Atlantik. (NATO), maka di 
Singapura akan dibentuk sebuah 
markas 
akan meliputi 

tertinggi Serikat, jang 
r wakil2 Amerika 

Serikat, Inggeris, Perantjis dan 
negara2 sekutu lainnja di Asia 

— Peranan negara2 Asia Tenggara, 
'Dalam hubungan ini seorang 

pembesar militer Barat menjata- 
kan bahwa Muang Thai sekaranz 
sudah mempunjai angkatan uda- 
ra jang tjukup. besar dan effek- 
tif “untuk mengambil bagian " da- 
lam pertahanan Serikat di Asia 
Tenggara. «Dikatakan — bahwa 
panglima2 'arngkatan udara Ing- 
geris dan Amerika telah ,,sangat 
kagum” elihat kekuatan ang- 
katan udara ,Muang Thai itu jang 
telah dibentuk terutama dengan 
perantaraan program pertahanan 
bersama Amerika. 

Mengenai Birma dikatakan 
|bahwa negeri ini tetap merupa- 
kan ,,kesangsian” selama pasu- 
kan2 Kuominfang jang mengang- 

| gu keamanan di Birma Utara be: 
lum ditarik kembali. Soal ini dan 
sengketa dengan suku-bangsa 
Karen merupakan halangan? bii- 
gi pemerintah Birma untuk mem- 
beri perhatian kepada pertimba: 
ngan2 strategi umum di Asia 
Tenggara. Peranan Indonesia, de. 
mikian menurut pembesar itu 
djuga merupakan 
tetapi. pembitjaraan2 pada ting: 
kat diplomatik sekarang telah di- 
mulai, untuk nanti disusul dengan 

     
   

  

akonperensi antara “para pangii- 
ma tertinggi militer jang mung 
kin dapat menudju kearah ter- 
bentuknja sebuah organisasi per- 
tahanan Serikat jang dikoordina-     wa djumlahnja, sebagian hanja me 

tempat2 perkemahan tentara, gudang? dan 

kesangsian, | 

negeri itu. Diharap bahwa ' Bohlen 
akan segera menemui menteri luar 

Benteng Pertahanan S'pura 
Akan Didjadikan Pusat 

Di Pasifik? 

BANGUNAN2 MILITER jang sangat 
Singapura adalah tanda2 bahwa kota itu mungkin dimaksudkan untuk 
dibuat mendjadi markasbesar dari suatu bentuk Komando Antar-Serikat, 
jaitu suatu badan jang oleh sumber2 tertinggi 
anggap sebagai keperluan jang terpenting bagi pertahanan didaerah Pa- 
sifik. Demikian tulis wartawan UP Harold Guard dari Singapura. Dika 
takan bahwa daerah jang luasnja 2500 acre dibagian 

Pertahanan Serikat 

besar jang sedang dibuat di 

Barat jang berkuasa di- 

barat-daja pulau 
mendjadi daerah militer, komplit dg. 

tempat2 antuk memperbaiki 
jang perlu untuk suatu pangkalan 

  

Negara Pe- 
njangcga? 

Antara Vietnam Dan 
Tiongkok 

PERDANA MENTERI Viet- 
nam, Nguyen Van Tam, hari Dju 
m'at menerangkan, bahwa ia tidak 
akan melawan terhadap dibentuk 

Inja sebuah negara penjangga, an- 
ra Tiongkok dan Vietnam, tetapi 
wilajah negara ita hendaknja di 
bentuk dari dacrah Tiongkok. 

Maksud untuk memudahkan 
Tiongkok dan  Vietram adalah 
baik, demikian katanja, akan te 
tapi negara penjangga itu harus 
terletak diiuar perbatasan Viet- 
nam. 

Perdana menteri Nguyen Van 
Tam memberikan komentar atas 
suatu berita dari ' Washington, 
bahwa Amerika telah mengusul- 
kan untuk mendirikan beberapa 
segara  penjangga antara dunia 
Barat dan dunia Komunis. 

.Yelah berabad-abad lamanja 
ketiga propinsi Selatan Tiongkok, 
Yunan, Kwangssei dan Kwantung, 
pada hake ja merupakan ne 

gara2 penjangga anfara Tiongkok 
lama dengan keradjaan lama An 
nam, demikian perdana menteri 

Nguyen Van Tam. (UP-Aneta) 

Lagi 
TENTARA EL 

telah dipersiapkan utk. mengh 
keadaan dalam bahaja dan dite 
kan' disepandjang perbatasan dari 
gara tetangga bagian U ra Guate- 

mala, sedangkan semua tjuti2 para 
anggauta tentar 

El Salvador 

    

SALVADOR ki 

   

2 
Gautemala   sikan didaerah Pasifik. (Antara), ra tetangga lainnja dari 

Bohlen Bawa Rentjana 

Kemungkinan Berachirnja 
Dingin Diharap-harapkan 

Rusia Jang Pesat Sedjak 1947 

jang mengharapkan berachirnja 
menjatakan optimisme mereka bahwa kedatane: 

Bohlen akan merupgkan permula 

ngan2 ini, Sovjet Uni sekarang mungkin akan 
perdamaiannja kedaerah2 Jain daripada Korea, dan 
akan mengusulkan supaja diadakan perundingan2 i 

Para diplomat tadi mengatakan negeri Sovjet Molotov dan 
bahwa dalam hubungan ini duta be menteri Malenkov, untuk 
sar Bohlen nanti 

Ke Moskow? 
Perang 

Kemadjuan Ekonomi 

E untuk Sovjet Uni Charles Bohlen |' 
pada hari Sabtu telah tiba di Moskow, dan kalangan2 diplomatik 

ketegangan 

an djaman baru dalam hubun: 
Barat. Menurut dugaan 

Aa MELAMAR "hg, 

perdana 
mengeta- 

hui hingga beberapa djauh pemim- 
pin2 Sovjet dapat menjetudjui pen- 
dirian2 pemerintah Amerika seka: 
rang. : 

Para diplomat di Moskow dalam 
pada itu mengatakan bahwa dutabe 
sar Bohlen telah datang pada saat 
jan8 historis, jaitu pada waktu kedua 
pihak jang bertentangan mulai meng 
adakan usaha2 baru untuk saling men 
dapatkan pengertian, dan karena itu, 
menurut para ' diplomatik tersebut, 
Bohlen dapat mendjadi alat jang nan 
ti dapat membawa permulaan ber- 
achirnja perang dingin. Dikemukakan 
oleh mereka suasana jang telah men 
djadi baik achir2 ini, jaitu semendjak 
perdana menteri Malenkov sendiri 
menjatakan dalam Sovjet Tertinggi 
bahwa tidak ada masalah2 perselisi 
han jang tidak akan dapat diselesai- 
kan dengan djalan persetudjuan da 
mai, kemudian tulisan2 dalam pers 
Sovjet dan pernjatain? resmi lainnja 
sesudah itu jang selalu mengambil pe 
doman kepada pernjataan Malenkov 

| tadi. 

Kewadjiban Bohlen. 
Wartawan U.P. di Moskow menam 

permulaan 
antara Sovjet Uni dan negara2 Ba 
rat. 

sar hidupnja telah banjak mempela 
djari masalah2 Sovjet, sudah tentu 
akan tertarik perhatiannja tidak ha 
nja kepada 
rang terdapat dalam 
terhadap luar, tetapi djuga peroba- 
han2 jang terdapat di Sovjet Uni sen 
diri. 

djuan ekonomi jang besar dinegeri 
itu sedjak tahun 1947, jaitu ketika 
Sovjet Uni baru sadja mulai sembuh 
kentbali dari kehantjuran2 
dunia kedua. Selainnja itu telah ter 
diadi pula perobahan2 jang penting 
dilapungan 
ma 5 tahun jang achir ini. Selandjut 

Sovjet dan perintah pembebasan kem 
bali sedjumlah doktter2 Sovjet dalam 
peristiwa dokter2 baru2 ini, jaitu sua 
tw kedjadian jang mempunjai arti pen 
ting tentang penglaksanaan hukum 
Sovjet, dan menekankan pula akan 
adanja persamaan: hak antara pelba 
gai golongan bangsa dinegeri itu ig. 
tadinja mengalami hasutan untuk per 
tentangan2 antara mereka. Semuanja 
ini, menurut wartawan UP, adalah 
soal2 jang harus didjelaskan dan di 
maknakan oleh Bohlen kepada peme   

      

rintahnja di “Washington. (Antara). 

Timbul Ketegangan Di 

     

ang letaknja lebih kearah Sel: 
tni Honduras, tentang kemu i 

nan utk menutup perbatasan negara 
ini utk Guatemala, sehingga dgn de- 

ikian Guatemala akan terasing da 
ri negara lainnja di Amerika Tenga! 

ari El Salvador tidak dapat 
batu keterangan resmi 

i benar2 in dilaksana 

kah mungkin perhubungan2 

    

   
    

    

  

kah hal i 

atau apa 

    

aan 

  
neng Merapi. 

da 
sudah 
gi, ialah datangnja ,,lindu?. 
bumi Iereng gunung Sudah tergetar, 

rakjat pastilah mengungsi. 
mikian kepertjajaan rakiat, akan tje- 

    

m 

                     

       
  

In. 

Sebagai 
sam 
nan 

desa-desa 
kumpul 
ramai-ramai 
nja 

m 
k 
r. 
keret 
k 

g 
m 
l 

rakjat 
e 

bahkan, bahwa dutabesar Charles 
Bohlen paling achir telah mengun- 
djungi Moskow pada tahun 1947, ke 
tika ia menjertai djenderal George 
Marshall dalam  konperensi antara 
para menteri Juar negeri 4-Besar jg 
gagal itu, dan jang dianggap sebagai 

timbulnja perang dingin 

Bohlen jang selama sebagaian be 

perobahan2 jang seka- 
politik Sovjet 

Bohlen akan melihat adanja kema 

perang 

kebudajaan Sovjet selu- 

nja “terdapat pula 'undang2 amnesti 

  Vendekati Ti 
Penduduk Gunung Masih Menunggu 
Jibanja Isjarat Gaib U: 

utan Mendjadi Laju Binatang Lari — Sumber 
(0 Air Mendjadi Ketjil 

te (Oleh Wartawan Kit diri) 
£2 KEADAAN GUNUNG "Merapi 
un dibawah kawah gunung teiah ta 
uten turun. Sumber air kelihatan men 
ipohon pohon jang ada d lereng guuu 
va sekitar bawah Merapi naik mendjadi 
ih-lebih dari pada laporan2 seismograa 
Stan gunung apa sadja, jang oleh rakjat 

| rapi lebih dipertjaj 

PT 

gaib jang mereka pertjajai, 

tunggii, ialah muntjulnja ,.se- 
ng tuwa jang berambut putih”, 

8 akan berkeliling ke desa-desa 
"memberi perintah untuk me- 

ungsi. Akan muntjulnja seorang 

mendjadi  kepertjajaan  rakjat, 
o-tiap saat akan- meledaknja  gu- 

Menurut “penjaksian rakjat sendi- 
pada tahun 1931, waktu gunung 
api meledak: sebelumnja sebuah 

a dilereng gunung, desa Sisir na- 
1ja,  chabarnja telah kedatangan 
ng tua gaib tadi. Dan ternjata, 3 

desa Sisir selamat, sedang desa2 di- 
sekeliling 

menimbulkan korban 
lahar 
banjak. 

ditunggu rakiat 
dianggap sebagai isjarat jang 

tidak boleh ditawar-tawar la- 
Kalan 

dilanggar hingga 

anda kedua jang 

terasa adanja. lindu, ” maka 
Sebab de- 

& 

uk memberikan laporan ,,on the 
mengenai keadaan gunung 
jang-kini tampaknja sudah 

abahajakan “itu, redaksi telah 
trimkan seorang wartawannja, 

Wahjudi, ke lereng gunung Me- 
Berita jang kita muat ini, ada- 
crita interlokal jang kita terima 

iwartawan kita tadi, jang mengi- 
annja dari pos pendjagaan Selo. 

ta. ini didapatnja, setelah ia me- 
akan sendiri “keadaan gunung 
api dari desa Djrakah, sebuah 

@ ,dilereng Gn. Merapi jg tinggi 
1, 1g letaknja hanja beberapa diam 
erdjalan “dari puntjak gunung. 

akalah mereka jang tak mau mem- 
atikan. isjarat -jang diberi   

  

dikatakan diatas, rakjat 
'sekarang masih tampak te- 
Aneh, tapi njata, -rakjat di- 

tiap malam berkumpul- 
dilapangan desa untuk ber- 

menjaksikan bekerdja- 
ung jang dari djauh tampak 
menakutkan, tetapi indah dan 
djubkan. tak kalah - dengan 
an kembang api itu. Rakjat 
beromong-omong, mengisap 

Ti bersendau-gurau. ' Sedang 
alau mereka mendengar gerommel, 
uruhan dari gunung, mereka hanja 

takan: Wah, Kjahi Petroek 
agi dandan”.. Memang, dikalangan 

penduduk gunung, gunung 
rapi dirobah namanja  mendjadi 

»KJAHI PETROEK”. 

»Pupus Djambu?”. 
Paling ditakuti oleh penduduk 18- 

reng gunung Merapi, jaitu bila nan- 
ti keluar apa jang oleh rakjat di- 
sebut .,Pupus Djambul”, atau gloed- 
wolken, jang berwudjud sebagai 
ambing-domba (wedus domba) dan 
agaikan '— kelompokan  kambing2 
o 
e 
u 
e 

c 

h 

enga 

patan 120 km. sedjam,  mem- 
dengan asap2 jang 

atjun tiap machluk jang dilang- 
arnja. Pernah terdjadi ditahun 

a 
mba tadi,  berlari-larian dengan 
tje 
nu 
r 
r 

931, sebuah desa dilereng gunung 
ek 
1 

h mentjekik 

Muntilan, dimana. segenap 
duknja sedang selamatan, ke- 

na kelanggar gloedwolk ini. Semua 
orang jang sedang berkembul tadi, 
dengan tidak ada ketjualinja, mati 
semua 

k 
b 
d 
k 
b 
b 

g 
1 
d 

p 

seorang jang mau melari- 
kan diri dengan naik kuda, kena 
kelanggar gloedwolk. Ia mati, kaku 
tegak diatas kudanja, jang djuga 
iku 

Selandjutnja dapat ditegaskan lIa- 
ci, bahwa pendjagaan dan pengawa- 
san gunung dilakukan dengan sa- 
ngat teliti sekali. Pos pendjagaan 
Selo, jang kami kundjungi, demiki- 
an pelaporan. wartawan kita, 
judi jang dikirim untuk menjaksi 

Monde: 
'k. Darat Djepang Se- 
dang Dilahirkan 

HARIAN PERANTIJIS 
pengaruhnja ,,Le Monde” pada ha- 
ri Sabtu menulis bahwa  pasukan2 
keamanan: Djepang jg sedang diben 
tuk dengan bantuan Amerika Seri- 
kat adalah ,,suatu angkatan. darat 
ig sedang -dalam proses kelahiran.” 
Dalam sebuah tulisan mengenai 
persendjataan kembali Djepang war 
tawan harian tersebut, Robert Guil- 
lan, mengawatkan dari Tokto se- 
buah tindjauan mengenai  pelbagui 
anasir jg terdapat dalam pasukan? 
keamanan”  Djepang, tank2 kesatu- 
an2 bermotor dan persendjataan ser   
dan G 

  

| Pan beberapa hari 

        

sendok lengan el bilamana 
4 ' j 

ta organisasi mereka. (Antara). 

diplomatik “antara negara tersebut 
uatemala akan diputuskan, 

erhuburgan antara El Salvador 
Guatemala kini tlh mendjadi le- 

h tegang lagi, semendjak negara jg 
jang lalu te 

h mengundurkan diri dari organi 
i 4 negara2 Amerika 'Te- 

Sebagai alasan terhadap tin 
ini Gautemala mengemuka 

jaan Indonesia | 

P 

dan 

   

1£ 
dakannja 

i | jai bahwa keadaan gu | kati titik jang kritiek sekali. Namun de 
| gunung. masih tetap tenang. Walau pcr 

telah didjalankan, tetapi. penduduk belu 
ng halamannja: karena mereka masih 

dan jang ba 
isjarat mutlak untuk lekas lekas mengungsi. , 

“Tanda. pertama jang masih mere- kan keadaan Merapi ,on the spot”, 

gaib -berambut putih. ini sudah- 

Wah-| 

jg banjak 

                       

tikJ 
k Mengungsi 

| sendiri) 

h mendekati titik-kritiek. 
ak mulaj laju. Binatang 
di-ketjil. Pentil buah2an 
sudah mulai rontok.. Ha 

panas. Inilah tanda2, le- 
dan alat2 pengukur ge- 
penduduk Iereng G. Mce- 
ung Merapi telah mende 
ikian penduduk dilereng 

'apan2 untuk mengungsi 
mau meninggalkan kam- 
enunggu lagi 2 tanda 
“mereka akan mendjadi 

   

didjaga oleh sdr. Sudajat dan sdr. 
Soeparmin. Sdr. Soeparmin, adalah 
seorang pemuda dari Purworedjo, 
baru berumur 18 tahun. , 
Walau selalu dalam keadaan 

haja, namun mereka, para pend 

reka 
nja, hingga saat terachir: . Mereka 

     

Pradja di: daerah  Bojolali. 
laporan mengenai keadaan gur : 
jang ditjatat tiap menit, selalu di- 
teruskan kepada pihak pamong pra- 
dja pada waktu2 jang tertentu tiap 
hari. Dengan demikian kepada pi- 
hak pamong pradja selalu op de 
hoogte”, dan gampang mengambil 
langkah2 jang perlu bila 1 
memaksa. 
Pantaslah dihargai pekerdj 

ra pendjaga gunung tadi, jang dalam 
keadaan kesunjian, tidak dikenal, 
ditengah-tengah bahaja tetap mela- 
kukan — tugas-pahlawan,  menc 
keselamatan beribu-ribu penc 
jang mati hidupnja tergantung 
gian besar. atas ketelit dan ke- 
sabaran mereka mendjaga ,. i 
Petroek” jang sedang marah 
dandan” itu. 

  

      

    

  

BOM JANG TERTANAM DI- 
PEKARANGAN SEKOLAH ME 

LETUS 2 ANAK TEWAS, 
11 ANAK LUKA2. 

2 Anak tewas dan sebelas lain- 
nja luka2 ketika sebuah bom jg. 
tertanam dipekarangan sebuah ma 
drasah dikampung Batuma Leng- 
gang ketjamatan Hinai, 6 Km de- 
kat Tandjung Pura kabupaten 
Langkat tiba2 meledak pada tz. 
8 April jang lalu. 

Pada hari tsb. seorang dari 
anak2 jang bersekolah dimadra- 

pekarangan perguruan Islam 

nja tersentuh pada sebuah benda 
keras jarg meledak ketika itu 
djuga. dan ambil korban seperti 
diterangkan diatas. 

  

pos tadi, tetap pada tempatnja. Me- 
tak akan meninggalkan pos- 

selalu: berhubungan dengan Pamong 

  

nju 

pangkat 
sah tsh. jang sedang bermain2 di im. . 

tu 
mengorek2 tanah. Tiba2 tangan.   “kepertjajaan 

   

    

ya 

    
  

7 

  f 

Edisi SORE 
DENGAN BERITA2 TERACHIR 

  

    

  

Ma Se aa Mn MMR LA 

  
pasi hari Djumahat Presiden 

     

  
Aan aa ERA 

30.000 Pasu 

  

o Kritiek| 

  
li Djakarta telah menerima bekas tjalon presiden partai 

Adiai Stevenson sebagai 1 

Sockarno bersama-sama tamunja. i 

Presiden Dan 
Stevenson 

Soekarno dengan bertempat diistana 
Demo 

tama resmi. Gambar: Presiden   
kan Ho Chi 

Minh Merembes Ke Laos 
Diduga Akan Terdjadi Serangan 
Vietmioh Setjara Besar - besaran 

MENU RUT DJURUBITJARA militer Perantjis di Hanoi ketika ma“ 

lam Minggu j.L. pasukan2 Ho Lhi Minh telah merembes kenegara bagi- 

Ho kin 
tapalbatas Laos. Menurut 
rakan infiltrasi setjara besar2an ini ditundjukan 
lejah Vietnam, jaita menudju ke. Samneua, 
Laos, terletak di Laos utara. 

Yax Maramis 

Ke Ottawa? 

         

  

Aneta di 
kabar, 

kedutaan 
Serikat, 

       

Ottawa. 
wakil 

1 diberi 

         

jang 
Dalam k 
diplon 

         
donesia 
7, dalam 
bertolak ke 

Un- 
£ 
he 

   

kan 

     

berapa mi 
Kanada un 

  

  

Ijara 
DALAM 

an jang dpegang oleh 

ialah 

tis”, demikian. Stevenson. 
»Motif satu2nja dari kita 

memberi bantuan itu 
bantu negara2'merdeka supaja me- 
reka tjukup kuat untuk dapat meng- 
hadapi bahaja komunisme jang me- 
ngantjam kemerdekaan mereka. Kita 
tidak bertudjuan - untuk memimpin 
negara2 didunia ini. Peranan ini ter- 
paksa dipegang oleh kita terdorong 
oleh keadaan dunia' pada dewasa 
ini. Sebenarnja banjak diantara pen- 
duduk Amerika tidak menghendaki 
peranan ini. Mereka mengangg 
bahwa soal itu membutuhkan beaja 
jang “terlalu mahal dan menimbun 
kan jak sekali kesulitan2: 

Pendapat ini menimbulkan bahaja 
akan stimbulnja isolationisme ' jang 
baru”, demikian Stevenson jang se- 
landjutnja mengatakan: ,.Kita 
aa "berapa Jamanja ' kita 
masih harus menjediakan sekian ba- 
njak dari penghasilan2 kita untuk 
membeajai keperluan2 tentara, 
Aka tetapi kita warga-negara Ame- 
rika 'mengharap-harapkan akan tiba- 
nja hari bahwa pengeluaran2 jang 
tidak produktif ini dapat diperguna- 
kan untuk tudjuan damai. Apabila 
anggaran belandja kita — dapat kita 
batasi “sampai 20 miljard dollar, 
hendaknja di-ingat- apakah artinja 
Ini bagi kerdjasama tehnik dan eko- 
nomi dengan negara2 jang terbela- 
kang 1 demi kemadjuannja”, 
achirnja Stevenson. (P.I.-Aneta). 

unti 

        

MAURICE THOREZ KEMBA- 
LI KE PERANTIJIS. 

Sekretaris djenderal partai ko- 
munis Perantjis, Maurice  'Tho- 
rez, hari Djum'at kembali ke Pe- 
ranfjis setelah dirawat lebih dari 
dua tahun di Rusia. Dalam per- 
djalanan ke Perantjis dengan me- 
numpang kereta api Nord Ex- 
press ia melintasi perbatasan Bcl- 
gia di Jeumont, dimana ia disam- 
but oleh sebuah delegasi partai 
komunis jang dipimpin oleh M.   

Amerika 

Arthur Musmeaux, 

Tengah 

  

kan, bahwa negara2 Ameri 
lainnja turut tjampur dalam urusan? 
dalam negeri negara tersebut. 

Menteri luars negeri E 
Raul Cse Guida telah 
nota jan memuat kata2 
da pemerintah Guatemala 1g 
haluan kiri, Nota tersebut memi 
bantahan terhadap tuduhan? jang di 
lempark j (Reuter) 

   
   
   

an oleh Guatemala. 

Soal jang saja peroleh selama penindjauan saja di Indonesia 
bahwa penduduk disini tidak 

luk Amerika Serikat, diantaranja i 
Amerika, bagaimana tjaranja mereka “berfikir dan motif2 apakah 
jang diambil sebzgai dasar Amerika untuk memberi bantuan : 
pada sahabat2 Amerika dari dunia merdeka dan tuduhan2 jang di 
lemparkan atas Amerika, bahwa negara tersebut adalah imperialis- 

ialah mem- 

tidak 

   

  

Stevenson ,,M eng-Adpokati” 
Hidap Dan Fikiran USA 
SUATU pertjakapan tidak resmi dengan beberapa 

orang pemimpin redaksi surat2 kabar di 
kas tjalon presiden Amerika, menerangkan sesuatu tentang 

Amerika Serikat didalam dunia. ,,Salah satu 

Indonesia, Stevenson be- 
peran- 

ini 
mengetahui tentang seluk be- 

bagaimana tjaranja hidup seorang 

Federasi Ne- 
gara” Arab 
Kehendak Nadjib 

PERDANA MENTERI Mesir 
djendral Mohammad Nadjih pada 
hari Sabtu menjatakan bahwa jg 
mendjadi tudjuannja ialah negara 
Federasi Dunia Arab. Nadjib jg 
berbitjara dalam Kongres Pan- 
Arab jang pertama di Kairo me 
nambahkan bahwa menurut pen 
dapatnja dunia Arab  sungguh2 
sedang berusaha kearah tudjuan 
ini. Keterangan ini diberikan oleh 
Nadjib berkenaan dengan state- 
ment utusan Libanon, Zoheir As 
siran, dalam mana ia menuntut 
supaja penghalang paspor2 anta 
ra negara2 Arab dihapuskan, se 
tidak2-nja bagi para wartawan 
Arab. . 

Para utusan dalam konperensi Pan- 

Arab itu jang mewakili perhimpu- 
nan2 pers dinegara2 mereka masing 
masing menuntut pembatalan keka- 

ngan2 terhadap pers jang berlaku se 

djak djaman keradjaan Ottoman. Me 
reka mengemukakan kekuasaan jang 

ada pada pemerintah2 mereka untuk 
membrangus surat2 kabar dan me- 
nangkap wartawan2 jang menjerang 

pemerintah. 

Dalam keterangannja Nadjib me 
negaskan bahwa pemerintahnja ber 

maksud menghapuskan sensor di Me 
sir didalam waktu jang singkat lagi. 
Menurut Nadjib sensor jang berlaku 

sekarang hanja mempunjai dua tudju 
an, jaitu “untuk melindungi revolusi 
dalam tingkat2 pertama, dan untuk 
mentjegah djangan sampai timbul ke 
katjauan dilapangan keuangan. (An 
tara). 

   
     

   
    

  

INDONESIA NEGARA JANG 
AMBIL TEKSTIL TERBANJAK 

DARI NEDERLAND. 
Eksport Nederland dalam ba. 

han katoen, rayon dan linnen das 
lam tahun 1952 naik dgn 3096, 
sehingga dalam tahun 1952 “itu 
besarnja eksport tersebut “adalah 
31.511 ton dgn harga 336.000.000 
tupiah Belanda. Perintjian eksport 
tersebut adalah sebagai berikut: 
kenegeri2 Eropa 36,7 Yo, kenegeri 
negeri Asia 27,640. Indonesia me 
rupakan negara jang membeli ba- 
han tekstil terbanjak dari Neder- 
land, jaitu sedjumlah 17,590, Tax 
hun sebelumnja 2594, 

& 

  

Laos. Menurut perkiraan markasbesar 
telah memusatkan diri pada 

berita2 jangpditerima dari daerah pedalaman, ge- 

erantjis, 30.000 orang pasuk: 
djarak beberapa mil sadja dari 

kearah selatan dari wi- 
kota jang kelima besarnja di 

Bagian wilajah Laos ini terdiri 
dari rimba raja dan gunung2, 

hingga sulit sekali pihak Peran- 

tjis akan dapat mendapati pe- 
rembes2 tadi. Disamping 30.000 
orang tadi, masih ada lagi Satu 
kolone jang terdiri dari anasix2 
jang kuat dari 2 divisi Ho, jang 
telah bertolak dari kota pelabu- 
han Vinh, terletak dipantai Teluk 

Tonkin. 
Menurut 'laporan2 jang ter- 

achir, kolone ini telah mentjapai 

djarak 18 mil dari batas. Laas, 

atan pertengahan djarak antari 

Vinh dan “kota Laos - Xieng 
Kouang, jang kini dengan terge- 

sa2 sedang diperkuat oleh pasu- 
kan2 Perantjis.. Balabantuan Pe- 
rantjis didatangkan untuk mem- 

bantu tentara “Laosejang “terdiri 
dari 13.000 orang itu, 

Kalau diserang, akan minta 
bantuan PBB? 

Wilajah negara bagian Laos dalam 
perang Indotjina jang sudah berko- 
bar selama 7 tahua ini hingga kini 
belum pernah mengalami pertempu- 
ran2. Sementara itu perdana menteri 
Laos (dalam lingkungan Uni Peran 
fis) Souvanna Thmuma telah me- 
ngemukakan, bahwa ia akan berse- 
ru kepada PBB apabila terdjadi 
agresi, 

Djurubitjara  Perantjis sementara 
itu mengatakan bahwa adanja gerak: 
an pasukan2 lawan tadi sudah dike- 
tahuinja beberapa hari ini dan 
telah mereka- bantah kabar2 pers 
bahwa serangan sudah mulai. 

Situasi Perantjs di Laos. 
Sam Neua, ialah kota jang menu- 

rut pihak Perantjis terantjam tadi, 
letaknja 120 mil sebelah barat-daja 
Hanoi dan kira2 23 mil . didalam 
wilajah Laos. : 
Pasukan2 Vietnam jang dikerah- 

kan menudju ke Laos ini, berang 
kat dari pangkalan mereka di Moc 
Chau, 80 mil sebelah barat Hanoi. 
Gerakan Vietnam jang datangnja 

dari Vinh tadi dengan tjepatnja ma- 
dju kearah barat-laut, melalui Dja- 
lan Raja Ratu Astrid. Sebelum mu- 
lai dengan gerakannja pihak . 
Vietnam mendengung-dengungkan 
propaganda ,,Laos Merdeka” dan 
»Kambodja Merdeka”. 

Pihak resmi di Saigon 
Skeptis. 

Berita dari Saigon ' mengatakan, 
bahwa kalangan pemerintah disana 
menjambut kabar2 mengenai ,.offen 
sifv Vietnam di Laos Utara ini se 
tjara skeptis. Kalangan jang dapat 
mengetahui menjatakan, bahwa tang 
gung-djawab untuk melakukan - of 
fensif ini terlalu besar untuk  dise 
rahkan kepada kebidjaksanaan pa 
ra pemimpin Vietminh, ' 

Menurut keterangan2 jang 
oleh pembesar2 Perantjis di Viet 
nam, rentjana2 untuk menjerbu ke 
Laos dan Muang Thai telah disern- 
purnakan di Tiongkok, sebelum Sta 
lin meninggal. Akan tetapi,  berhu 
bung dengan adanja perobahan2 da 
lam strategi politik Blok Sovjet achir 
achir ini, maka kalangan diplomasi 

Barat berpendapat, bahwa rentjana 
ren'jjana semula tadi mungkin telah 
dipertimbangkan kembali. Mungkin 
pihak Vietminh hanjas hendak meta 
kukan serangan terbatas sadja ke 
Laos, kata kalangan tadi, 

diper 

  

Penjelesaian 
Soal Kashmir 
Mesir Akan Djadi Perantara 

Surat kabar Mesir ”Akhbar el 
Yom” pada hari Sabtu mewarta- 
kan bahwa pemerintah Mesir ber 
maksud — mengirimkan anggota 
anitya Militer Mesir, major Sa- 

leh Salem, ke Kashmir, 
Menurut harian tersebut mak- 

sud kundjungan Saleh Salem ke 
Kashmir ialah untuk mempeladja 
ri kemungkinan apakah Mesir da 
pat mengadakan perantaraan da 
lam sengketa Kashmir antara In-   dia dan Pakistan. (Antara), 

        

 



  

                                         
  

  

    

F 

RLOGes 
Nut 

PO POLS HO 
LAKI dan WANITA 

    

  

| “Berhubung Ya 
“pemerintah tg. II April j.l. 
menjatakan, bahwa udjian2 SMP 

    

BAJI TAK BERTA 
Didapat kabar, . bahwa 

seorang ibu dari Kp. Ke 
bernama D., telah melahir! 
di R.S.T. Baji tsb. pada lei 
belah kiri hanja sampai 
ugel dan tak ada tangamnja. — 

, kan pada “bulan April dan M 
E Sesuatu peristiwa” 

                               

lagi, . maka seluruh peladjar SMA 
H4, B dan C) 1 Djakarta 

ernjataannja jang tembusannja di- 

  sangat menjesali terdjadi- 
7 "deridji. Baji tsb. 

  
  

  

   

rudjung ugel2 tsb. 1 at se 
adalah lelaki 

'kini- masih sehat. 

  

djian2 itu, min- 
  

  

“diadakan penjelidikan jg. 

      
Sedjak 

Semarang telah 
crensi kepala dja 
r penjuluh perburuhan 

      
KONPERENSI PENJULUH Ira supaja 

1 URUF : gai amd 

           

  

“jang set 

up Te £ Si 
| Merekapun minta, supaja 

'wa Tengah. | Idaan pelaksanaan udjian itu 
| Dalam konperensi itu'akan diper- rmemakan waktu jang lama. 

Ibintjangkan soal2 jang ada hubung-| Tidak “diterangkan 
annja dengan undang? perburuhan| maksudkan dengan” sesuatu peris- 

Ibaru2 ini. 1 3 tiwa” 'itu, tetapi dikalangan peladiar 
'PENINDJAUAN JOIN READ. | tersiar desas-desus, bahwa opgave2 
“Selama:4 hari John Read kepala Judjian telah ,,botjor” lagi. 
Bantuan Tehnik PBB di Indonesia : Intan Aa 
menindjgu Djawa-Tengah dan me-| KONGRES AKBAR MOHAM- 
njaksikan  kemadjuan2. di. lapangan MADWHAH SELURUH 
teknik. Kepada wartawan?d ia te- — INDONESIA. 
rangkan telah kundjungi “Rehabili- 

:tatie Centrum "di Solo dan njatakan 

      

penun- 

  

   

“Dj. Slamet Rijadi 126 
SE. 

“Telp. 278. 

      

jintan sn 

da tgl. 9'sampai:15 Djuli di Purwo- 
  

  

sahac   - 3 ih 

, K . . 2 . Utjapan Terima Kasih 
—. Dengan ini kami DJOKOPI TOJO dengan Isteri, pun 

pula atas nama Keluarga kedua belah 
mengutjap banjak2 terima kasih kepada semua 

a atas besarnja perhatian jo. dilimpah- 
kan pada hari pernikahan kami. 

hormatnja 
oleh. Dr.. Suharso. sebagai. pemimpin 
nja. Ia djandjikan akan mendatang 
kan 'aclili2 dalam soal perawatan 
inyaliden dari Amerika dan Austria 
guna. menjampingi “Dr. . Suharso. 
Menurut  pendapatnja  pekerdjaan 
tersebut perlu mendapat perhatian 
se-besar2nja dari Pemerintah dan 
chalajak. 

la telah bitjarakan dengan pihak 

ja akan hasil2 jang ditjapai | kerto dilangsungkan kongres  Mo- 
hammadijah seluruh: Indonesia. 
Dalam kongres tsb. akan dibitjara 

kan a.l. tentang penjempurnaan 
ganisasi,  penjebaran agama 
lainnja. 

212 DIUTA ANAK TAK 
DAPAT SEKOLAH 

Dalam konperensi PGRI (Persa- 
i se- 

dan 

fihak, 
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Kamaruddin dan B 
Kalagemet : 

3" Gadjah Mada 

  

Ketjerdasan . 

C. Keyner. Kookboek (Nederlands) 
Adimihardja. Rambutan 

Tomat . 

Ketela pohon. (Buku masakan) 
2 G. Ockeloen. Catalogus dari buk 

Fa di Indonesia 1950 — 1951 

Buku roman dan tjeritera 
cina : "ARp. 

aa Datuk Tumenggung. Kareng anak | 
A. Moeis. Sabai nan" Aluih 

ahruddin 

Diah pitaloka Sunda 
A. Moeis. Hikajat Bachtiar 

» Puteri ubun-ubun emas 
A. Moeis. Hikajat Mordechai 
Idrus. Peradjurit Chajal 

4 Rp. 1— 

». 

”, 

A Rp. 2.10 
A, Mocis. Hendak berbakti 

Lensa Kp D5 
Rama Doeta 

H. M. Taulu. Anak Menado- 

A. Saerosi. Pradah Budiman | 
Tiga tjeritera 

Dua ebisode masa ketjil | 
A. Moeis. Suara kakaknja | 

Srikandi maguru manah 
Aboe Nawas 
Indra Bangsawan 
Ardjuna Wiwaha 

, - 
H. W. S. Renun 
Thomas 4 Kem 
E. Brunner. Kej 
R. Manurung. 

  

   

19 

M. 
M.A. M. 

/ Ph. Cornelder. Bintang 
L. van Renesse-Jobb. 

S.D . Mangunsong. 

  

Peta 
Peta 

Peta 
Peta 

Peta Sumatera 
Peta Kalimantan 
Peta Ia 

ka tidak, 
kirim 1076 

dapat 

  

| 

  

  

  

    

   

kepada 

an rohani '.....: 
2g Meniru BUS 

c ertjajaa n kita Tebaa : 

3. Sekolah minggu Mangunsong. Sesudah 

“7 2 ta Seng sam DU 
. Laajer. Bintang jang sepi ......... 

L. van Reripssertbnb, in 

Renes-Boldingh. Humala ............ Madura 
“penundjuk djalan ..... 
esta hari. natal si Jopie dan 

Pertemuan jang tak disangka-2 

  

An en 
TAP INN SU Dania maa 

       

an 

Rasa selal 

  

j : GL Tjantik . 
2 E. S. Levison. Atom dan molekul 

S. A. Tohir. Mikradj Nabi Mohammad s.a.w. 
S. A. Tohir. Kitab Faraid 
Sastrodirono, Ng. Pembangunan desa .. 
A: Moeis. Kita dan demokrasi ... 
A, Moteis. Kita dan perserikatan 
F. Kooy. Pen. untuk mendapat idjazah sopir 
C. A. Mees, Dunia modern 
W. C. Keyner. Buku masakan ... 

. €C. Benschop. Electrotehnik ... 
. Hoffman. Sebelum mesin tjet 
- Achmad Soedjai. Ilmu hewan ternak . 
. Stolk. Indonesia ke Olympiade 

- W. van Heerikhuizen. Ichtisar kesusasteraan dunia 

Membuat pedati 
Bajam .... 

ts Buah nenas ...... 
R. Soeparma Satiadiredja. Penghi dupan seorang 

gelap terbitlah teran 

R Hari 
Lith. Malam kudus, sunji senjap .......:........... 

at 

  

Kei Tn 
eli pada toko2 buku diseluruh Indonesia. 

       

IR BARU 294 — BANDUNG. dapat “diminta dari 

luruh propinsi Djawa Tengah jang 
berachir tanggal 6 April jang lalu, 
jang merundingkan pelaksanaan ha- 
sil kongres ke-VI PGRI beberapa 
bulan jang lalu antara Jain oleh pe: 
ngurus besar PGRI mengenai keku- 
rangan guru dikemukakan, bahwa 
menurut statistik, pada waktu 'ini di 
seluruh Indonesia djumlah guru se- 
kolah rakjat hanja ada 89.000 
orang. Dalam tahun ini tjalon guru 
jang tamat dari SGB ada 5000 dan 
dari kursus2 2000 orang. : 
Anak2 jang seharusnja masuk: se- 

kolah rakjat kini ada 11.000.000. 
Terutama berkenaan dengan “keku 
rangan tenaga guru, jang at di 
terima di sekolah rakjat negeri "has 
nja 5.000.000, . dan lebih 9 
3.560.000 dapat diterima pada se 
lah-sekolah ,rakjat partikelir. 'S 
bihnja djadi perih kurang 215 dj 
anak, akan tidak mendapat 5 
“Untuk mengatasi Kekurangan ii 
pihak PB » telah mengadju 
konsepsi kepada Kementerian P 
K jang dalam pokoknja men 
daki,  supaja sekolah? 'kepa 
puteri didjadikan sekolah guru 
sederadjat dengan SGB 4 tah 
landjutnja pun supaja mempx 
pemberian bantuan kepada 
partikelir. -$ 

LARANGAN MEI 

Mengingat banjaknja pen 
sepeda pada waktu belakangan . 
maka mulai tg..9 April: ini dimuka 
Kantor Pos Besar Bodjong telah di 
beri larangan tempat pemberhenti- 
an sepeda. Tindakan demikian telah 
diambil oleh fihak Polisi untuk me 
ngawasi “lebih tadjam tentang peri- 
tjurian2 sepeda dan orang? jang 
mempunjai maksud djahat dan ber 
lagak untuk membeli kartupos dsb.- 
nja pula. : 5 

KES. PSSI KESANDUNG. 
Kes. PSSI. jang sedikit hari 'lagi 

akan melawat keluar negeri, dalam 
pertandingan2 pertjobaan pada: hari 
Sabtu dan Minggu, jaitu melawan 
Kom. UMS/Chung Hua kalah 2—1 
dan berhadapan dengan Kes. Persi- 
dja main serie 2—2. Dalam pertan- 
dingan pada hari kedua, Presiden 
Sukarno djuga 'menjaksikan.. 

PERINGATAN 100 TH. BERD 
RINJA SPAARBANK, 

Pada tg. 10- April j.l. dengan ber- 
tempat dihotel Du' Pavillon Spaar- 
bank Semarang telah memperingati 
umurnja genap 100 tahun. Resepsi 
tsb. meriah sekali dan mendapat 
kundjungan para pembesar sipil dan 
militer serta para undangan. 'Ruang- 
an resepsi penuh dengan hiasan 
kembang" kiriman dari pelbagai ba- 
dan dan perseorangan jang ada hu- 
bungannja dengan bank tsb. 

Setelah tuan D. de Jong direktur 
dari bank tsb: meriwajatkan  per- 
djoangan Spaarbank Semarang hing- 
ga saat ini, maka residen Soebakti 
Pusponoto sebagai wakil bapak Gu- 
'bernur mengadakan sambutan jang 
antaranja memudji keuletan Spaar- 
bank Semarang dalam tjaranja 'me- 
Hjelenggarakan pekerdjaan. Djuga 
diandjurkan, supaja rakjat Semarang 
giat menabung, terutama penabuung- 
an dari murid-murid sekolah dinja- 
takan sangdt - pentingnja. 'Kemu- 
dian Walikota Hadisoebeno menda- 
pat giliran dan menjatakan ara- 
nja, supaja rakjat turut giat na- 
bung 'guna kepentingan negara. Se- 
landjutnja komisaris Belanda Mr. 
van Hamel dli. menjatakan sambu- 

Universitet Gadjah Mada tentang 
kemungkinan pengiriman 7 profes- 
sor dan Seorang achli farmasi Tiong 
hoa untuk Gadjah Mada. Dengan 
Dr. . Sulianti, pemimpin kesedjahtera 
an"ibu dan anak2, telah dibitjara- 
kan rentjana dibukanja sebuah insti- 
tuut pendidikan djuru-rawat dan bi 
dan jang dewasa ini dipandang. sa- 
ngat penting untuk  kesedjahteraan 
ibu dan anak. 

Setelah ia menjaksikan — paberik 
besi Watson jang kini-dimiliki Peme' 
rintah: daerah Jogja, ia berpendapat 
perlu paberik tersebut segera men- 
dapat bantuan seorang achli “guna 
memberi pimpinan: kearah kemadju 
annja..paberik tersebut. Diterangkan 
selandjutnja, bahwa tidak lama la- 

"gi di. Magelang, Magetan dan Pa: 
smekasan akan didirikanyinduk ke- 
radjinan kulit jang akan memakan 
beaja dua djuta rupiah. Tahun ini 
Indonesia mendapat bantuan teknik 
seharga 25 djuta dollar, sedang ta- 
hun jang lalu 20 djuta. Demikiar 
John Read. 
PERINGATAN - ISRO' DAN 

21. 2MPRODI. 
Panitya Hari Besar Islam 

hari Minggu malam kemaren telah 
mengadakan. peringatan Hari Isro” 
dan Miradj digedung Gris Bodjong, 
jang mendapat perhatian besar : 
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dari 
para undangan dan kaum Muslimin. 
Sebelum peringatan dimuai terlebih 
dahulu diadakan pembatjaan Al 
Ouran oleh sdr.. Arifin. Setelah 
pembukaan kemudian diuraikan ri- 
wajat singkat dari Isro' dan Mrradj 
oleh. nj. S. Mangkupranoto. Seterus- 
nja atjara di-isi - oleh Dr. Parjono 

ar : jang antara lain mengupas soal2 ke- dota Naa rochanian dan arti salat. ' Sebagai : : perutup' peringatan dihidangkan be- 
Iberapa njanjian jang dilakukan oleh 

30.— 

Buku anak - anak 
TA Rp TO 

Pelajaran dengan. kapal 
Melarikan “diri 
Perdjalanan dgn. kereta ap 
Beladjar membatja (A-B:C.) 

0.70 

Pelanduk jang baik hati 
Djagung pandu HW dan Siap Ajam dan itik”. Peringatan Hari tsb. diatas dila- Membuka warung 5 kukan djuga pada hari Saptu pagi buka tangan patah kaki jl. oleh' kaurmy' Muslimaat jang chu- | Kelapa: : sus .uttuk kaum wanita digedung |- Rumah sakit Gris Bodjong. ' 5 Kebersihan | Pada tg. 9 April malam di Asra- : ma Polisi Purwodinatan telah di- | adakan peringatam'hari Isro' dan 

Mi'radj Nabi Mohamad s.a.w. Pagi 
hari ini di Seksi HT pun diadakan 
peringatan tsb. Pada tg. 13 April 
djam 5 sore di Seksi'II, Djomblang 
akan diadakan pembukaan - Penga- 
djian Islam, dimana 'a.l. akan di- 
kundjungi oleh Dj Pendidikan 
Agama. : & 
30 GERBONG KERETA API 

BERAS DITAHAN 
Berkat kegiatan .polisi Purwokerto, 

baru2 ini telah Ti gerbong 
kereta-api jang memuat beras ber- 
asal dari Delanggu (Solo). Menurut 
keterangan jarig diperoleh dari pihak 
resmi, beras tersebut akan dikirim- 
kan ke Djawa Barat. Belum lagi di 
ketahui siapa jang mem berikan izir 
pengangkutan itu. 1 

Selandjutnja didapat — keteranga: 
dari kantor guberhur, bahwa perkara 
penahanan beras ini akan diselidiki 
lebih djauh dan akan diambil tinda 
kan tegas pula, baik terhadap jang 
memberikan izin pengangkutan mau 
pun jang mengirimkannja, bila mere 
ka ternjata telah melanggar larangan 
pengiriman beras keluar daerah. 

UDJIAN2 TELEGRA PiS 
Udjian-udjian untuk mendapatkan 

idjazah telegrapis radio Klas I atan 
klas, IT dan idjazah telegrapis radio 
terbatas akan diadakan di Bandung 
pada permulaan bulan Mei 1953. 
“Surat permintaan untuk menem- 
puh udjian tsb. diatas itu harus su- : , : dah diterima oleh Ketua 'Panitygltan jang kesemuanja menjatakan Udjian Marconis d/a Kantor Pusatlpenghargaan dan atas keuletan : P.T.T. di Bandung sebelum tgl. 25 |Spaarbank Semarang. Resepsi jang yi. |April 1953, disertai surat2 lahir tau |@iramaikan dengan musik itu. ber- IP Asurat asal-usul atay surat bukti »g|achir sampai malam. 
sjah sebagai gantinja dan rr ek Ra. ia , 
pasfoto 2 helsi yana Anak 2300 ORANG PERADJURIT uang 'udjian Rp. 10,— ». NAIK PANGKAT. Keterangan2 jang lebih Tandjut| Pel. 9 April dengan dihadliri pe- Kepala Kantor: Da2 mal Pa di Sema- 

« 1 . k rang dilangsungkan upatjara kenai- 
Po Tenan Di kan pangkat atas diri 120 orang pe- 

radjurit jang ada dikantor Staf TT 
IV dan 15 orang peradjurit dari 
KMKB Semarang, 
Dalam: kata sambutannja Overste 

Saragih Kepala Staf Divisi menjata- 
kan bahwa mereka jang dinaikkan 
setingkat dari pangkatnja semula itu 
adalah karena djasa2 mereka dan 
ini hendaknja bisa mendjadi tjontoh 
buat peradjurit2 jang Jain. 

Diseluruh territorium '— Djawa Te- 
ngah kabarnja ada 2.300 orang pe- 
radjurit jang mendapat kenaikan 
pangkat seperti itu dan upatjara 

(#perti diatas dilakukan dimasing2 
su! tempat mereka. 

: Tjeritera Timor dalam ba- 
| hasa Indonesia 
| a Rp. 0.85 i 

Menagai Nai Bai Uf 
: Kampung Danau Darah 
|. Dua':putera 

  

Musang 
Pulau “Timor berpetjah. 
Keadaan tanah Timor 

KRISTEN. 
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RBIT AN G. KOLFF & CO.   
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Pengusaha dan Pemilik 

H. M, MA'ROEF t. 

Nembat: talf. No. 41, KUDUS 

  

se-     redin, N Sa 

dengan pengumuman 
jang| E 

n SMA jang sedianja akan diada-| 
ebi Oa 

ditunda 

dalam 

kepada P.M., Menteri 
Seksi P.P.-& K. dari par- 

jaksa. Agung dsb.-nja, me- 

jang menje-sl. 

an kemudian memberi hu-| 
pal kepada mere- 

ka jang bersalah dalam peristiwa 

tidak 

apa jang di-| 

Diperoleh keterangan, bahwa pa-| 

Or- | 

    

| sampai 

          

  
a et 

hendak menarik perhatian dan 

          

upan sehari-hari. 

      
   

Orang Belanda Tidak 

MENGENAI PROSES 
terd pat komentar2, £ Kayun   

ja 

Serang, Akan tetapi 
minggu ini antara lain menulis: 
tuhkan atas diri Sultan Hamid 

ak akan ada achirnja. 

Orang dapat mengatakan, bahwa 
Hamid melakukan perbuatannja itu 
karena ia jakin bahwa dengan tinda 
kannja tsb. ia dapat mengabdi nega- 
ranja sehingga - oleh karenanja . ia 
berhak diberi klemensi jang'lebih be 
sar. Sbaliknja orang dapat pula me- 
ngatakan, bahwa Hamid telah turut 
tjampur dengan usaha untuk. mere- 
but kekuasaan negara jang sah, 'se- 
hingga Oleh karenanja Hamid harus 
diberi hukuman jang berat. 

Kita tidak akan turut serta dengan 
perdebatan? “ini, akan “tetapi jang 
hendak kita kemukakan disini adalah 
.dua soal, jakni bahwa Hamid sewak 
tu Indonesia masih dikuasai oleh Be 
landa diedjek sebagai anak jang na 
kal. Kita berpendapat bahwa edjekan 
ini tidak pada tempatnja. Hubungan2 
nja dengan APRA membuktikan pen 
dapat kita imi: terhadap seorang anak 
jang nakal, perbuatannja itu kerap 
kali dapat diampuni, karena orang 
mengetahui, bahwa ja tidak dapat 
menginsjafi seluruhnja akan akibat2 
daripada perbuatan2-nja itu. 

Oleh 
Aa 

: 
Hamid, 

ph 

5,   
karena demikian, maka 

pada .fihak Sultan 
kini memadjukan per 

kepada presiden untuk 
: nakkan hukuman jang telah 
didjatuhkan “ oleh mahkamah 
agung terhadap dirinja. 
2 soal lainnja dalam pro 

ses. Sultan Hamid “itu menurut 
pendapat kita harus mendapat ko 

-
 

Ss 2.
 

  

    

Dengan penuh penghormatan 
kita dapat melihat, bahwa proses 
Hamid itu diselesaikan sangat za- 
'kelijk dan bahwa ketua mahka- 
mah agung telah dapat mendjauhi 
sebegitu djauh dapat dilakukan 
olehnja semua soal politik. 
“Pp Hamid merupakan pro 

ses politik, karena latar belakang 
nja merupakan politik, akan teta 
pi sebenarnja soal itu bukan me 
rupaikan proses politik, karena 
nafsu politik tidak mendapat ke 
sempatan untuk mempengaruhi 
djalannja sidang mahkamah tsb. 
Ini adalah suatu keputusan penga 

dilan esia jang. patut: dipu 
dji,” demikian antara lain ',Vrij 
Nederland.” 

  

PPSS KE DJAWA 
SEIMUR. 

Pada tg. 2 April siang Ik. 40 ang- 
gota PPSS telah berangkat dari Sta- 
dion menudju ke Djawa Timur de- 
ngan melalui Solo, Madiun dan ber- | 
henti di Surabaja. Karena di Solo 
menunggu rombongan dari Jogja, 
maka baru djam 8.30 malam telah 

1 di Surabaja, dimana mereka 
telah disambut oleh, anggauta, dan 
pengurus M.C.S. Esok harinja sete- 
lah rombongan penggemar sepeda motor tadi mengadakan rondrit . di 
Surabaja jang mendapat bantuan 
besar dari Polisi Lalu Lintas lalu 
menudju ke Tegalsari. . Pada tg. 5 
April rombongan dari Semarang te- 
rus menudju ke Malang dan achir- 

  

nja pada tg. 6 April kembali di Se- 
dengan: selamat. marang 

  

»Selamat. djalan OPA”, demikian 
al. utjapannja sdr. Nono Surasmo, 
ketua PPSS - ketika memberi salam 
kepada tn. Be: Thiam Djin jg. usia- 
nja sudah lebih dari setengah abad, 
tetapi mendjadi pelopor pada 
waktu mana 40 anggauta Persatuan 
Pengendar Sepeda Motor Semargng 
pada tg. 2 April jl. enudju ke 

Soal Jang Sudah? 
Hamid, di hal. mana membuktikan, 

alian dengan Indonesia, sebegitu djauh 
ng sudah2, lebih baik tidak Op santunan 

madjalah minggu 

semen garnizoen IV/S, 

Kp. 
Inja “beberapa | orang | 
"mengadakan gangguan pada pendu- 

Usaha untuk menangkap 

                       

de igan mana Phi 
penghargaan terhadap ilmu pergeta 

huan dan tehnik dari elektron, jang dipakai dalam banjak lapangan ke- 

  

                       

Pers Belanda Atas 
Hukuman Ham 3 

  
Menggugat-Gu gat Lagi 

T 

      
           

  

madjukan Permin- 
taan Mengadakan 

Penjelidikan 
Menteri. Kesehatan 

atas pertanjaan pers disekitar 
ta2 pers dimana dinjatakan tentang AN 2 
ketjurangan2 dalam lingkungan Dja-PSrsiapanZ 

Dr. Leimena 

  

watan Pharmasi Kementerian Keseha 
tan di Djakarta, bahwa kepala Dj 
watan Pharmasi itu, Drs Hartono, 
telah berhubungan dengan Djaksa 
-Tinggi di Djakarta untuk meminta 
rechtsbescherming (perlindungan hu 
kum) dan djuga mengadjukan  per- 
mintaan supaja Djaksa Tinggi meng 
adakan penjelidikan2 tentang apa jg 
disiarkan oleh sementara pers tsb. 

Bagaimana persoalan selandjutnja 
setelah permintaan rechtshescherming 
dan permintaan supaja Djaksa Ting 
gi itu mengadakan penjelidikan2, sam 
pai sekarang menurut Menteri Ke- 
sehatan belum lagi diperoleh kete- 
rangan-keterangan' selangdjutnja. 

Nala, 

. TIMBANG TERIMA. 
Pagi hari ini di Markas Kompi 48 

telah dilakukan upatjara timbang- 
terima atas Komando C.P.M. deta- 

dari  ko- 
mandar jang lama -lts./Pm- -Su- 
geng kepada komandan jang baru 
Lts./Pm Soesatyo. Upatjara ini di- 
saksikan oleh Bat. Komandan IV 
CPM, wakil2 dari Instansi militer 
dan civil. 
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Hadis Men dapat r: 

nja keluar negeri perlu 
pun harus tjukup tjakap dalam 
dal. jamal. Dri Lal 

O!ympiade di Helsinki 

clahragaan, hendaklah djangan 

bingga latihan2 “ bahasa @iksnja 

on Medan akan sele- 
sai bulan Djuni.. PON HI 
djatuh .pada bulan. Sept. 

   

  

selalu. mengadakan . hubungan 
erat dengan Panitia PON Ii Pu- 
sat, Dr.. Halim terangkan, bahwa 
pembikinan Stadion Medan jang 
akan mendjadi gelanggang PON 
HI akan selesai dalam bulan Dju- 
ni jang akan: datang. PON HI jg. 
tadinja akan dilangsungkan da- 
lam bulan Oktober tahun ini, di- 
rubah dan diadjukan pada: bulan 
September. 
berhubungan dengan perumahan 
sebagai pesanggrahan jang diusa- 
hakan oleh Mobrig  diurungkan, 
dan kesempatan bulan September 
tersebut untuk mengadakan: PON 
HI, itu, akan “mudah mendapat 
tempat2 peSanggrahan jaitu' di- 
ruah2. sekolah, karena. pada 
waktu tsb. tepat djatuh dalam li- 
buran2 pandjang. 

engenai kesukaran2 pelaksa- 
naan PON IM, Dr. Halim terang- 
kan, berpusat pada perongkosan? 
jang hasilnja kini masih djauh 
dari pada apa jang direntjanakam 
Sebaliknja mengenai perongko- 
san/biaja pembangunan Stadion 
tidak perlu dichawatirkan, karena 
dengan djalan apapun akan da- 
pat dipenuhi seluruhnja. 

Oleh K,O.I.. telah diusahakan 
alat2 . pengangkutan 

untuk para . pengikut PON IH, 
idan untuk itu telah . diadakan 
pembitjaraan2. pula dengan pihak 
K.P.M. jang.kini tinggal menung:- 
gu"keputusannja. 

Sport tidak akan madju 
bilamana pihak pemer 

rintah dan Menteri2nja ti- 
dak memperhatikan arti 
sport. 

Untuk mengatasi kesukaran2 
dan mentjegah kemunduran ke: 
olahragaan. berhubung dengan 
meningkatnja harga2, Dr. Halim 
terangkan. selandjutnja, bahwa 
K.O.I. telah mengadakan hubu- 
ngan dengan Kementerian Per- 
ekonomian, dan berhasil atau ti- 
dak tergantung daripada penger- 
tian tentang gunanja sport. Da- 
lam hal ini ja terangkan, bahwa 
selama pemerintah atau Mente- 
ri2nja tidak memperhatikan apa 
gunanja sport, perkembangan 
sport tsb. akan tenggelam dan ke 
mahalan alat2 olahraga akan Ie-     bih meningkat. 010 

  

ai 

STEVENSON KUNDJUNGI 
JOGJA. 

Adlai E. Stevenson, tjalon Partai 
Demokrat untuk Presiden Amerika 
Serikat dalam tahun 1952, hari Sabtu 
berkundjung ke Jogjakarta dan  di- 
daerah sekitarnja. 

Di Jogja ia mengundjungi tempat2 
jang penting selama perdjuangan ke 
merdekaan Repiiblik Indonesia dani 

seperti misalnja Borobudur, 
Dalami perdjalanannja ke Jogja- 

'karta Stevenson disertai oleh Francis 
FT. Uderhill, sekretaris kedua Kedu 
taan Amerika Serikat di ' Djakarta, 
'dan oleh: dua orang angcota rombo- 
ngan Stevenson, jaitu Barry Bingham 
penerbit Lousville (Kentucky) Cou- 
rier-Journal, dan William - M. Blair 
Jt., pembantu  Stevenson. Kedua 
orang anggota rombongan Stevenson 
jang lainnja, jaitu Willian Atwood, 
wartawan madjalah Look, dan Wal 
ter Johson, professor, ilmu sedjarah 
dari Perguruan Tinggi Chicago, te- 
tap tinggal di Djakarta. 

     

Ba Mei aa 
KAMPUNG TERTANGKAP. 

1 Ket beberapa (NAN di 
Pekunden telah di.,sinjalir” ada- 

jang sering 

duk kampung, dengan djalan me- 
Tempari batu pada rumah2 dan' se- 

'ringkali melakukan  pentjurian2. 
mereka se- 

lalu gagal. Tapi 'achirnja pada hari 
Minggu sore kemaren, atas kerage- 
man penduduk dan OPR kampung 
tsb., 2 orang"jang di,sinjalir” telah 
dapat tertangkap waktu sedang men- 
djalankan pentjurian pada .sebuah 
rumah. “Kemudian orang ini dise- 
rahkan pada polisi. Kerugian jang 
dialami ,penduduk' selama  adanja 
gangguan itu, belum diketahui. 

  

  Surabaja lain-lain tempat di 
Djawa Timur. Pada tg. 4 April rom- 
bongan aru kembali di Sema- 

rang. 

BEASISWA UNESCO KE 
SELANDIA BARU. 

U.N.E.S.C.O. telah memberi bea 
siswa seorang -guru S.M,A, 
bagian kimia dan pesawat R. Santoso 
di Semarang untuk ,.science teaching 
on secondary level” di Selandia. Baru 
selama 9 bulan dan kemudian 2 bu 
lan di Pilipina. 

Menurut R, Santoso sendiri segala 
persiapannja sudah selesai dan ia     akan berangkat pada tg. 22 April. 

        

ig 

        

ta t ss 
RADIO II. SEMARANG 

2 senen 13 April 1953. 
17.00 Pembukaan: 17.05 Taman 

Kepanduanj 17.45 Orkes David Ro- 
se dan Monia Liter: 18.00 Gerong- 
an sendjas 19,10 Selingan: 19.30 
Sekuntum melati, 20.30 Gujon Ma- 
ton: 21.30 Manasuka hid. Tossema: 
22.20 Manasuka: 23.00 Tutup. 

RADIO R.R.I. SOLO. 
Senen 13 April 1953, 

17.00 Pembukaan. 17.05  Ge- 
langgang kepanduan. 17.45 Geor- 
ge Boulanger dan Victor Silvester. 
18.00 Dunia olah-raga. 18.15 Se- 
ni Karawitari. 19.10 Ibukota hari 

— 

ini, 
jan oleh O.K. Manasuka. 

  

  

tjandi2 peninggalan lama di Djawa 

5 ja 8 
S—sat 

TJILATJAP 
RENTJANA MENDIRIKAN 

SEKOLAHAN. 
Mengingat betapa, pentingnja soal 

pendidikan, maka oleh Muhammadi 
jah b/g Pendidikan tjb. Tjilatjap te 
lah direntjanakan mendirikan sebu- 
ah sekolah rakjat Islam di Kampung 
Laut (Paaldorpen). 

Untuk kepentingan kebutuhan ban 
tuan guru2 dinas, maka dalam wak 
tu singkat akan diadakan" penindjau 
an dan pendjelasan2 sekitar pendidi 
kan kepada masjarakat desa tsb. 

Kalau hal ini dapat terlaksana, ma 
ka usaha tsb sungguh? ' merupakan 
usaha jang luhur bagi ' masjarakat 
Kampung-Laut jang letaknja terpen 
tjil ditengah2 Segara Anakan. 

MAGELANG 
PERKARA KORUPSI AKAN 

. DIPERIKSA 
Didapat kabar. bahwa perkara ko 

rupsi di Djawatan Pekerdjaan Umum 
daerah Kedu akan diperiksa oleh pe 
ngadilan negeri di Magelang. pada 
tanggal 22 April jad. Sebagai terdak 
wa akan diadjukan praktek insinjur 
S., tadinja mendjabat kepala djawa 
tan tsb. : 

Menurut keterangan korupsi tsb. 
meliputi uang kontan sedjumlah Rp. 
312.663,47, belum terhitung harga2 
alat2 pembangunan. 

SEMINAR BERKELILING, 
Oleh Djawatan Perkebunan mulai 

tanggal 12 sampai 
rut-turut di Magelang, Solo, Ban- 
dung dap diachiri di Pasar Minggu 
diadakan ' konperensi berkeliling. 
Konperensi ini dikundjungi oleh: pa- 
ra achli perkebunan dari seluruh In- 
donesia (tiap propinsi 5 orang). Ada 
pun jang mendjadi pokok pembitja- 
raan jalah masalah kentang: perlu 
atau tidaknja masih mengimport bi- 
bit kentang dari luar negeri. 

BOJOLALI 
2425 TJALON PENGIKUT 
UDJIAN KE SEKOLAH? 

LANDJUTAN. 
Dari Inspeksi Sekolah Rakjat Ka- 

bupaten  Bojolali- didapat  ketera- 
ngan, bahwa sebagian besar dari 
djumlah 2425 tjalon pengikut udji- 
an ke Sekolah Landjutan, meng- 
inginkan ke S.G:B. dan KPKPKB. 

Perhatian mereka ke Sekolah2 vak 
lain kurang sekali, , 

Dari para tjalon pengikut udjian 
ke S.M.P., diterangkan selandjutnja, 
bahwa sebagian besar dari orang2 

  

  

— Latihan : 
Terutama Soal Bahasas Kata Dr Halim 

UNTUK MENGIRIM atlit2 at 
mendapat 

TA PT NN ak Ogan Uji?” KA INN . . & : » 
ndonesia) dalam tjeramahnja dimuka pemimpin2 organisasi ke- 
olahragaan di Semarang pada tg, ! 1 
dadang mengenai pengalamannja dalam perd 

hun jang lalu. S 
kian Dr. Halim, bilamana kelak akan mengiri 

Sebagai pemimpin K.O.L, jang 

Perubahan ,. tersebut | 

22 April bertu-! 

Aek DII-Nja Ke Luar 
2 " i 

    

    

Jg Mendalam : 

au pemain2 keolahragaan lain 
latihan2 jang masak, demikian 

bahasa dan materi sebagai imo- 
(Ok (Komite  @lympiade 

Tjeramah itu 
nan mengikuti 

eladjaran, demi- 
rombongan ke 
“dalam perdja 

10/4 malam 

        

smampir2”, k 
lanan sematjam itu membawa kebingungan bagi para pemuda, se- 

SE 

Ih . 

  

SI GRUNDEL 
Beren Aah, kalaw penning se- 
peda habis seperti: sekarang 
ini kan. djumlahnja se- 
peda, ditaksir” terlampau se-       

Penjempurnaan 
Pertahanan 

Rakjat Totaal 
Staf Umum Angkatan Darat 

mengumumkan bahwa utk. men- 
pertjepat terwudjutnja pertahanan 
rakjat totaal dan untuk rentjana 

penjelesaian keamanan dalam ne 
geri, maka Staf Umum ' Angka- 
tan Darat sedang mempersiapkan 
brochures dan petundjuk2 Terr. 
berdasarkan bentuk dan garis pe 
laksanaan jang akan ditetapkan 
oleh perundang-undangan. Dgn. 
demikian pengertian pertahanan 
rakjaf totaai dapat meluas kedae- 
rah2 dan-mempunjai kesempatan 
seluas2nja untuk ditindjau lebih 

:dahulu. 
Disamping itu diusahakan pula men 

dapatkan dasar2 hukum daripada or 
ganisasi ini, supaja dapat mendjamin 
konsekwensi2 matericel, financicel 
dan psychologi. 

Selandjutnja diusahakan pula pen 
didikan bagi PDM dan B.O.D.M. di 
beberapa tempat. Jang telah. diada 
kan ialah pendidikan perwira2 Terri 
torial Angkatan Darat di Tiimahi. 
Permulaan Mei 1953 jang “akan da 
tang ini, di Surabaja dan Bandjarma 
sin akan dibuka pula pendidikan Bin 
tara Territoriaal (B.0.D.M). 

Peladjaran2 
pengertian tugas2 Territoriaal, dian 
taranja: ketatanegaraan, kepolisian, 
tjara memberi penerangan mengenai 
kesadaran bernegara, tata-hukum, 
tjara2 latihan bagi pagar desa seba 
gai tingkatan milisi jang sedang disu 
sun setjara undang2, pelaksanaan hu 
kuman tentara dnegan pamong pra- 
dja, polisi dan rakjat. 

Setelah tammat dari ' pendidikan 
ini, mereka akan ditempatkan didae 
rah2 dan ketjamatan2, dan mereka 
akan melatih pagar2 desa, untuk men 
djaga tata-tertib dan keamanan tiap2 
kampung, ketjamatan dan kabupaten. 

44 Orang Grom- 
beolan Ditangkap 

AN setjara2 besar2an oleh pihak 
kepolisian 
jang merembes dari Hulu Sungai 
kedalam. daerah kabupaten Ban- 
djar, sebagai jang telah diberita- 
kan, Komisaris Kampono, ko- mandan . kepolisian Kalimantan 
Selatan menerangkan, bahwa kini 
sudah ditangkap 47 orang gerom 
bolan. : 

Pengepungan dan - penangka- 
pan ini terdjadi “dikampun 4 
ngai Tabuk, 14 Km dari kotabe- 

sedangkan di- 

  

lain2 tak 

infil- 

    

Kampono terangkan 
didafam 
'Martapura, ibukota kabupaten Mar- tapura, oleh kaki-tangan gerombol- Jan banjak disebarkan pamflet2 jang isinja mengadjak ummat Islam supa ja bersatu, dengan antjaman tjulik kopada siapa jang menghalanginja Di Sungai Tabuk “sudah ada 2 orang penduduk jang kena #ulik. Te tapi sipen'julik dan kaki-tangan ge- rombolan jang kerap kali memasang pamflet  dikotabesar Bandjarmasin dan Martapura, kini sudah “dapat di 1 

F 5 er bekuk.. 1 

Kampono terang- 

  
Sementart itu, 

'kan, bahwa keamanan Hulu Sungai :kian baik. Rakjat jang tinggat Kat .djauh dari kota, tampak tidak ber sikap apatis lagi “dan perhubungan 'antara' Bandjarmasin — Hulu Su- ngai, menurut Kdmpono, ada harap an besar akan segera pulih kembali. 
(Antara). 

Convair Amri 
Djatuh 

Markas Besar Angkatan Udara 
mengumumkan, “bahwa ” pada hari Djumahat tgl. 10 April 1053 djam 10.45 telah terdjadi ketjelakaan ter- 
bang dgn. pesawat Convair ' T-I3A »Valiant” di Batudjadjar 4Bandune). 
Pesawat tersebut dikemudikan oleh Murid | Penerbang Sersan Udura 
Abubakar, jg telah gugur pada ke- 
tika itu djuga. Tentang sehah2 ke- 
tjelakaan itu sedang diadakan pes 
njelidikan oleh jg berwadjib. 

Djenazah “almarhum hari ini di 
bawa dari Bandung dengan pesawat     tua mereka, adalah orang2 jg ber-k   ada dan pegawai2 negeri. " radja, 
duri untuk dimakamkan di Kutu 

kemudian hari, pula penting utk.» 

jang diberikan ialah. 

TENTANG “PENGEPUNG. 

terhadap gerombolan 

, 

K pula, bahwa 
kotabesar Bandjarmasin dan 

mn Rombongan : 

-h 
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“menentang 

                             ulang tahunnja 
gai ibu-kota Tio 

Untuk -men 
Ini, wakil ketua 
kota Peking dan 
arsitektur dari Ur 

   

  

"ini . dikatakan 
2 disusun suatu rer 

djadi kota perkembangan industri. 
Dikatakan, bahwa 

  

mil persegi sekarang ini 
173 mil persegi. (Antara — NCNA) 

  

Sokongan Suara 
Buruh Djepang 

Ditudjukan Kepada Mereka 
Jg'Pro Perdamaian Dan 
erdagangan Dgn RRT 

DEWAN UMUM .Serekat2 Se 
kerdja Djepang serta Serekat2 
Sekerdja jang tergabung padanja 
(akan menjokong pentjalonan2 da 
lam pemilihan umum jad. jang 
menjetudjui. program — pemilihan 
Dewan tsb., terdiri dari 5 pasal, 

“jang telah diterima baik bulan 
April, demikian kabar 
rima dari Tokio. 

5 Pasal dalam program itu jalah. 
perdjandjian Frisco, 

»Pakt Keamanan” Djepang/Amerika 
serta anggaran belandja militer Dje 
pang, menuntut segera diadakamnja 
geritjatan sendjata di Korea) menen 
tang undang2 larangan mogok dan un 
dang2 membatasi hak2 Serekat2 Se- 
kerdja, seperti ,,undang2 mengenai 
kegiatan2 subversif”: menuntut-upah 
minimum jalah upah tak kurang 
8.000 yen tiap bulan dan diadakan- 
nja undang2 upah minimum: memper 
kembangkan serta memperkokoh De 
wan Umum Serekat2 Sekerdja Dje- 
pang. 

Pemuda dan anggota2 Swanita Fe 
derasi Serekat2 Sekerdja dari badan2 
pemerintah setempat dalam konperen 
sinja selama 2 hari jang berachir tg. 

April jl telah memutuskan akan 
mengadakan kesatuan aksi dalam pe 
milihan umum jad. ini untuk menga 
lahkan Partai- Liberal dari Yoshida 
dan bekerdja keras supaja pentjalo- 
nan2 jang menghendaki perdamaian 
dan perdagangan dengan RRT dapat 
dipilih. (Antara). 

PRODUKSI BULANAN BA- 
DJA AMERIKA MENTJA- 

PAI REKORD. - kt 
Lembaga Besi & Bidja Ameri- 

ka hari Senin mengumumkan 
bahwa dalam bulan Maret jl. 
pabrik2 badja di Amerika Seri- 
kat teiah mentjapai rekord peng- 
hasilan bulanan, jaitu- lebih dari 
10.000.000 ton. (Antara). 

jang dite 

  

20 tahun untuk mem 
ing sebagai: pusat kehidu 

2 ik dan kebudajaan jang ter 
besar dan dalam pada itu tetap men 

dalam. djangka 
waktu itu penduduk Peking akan me 
Ti “dari 214 diuga orang seka- 1 

1 mendjadi 4 atau 5 djuta, se 
& dangkan luas wilajahnja akan men- 
| djadi 7 kali lebih besar, jaitu dari 24 

mendjadi 

   

     

jai 

Markas Besar 

PADA HARI SABTU pagi 
kan keterangan pemerintah Oktober. Sejainnja mx 
Kl petang ment 
onel Bamba Sugeng. 
langsung ke 2 Tm 
tuarkan maklumat jang 

1m. Wilopo ' 

Setelah : 

berikut: 

Ida'tanggal 11 
»|ri pertahanan ali. telah 

tentang usaha? 

17 Oktober 1952. 

menegaskan: Fa 
bahwa pemerintah: akan 

wa 17 Oktober 1952, Dalam hal 
SI ditegaskan oleh Da intah, 
ahwa., djaksa agung dan penga- 

dilan mempunjai Kebebasan “3 
lakukan tugas kewadjibannja. 

2. bahwd pemerintah akan 
mempertjepat reorgahisasi susu- 
nan kementerian pertahanan dan 
reformasi Staf? “Markas Besar 
Angkatan Darat. Demikian: ko- 
munike mr. Sartono." 

Selandjutnja PI-Aneta menda- 
pat keterangan, Bahwa dalam ra- 
pat parlemen divisi “Brawidjaja 
pada tanggal 4 April kepada pre 
siden, perdana menteri dll., da- 
lam surat mana kepada pemerin- 
tah didesak supaja menjelesaikan 
peristiwa 18 Oktober'itujang pe- 
laksanaannja ditunggu sampai de 
ngan tanggal 15 April. 

Perdana menteri Wilopo sete- 
lah rapat DPR selesai tidak mau 
memberikan keterangan” sesuatu 
tentang hasil pembitjaraan de- 
ngan parlemen itu: Ia menjata- 
kan, bahwa rapat itu rapat tertu- 
tup. Pada umumnja para anggo- 
ta parlemen memperlihatkan ke- 
puasannja akan / keterangan pe- 
merintah itu. (Pia). 

    

    

Sistim Di 
Malaya 

Akan Dipakai Utk Me- 
nandingi “Gerakan 

Mau Mau 
SIR  EYVELYN:'BARRING, 

gubernur djenderal In is didja- 
djahan Kenya, pada'hari Djum'at 
mengunnimkan di Nairobi, bah- 
wa tindakan2 penting jang sesuai 
dengan di Malaya akan diambil 
untuk memberantas gerakan Mau 
Mau 3 

Diantararja tindakan2 terse- 
but ialah pembentukan . sebuah 
paritya darurat dan pengangka- 
tan seorang direktur untuk opera 
si2 militer. Untuk djabatan terse- 
but akan ditundjuk - djenderal 
major W.R.N. Hinde jang ada- 
lah djuga salah seorang anggota 
terpenting dalam panitya darurat 
jang hendak" dibentuk. 

ia 

    

    
Telah Ditandatangani 
Persetudjuan Penukaran Tawanan 

Jang Luka2 Dan Sakit 
Pihak Utara Usulkan Supaia Perundingan Gen- 

tjatan-Sendjata Dimulai Lagi 

PERSETUDJUAN mengenai 
sakit dan luka2 telah ditandatangani di 

penukaran tawanan2 perang jg. 
Panmunjom pada hari 

Sabtu antara pihak PBB dan pihak Utara. Menurut persetudju- 
an ini semuanja 6.409 orang tawanan dari kedua pihak akan.di- 
kembalikan dalam waktu 39 hari. 
tangani oleh Jaksamana John Danie 

Persetudjuan tersebut ditanda- 
Pa nama Komando PBB, 

dan djenderal major Lee Sang Cho atas nama Komando Tinggi 
Utara. Pihak Utara sementara itu telah mengusulkan 
dang2 antara delegasi2 lengkap kedua pihak diadakan 
merundingkan penghalang2 
Korea. Tetapi 

terac 

mereka tidak menjebutkan 

supaja si- 
lagi guna 

sendjata di hir bagi perletakan ! 
perundi- bilamana 

ngan2 demikian itu harus dimulai lagi. 

Persetudjuan jang ditanda-ta- 
ngani di Panmunjom pada hari 
Sabtu itu, jang oleh pihak PBB 
dinamakan sebagai ,.hasil jang 
paling njata dari offensif perda- 
maian Sovjet achir2 ini”, terdiri 
dari 10 pasal jang menentukan 
soal2 tehnis dari proses penuka- 
ran tawanan2 jang sakit dan lu- 
ka2 dari kedua pihak. 

Menurut persetudjuan ini pi- | 
hak Utara akan menjerahkan ke- 
pada pihak Serikat di 'Panmun- 
jom 100 orang tawanan anggota2 
tentara Serikat jang sakit dan lu- 
ka2 seharinja selama 6 hari dimu 
lai selambat2nja pada tanggal 21 
April jang akan datang. Djumlah 
tawanan jang akan dibebaskan 
oleh pihak Utara ialah 120 orang 
Amerika, 20 orang Inggris, 15 
orang anggota kesatuan2 PBB 
lainnja dan 450 orang Korea Se- 
latan. Pihak PBB sebaliknja akan 
menjerahkan 500 orang tawanan 
Utara seharinja hingga semua- 
nja 5.100 orang tawanan . Korea 
Utara dan 700 orang" Tionghoa 
jang sakit dan luka2 telah dikem- 
balikan. 

Washington: 
: baru.” 
Penanda-tanganan — persetudju 

an mengenai pengembalian tawa 
nan2 jang sakit dan luka2 di Ko 
rea jang dilakukan di Panmun 
jom pada hari Sabtu sementara 
itu telah memberi harapan baru 
kepada kalangan2 resmi di Wash 
ington bahwa suatu penjelesaian 
umum mungkin akan dapat ditja 
pai dalam pertikaian di- Korea, 

Sumber2 jang. berkuasa di 
Washington dalam pada itu me 
njatakan pendapat mereka bahwa 
pihak Utara sekarang telah siap 
untuk mulai membitjarakan soal 
penukaran tawanan2 perang dan 
perletakan sendjata. 5 

London: ,,Hasil jang posi- 

. »Harapan 

geri Inggris di London dalam sebu 
ah statement jang singkat .menjata- 
kan kepuasan pemerintahnja menge 

nai persetudjuan tentang tawanan? 

jang sakit dan luka2 jang ditanda-ta 
ngani di Panmunjgm pada hari Sab 
tu. Dikatakannja bahwa persetudjuan 

pertama ini memberi alasan untuk 

berharap bahwa perundingan2 anta 

ra kedua pihak di Korea akan dilan 

djutkan dan achirnja akan menudju 
kesuatu persetudjuan jang mengachi 

"ri pertikaian sekarang. Lg 
Sumber2 resmi Inggeris lebih lan 

djut menjatakan bahwa harapan2 jg 

telah ditimbulkan oleh  statement2 
menteri luar negeri RRT Chou En 
Lai achir2 ini ternjata telah tidik 
sia2 dengan tertjapainja hasil jang 

positif sekarang ini. ' Dikemukakan 
oleh sumber2 itu bahwa persetudju- 

an tentang tawanan2 jang sakit dan 

luka2 itu adalah persetudjuan perta 
ma jang tertjapai sedjak bulan De- 

cember tahun 1951, jaitu ketika para 
perunding | kedua pihak di Korea 
memperoleh persetudjuan . mengenai 
penentuan garis demarkasi. Oleh se 
bab itu, persetudjuan jang ditanda- 

tangani di Panmunjom. pada hari 
Sabtu ini oleh kalangan2 resmi “di 
London dianggap 
bah 'harapan”, lebih2 karena 

RRT/Korea-Utara segera tlh meng- 
usulkan » supaja perundingan2 gentja 

tan sendjata jang lengkap dimulai la 
gi. (Antara). 

pihak 

OTTO RONDONUWU, pengusul 

perwakilan Indonesia di Moskow ta 

hun ini djuga, menerangkan kepada 

Antara” bahwa ia sangat gembira 

atas keterangan Menteri Luar Negeri 

Mukarto jang. menjatakan, bahwa 

putusan parlemen itu harus ditunduki   tif”, dan bahwa harus diadakan persiapan 
e & JDjurubitjara kementerian luar ne- | persiapan supaja pembukaan perwa- 

yag 

al Pengusui stir 
mg "Dan Pengadilan"“'Mem- —— 

ut ebebasan Melakukan Tugas- | nja.... Reorganisasi 
Pertahanan Dan 

Di SU 

. Dipertje 

Lir. Wilopo dalan rapat pleno tertutup parlemen 
mengenai penjelesaian 

eri Prawoto Mangkusasmito da 

212 djam, maka ketua DP! , mr, 

Dalam rapat tertutup DPR pa- 
April 1953, mente- 

: memberi 
kan keterangan dan  pendjelasan 

pemerintah da- 
lam hal menjelesaikan peristiwa 

.. Dalam keterangan pemerintah 
itu, antara lain: pemerintah: telah 

mempertjepat pengusutan peristi- 

sangat menam- | 

pertama mosi jang minta dibukanja | 

    

Kementerian 

Angkatan Darat 
“—. 

menteri ertahar 

    

hadir djuga dalam r: 1 

rapat pleno itu sek 

pahnja dimuka PBB. Hammarskjoeld diperk 
Sekdjen. jang lama 
Dalam tepuk tang: 
Hamm & 
kah dj £ 
Ketua $ Umum, Lester 
Pearson. “2g 2 

Dalam kata sambutannja, Les- 
ter Pearson mendjandjikan ban- 
tuan PBB kepada. Hammarsk- 

            
    

8 kan perdamaian dan kemadi 
Wakil Perantjis, Henri Hoppenot, 
menjatakan  (harapannja “bahwa 
pertemuan Timur dan Barat jo. 
akan terdjadi disekitar nama 
Hiammarskjoeld akan merzpakan 
pendahuluan bagi zaman dimana 
terdapat persesuaian antara bang 
sa2. : 

Sesudah diambil sumpahnja, Ham 
marskjoeld katakan bahwa “ia ber 
pendapat bahwa tugasnja itu adalah 
tugas pendamai serta tingkah laku 
jang didasarkan kenjataan2 “dan jg. 

  

— Dag Hammarskjoeld — 

kesemuanja itu didasarkan pula ke- 
pada penghormatan hukum2 jang 
membangun peradaban manusia, 
serta pemakaian jang taat-dari per- 
aturan2 dan prinsip2 jang dimuat 
dalam Piagam PBB. 

Dia ingatkan, bahwa PBB lahir 
dari penderitaan jang dialami pada 
peperangan jang baru lalu, dan bah 
wa PBB telah mempersatukan mere 
ka jang berdjuang menentang penin 
dasan dengan kerdja sama, jang se 
harusnja tetap ada guna memeliha- 
ra perdamaian dunia. 1 

- Hammarskjoeld kemudian men-si 
tir kata2 seorang penjair Swedia jg. 
mengatakan, bahwa ,,do'a jang ter- 
besar dari manusia tidaklah minta 
kemenangan tetapi meminta perda- 
maian.” 

Dikatakan seterusnja bahwa ia 
mempertjajaistiap2 orang akan mem 
punjai pengertian terhadap apa2 jg 
nantinja-dia utjapkan, dan bahwa ia 
mengharapkan sungguh2 untuk da- 
pat menerima segala soal dengan 
hati jang terbuka. 
Kemudian ia mengachiri utjapan2 

djawab besar jang diberikannja ke- 
padanja,  diterimanja dengan rasa 
rendah diri dan dengan menggtahui 
batas2 kemampuan jang ada pada 
nja. (Antara.) : 

aa 

PERSETUDJUAN . BARTER 
PAKISTAN/ DJERRMAN 

BARAT.“ 
Pakistan pada hari Djum'at telah 

mengadakan persetudjuan barter de 
ngan kongsi Bickenbach & Co. dari 
Djerman Barat. Menurut  persetu 

- djuan tsb, Pakistan akan menerima 
gandum Argentina sebanjak 25.900 
ton dan akan memberikan 35.000 
baal.jute. & 

Karena Perlu 
Persendjataan 

Rakjat Djerman Ketimpa 
Beban Padjak Jg. Berat 

Harian ,Ncues Deuntschland” da- 
ri Berlin Timur dalam karangannja 
berkepala ,,Membuat meriam, seha- 
rusnja mentega” mengemukakan be 
berapa kenjataan2 jg menggambar- 
kan makin merosotnja taraf hidup 
rakjat di Djerman Barat. Dikata- 
kannja, bahwa tiap keluarga di 
Djerman Barat riap tahunnja mem- 
bajar padjak sebanjak 730 mark un 
tuk persiapan “perang dan untuk 
membiajai pasukan2 pendudukan di 
Djerman Barat. 

Nilai upah sebenarnja sangat me 
rosot. Pa di “pelabuhan2 
Hamburg. dan men upah sebe- 
narnja merosot dengan 

1 
$ 

Reformasi Staf, || 

  

       
kan kepada Sidang Umum oleh 

joeid dalam usaha2nja: mendapat- | 
it: 

nja dengan kata2 bahwa tanggung 

|kan. satu peristiwa membahajakan ketenteraman Ne | rat tjuku 

4 

  

tawanan-tawanan 

  

ih 

Pemili 
IPeriwai Mn 

kan Kedudukan Dan Mobil 
“Utk Propaganda 

i Sasaran Koperasi Mendjad 

umum jad. diko 

Baik kalangan 

hak lain, sampai sekarang 
nja tindakan2. : 

sing2 untuk memperoleh 

sesuatu. pihak, umpamanja 
partai merasa dihina oleh 

an akan mendjadi perkara 

da sesuatu partai timbul 

keamanan mendjadi 

dak. 

  
Sebuah kamp PBB, jane merdjadi markas besar 
“jang mengadakan perundingan dengan pihak (| lagi, setelah diterima berita 

wa bara 

  

SEMENTARA PARTAI politik sekarang 
lai mengadakan ren? persiapan 'antuk 

'kabupaten, kewedana 
ta2 ketjamatan jang “agak, aman didalam wilajah Djawa Barat. pemerintah propinsi, 
tentara telah menerima kabar2, bahw 
mikian panasnja sehingga m i 
ngan2 jang tidak diharapkan. Ketjuali pengumuman 
kan oleh Pelaksanaan Kekuasaan Militer Tjiandjur, jang rapkan supaja partai2 politik djangan menjinggung perasaan2 ah” tida 

Dari kalangan polisi “propinsi 
didapat keterangan, bahwa 
tai2 politik bebas untuk mempro 
pagandakan haluan politiknja ma 

ruh dalam pemilihan umum. jang 
akan datang itu. Tapi kalau ada 

lainnja, dan mendakwakan peng 
binaan itu, maka keadaan demiki 

jaitu perkara ,laster atau smaad”. 
Lagi pula kalau karena propagan 

tan atau pentjulikan, pendeknja 

terganggu, maka djuga polisi harus bertin- 

Dalam kalangan para pegawai 
negeri, jang tidak memasuki 
suatu partai politik, timbul peral Mengenai su 
saan kuatir kalau2 para' pegawai |bukan-res 
negeri jang mendjadi anggota par 
tai politik terus-menerus me $ 
nakan kedudukannja untuk men |dan 
dapat pengaruh besar-bagi par B 

  

  

  

      

  

1 $ 

   

tawaran pihak 
perang jang sakit dan luka-luka. 

F3 

  

mum 
Anggota 

artai ? 

mpanje 
ahkan sampai 

  

belum didapat keterangan tentang 

tainja. 
par- | diketahui 

gunakan 
penga- |untuk 

nja djuga. 

Suatu |gang mob 
partai dah diketahui 

Juannja dalam 
djuga, Demikian suara2 

partai politik. 
bahwa merekapun 
nja menga 
pemilihan 
ngan 

Pi 3 

keribu pada 
nggap penting 
umum itu, 

negara. 

rupakan 
sej partai2. 

objek 

mi tapi ti 
warna politik 

apat 

Kooi1 

       

    
   

Koperasi 

  

   

Diterimanja 

patnja, bahwa dapat 

Indonesia 2 un ini djuga, tidak akan 

tidak “menghendaki 
perganfian pemerintahan, 
menurut pahamnja, 

jang 

   

gara sendiri. 

  

   

to mengemukakan pendirian 

buka setjepat mungkin satu 

kan apapun dalam kabinet. 

dutaan besar' tersebut lebih 

dirian ini, menurut pendapat 

rintah kepada parlemen.-         304 rata2, 
bila dibandingkar Idi th. 1951 jl. 

1 (Antara) 

Ditunggu Sikap. Kabinet 
kilan itu dapat — 

x 
Tetapi disamping itu, menurut Ron 

donuwu, hakekatnja parlemen masih 
menunggu dan menghendaki ketera 
ngan bagaimana sikap kabinet terha 
dap persetudjuan parlemen atas mo 
si tsb,, karena pada ketika mengha- 
dapi  pembitjaraannja  diparlemen, 
Menteri Luar Negeri telah menye- 
rahkan persoalannja kepada kabi- 
net. 

tara). 

Mendjawab pertanjaan, 
wu menerangkan, 

nam, mosi S. 
pembentukan DPR Daerah 
si (Manai Sophiaan tentang pemben | si: 
tukan Panitia Negara guna mereorga | berdasar pada 
niseer Kementerian Pertahanan dan | lar dan persetud 

jaitu .dibekukan | tjapai antara misi ters Angkatan Perang, 

Monon ut 3 
' donuwu Met klan ? TN 

Akibatkan Krisis 
“Kabinet 

  

am ra mengemukakan nana pengaruh 
nerimaan mosi Rondonuwu tentang pembukaan perwakilan 

di Moskow dalam ta- | berbedaan2 
akibatkan krisis kabinet, oleh ka- 
rena diketahuinja, bahwa bebera- 
pa Ani besar. a.l. Masjumi dan 

akan merupa 

Pemerintah tentu memperhati- |umum itu 
kan sepenuhnja pernjataan par- 
lementer baru? ini dan mengingat 

     

Atas pertanjaan selandjutnja, apa 
kah Wakil Perdana Menteri Prawo 

rintah dalam debat parlementer me 
ngenai mosi Rondonuwu karena di- 
dalam kabinet tidak ada persesuaian 
paham mengenai soal tersebut, Men 
teri Mononutu mendjawab, bahwa tu | £ 
'gas Menteri Luar Negeri dioper oleh | Pe 
Wakil Perdana Menteri, sekali? tidak 
'disebabkan “karena tidak. adanja ke 
bulatan pikiran dalam kabinet. pem 
Dengan tegas Menteri Mononutu 

mengemukakan, bahwa dasar kebi- EA 
djaksanaan luar negeri untuk mem-| Demikian 

an besar di Moskow, tidak menimbril 

pemerintah berpendapat, bahwa pe- 
netapan waktu untuk pembukaan ke 

terletak pada tugas eksekutip dan pen 

rintah lebih erat hubungannja dengan 
unsur2 politik umum daripada kebi 
djaksanaan politik oleh. kabinet un 
tuk. mengemukakan pendirian pems 

Demikian 
Menteri Penerangan: Mononutu. 

Rondonu:- | 
bahwa mosinj 

dak akan mungkin mempunjai nasib 
seperti mosi Natsir pada permulaan 
tahun 1950 tentang pengakuan Viet | c 

Hadikusumo tentang | gura 
dan mo | 

   

” entar 1 
Ron-|umum itu aka 

€sa. 

wa sebagaim 
keadaan 
dimana 
J 
fitik, demikian 
1 gerakan koperasi, 

karena ' 
pe- 

cs 
umum itu 
djuga dalam 

Dalam kea 
koperasi. 
daan mas 

meng- 

rena 

suatu 

1282 | Nitisumantri. 
Ia menjatakan, 

dapat | koordinasi 

muruhnja ngaruh 

dengan sendi 
hadap koperasi. 

politik 
lapangan ko 
sar kemungkinan dalam 
koperasi itu: timbul 
pendeknja 

akan suatu objek u 
pat pere 

ehingga 
bawa. kesukaran 

kibatnja 

peme- 

rdinasi 

djibnja tiap 
anggauta koperasi 

milikan umum menurut 
nja masing2, 
rapkan, su 

ilihan 
pai merusak orga 
diri. . 

- 

keduta! Antara” di 

nja Kn ULUS 
Baru-baru 

dopo 
Penilik Pendidikan 

J 

banjak Kartosuro, 

peme-|lah diberikan idjazah 
orang jg lulus 

s 
22 orang. 
Dalam pemberian idjazah 

hadlir djuga bapak Wedono, 
(An Kepolisian dan Kepala-kep 

watan setempat. 

      
3 

(tidak dilaksanak: L 
Rondonuwu memp 

|jaitu sampai tanggal 
unjat batas 

31/12 jad. 

pertanjaan apakah 
pendapatnja pihak Sovjet Unie 

mengharapkan i 
a 

d 

  ja ti 

  

lekasnj 
embuk akilan dengan 

| sia, onuw 
ngiriman 

juan jang 
ebut 

'dari para delegasi PBB | 
Utara. Tampak kesibukan | 

ra untuk mengembalikan 

UDJIAN K.P.U. 
, i bertempat di p 

w 

                                    

PBB | 

                               
    

Partai Guna- 
Negara 

« 

an Pengaruh 

sudah ada jang mu- 

jang dikeluar 
mengha 

daripada itu sudah 
pula adanja para pega 

Wal-negeri-anggota-partai jg meng 
kesempatan2 - berturnee 

menghadliri rapat2. partai 
Pegawai-negeri-anggo- 

ta-partai jang kebetulan meme- 
il negara. sekarang 

Organisasi koperasi akan : - 

ara2 dari kalangan 
dak membawa 

dapat dikemukakan 
itisumantri, ketua Ba 

Djawa 

mantri menerangkan, bah 
ana halnja dengan 

di kantor2' pemerintah, 
ada sedjumlah pegawai2 | Saja 

jang mendjadi anggota partai2 po 
ian pun keadaan da 

sehingga 
pemilihan 

mungkin akan terasa 

a jg biasa, 
paham politik antara 

anggota koperasi tidak 
bulkan sesuatu pergeseran, ka 

j para anggota hanja 
tu, : ialah kemadjuan bersama 

i organisasi koperasi itu, kata 

bahwa Badan 
Koperasi Djawa- Ba 

p. memahami betapa ge 
pemilihan 

masjarakat | 
dirinja djuga ter | 

Dikuatirkannja, bahwa djika par- 3 
: i hati2 memasuki| Bara 7 

perasi. maka sangat be- 3 

lapangan 
ntjangan2 

gerakan Kan itu akan 

utan pengaruh: partai? po-, 
: akan mem 2 

kepada pertumbu- 
han koperasi itu selandjutnja di de-l-yf, 

Koperasi Dja- 
endapat, bahwa sewa 

warga-negara, dus dju- 
turut dalam 

haluart- 
tapi sangat menghu- 
meluapnja semangat 
m itu djangan sam- 
nisasi koperasi sen' 

keterangan2 ig didapat : 
ari kalangan netral. k 

' Masjarakat te: 
kepada 18 

udjian K.P.U. bag 
A, sedang pengikut eluruhnjar a. 

Mengenai Mosi Ron 
an), ' karena mosi 

aktu 

menurut 
telah 

a saling 
Indone 

u mendjawab, bahwa 
iri misi Pa- 

telah ter 
dengan pi 

  

  

suj 
umum  mengguna 

ikan mobilnja itupun untuk 'keper 
urusan partainja. 

kalangan res 
mi, jang tidak memasuki sesuatu 

Perlu didjelaskan, 

umum 

adanja 
asal dja 

an 
da 

“wakil | 
2g Dia- 

Iaerah Bojolali Tampak 

djalan menudju ke 

ir2 
  

    

   

  

   

   

  

  

   

      

' sel r 

        
      

jan: ket 
NA ia mas 

unjai tenaga raksasa 

tahnj r 
djanja 

mungkinan: Dinas 1 
Isibuk mengadakan penjelidikan 

dan bahan? guna memberi 

memudahkan. pengungsian penduduk 
bila achirnja kemurkaan Gn Merapi 
mentjapai klimaxnja jang maha seru. 
Orang tak mau terulang mengalami 
bentjana th.. 1930... Dalam keadaan 
jang serba membahajakan demikian 

lini, surat2 kabar pun tak ketingga- 
lan ikut ,.meramaikan” suasana ma 
sjarakat dengan berita2 jang hebat2, 
serem2 serta hangat aktuil mengenai 
Gn Merapi. Aneka berita silih ber 
ganti memenuhi halaman2 sebagai 
sbig news”, para wartawan berebu- 
tan mentjari primeur, berita istimewa 
mengenai Merapi. 
Oleh karenanja perhatian segenap 

rakjat Djawa Tengah tertumpah me 
nudju ke Puntjak Merapi jang: tinggi 
mendjulang setinggi 2911 meter itu. 
Pandangan masjarakat seluruh Djawa 

Muntilan dan Bojolali, jang diang- 
gap mendjadi tempat sasaran pertama 
|dari kemarahan Merapi bila sampai 
meletus. 

Tapi setelah melihat keadaan rak 
jat didaerah Bojolali pagi itu, agak 
tenanglah hati saja: lenjaplah sedje 
uak gambaran bahaja Merapi jang 
belakangan mempengaruhi djiwa pi 
'kiran saja: rakjat ) 
anak. gembala ria menjanji himbauan 
pagi, tiada terbajang sedikit pun ke 
tjemasan: Sedang didepan djauh Gn 
Merapi masih tegak. kokoh mengukir 
'Tangit dengan bentukrja jang gagah 
perkasa. Melihat itu semua bertanja 
lah dalam hati saja: ,,Apakah rakiat 

, 

1 5 di memang tidak tahu adanja bahaja 2 at desa. Dan se- 
agi kumandang pemilihan 

n sampai djuga ke 

mengantjam? Ataukah karena me- 
mang mereka jakin bahwa Merapi 
tak akan membahajakan mereka? 
Ataukah .memang mereka sudah pa 
srah nasib”? Apakah ini fatalisme?” 

Entah, tak kuasa saja mendjawab. 
Itulah maka achirnja saja putuskan: 

sampai kedekat puntjaknja. Saja akan 
berdiam beberapa hari bersama2 rak 

  
g Pradja Su | 
ikirkan Keselamatan Rakjat 

engungsian Kalau Perlu— 

ANDANGAN PAGI 1TU sangat indahnja: 
Bojotali. sudah mulai 

s» ke pasar, sedang meng gembala kerbau 
ala ketjil bersorak gembira sambil men 

asap putih mengepul 

erapi jang pada tahun 1930 
h menggegerkan rakjat daerah 

n: Gn Merapi jang waktu mur 
ka 23 tahun jl telah meminta kor- 
t ya ribuan rakjat. Dan setelah 

a 23 tahun tadi, kini 
i Gn Merapi meminta perha 

i Merapi menggugah rak- 
gatkan, bahwa sebenar 

“bisa mengamuk lagi. Ia 

1 
Kembali kini Norati 

n lava dan mengguntur 

an perhatian rakjat Djawa Te- 
terutama dikalangan pemerin 
benar2 tergugah oleh beker 
Merapi. Segera persiapan2 di 

adakan untul ' menghadapi segala ke 
Gunung Berapi 

dan 
pengawasan, sedang pamong prodjo 
tjantjut. taliwotndo menjediakan alat? 

bantuan 
pada rakjat djika terdjadi keadaan 
darurat. Djalan2 diperbaiki, djemba 

Itan2 jang sudah ada diperkokoh, jg 
belum ada dibangunkan dengan djem 
batan2 darurat, satu dan lain guna 

Tengah. terutama tertudju kedaerah. 

tenang bekerdja, 

akan mendaki lereng Merapi" 

  

Tenang — Segala Persiapan Diambil Utk Melantjarkan 
Laporan Gunung Diberikan Dgne Radio-Telephonie 
h: Wartawan Kita Sendi 

banjak orang p 
bernjanji ria m 

jat desa didekat tempat jg. ,,diang- 
gap” berbahaja. ini, sekedar untuk 
mendapat djawaban atas pertanjaan2 
hati saja tadi dan seterusnja untuk 
saja sadjikan kepada pembatja2 ,,Sua 
ra Merdeka” sekalian: Apa2 dari Me 
rapi. 
- Dan pagi itu hari Sabtu tanggal 10 
April jeep ,,press” saja meluntjur me 
nudju ke Bojolali, start-pos saja jang 
pertama untuk memulai perdjalanan 
ini. 

Terlalu dibesar2kan, 
Oleh bapak bupati Bojolali keda 

tangan saja disambut dengan ramah 
dan diberi pertolongan setjukupnja. 
Keheran2an saja tentang ketenangan 
penduduk didaerah jang semula saja 
anggap dalam bahaja-ini pun segera 
saja njatakan kepada bapak Bupati. 
Beliau dengan tersenjum mendjawab: 
Mengapa oleh .,orang2 koran” ke 

adaan Merapi agak terlalu dibesar?- 
kan. Betul Merapi kini memang me 
nundjukkan kegiatannja, tetapi meni 
lik gelagatnja, belum begitu kritik 
hingga perlu  mentjemaskan pendu- 
duk.” Seterusnja diterangkan, bahwa 
kalau ditindjau dari pengalaman pe 
letusan "Merapi dalam achir tahun 
1930, maka keadaan Merapi seka- 
rang ini boleh dikata belum seberapa 
mengchawatirkan. Hal ini bisa dili- 
hat dengan perbandingan adanja ge 
taran2 jang terasa. 

Menurut keterangan drs. De Neve 
kepala Dinas Gunung Berapi dalam 
bulan Djaniari 1930 mula2 terasa 
getaran 180 kali, Februari 400 kali, 
Maret sampai Agustus 1300 kali, Sep 
tember 500 kali, Oktober 800 kali, 
Nopember 2000 kali dan achirnja 
meletuslah Gn Merapi mendjelang 
menutup tahun 1930. 

Sedangkan menurut tjatatan seka- 
rang “ini, dalam bulan Pebruari il. 
hanja tertjatat getaran 200 kali. Dja 
di kalau menurut perhitungan penga 
laman dalam 1930 dulu, dimana se 
belum meletus lebih dulu harus te 
rasa terdjadinja getaran2 jang hebat 
dan bertubi (2000 kali), maka semen 
tara ini keadaan Merapi belumlah be 
gitu genting. 

Menurut tjatatan terachir, lebar 
»glijbaan” (lunturan) lava sekarang 
sudah ada 100 meter, jang berarti 
1/3 dari luas puntjak Merapi, sedang 
djarak menurunija sudah sedjauh 
600 meter masuk-dalam djurang Apu. 
Menilik keadaan jang demikian ini 
memang keadaan Merapi sebenarnja 
tak begitu kritiek sebagaimana jang 
digambarkan kebanjakan orang, jang 
masih tjemas akan pengalaman dim. 
bentjana Merapi ditahun 1930 dulu. 
Namun demikian kini persiapan? te- 
lah dilakukan lebih seksama. Di Krin 
djing, Ngepos, Selo, Plawangan, Ba 
badan, telah ditempatkan pengawas2 
jang seterusnja berhubungan dengan 
Muntilan, Bojolali terus Jogja dengan 
alat? radio telephoni pada djam2 ter 
tentu. Dengan melalui radio-telepho 
nie tadr pun diberikan laporan tiap 
harinja mengenai keadaan Gn Mera 
pi.   

  

                

  

di Djerman Barat. 

aY1S 

suatu “konperensi 

      

»NCNA” hari Sap 
abarkan, bahwa 7 orang 

is jang baru2 ini telah 
n di Korea Utara telah 

an terima kasihnja ter 
pemerintah Korea Utara 

lah memperlakukan mere- 
1 kemanusiaan sela 

mereka ditahan. - 
Orang Inggris tadi menjatakan 
jan dalam keterangannja dimu 

pers di Pyongyang. Mereka itu 
dalah, kapten: Vyvyan Holt bekas 

ri (?) Inggris di Seoul, Norman 
On sekretaris: pertama dari legasi 
di Seoul. George Blake wakil konsul 

di Seoul, Philipp Dean Henna 
harian Inggris. ,/Observer”, Thomas 

Uinlan seorang, missi katholik. Lord 
terbert 

K.B. RRT 

                

  

  
Arthur kepala Bala Kesela 

matan Inggris di Seoul dan “Alfard 
per misi agama. (Antara). 

  
: 

& 
1 

   

nuwu 
hak Sovjet 3 tahun jang lalu, begitu 
pula berdasar atas keterangan? jg 
didapatnja dari kalangan diplomatik 
(dari negara2 Eropah Timur jang ada 
di Eropah Barat pada ketika Rondo 
nuwu mengundjungi Eropah Barat 
sebagai misi parlemen Indonesia pa 
da bulan Djuni 1951, maka ia jakin 
bahwa Sovjetpun menghendaki le- 
kasnja diadakan saling ' pembukaan 
perwakilan diplomatik dengan Indo 
nesia. (Antara). 

  

Komplotan Mata: Di "|Djerman BaratDigalung 
SEDJUMLAH PEDJABAT2 pemerintah di 

nja Sea Orang 
gan komplotan matasmata 

“bersangkutan terdapat Anton Achekermann jang men 
a kementerian luar negeri Djerman' Timur merang 

teri Tuar negeri, menteri keamanan negara Wilhelm 
mn selandjutnja pembesar2 seperti Stahlman, Heiden- 
emikian diumumkan hari Djum'at oleh Hans 

h suatu bagian dari kementerian dalam negeri Djerman 

Djerman Ti- 
kabarnja mempunjai 

jang telah dapat digu- 
Diantara para pembesar Djer- 

menteri, 

Egidi, 

pers. 

Ada sedjumlah orang2 di Djerman 
Barat jang telah ditangkap ketika se 
dang melaksanakan kegiatan? mere 
ka itu. Misalnja dr. Franz Sengen te 
lah ditangkap pada waktu ia meneri 

orang agen Timur. Diantara mereka 
itu ada beberapa orang komunis ser 
ta pula beberapa dan orang2 dari ka 
langan perindustrian. Salah satu di 
antara kalangan perindustrian jang 
ditangkap ialah dr. Friedriech Bran 
senkaemper, jg. tertangkap di Bonn. 
Di Dusseldorf tih. ditangkap Alfred 
pengatjara komunis bernama Alfred' 
Korth. Sama sekali ada 43 perintah 
penangkapan jang telah dikeluarkan. 
Orang2 bersangkutan: mungkin akan 
diadili atas tuduhan penghianatan ter 
hadap negara. 

Menurut keterangan kepala ba 
gian urusan keamanan dari ke- 
menterian dalam negeri Djerman 
Barat, Hans Egidi, seterusnja me- 
aerangkan bahwa komplotan ma 
ta-mata telah ditugaskan untuk 
mengumpulkan keterangan2 me- 
ngenai pelbagai objek2 rahasia 
dilapangan - militer, perekonomi- 
an dan kepolisian. Mereka telah 
berusaha mentjari hubungan de- 
ngan pelbagai perusahaan2 di 
Djerman Barat dan “apabila perlu 
telah menggunakan perusahaan? 
bersangkutan sebagai kedok 'un- 
tuk kegiatan2 mereka. 
Diumumkan pula, bahwa kom- 

plotan jang baru2 ini tertangkap 
tidak mempunjai hubungan  de- 
ngan Naumann dan kawan2-nja 
ataw dengan komplotan2  lainnja 
misalnja  Freikorps Deutsehlarnd 
serta lain2 komplotan Nazi “se- 
perti jang telah berhasil nielolos- 
kan diri dari Breda. 

Achirnja diterangkan oleh Egi 
di, bahwa berkat dibubarkannja 
kegiatan2 mata-mata untuk  ke- 
pentingan Sovjet di Djerman Ba- 
rat telah dapat dilumpuhkan.   

Ipada hari Kemis 

ma sedjumlah 5.000 Mark dari se-|     

ngguh-sungguh 

ri) 

langit bersih membiru Jazuardi, Ditepi' ka- 
ergi ketempat “kerdjanja masing2, 
enjambut mentari pagi. Seorang ! gatjungkan tangannja kearah ,,jeep pers” kami 'jg. pangi. dari Solo menudju Bojolali. Didepan djauh mepdjulang tinggi Gunur Merapi de- alinja. Megah dan indah! Tiada tertutup segumpal awan pun: hanja diatasn | : ke udara. Itulah tanda Gn. Merapi 'sedang beker- ini mendjadi pusat perhatian masjarakat seluruh Djawa Tengah, bah 

1 agak keli- 

  

, 

Disuatu tempat di Djalan The- 
resia Djakarta disendjakala hari 
Djum'at jk, api kebakaran keliha 
tan mendjolak2. Penduduk dise- 
kitarnja jang mendjadi gusar me- 
nelpon Barisan Pemadam Api 
Kotapradja. Kesatuan B.P.A. de- 
ngan segala alat perlengkapan- 
nja tiba. 

Tetapi jang terlihat......... (2). 
Jang terbakar hanja rumah” 
(sarang) tawon diatas pohon, jg 
dibakar orang. 

  

Pendjagaan teliti. 
Sebagai tjontoh dibawah mi saja 

kutipkan laporan dari Selo jang dite 
rima oleh radio-telephonie Bojolali 
pada tanggal 11 April 1953, djam 
08.30. ,,Tgl 10 April Merapi pada 
siang hari banjak tertutup kabut. Gu 
guran jang masuk kali Apu ada 103 
kali. Awan panas tidak ada. Guruh 
terdengar 2 kali. Solfataren abu keli 
hatan tinggi”. Berita radio-telephonie 
demikian ini dikirimkan dengan me 
lalui pemantjar gelombang pendek 
27,2 jang djuga berlaku untuk peman 
tjar2 pendjagaan lainnja. Demikian 
telitinja fihak jang berwadjib mendja 
ga keselamatan rakjat. Seterusnja me 
nurut bapak bupati Bojolali, pada 
hari Sabtu jl. telah diterima bantuan 
dari pemerintah propinsi persediaan2 
untuk persiapan kalau terdjadi ben 
tjang, berupa: 10 ton beras, 3 drum 
minjak tanah dan 2 ton gereh ikan 
asin. Sedang dari pemerintah pusat 
telah dikeluarkan uang biaja 280.000 
rupiah untuk membangun tempat pen 
djagaan Merapi di Selo Djrakah dan 
Plawangan. Semuanja untuk mendja 
ga keselamatan rakjat dari bahaja 
Gn. JMerapi. Tetapi dalam pada ity 
rakjat jang berada didekat tempat 
bahaja ini tetap tinggal tenang, mes 
ki mereka terus menerus mendengar 
guruh bertalu-talu serta melihat lava 
meleleh mengalir ladju sedang kalau 
malam berwarna memerah darah me 
nakutkan. Mengapa mereka tiada ter 
gentar hadapi kemungkinan bentjana 
ini? Besuk saja tijari djawabannja di 
tempat jang 'berbahaja ini sendiri. Sa 
ja akan mendaki lereng Merapi, men 
dekati suara guruh mengguntur! 

Selo, 11 April.. 

  

DEVALUASI MATA UANG 
JUNANI. 

Pemerintah Junan: telah meng 
adakan devaluasi atas mata-uang 
nja (Drachma) dengan akibat, 
bahwa dollar Amerika dan pond- 
sterling Inggeris mendjadi dua ka- 
li lebih tinggi kursnja djika dihi- 
funs dim mata uang Junani. 

Keputusan mengenai devaluasi 
mata uang Junani diumumkan 

oleh menteri 
koordinasi perekonomian Spiro 
Marchegzini. 

PANGERAN AKIHITO Di 
SAN FRANCISCO. 

San Francisco pada hari Sabtu te 
lah dihiasi untuk menerima kundju 
ngan putra mahkota Djepang, pange 
ran Akihito, berumur 19 tahun jang 
untuk pertama kalinja ini mengada 
kan kundjungan ke luar negeri. 

Putra mahkota Akihito menum- 
pang kapal ,,President Wilson” dan 
mengundjungi San Fransisco dalam 
perdjalanannja ke London utk meng 
hadiri upatjara penobatan ratu Eliza 
beth ke II dari Inggris. 

USA Langgar 
Persetudjuan 
USA-PBB 

Panitia bagian Per-undang2an 
dari PBB pada hari Djum'at ka- 
takan bahwa A.S. telah melano- 
gar persetudjuan A.S. dengan 
PBB mengenai kedudukan mar- 
'Kas besar PBB, dengan ditolaknja 
2 orang, jang diundang untuk 
menghadliri sidang Dewan Eko- 
nomi dan Sosial PBB, mengun- 
djungi A.S. 

Asal mula dari kedjadian ini jalah bahwa pada hari Kamis, 
wakil AS. di Dewan Ekonomi 
dan Sosial, James Wadsworth, 
"memberitahukan kepada Dewan, 
bahwa pemerintahnja menolak 
memberi visa dengan alasan? ke- 
amanan kepada Jan Bessau dan 
Mis, Mean Luekok. 

an Bessau adalah ng Perantjis 
jg. mewakili Federasi Ana dari Sa 
rikat2 Buruh dan Mrs. Luckok dari 
Kanada Selaku wakil dari » Women 
Internasional Democratic Federati- 
ons . 

Penolakan pemberian visa oleh A, 
S. ini menjebabakan diadjukannja 
permintaan oleh beberapa negara de 
ngan dipimpin oleh Rusia, kepada Pa 

    

'nitia Per-undang2an PRB supaja ngem 
peladjari sjah tidaknja tindakan peme 
rintah A.S. itu. 
Dalam sebuah memorandum jang meng-analisa persengketaan itu, Pani 

tia Per-undang2an katakan bahwa 2 
orang wakil itu berasal dari organi- 
sasi2 bukan 
oleh PBB, dan jang menurut persetu 
djuan A.S./PBB mengenai 
PBB di A.S., berhak untuk datang 
di atau pergi dari tempat markas be 
sar PBB”. Diterangkan selandjutnja 
bahwa hak ini belum pernah disertai 

pemerintah jang diakui 

kedudukan '   (AFP-Aneta), 

  

dengan sjarat2. (Antara), 
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UNTUK TUAN PUNJA KAPERLUAN 1 
Matjam-matjam : e, la-nyg “9 

8 RADIO Ta aa — 
BESPKEDA-MOTOR Ha 

# SPEDA-BERMOTOR 

200 cc: 
Il Akan Datang: Te 

sala“ 

| FEDURKOPP 

  

  

  Telah Menikah « 

“JL. Adisoejoso 
LANTKKCI SEKAU uagi |Il 
KALAU KAU SUDAH MINUM 
SUSU TUAP BENDERA. 

8: “Djakarta 1 Ka 5 
: 

Pocrwokerto 0 8711953) 

    

    

   

Membutuhkan : Lea 

Tana aan ai Benar PRA a. Seorang Ba YG HOP INI) Cpg mreanjuny “1 , j : $ TU 4 si Le Ta ma AI TON DL Seorang Boommandoer 
1100 ANVW i jang berpengalaman tjukup 1 I St apa he | 
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« Boomklerk Sh 

   

  
Lir unjedupsoy  yejuryeung Pelamaran-pelamaran HANJA DENGAN SURAT, dengan srangkan pendi ikan dan pengala- “—0R KUKU 3 2TX6 lialamati : 2g Laga“ dinatan 12 Semarang. Pelamar-pelamar jang dapat dipertimbangkan akan mendapat panggilan. 
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Pe TERIMA PESENAN) 
“Dealer buat” Sa 

tagegaa ASTRACO daerahnja : 

   
   

    

           

  

   

75SETERAN 
SEMARANG 

Ae ai stnga PE TAK at Dn SA 

| Djangan Putus Pengharapan 
| Mengundjungilah kepada 5 | 

| A. Wahid 
Ka — ASTROLOOG I 

| Njang sudah sepuluh tahun ber- 
' praktek di Indonesia, Hal bisa 
| MENERANGKAN soal Penghi- 

# | dupan, Pertjintaan, Perkawinan, 

IN da Rp3 ti 

  Panitya Pusat Penjelenggara : 
Pendjualan Kendaraan DUMP 

“ Angkatan Perang | 
: (P4 K. D/A. B) 

    

  

      
   

Sortir” 5 PP SEREsAR R3, 2500 000 5 Pn aa ng ES e 3 : N Oa "an "VJ. — SUSU MANIS | Ga SE menata 39 Dibentuk dengan Surat Keputusan Perdana Men- 1 gibagi atas 21 onp sanga 4 Rp. 10— jang bernomor Pagi, djam 9— : , Be 9 P10. sampai dengan 260.000 dan selembar sur: dian terbagi Sa dam 31 000 teri No: 63/P.M./1951 tgl. 17-7-1951 2 Tia tera £ Gap BENDERA lagi atas surat2 undian seperempat 1 R 
-.d 

| Kursus Tertulis: EN | Bai — Ha x h | 

p. 2.50 guna: 
: PENGURUS JAJASAN a 

| 5 29 . . 5. 5 £ Bea 2 PN 
RABI & MONTIR' RADIO “ | | 1 »Dana Bantuan” di Djakarta meme nomnan 

| Didirikan 1941. Banjak para pe- 
| ladjar js. berkemadjuan dan ber- 

pak : 
| Si KEMADJUAN” & . IN PA pu PAT Seni SN 200,2 | 

3 I. Dalam waktu jang singkat akan dimulai pendjualan dari. kendaraan-2 dan alat-2 NI 10, » 10.000, — 100.000, — | 
-a 

: Pi 7 20 » 39 "Eg 5.000,— 3 | 
Pa : Pe vrya "tanignsi NN NG 69, F3 69.000,— BIBIT2 IMPORT an/alat-2 jang telah ta” berguna/ta' dapat dipakai lagi bagi Angkatan Perang). ai MA SOne 2 an Ke FS 000. — 10 Pak BIBIT? KEMBANG dlm. UH. Panitya Pusat Penjelenggara Pendjualan Kendaraan Dump Angkatan Perang telah s , 

SAJURAN dim. 10 warna Rp. 16.- makan: 
Franco Diramah — Pembajaran 

ZAADHANDEL WALRAVEN. 
l TJIMAHI 

   

memunann — i 
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'S.M.P. KARTIJOSO SEMARANG 
  

hadiah besarnja Rp. 1-250.000,— jaitu : 6 
| 1 hadiah dari Rp. 125.000,— Rp. 125.000,— Ke. Pe Na ea ADA TE OOOE 

Djumlah 

: Menerima murid2 baru, tahun peladjaran j.a.d. (Pagi dan 
siang) : : 
Tempat di Gedung SMP. Kartijoso, “Taman Progo atau di 
Progo, INI / 18, Semarang antara djam 3 —5 sore. 
Untuk kelas I dan II harus membawa surat tanda tamatan 
dari S. R. VI th. berikut raport. 
Untuk KI. NIA dan HB. dengan membawa surat2 kete- 
rangan dan raport dari sekolahnja jang dahulu. 
Pendaftaran itu harus disertai. Uang Pangkal Rp. 10, 
SMP. bagian siang membuka kesempatan pula bagi pemu- 
da / pemudi telah bekerdja, jang masih akan memperluas 
pengetahuan mereka. ' 

  

    

  
  

    

Djumlah 2170 hadiah 

: 2 # #surat2 undian dapat diperoleh : , Bekas tenaga2 pedjoang bersendjata” Ill. pada kas2 dan bank2 jang “tersebut dibawah ini, pembajaran k t 2A : P Len napa Ng Kn Na Bah Sana : € TOBANK N.V., Djakarta, Nusantara 25 (di Djakarta- AT Aa ad as anggauta-Z Angkatan Perang(A.D.R.I., lan), Bandung, Makassar, Medan, | INGIN SAKTI, AWAS dan WASPADA ???? A.L.R.L, A.U.R.L.) 5 . 

kota tidak diadakan pendjualan), Bandung, Makassar, Medan, 
: Menado, Padang, Palembang, Semarang, Sibolga, Surabaja, ,Te- : “gal, Telok Betong dan Tjirebon. : 

: DE JAVASCHE BANK di Bandjarmasin, Malang, Pontianak. 
Setjara ,,pengiriman tertjatat” melalui pos, paling banjak 10 su- 
rat undian buat seorang atau se-alamat, hanja dengan pengiri- 
man poswesel kepada Escomptobank N.V. Djakarta, (Posttrom- 
mel 58), Bandung, Makassar, Medan, Menado, Padang, Palem- 
bang. Semarang, Surabaja, Sibolga, Tegal, Telok Betong dan 
Tjirebon. : 

- Untuk tiap2 satu surat-undian penuh atau bahagian dari satu 
surat undian penuh harus dibubuhi Rp. 1— guna bea admini- 
strasi dan pengiriman. 
PEMESANAN HANJA MELULU 
COMPTOBANK N.V. Had 
Djika djumlah surat undian jang disediakan untuk dikirim telah 
habis terbagi semua, maka poswesel jang dikirim sesudah itu 
dapat ditahan untuk undian uang jang berikutnja, tetapi demi- 
kian ini dilakukan menurut pertimbangan Escomptobank N.V. 

Penarikan di Djakarta pada 29 dan 30 MEI 1953 
dihadapan Kantor Notaris R. M. SOEROJO, ketjuali djika tang- 

Rp. 1.250.000.—   
  

Pengurus Kartijoso Semarang 
MENTENG NE ARA   

    

“ Besok: Malam Premiere 
REX 5.00-7.00-9.00 (47 th.) 

George Raft—Peter Lorre 
“Sydney Greenstreet dim. 

Background To Danger" 
Kekerasan, pengchianatan dan ber- 
musahan! Mata? jg. litjin !Berbahaja, 
kerna dia tahu terlalu banjak, dia 
lakukan tugas lelaki den. hati wanita. 
Tjerita Spionage jang mendebarkan ! 

Ini Malam pengh. 5.-7.-0.- II Tu. 
.Yoo Young To Kiss II 

Ini Malam d. m. b. | 
ORION- 5-70 U7Te IN Iv. 

  

PERANG ? Buku: 

Sapta 

Pudjangga 
Petundjuk2/Peladjaran 7 orang Pu- 
djangga utk. mengetahui hal2 

1 sebelum terdjadi, baik mengenai 
diri orang (Microcosm) maupun 
Negara dan Dunia umumnja (Macro- 
cosm). Al: “ Memilih Hari jang ter- 

“Selandjutnja kesempatan untuk membeli kendaraa n-2/alat-2 diberikan pula kepada: la,   erseroan partikelir Warga Negara 
onesia, : ) i 

Badan2 Sosial (diakui oleh Pemerintah) 
Untuk mereka tersebut dalam fatsal H, mengenai 
kas anggauta-2 Angkatan Perang, akan disediakan 
dari Kantor-2 Tjabang B.R.N. di-daerah masing-2. 

bekas. tenaga-2 pedjoang dan be- PADA KANTOR? ES- 
pormulir-2 jang dapat diminta     

  

“DAMAI? 

baik utk Perdjodoan, Pindah, Mendirikan Rumah, Mentiari Nafkah, 
Obat, Djodo dll.:- “ Rasia? akan mengetahui sebelum terdjadi,- “ Ramalan 

Untuk € tersebut dalam fatsal II, mengenai Perseroan partikelir Warga Ne-. 5 Mgureen O' engan Lawford | gara Indonesia dan Badap-2 Sosial, akan disediakan pormulir-2 jang dapat diminta 1 Pn »Kangaroo! (Technicolor) dari: Ketua Panitya Tjabang Penjelenggara Pendjualan Kendaraan Dump Angka- #3 Metronole” 579. 3 ii tan Perang setempat, (Perwira Djawatan Peralatan Angkatan Darat) jang berada di: f apan Ka PER. Bhar Wuoma: Toga Keel (1 S MN an Djakarta, Bandung, Semarang, Surabaja,  Bandjar- f nan dek terdiual habis, Na hadob ata PE di San BNN 3 ea ti tata Tae Kaban 2 2 : | 3 endjelasan-2/keterangan-2 jang bersangkutan dengan permohonan-2 .tersebut di- tidak boleh dianggap sebagai daftar resmi. 
Djagatan ahem (43 th.) atas (tjara pendjualan, dsb.) dapat diminta lebih landjut dari Kepala Kantor Tja- Daftar2 penarikan jang resmi dapat dikirim oleh Escomptobank MENUDIU HONakUk - Ay bang B.R.N. dan Ketua Panitya Tjabang setempat. N.V. dengan pertjuma atas permintaan. : 

Ia Mulai Pendjualan da 2 MEI 1953 

  

Diojobojo jg. tepat benar? dengan keadaan sekarang ini, Ramalan 
Ronggowarsito, jg. "seudjung rambut tidak meleset dgn. kenjataan jg. 
kita alami hari ini- # Ramalan Lauw Phik Un, jg. patut dibuat pedo- 
man:- Konferensi Gaib, jg. harus diketahui oleh setiap orang jg. hi- 
dup dim. dzaman crisis achlak:- “ Pawukon Kijai Sapta Renga jg. 10095 
djitus- “ Sedjarah Indonesia, menurut tjatatan Fahian, jg. lengkap djang- 
kap benar'- “ Astrology dan Horoscope, Kuntii rasianja spj. orang da- pat Hidup Beruntung dim.: Kesehatan, Penghidupan dan Pertjinta- 
an. Dan 1001 matjam pengetahuan? lain jg. sangat penting bagi setiap penduduk di Indonesia ! : 

1 buku ukuran besar mestinja , 
Harga Reclame utk. sementara ,....... 2: 
Luar kota tambah ongkos kirim 10x. 

    
| 1 5 Djakarta, tanggal $ April 1953. - | 

P4 K.D./AP. 
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KETUA 
Baru terima lagi : : 

# Mesia djahit ,GARUDA" . “ Padan Penerbit: 
HNS dari DUA dan EMPAT latji: 

Telah tiba barang baru ea 2 Mesin tulis model standard KWA GIOK DJING 1 : i merk ,ZETA" dari 11” Djl. Kramat 2/4, — KU DUS : 

Berita Keluarga 
|» Bada tanggal 13 —4—1953, ge- |) 
| nap berusia 3 tahun 

R.r. E. ENDANG . | 
SUTJI NOORHAJATI, 

satn2nja putra putri dari Ahnar- 
ham Laitenant Noor Soetomo 

. Amien, ' : 

  

(Persediaan terbatas. i orang hanja 1 buku)   
  

  

  K. Jacobsen ——. 
Aa Arts — 

#"i Tjandi Baru 
@”f(Udjung Kintelan Baru 

Untuk Penjakit Kulit dan Penjakit 

    

Baru sadja kita terima bahan - bahan pakaian dengan model " Strijkijzer .Kroon” 400 Watt | —. 
dan motief serta warna jang terbaru, antara lain 

) UNTUK KAUM WANITA: ! KATOEN LINNEN KEMBANG / POLOS DAN GA Ka Page Gaag TTD MAMA GK BA Dc | Semen, LA (aah Ta LOS DAN GARIS - SERONG. 1 AN ta 
Sr BEP tan Png VOILE MADE IN SWISS ANEKA WARNA. BARU TERBIT : 

Il. PENTING untuk UMUM 

    

    

Super Radio Company N. V. Saw 
7 

Hormat 

  

CITY CONCERN CINEMAS: 
SN apa Ini Malam pengabisan (a. 17 th.) 

Adolphe Menjou — Arthur Franz — Gerald Mohr — 
Marie Windsor — Frank Faylen 

THE SNIPER? ane” 
Besok malam premiere (u. 17 th.) Broderic Crawford — Betty 

Buchler — Richard Kiley — Otto Hulett. 1 H E M Oo B” The coldest Crew since The Killers” Step by Step, .. They keep Coming... “.« Ice-Gold Calm ! Menggetarkan ! 5 
Ini Malam d. m. b. tu 3 th.) 
Rd. Ismail — T. Savity — Tofany 

Ayde Moward — Cassim Abbas. »TERIMALAH LAGUKU“ 
Film Indonesia baru — Bint 

sebuah tjerita—penuh 
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Tjabang Semarang : — Seteran 5. 
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CHIFFON KEMBANG UNTUK KEBAJAK, DASAR-DASAR | PEMILIHAN UMUM SATIJN POLOS ANEKA WARNA. | : | : ANTICREASE LINNEN KEMBANG MADE IN GER- OLEH SOEGONDO. NOTODISOERJO KURSUS2 TERTULIS. . Pe am N juka MANY. ' Secretaris Kantor Pemilihan Jaa 3 ah “1. S.M.P.—2. Megang buku A — 3. Megang buku berpa & : |Memuat soal2 jang penting mengenai pemilihan umum jang perlu, sang — 4. Administrasi Perdagangan/ Perusahaan aa Na OK - UM Ka “diketahui otak Hentai pemilihan umum jang akan datang. ...Bbs. Inggris — 6. Bahasa Indonesia. (Prospectus gratis). KAIN WOOL 1007: MADE IN ENGLAND POLOS / GA | Tebal 92 katja zakformaat. 1 KURSUS2 LISAN : Idem —4 di S. R. Bandjarsari sebelah kanan RIS- ANEKA WARNA. Harga Rp. 4,50 ditambah ongkos kirim 1076 Kantor Air Solos Waktu sore. $ Sa Tatan IMITAS-WOOL POLOS ANEKA WARNA, | Pengambilan sedikitnja 50 mendapat Dog dai C | sa 2 L & WARNA. “ iterbitkan H. PENTING untuk SEKOLAH2 
TRIMA PESANAN: Kartu2 bajaran. — Kartu Nilai. — Idjazah2 

Djuga selain barang-2 tersebut ada terdapat : Kain2 untuk Ke- PERTJETAK AN .POPUL AIR” 
Buku2 kwitansi dsb. —Barang2 tjetakan, sanggup kirim Kain2 untuk | 1T RU |. 1ggu Gordijn polos aneka-warna, dan masih banjak  barang2 lajnnja ' Sur one bada Pn 

i tiontoh2. Djuga dictaat2 jang distencil,  beaja tanggung UR TA. ringan. 
DJUGA SEDIA : GAMBAR2 BLAUWDRUK : ' nana ma 

Silahkan datang berbelandja sekarang djuga, supaja Lae asean 
1. Peta kota Solo. 2. Letterkaart Djawa/Latin. 3. Tum- 16 April 1953 
buh-tumbuhan. 4. Manusia: Ukuran : 65 X 50 cm. 

sampai kehabisan, karena persediaan tidak banjak ! Tr Tanggal : 1 s/d : 
Earganja ? Seperti biasa... ditanggung melawan ! SUSAN YWARD 5 Harga & Rp. 5,— Porto 570. Beli banjak dapat potongan. 

NICOLOR INSTTUUT HASRAT" 

UI 

Ne HA 
Toko SHIEN & Co: - 2. aa 

SURAKARTA BODJONG NO. 25 — SEMARANG. | NP » Wit ong n My Heart” 
(Kepatihan Kulon Gg. V. ) 

PN 
SEP PU Ta 

E
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Ice-cold faces! . 

GRAND 
9T.-9.- 

  

  

  

ang2 Radio dan Bintang2 film bersatu dalam 
berisi Lagu2 Meraju! — Merawan hati, 

Akan datang : Lex. Barker — Brenda Joyce. »TARZAN'S MAGIC FOUNTAIN2 
Tarzan's most desperate adventure ! (u. segaia umur) 

Men ey James Stewart — Arthur Kennedy 

»BEND OF THE RIVER” 
da ... Color by Technicolor! ce Greatness— 3 /Glory—The Fury of the North— West Frontier 

  

   

$ 3 

5 $ 1 
20th. Century Fox film dng. 26 lagu2 2 

.diantanja: 1. Tea For Two 
2. Blue Moon 
3- Pil Walk Alone 
4. With A Song In My Heart. 

  

  : “I- TARATER 
5 Phone: 245 

Rogers 66| S0L0 
Lo Y tas stoten Yyour Fatuee Ywerui Never ee TUM GLaD ABIGaIL Ta GoLv ROY MIL. BE FREE | ABLE TO THANK KECOVERED IS EVIDENCE LN NO TIME, J YOU ENOUGH,ROY/ 

THAT YOUR FATHER WAS AV CRYSTAL/ An, J 
FRAMED IN THAT KARP ' & 5 ea 
GANG BANK KOBBERY, N e 
MI55 KEENE/.KARP'S :. 
CONFESSION CINCHES IT/ A 

aaeanano ani 

    

Pemerintah Daerah Swatantra 
0... Kabupaten Kudus 

Tenaga untuk diangkat sebagai : 
SEER parang D. P.R. D. / D. P. D. Kabupaten 
Kudus (Golongan V/b — W/e). 
Sjarat-sjarat pengangkatan : 

1. Warga Negara onesia, " 
2. Umur setinggi-tingginja 45 tahun, 

   

  

Ini Malam d. m.b. tu. 17 th.)   “ Roy 
  

  

             

  

     
   

  

             

/ THAT'S 
PECIPED SHE DIPNT RIGHT, 
WANT TO MARRY WILE ME, ROY/ TM A 
KOLLIN' STONE 

            

TO THE VALLEY 
F THE ZUMAHOS, 
TRIGGER .. HEYA.. 
THAT WAS CLOSE! 

  
Per Sensatie jang Menggemperkan | 

    

  

Akan datang : Kirk Douglas — Dewey Martin 
Howard Ne TE BIGO” 

ROYAL Ini Malam Premiere (u. 13 th.) 
4.45-7.-9.15 Kirk Douglas — Denwey Martin 

Elzabeth Threatt—Arthur Hunni Cutt 
Howard Heibat— 
Hawk's TH E B l G 5 K An Gempar | 
(DIBAWAH LANGIT JANG LUAS!) Melalui hutan? jang suram dan 
gelap gulita! — Kehulu sungai jg. 

3. Pendidikan untuk djabatan tersebut £ 2 
beridjazah S.M.A, atau jang sederadjat dengan itu, 

4. Pengalaman pekerdjaam untuk djabatan tersebut : . 
- sedikatnja berpengalaman praktijk 10 tahun sebagai pegawai 
Pamong-Pradja dan' Daerah Swatantra. 3 

5. Berbadan sehat jang dibuktikan dengan 
Dokter setempat. "3 1 : 

Surat lamaran disertai riwajat Ppekerdjaan, turunan surat surat 
idjazah, surat-surat keputusan d.I-Idan bagi jang masih bekerdja 

  

    surat keterangan 
NN 4 

ah 
Oo t 

LE AMA SA 
Kemnan es n 

OPR, 1952, KING PEATURES 

— Emas rampokan itu jc 

   

— Djalan ini menudju ke lem-l. 
telah diketemukan kembali 

  

   

belon peruah dipeladjari ! 

  

    

MEI 1953. 

# » 

Druk. VI No. SEA7TNTATTTE, 

    

A.n. 
Swatantra Kabupaten Kudus 

a instansi Pemerintah, misbaarheidsverklaring dari instansi 
sangkutan, harus sudah diterima Oleh Dewan Pemerintah Da- 

cerah Kabupaten Kudus selambat - lambatnja pada tangga 

Kudus, 8 April 1953. 
wan Pemerintah D 

Ketua, 

telah ditangkap dan mengakuinja. : 
— Ajahmu akan segera dimerdekakan, Crystal. 

  

10 

ai 
aerah   (R. SOEKIRDJO REKSOPRODJO) ' |   

  

: pat didjadikan saksi, bahwa ajahimu tidak turut tiampur dalam peran- 
1g pokan Bank, jang dilakukan oleh gerombolan Karp, Nona Ke ene. Karp gail telah memutuskan, 

— Kita tidak lupa mengutjapkan banjak-banjak terima kasih, Roy. 

, 
ang Teng nan -. Ken i sih na 

— Roy, saja girang, bahwa Abi- bah suku bangsa Zumaho, Trig- 
tdak suka gek Hee, hampir sadja 

kawin dengan saja. Saja adalah se- kena. (Seorang jang tidak dikenal 
orang jang selalu bepergian dan ti- melepaskan tembakan kearah Ro- 
dak mempunjai tempat tinggal te- gers). 
tap. — Djangan 

— Itu betul, Willie. Selamat ting- 
gal dan sampai ketemu kembali. 
Dalam pada itu Roy dengan me- 

ngendarai Trigger menerusnja  per- 
djalanannja. 

bergerak, 
kulit putih atau kubunuh engkau. 

ag 

         

orangg     Penuh sensatie! Heibat dan Gempar! 

ROXY 
0 —9.— 

sLarzan's 
Besok Malam 

Premiere ka 

““Iae Ton TAN 

Ini Malam penghabisan (u. segala umur) 
Lex Barker — Brenda Joyce in 

Magic Fountain” 
Chen Yen Yen—Wang Hao : 

en Chu Kuei Mubs, 

 


