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1”, mengabarkan da- 

pada hari Saptu, 
e Tung telah me- 

rini ' semua ang- 
.gota Partai ') Komunis Tiongkok 
supaja mempeladjari sedjarah 
Partai Komunis Sovjet Uni serta 

ingan2 terpilih dari Lenin dan 
dalam waktu 8 bulan. Se- 
Inja Mao ' mengandjurkan, 
“dari bahan2 jang dipela- 

ari itu ditarik pengertian jang 
systematis mengenai hukum2 da- 
sar jang didjadikan pedoman So- 
yjet Uni untuk mentjapai taraf 
industrialisasi jang sekarang ini 
serta perkembangan dilapangan 
kooperasi pertanian. 

  

     

            

Maksud perintah Mao ini menu- 
rut N.C.N.A, ialah untuk dengan 
tjara jang benar mempergunakan 
pengalaman2 Sovjet dalam usaha2 
mentjukupi kebutuhan ekonomi 
RRT dengan mengingat faktor2 chu 
sus jang dimiliki oleh Tiongkok sen- 
diri. 

N.C.N.A.  selandjutnja mengutip 
komentar dalam ,,Harian Rakjat” 
jang berbunji: ,,Sovjet Uni adalah 
guru kita jang paling baik danekita 
harus beladjar dari-padanja”. — (An- 
tara). 

Hamid Korban 
Politik Belanda 
Ketjaman Harian ,,Han- 

delsblad” 

sHANDELSBLAD”  Amster- 
dam dalam komentarnja menge- 
nai putusan Mahkamah Agung 
Indonesia terhadap Hamid a.l. 
katakan, bahwa Hamid ,,setia ke 
pada kepentingan Indonesia”, dan 
bahwa dia adalah ,,korban politik 
Nederland”. Demikian kawat 
Antara” Amsterdam. Menurut 
sk itu, federalisme adalah bentuk 
negara jang paling tepat bagi In- 
donesia, tetapi ini telah mendjadi 
buruk, karena - Belanda mendjadi 
penjokongnja jang jakin. 

Harian itu mentjela ,.penjerahan 
kedaulatan” jang dipertjepat itu, dan 
berpendapat, bahwa" ,,kalau ketika 
itu masa peralihan dipegang teguh, 
maka, dengan kerdja-sama dengan 

orang2 Indonesia guna memperkem- 
bangkan kemerdekaannja, kita akan 
mendapat kesempatan guna mem- 

bersihkan staats-idee (federalisme 
itu) dari. keburukannja”.  . 
.Handelsblad” berpendapat, 

wa federalisme di Indonesia 
di-singkirkan dengan djalan 
»tidak sah”. 

Putusan hukuman atas Hamid di- 
katakannja berat, tetapi selaras de- 
ngan rasa-keadilan bangsa Indone- 

sia. “ Menurut sk. itu, - Indonesia 

menghendaki pengurangan hukuman 
Hamid, tetapi hanja bila Hamid 
mengadjukan permintaan kepada 
Sukarno, hal mana, menurut sk. 
itu, tidak selaras dengan watak ksa- 
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Me 

kepada tiap2 usaha, baik didalam 

otomatis harus menarik kembali 
ke RRT bahan-bahan peperangan, 
terangan Arnold Monenutu, 

Korea sekarang ini. 

Dengan demikian Indonesia akan 
dapat melakukan perdagangan nor 
maal dengan RRT, membarter ka- 
retnja dengan beras dari Tiongkok 
zonder melanggar kewadjiban2 in- 
ternasionalnja. Terdjadinja perdaga- 
ngan demikian dengan RRT di se- 
(but oleh Mononutu suatu kedjadi- 
an jg akan sangat menguntungkan 
pembangunan perekonomian bangsa 
Indonesia. Tetapi dalam pada itu, 
Mononutu menjatakan - kesangsian- 

inja, apakah usaha perdamaian di 
|hari2 belakangan ini dari pihak Ru 
sia dan sekutunja akan mendapat 
sambutan jg baik dari mereka jg te 
lah menetapkan kegiatan perekono- 
miannja pada apa jg disebut orang 
»near-war economy”  (economi jg 
mendekati economi perang) dan me 
reka ini akan tetap berusaha, baik 
di Downingstreet maupun di White 
House, untuk menghindarkan ter- 
tjapainja gentjatan sendjata dan 
achirnja perdamaian di Korea. Te- 
tapi tidak ada satu alasan bagi sia 
papun djuga di Indonesia untuk ber 
pihak pada near-war politisi ini. De 
mikian Mononutu. 

  

EMPAT DAJAK IBAN TER- 
BANG DIATAS DJAKARTA 

Empat orang Dajak Iban, jang 
hari Kemis diterima oleh Presiden 
dan Njonja di Istana, Djum'at pe- 
tang selama - setengah djam (dari 
djam 3.13 sampai 3.45) telah di- 
bawa berputar2 diatas kota Dja- 
karta oleh sebuah pesawat terbang 
dari ' Garuda Indonesian Airways. 
Dalam pesawat itu djuga ikut ter- 
bang Dr. Konijnenberg, Direktur 
GIA, beserta njonja dan beberapa 
orang wartawan. Menurut keterang- 
an orang2 Dajak tsb., mereka gem- 
bira sekali telah diberi kesempatan   
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untuk terbang itu. Mereka 1 ter- 
bang atas undangan Presiden Su- 
karno. Hari Selasa besuk mereka 
akan pergi ke Bandung, djuga de- 
ngan menumpang pesawat terbang. 

BURUH GULA MENGAN- 
TJAM MOGOK 

Perbaikan untuk buruh 
musiman. : 5 

Dari hipak DPP-SBG di Surabaja 
didapat keterangan) bahwa 20 April 
jl. SBG telah memberitahukan ke- 
pada P4D, bahwa SBG akan meng- 
adakan aksi. Aksi itu sifatnja ma- 
sih akan ditetapkan lebih landjut, 
dapat bergelombang, dapat total, 
tetapi akan meliputi seluruh tja- 
bang? SBG di Djawa: dengan lain 
perkataan pemogokan itu sedikitnja   tria dari Hamid. (Antara). akan dilakukan di 45 paberik2 gula. 

  

Perundingan Panmun- 

jom Dimulai Lagi 
Utara Usulkan Penjelesaian Masalah 

Tawanan Perang | 

SIDANG LENGKAP perundingan2 gentjatan sendjata di Ko 

rea pada hari Minggu telah dimulai lagi di Panmunjom setelah 

.recess” selama enam bulan. Dalam perundingan2 ini pihak PBB 

diwakili oleh ketua delegasi djenderal William Harrison, 

kan delegasi Utara diketuai oleh 
pada hari Minggu itu djenderal 

usul jang dimaksudkan untuk menjelesaikan 

perang. 

Usul2 Utara ini ialah: Pertama 
dalam waktu dua bulan sesudah 

persetudjuan 
gentjatan sendjata di Korea ke- 

dua pihak harus mengembalikan 
semua tawanan2 ' perang jang 
menghendaki repatriasi langsung. 

Kedua, dalam waktu satu bu- 
lan setelah selesai repatriasi ta- 
wanan2 ini, kedua pihak mempu- 
njai tanggungdjawab untuk.mengi 
rimkan semua tawanan selebihnja 
jang telah menolak untuk dikem 
balikan langsung kenegeri2 asal 
mereka kepada perlindungan sua- 
tu negara netral jang akan merh- 
punjai tanggungdjawab sepenuh- 

nja atas pengawasan tawanan2 3 
untuk sementara ditempatkan di- 
bawah jurisdiksi negeri. 

Ketiga, dalam waktu 6 bulan 
sesudah hari kedatangan tawanan2 
golongan belakangan ini dinegara 
netral, negara? asal tawanan2 itu 
harus mempunjai kebebasan dan 
kelonggaran2 untuk mengirimkan 
utusan2 kenegara netral guna 
memberi penerangan kepada para 
tawanan, agar menghilangkan ra- 
sa ketjemasan mereka serta mem 
beri keterangan2 tentang segala 
soal lainnja jang bertalian dgn. 
pengembalian para tawanan terse 
but ketanah air mereka. 

Ke-empat, dalam waktu 6 bulan 

ini, para tawanan jang. kemudian 
menjatakan keinginan mereka untuk 

 di-repatriasi “harus diberi faciliteit2 
oleh pembesar2 negara netral jang 
bersangkutan dengan tiada” peng- 
halang2. 

Kelima, djika sesudah batas wak- 
tu 6 bulan ini masih djuga ada ta- 
wanan2 dalam perlindungan negara 
netral, soal mereka akan diserah- 

sedang- 

djenderal Nam Il. Dalam sidang 
Nam HH mengadjukan beberapa 

masalah tawanan2 

litik tingkat tinggi, sebagai termak- 
tub dalam pasal 4 dari naskah per- 

setudjuan gentjatan sendjata. 

Ke-enam, segala perongkosan se- 

lama para tawanan itu berada di- 

negara netral, termasuk ' ongkos2 

perdjalanan kembali ke negara2 ta- 

nah-air mereka, akan dipikul oleh 

negara2 dalam mana tawanan2 itu 

termasuk. Demikian isi usul2 Uta- 

ta, 

Utara tolak Swiss. 

Sehabis perundingan pada hari 
Minggu, ketua delegasi PBB djen- 

deral Harrison menerangkan bahwa 

pihak Utara telah mengeluarkan be- 

berapa pernjataan jang sifatnja ti- 

dak menjetudjui pentjalonan Swiss 

sebagai negara netral. 

Mengenai pasal2 lainnja dari 

usul2 Utara itu, didapat kabar bah- 

wa komando PBB terutama telah 

menentang keras usul jang meng- 

hendaki pemindahan tawanan2 ke- 

luar Korea dengan batas waktu '6 

bulan itu, jang dianggapnja terlalu 

lama untuk menentukan nasib me- 

reka. Sidang di Panmunjom jang di- 

mulai pada djam 14.00 dan berachir 

pada djam 16.21, kemudian ditunda 

hingga hari Senen atas usul" dele- 

gasi PBB. 

Demonstrasi di Seoul. 
Lebih dari seribu “pendudak ibu- 

kota Korea Selatan Seoul pada ha- 

ri Minggu mengadakan demonstrasi 

dimuka kedutaan Amerika dan mar- 

kasbesar Tentara ke-8 sebagai pro- 

tes terhadap perundingan2  perleta- 

kan sendjata. Para demonstran itu 

mengambil sebuah resolusi jang me- 

njerukan persatuan kembali seluruh 
Korea.  Turunan2. dari resolusi ini 

disampaikan kepada presiden Korea 

Selatan Syngman Rhee, panglima 

tentara ke-8 djenderal Taylor, pang- 

lima pasukan2 PBB djenderal Mark 

Clark, dan kepada kepala2 daerah2   kan kepada putusan konperensi po- Serikat. (Antara). 

partai politik di Malaya jaug tcr 
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Usaha Perdamaian Dim Mau-| 
pu Luar PBB Harus Dibantu | 
erdamaian Di Korea Memungkinkan | 

Perdagangan Indonesia-RRT Je Mengun-| 
tungkan: Kata Mononutu N 

| PENGHENTIAN peperangan di Korea wadjib mendapat per 
hatian sepenuhnja dari pemerintah Indonesia dan dimana mang 
kin pemerintah Indonesia seharusnja memberi bantuan sepenuhnja 

maupun diluar PBB, untuk me- 
realiseer perdamaian di Korea ita. Oleh karena gentjatan sendja 
ta sadja di Korea akan mempunjai akibat langsung, bahwa PBB 

resolusinja jg melarang eksport 
diantaranja karet. Demikian ke 

1 Ol duta-besar Indonesia jang baru diang | 
kat untuk Peking, tentang kemungkinan penghentian peperangan di 

  

JKeras-Pakul 
Mau Antjaman Je Diso- 
kong Kekuatan Sendjata 

Senator Styles Bridges  (Repu 
blikan), ketua panitia perbelandja 
an senat, hari Minggu mengusul 
kan suatu rentjana jang terdiri 
3 pasal untuk mengachiri perang 
Korea bila rundingan perletakan 
sendjata di Panmunjom menderi 
ta kegagalan. 

Rentjana Bridges itu adalah se 
bagai berikut: 

1. Blokade angkatan laut terha- 
dap seluruh Tiongkok. : 

2. Membolehkan pesawat? ter- 
bang sekutu membom ' pangkalan2 
diseberang sungai Ydu. 

3. Melakukan pemboman terha- 
dap pusat2 industri dan pelabuhan2 
di RRT dan kalau perlu mengguna 
kan sendjata2 atom. 

Ditambahkannja, bahwa ia menjo 
kong djenderal Mac Arthur jg me- 
ngatakan bahwa suatu antjaman jg 
disokong kekuatan sendjata adalah 
tjukup untuk mengachiri perang 
Korea. (Antara). 

Dato' Onn 
Menuduh 

MCA Hendak Bentuk 
»Propinsi Tiongkok 
Ke-20” Di Malaya 

SUASANA PGLITIK di Mala 
ya hari Minggu mendjadi agak 
gelap, djustru pada waktu kedua 

  

besar, UMNO dan MCA memper 
kukuh rentjananja untuk mentja 
pai kemerdekaan Malaya. UM- 
NO adalah partai terkuat di Ma- 
laya, ialah singkatan dari nama 
»United Malaya National Orga- 
nization”, Organisasi Kebangsaan 
Persatuan Malaya”, sedangkan 
MCA adalah Perhimpunan Tiong 
hoa Malaya. 
“Awan gelap jang mengantjam 

suasana Malaya ini berpusat pada 
pernjataan Dato” Onn bin Jaafar, 
pemimpin ,,Partai Kemerdekaan 
Malaya”, ,/Independence of Mala 
ya Party”, golongan politik jang 
nomor 3 kekuatannja di Malaya. 
Dato' Onn bekas ,,mentri besar” 
(perdana menteri) Djohor, dan be 
kas pemimpin UMNO lama, seka 
rang djadi ,,menteri dalam ne- 
geri”. 

Dato Onn menuduh bahwa 
MCA dan Balai Dagang Tiong- 
hoa ,,berkomplot untuk merobah 
Malaya mendjadi provinsi Tiong- 
kok jang ke-20.” 

MCA tjabang Selangor minta su- 
paja pemerintah bertindak terhadap 
Dato' Onn karena utjapannja jang 
,anti-Tionghoa” ini. Pengurus besar 

MCA sudah menjusun rentjana un- 
tuk berkonperensi di Singapura da- 
lam bulan j.a.d.,” guna mengutuk 
Dato' Onn.: Tetapi Dato” Onn hari 
Minggu menjatakan tak hendak me- 
narik kembali kata2nja tadi, walau- 
pun ia mengatakan bahwa ia bu- 
kannja berbitjara sebagai anggota 
pemerintah federal Malaya - urusan 
dalam negeri, atau sebagai pemim- 
pin ,,Partai Kemerdekaan Malaya”. 
Dibantahnja pula bahwa ia anti-| 
Tionghoa. (Antara). 
  

Miss Universe 
Akan Beladjar Di Uni- 

versitet Helsinki 

NONA ARMI KUUSELA, gadis 
Finlandia jang telah dinjatakan  se- 
bagai ,,wanita tertjantik di seluruh 

dunia” ketika pertandingan ketjanti- 
Ikan internasional di Amerika Seri- 
kat ketika tahun 1952, akan mem- 

peladjari bahasa2 dan keolahragaan 
& kesehatan badan pada Universitet 
Helsinki. Pada waktu ini ia ada di 
Hongkong, sesudah mengundiungi 

sn 

Bridges Mau| 

  

   

  

  Ta Con 
Mobil Tahanan 

F 

jang 
dimana 

Inilah gambar 
hari Sabtu j.., 

Blakang Kebon 
ma sekali, hantjur 

  

- sebuah mobil pengangkut tahanan disimpang empat 
(Semarang). Perhatikan mobil tahanan jang terbalik sa- 

caroserinja sedang roda2nja diatas. Dalam ketjelaka- 
an ini beberapa orang tahanan telah mendapat luka2 hingga perlu di- 

rawat dirumah sakit. 

  

        

  

Penerbit 
Penjelenggara 
Alamat 
Tilpon 

.. 
na 
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Lapangan Politik Telah Kita Kuasai 

  
diambil waktu terdjadinja ketjelakaan ngeri pada 

sebuah truck militer telah bertubrukan dengan 
dil. Dr. Diawa — 

(Foto: ,,Suara Merdeka”) 

  

land 

“...MENGENAI KEGIATAN2 

nerangkan, 

mengherankan. Menteri 

Dalam hubungan ini Mononutu 
mengemukakan tuntutan pengi- 

kut2 RMS, agar supaja mereka 

dipindahkan ke Barat dan 

selandjutnja bahwa di Irian Ba- 
rat tetap berdiam Manusama dan 
Wairisal (menurut kabar2 Belan- 

da kedua orang ini ditahan disa- 
na, Red.), sedangkan baru? 'ini 
diperairan Ambon disinjalir' ka- 
pal2 selam jang rupanja mempu- 

njai hubungan dengan di n 

kepulauan tsb., perti jang 
umumkan oleh Biro 
KSAD baru2 ini. Mereka, Kk: 
Menteri Mononutu selandju:nia, 
jang- telah bosan dengan 'per- 
djuangan Irian Barat Kita,“ kira- 
nja djangan melupakan, bahwa 

pada suatu waktu jang tertentu, 
bukan tidak mungkin Irian Barat 

ini akan mendjadi bahaja jang 

ty seluruh batas 

Timur R.I. Demikian Mononutu. 

    

  

njata bagi securi 

Memperingati RMS tiga tahun. 
Seterusnja ,,Antara”  Amster- 

dam kabarkan, hari Sabtu :jl. 

kira2 hanja sepertiga dari 

ruangan ,,Houtrusthal” di Den 

| Haag diisi oleh Lk. 1.200 hadirin, 
antaranja 500 orang berasal 
KNIL Ambon, ketika disitu di- 

adakan peringatan ulang-tahun 
ketiga dari jang diseleng- 

garakan oleh ,,Door de eecuwen 

Trouw”, dimana berbitjara a.l. 

tiga anggauta parlemen, dua 

orang professor, njonja  Lokollo 

dan orang2 lainnja dari kalangan 

mereka jang telah menjatakan 

solidair dengan ,,perdjuangan 

Ambon”. 

Orkes jang dimainkan . oleh 

orang2? memakai kemedja tentara 

Amerika memperdengarkan Jla- 

gu2 Ambon... Ruangan dihiasi 

dengan bendera2 banjak negeri 

|asing, a.l. djuga bendera Sovjet. 

Tulisan2 didinding a.l. berbunji: 

Keadilan bagi Ambon”, Bebas- 

kan Manusama dan Wairisal un- 

tuk dapat membela hak2 Ambon 

di Nederland dan luar negeri”. 

“Para pembitjara umumnja 

mentjela kejalaian ” Nederland 

mengenai hak2 Ambon sebagai 
akibat persetudjuan ' KMB, dan 

menuntut pengembalian hak Am- 

bon dan pengembalian kehorma- 

tan Nederland. f 

Suasana agak “adem' karena 

kurangnja jang hadir terutama. 

Kongres Crams., 
Dalam pada itu dalam kongres 

Crams di Den Haag, jang di- 

hadiri oleh 1.500 orang berasal 

Ambon, “ Pelhaupessy menerang- 
kan, bahwa tudjuan organisasi- 

nja jang terpenting ialah untuk 

dapat pergi ke Irian Barat. Dika- 

takannja, kalau mereka bisa di 

Irian Barat maka segala ke- 

mungkinan ada pada kita untuk 

bertindak pada suatu saat. ber- 

sedjarah nanti guna . membela 

hak dan kebebasan sagudara2 kita 

dan bangsa2 Indonesia dan mem- 

beri sumbangan kita untuk ke- 
merdekaan”. Ia tjela beleid per-     Filipina. 

ke Finlandia 
"Amerika. 

melalui ' Tokyo 

DJURUBITJARA /T.T. VII 
dalam konperensi pers Sabtu pagi 
jl. menerangkan, bahwa komando 
T.T. VII menjesalkan  adanja 
apa jang disebut ,,peruntjingan 
di Makale”. Dikatakan, kini telah 
diperoleh bukti2 bahwa apa jang 
terdjadi di Makale itu bukanlah 
Soal peruntjingan agama dan bu- 
kan pula peruntjingan antara 
suku. 

Dikatakan, bahwa peristiwa di 
Makale hanjalah suatu akibat 
dari kedjadian2 sebelumnja da- 
lam kader tindakan2 jang telah   Dari Hongkong ia pulang 

&!|nudju Nederland. 

Peristiwa Makale 

wakilan2 RMS. jang hanja me- 

Sorenja Lk. 150 orang RMS 

diambil oleh Kapten Andi Sosse, 
komandan batalion 720. 

Dalam hubungan ini dibukti- 
kan oleh Kapten Rahasia, bah- 
wa didalam pasukan Frans Ka- 
rangan terdapat anak buah dari 
suku Bugis dan Makassar jang 
beragama Islam. Sebagai diketa- 
hui, Andi Sosse serta anak buah- 
nja jang tertinggal adalah berasal 
dari suku Duri jang beragama 
Islam, sedang Frans Karangan 

dkk adalah ragama Keristen. 
Oleh adanja suku2 Bugis dan Ma 
kassar jang beragama Islam dan   

rian Barat 
Merupakan Bahaja 
Selama Masih Diduduki Oleh Be- 

a — Kata Mononutu 

gerakan RMS 
achir2 ini Menteri Penerangan A. Mononutu atas pertanjaan ,,Antara” me- 

bahwa gerakan2 tsb. jang rupanja tidak dapat dilarang oleh 
pemerintah negara sahabat Indonesia, jaitu pemerintah Belanda, tidaklah 

Monunutu menganggap, bahwa gerakan separa- 
tisme RMS sama sekali belum dimusnakan, seperti jang sering dianggap 
orang, dan bahwa anasis2 jang berdiam dinegeri Belanda dan djuga di 
Irian Barat, tetap menghidupkan gerakan tsb. dibatas Timur negara 

kita. Kata Mononutu, selama Irian Barat diduduki oleh Belanda, maka 
security (keamanan) batas2 Timur Rt akan tetap labiel. 

  
  

maa PSN sa 

dinegeri Belanda pada 

Mari Berunding 
Dengan Tidak Adjukan 
Sjarat2 Jg Tak Mungkin 

Dapat Diterima 

TADJUK  RENTJANA harian 

»Pravda” dan ,Izvestia” jg mendja 

wab adjakan presiden  Eisenhower 
dan teks lengkap pidato presiden 
tsb. jg didjawabnja itu, hari Ming- 
gu diumumkan djuga oleh harian2 
Sovjet lainnja. - Para penindjau di 
Moskou dalam pada itu berpenda- 
pat, bahwa djaweban Soviet itu tam 
paknja hendak mengatakan: Tuan 
sudah mengemukakan keluhan2 dan 
demikian djuga kami. Sekarang ma 
ri kita berunding tanpa lebih dulu 
mengadjukan  sjarat2 jg tak mung- 

kin. dapat diterima. 

Demikian kesan para  penindjau 
tadi, sekalipun kata2 itu tidak di 
tjetak hitam diatas putih. 

Selandjutnja dikatakan, bahwa 
suasana kini adalah lebih baik da- 
lam banjak tahun, tetapi ditegaskan 
bahwa kemadjuan kearah pengerti- 
an jg konkrit memang tidak bisa 
berdjalan dengan lekas. (Antara). 
  

ATJARA PERUNDINGAN ME 
SIR-INGGERIS TAK DI- 

TENTUKAN. 

Perundingan antara Inggris — dan 
Mesir, jang akan dimulai pada hari 
Senen ini, tentang penarikan kem- 
bali pasukan2 Inggeris dari daerah 
Terusan Suez, akan berlangsung de- 
ngan tidak diadakan penentuan suatu 
atjara lebih dulu. Demikian  di- 
umumkan sesudah utusan Mesir ke 
perundingan tsb. bersidang pada ha- 
ri Sabtu pagi.  Diterangkan bahwa 
Mesir mengangap prinsip penarikan 
kembali dengan tak bersjarat seba- 
gai telah diterima dan tidak dapat 
diperbintjangkan lagi, sehingga pe- 
rundingan. tsb. akan bersifat tehnis. 

  

berkumpul di Binnenhof untuk 
mengadjukan sebuah petitie ke- 
pada. ketua2 dan anggauta2 ke- 
dua . madjelis perwakilan jang 

-berisi permintaan supaja Manu- 
sama dan Wairisal jang ditahan 
di Irian Barat dibebaskan. 

Sekitar pembunuhan di 
Sulawesi Selatan. 

Hari Djumat jl. Westerling 
berbitjara dalam pertemuan ,,Am- 
bon Comite” di Sneek. Seorang 
bernama Overwijn dalam perte- 
muan itu membatjakan beberapa 
kutipan ,,Zuid-Celebes. Rapport” 
jang telah dibuat berkenaan de- 
ngan tindakan2 Westerling di 
Sulawesi Selatan. Dalam laporan 
itu dikatakan a.l, bahwa ,,nood- 
recht” dan ,,standrecht”,, jaitu 
dengan mengadakan hukuman2 
tembak di-tempat, adalah satu- 
satunja djalan ketika itu untuk 
mengatasi kekatjauan. 

Sebagai diketahui, Lk. 40.000 
penduduk Sulawesi Selatan telah 
mendjadi korban gerakan2 Wes- 
terling ketika itu. (Antara). 

Keristen pada kedua pihak jang 
bertentangan itu maka sendirinja- 
lah lenjap anggapan seolah2 di 
Makale ada peruntjingan agama 
dan suku. 

Kapten Rahasia selandjutnja  te- 
rangkan, bahwa T.T. VII telah 
mengambil tindakan dengan hendak 
memindahkan  bataljon Andi Sosse 
dan menempatkan bataljon itu lang- 
sung dibawah perigawasan  resimen 
23. Pasukan Frans Karangan akan 
digabungkan dengan bataljon 713 
jang akan ditempatkan di Makale 
sebagai pengganti bataljon 720. 

  

Lambaga Kebudajaan Indonesia 

on. Bataviaasch Genootschap 

n Kunsienen Wetenschappen”       

Tetapi Lapangan 
Seluruhnja Ditangan Bangsa Asing: 

Kata Menteri Sumanang 
Beberapa Pengusaha Asing Djadi Pelopor Kepen- 
tingan Pihak Tertentu — Untuk Perbaiki Ekonomi 
Tidak Tergantung Siapa Jang 

SEDJAK PEMERINTAH 
tahan, sudah dapat dibajangkan oleh pemerintah ita, bahwa akan 
dihadapi kesulitan2, terutama dalam menghadapi 
mi di Indonesia. Bukan mustahil, bahwa tahun 1954 nanti kesuli 
tan jang dihadapi oleh pemerintah akan lebih ,,berat” lagi, anta 
ra lain sebagai akibat dari situasi internasional. Demikian 
ngan Menteri Perekonomian Sumanang dalam konperensi-pers di 
Pressroom Jogja. Diterangkan, bahwa peraturan baru pemerintah 

jang menggontjangkan dunia perdagangan itu, 
merintah kearah memperbaiki perekonomian rakjat dan dimoksud 
kan, agar rakjat tidak selalu tertekan, akibat mengalirnja barang 
import di Indonesia. 

Dengan peraturan baru itu diha- 
rapkan pemerintah dapat meneri- 
ma uang 1,8 miljard guna menutup 
deficit jg sebanjak itu. Apabila pe- 
merintah tidak mengadakan peratu- 
ran baru itu, maka berarti menam 
bah peredaran2 uang didalam ma- 
sjarakat jg tidak sedikit sedang pro 
duksi didalam negeri tidak bertam- 
bah. Dengan tambahan peredaran 
uang didalam masjarakat, akan tim 
bul bahaja jg lebih besar dilapa- 
ngan perekonomian. Menurut Su- 
manang “dalam tahun ini djumlah 
devisen berkurang 30960 daripada ta 
hun jg lalu. 

Selandjutnja Sumanang berpenda- 
pat, bahwa untuk memperbaiki per 
ekonomian rakjat tidak tergantung 
pada siapa orang ig mendjadi men- 
teri, melainkan pada apparaat dan 
organisasi pemerintah. Lapangan 
politik telah dapat dikuasai oleh 
bangsa kita sendiri, tetapi lapangan 
ekonomi hampir seluruhnja berada 
ditangan bangsa asing, sedang bebe 
rapa pengusaha asing itu tidak sa- 
dja semata2 mentjari — keuntungan 
melainkan djuga mendjadi pelopor 
dari kepentingan pihak tertentu. 

   

Meskipun devisen dikurangi 3045, 
tetapi kepentingan rakjat didahulu- 
kan, jaitu keperluan untuk hidup 
sehari2 jg berupa bahan makanan. 
Mengenai usul2 jg disampaikan 

kepada Menteri supaja aalat2 sport, 
kedokteran dimasukkan dalam go- 
longan A tiada dapat diterima, ka- 
rena golongan A itu sudah penuh 
untuk kepentingan rakjat, sehingga 
apabila ditambah lagi dari golo- 
ngan lain, berarti harus membuang 
sebagian daftar kepentingan rakjat. 
Ini tidak berarti bahwa pemerintah 
tidak menginsjafi betapa pentingnja 
alat2 tsb. Demikian Sumanang. 

Menteri Sumanang mengadakan 
penindjauan selama 4 hari didaerah 
Djawa Tengah pada objek perindus 
trian dan perekonomian. 

: : (Antara). 

  

PERMUSJAWARATAN UTK. 
MEMBIIJARAKAN  PERMU- 
LAAN IBADAH PUASA DAN 

IDUL FITRI 1372 H. 
Menjambung berita jang pernah 

isiarkan tentang akan diadakannja 
permusjawaratan antara Kementeri 
an Agama dengan para alim-ulama 
dari seluruh Indonesia untuk mem 
bitjarakan soal. permulaan ibadah 

Puasa Ramadan dan Idul-Fitri 1372 
H., kini telah ditetapkan bahwa per 
musjawaratan akan dilangsungkan 
pada tg. 4 Mei 1953 di Djakarta. 

KURSUS APLIKASI KE-3 DA- 
RI D.P.M. DIBUKA. 

Kursus Aplikasi ketiga dari 
Djawatan Pendidikan Masjara- 
kat, Senen pagi telah dibuka di- 
stadion lapangan Ikada Djakarta. 
Upatjara pembukaan ini dihadiri 
pula oleh Kepala Djawatan Pendi 
dikan Masjarakat, Sadarjun Sis- 
womartojo. Kursus ketiga ini di- 
ikuti oleh 63 orang kepala2 Pen- 
didikan . Masjarakat kabupaten 
dari seluruh Indonesia, diantara- 
nja 4 orang wanita. Lamanja kur- 
sus 10 hari. 
  

Birma Minta 

Sanksi2 Dari PBB 

PEMERINTAH BIRMA 

menuntut dari PBB sanksi2 terha- 
dap Tiongkok nasionalis, ketjuali 
djika seluruh gerilja2 nasionalis Ti- 
ongkok ditarik mundur dari daerak 
perbatasan Birma sebelum bulan 
September jang akan datang, demi- 
kian diumumkan hari Sabtu oleh 
pemangku djabatan menteri luar 
negeri Birma U Kyauw Nyein. 

Dalam suatu konperensi pers di- 
njatakan oleh U Kyauw Nyein, bah- 
wa pemerintah Birma belum sepe- 
nuhnja puas dengan resolusi jang 
diterima baik oleh PBB sesudah 
pengaduan dari Birma.  Ditambah- 
kan, bahwa mengingat suasana ingin 
mengobar-ngobarkan ketegangan du- 
nia dan mengambil pendirian :ealis- 
tis jang selajaknja. Djika pasukan? 
Tiongkok nasionalis masih  sadja 
mengadakan operasi2 di Birma apa- 
bila sidang umum PBB berhimpun 
kembali dalam bulan Septeniber 
maka sikap sabar dan ingin mentja- 
ri persesuaian dari fihak kami itu 
akan mendapat simpati dan sokong- 

akan   
  

an dunia, demikian U Kyauw Nyein. 

Bukan Perkara A gama 
Kapten Rahasia atas pertanjaan 

katakan, bahwa kelihatannja Andi 
Sosse ingin keluar dari ketentaraan. 

Dalam pada itu partai Katholik 
di Rantepao belum lama berselang 
telah mengambil resolusi a.l. menja- 
takan, bahwa gerakan rakjat di Ma- 
kale dan Rantepao adalah semata- 
mata ditudjukan terhadap beleid ko- 
mandan bataljon 720 Andi Sesse. 
Dalam hubungan ini diserukan ke- 
pada jang berwadjib, supaja segera 
mengambil tindakan setepat2nja ter- 
hadap peristiwa Makale tersebut, 
(Antara). 

Ekonomi Hampir 

Djadi Menteri 

Wilopo menerima tugas pemerin 

masalah ekono 

ketera 

adalah tindakan pe 

  

Chiang Latih 
300.000 Orang 

O 
Dalam Wadjid-Dinas 

Militer 

PRESIDEN Tiongkok Kuomin 
tang, Chiang Kai Shek, pada hari 
Senen telah menerima baik ren 
tjana untuk memanggil lebih dari 
300.900 orang guna memasuki 
latihan militer selama 2 bulan. 
Rentjana jg disusun oleh kemen 
terian pertahanan itu menetap 
kan, bahwa semua orang laki2 jg 
berumur antara 23 dan 25 tahun 
harus mendjalankan latihan2 mili 
ter jang akan dimulai pada perte 
ngahan bulan Mei j.a.d. 

Menurut tafsiran, kira2 - ada 
350.000 orang pemuda jg memenu- 
hi sjarat2 untuk mengikuti latihan2 
militer itu. 

Seperti diketahui, pemerintah Ti- 
ongkok Kuomintang dalam hal ini 
mempergunakan system kewadjiban 
mendjalankan dinas militer bagi 
rakjat umumnja. Selama ini latihan2 
sematjam itu terhenti karena keku- 
rangan biaja. (Antara). 

  

LULUS UDJIAN2 FAKULTET 
HUKUM. 

Pada Fakultet Hukum dan Penge- 
tahuan Masjarakat Universitet Indo- 
nesia telah lulus: 

Udjian Kandidat I 
kum: Liem 'Tjiauw Siong, Nona 
Siem Gwee Ing, F. J. Gerungan, 
Nona. Kwee Giok Nio dan Willy 
Dengah. 

Udjian Kandidat II bahagian hu- 
kum: Nona R. Siti Djubaedah Kar- 
tadjumena, Iskandar Situmorang dan 
R. Suwarka Wignjawijata. 

Idjian Doktoral I bahagian h- 

bahagian hu- 

  

Mesdjid Agung 
Terbesar Di 

Djakarta 
Beaja 20 Djuta: Bisa 
Muat 20-25.9000 Orang 

DI IBU-KOTA INDONESIA, 
Djakarta, dalam waktu jang akan 
datang direntjanakan akan diba .. 
ngun sebuah mesdjid agung jang 
akan mejupakan mesdjid terbesar 
diseluruh — Indonesia.  Mesdjid 
agung jang direntjanakan akan di 
bangun itu, terletak dipusat kota 
Djakarta, jakni didjalan Merdeka 
Barat. Biaja pembikinannja ditak 
sir akan menelan ongkos Lk. 
Rp 20.000.000.— dan direntjana 
kan akan bisa muat antara 20.000 
sampai 25.000 orang. Demikian 
menurut keterangan jang diper- 
oleh ,,Antara” dari Walikota Dja 
karta Raya Sjamsuridjal, jg telah 
ditundjuk mendjadi ketua Panitia 
Kerdja Persiapan Pendirian Mes 
djid Agung di Djakarta. 

Sementara itu lebih djauh diper- 
oleh keterangan, bahwa djuga di 
kota baru Kebajoran dalam waktu 
jg singkat akan dibangin . sebuah 
mesdjid jg akan dapat memuat Lk. 
1.000 orang dengan rentjana biaja 
Rp 2.500.000.—. Menurut  ketera- 
ngan Walikota Sjamsuridjal jg pada 
beberapa hari jg lalu telah menga- 
dakan pembitjaraan dan pertemuan 
dengan pihak Panitia pendirian mes 
djid kotabaru Kebajoran itu, perle- 
takan batu pertama bagi pembiki- 
nan mesdjid itu direntjanakan akan 
dilakukan dalam bulan puasa jg 
akan datang. 

Diterangkan, bahwa djuga biaja 
pembikinan mesdjid di kotabaru Ke- 
bajoran sebesar Rp 2.500.000.— 
sebagian akan dipikul oleh masjara 
kat dan sebagian 
merintah. 

mama Pena 

»HIBOK” HIBUK LAGI. 
Gunung api Hibok, dipulau 

Camiguin (Pilipina) telah meletus 
pada tanggal 15 April jl. dengan 
mengepulkan asap jang tinggi. 
Menurut lapuran letusan itu tidak 
demikian hebatnja, sehingga pen- 
duduk tidak meninggalkan pulau 
tersebut. Diduga, bahwa anggo- 
ta2 dinas gunung api Pilipina se- 
gera akan berangkat ke pulau Ca 
miguin untuk menindjau keadaan 
dan mempertambangkan apakah 
penduduk perlu diungsikan. 

MAKANAN UNTUK JANG 
LAPAR. 

UN   kum: Nona Siti Isnaniah Kartadi- 
wirja dan Ottoman Mochtar Prabu ' 
Mangkunegara. 

Udjian Doktoral II bahagian hu- 
kum, djurusan hukum perdata: No- 
na Siek Tjien Koen. 

Udjian Doktoral II 
kum: Lie Ting San 
Swie. 

bahagian hu- 
dan Tan Tjwan 

Siaran radio Peking hari Minggu 
beritakan, bahwa kementerian uru- 
san bahan2 makanan RRT telah 
mengirim gandum ke Tiongkok Te 
ngah, Selatan dan Timur untuk dae 
rah2 jang mengalami bahaja kelapa 
ran disebabkan oleh musim kering 
jang telah menggagalkan panen. — 
(Antara). 

  

Djembatan Udara 
Di Indo China 

Perantjis Terburu2 Kirim Bantuan Utk 
Pertahanan Luang Prabang 

PASUKAN2 Ho Chi Minh pada hari Sabtu jl. telah 
rak madju hingga dalam djarak 45 mil 

berge- 
dari ibukota aa 

Laos, Luang Prabang, dan sementara itu tanda2 Perantjis disepa 
djang garis penjerbuan jang penting ini telah runtuh, Djurubitjara 
komando Perantjis pada Sabtu malam menjatakan bahwa sebuah 
kesatuan terdepan pasukan2 Ho 
Vietnam—Perantjis dipos Pakseng pada sungai Nam Suo 
45 mil sebelah timur-laut Luang Prabang. 
Ini menundjukkan bahwa pasu- 

kan-pasukan Ho Chi Minh telah 
mendapat kemadjWan 15 mil lagi 
setelah mereka merebut dan mem- 
bakar pos pertahanan  Perantjis 
Muong Nooi pada hari Djum'at jl. 
Hingga saat ini belum diperoleh 

kabar2 lebih landjut dari Pakseng, 
dimana pasukan2 Perantjis jang 
djauh lebih ketjil djumlahnja itu 
kini sedang bertempur untuk men- 
tijoba memperlambat gerakan pasu- 
kan-pasukan Ho dalam usaha me- 
reka untuk memperoleh lebih ba- 
njak waktu lagi. guna memperkuat 
pertahanan2 Luang Prabang. (Anta- 

ra). 

Perantjis kirim bala ban- 
tuan. 

Dalam pada itu komando Pe- 
rantjis pada hari Minggu dengan 
tjepat telah mengirimkan pasukan2 
balabantuan ke Luang Prabang gu- 
na menghadapi kemungkinan pe- 
njerbuan besar2an oleh  pasukan2 
Ho Chi Minh terhadap kota terse- 
but dalam waktu 4 hari jang akan 
datang ini. Djurubitjara makasbesa: 
tentara Perantjis di Hanoi meng- 
umumkan bahwa kini telah dibuka 
djembatan-udara ke-empat di Indo 
China, jaitu jang menghubungkan 
Luang Prabang dengan delta  Ha- 
noi. Kesatuan2 pelopor2 Ho seka- 
rang telah sampai 40 mil dari kota 
Luang Prabang, dan mereka seka- 
rang sedang bergerak disepandjang 
sungai Nam Hou dengan tidak 
menghadapi perlawanan. Menurut 
komando Perantjis penjerbuan pa- 
sukan2 Ho terhadap Luang Prabang 
dari arah timur-laut itu adalah ge- 
rakan terpenting jg. dilakukan oleh 
iringan2 pasukan2 Ho dalam 48 
djam jang baru lalu ini. Sementara 
itu pesawat2 Perantjis pada hari 
Sabtu jang lalu terus menggempur 
djalan2 perbekalan pasukan2 Ho,   terutama jang dekat dengan perba- 
tasan KRT dari mana perlengkap-   an-perlengkapan terus menerus - me- 

ngalir ke Vietnam. (Antara-UP). 

telah bertempur dengan pasukan2 
ng, hanja . 

  

Pesalamikesa 
Menjerbu 

Pegawai2 Fokstation Da- 
wuan Mundur Teratur 

GEROMBOLAN?2 kera baru2 ini 
telah melakukan serbuan terhadap 
sebuah ,,fokstation” kepunjaan Dja- 
watan Kehewanan di Dawuan (Tji- 
kampek). Serbuan kera itu tampak 
nja seperti teratur, gerombolan kera 
tersebut menjerbu dari 2 djurusan. 
Ketika pasukan kera itu datang, pe- 
gawai dari fokstation tersebut men- 
djaga supaja kera2itu djangan masuk 
kedalam halaman fokstation itu, tapi 
ternjata pasukan kera itu terus sadja 
madju, sehingga pegawai itu smun- 
dar teratur” meninggalkan ' tempat 
tersebut, 
Selama 1 djam pasukan kera 

,menduduki” fokstation itu dan 
mentjekek seekor ajam-negari 
(ras-kip)- dan merusak pagar 
kawat. 

Serbuan kera itu diduga seba- 
gai perbuatan pembalasan, kare- 
na sebelum peristiwa itu terdjadi, 
banjak kera terbunuh oleh ma- 
kanan beratjun, jang diberikan 
oleh pengurus fokstation itu, 
karena kera? itu mengganggu 
makanan ajam2 jang dipelihara, 
Sesudah 1 djam, maka dengan 
bantuan anak2 sekolah pasukan 
kera itu diusir kembali. (P.R.). 

  

GO GIEN TJWAN DAN SUNI- 
TO DITERIMA PRESIDEN. 
Djam 11.00 Sabtu pagi Go Gien 

Tjwan dan Sunito, jang sebagai di- 
ketahui telah diusir oleh pemerin- 
tah Belanda dari Nederland, telah 
diterima oleh Presiden Sukarno di- 
istana Merdeka. Pertemuan Go dan 
Sunito dengan Presiden itu berlang- 
sung kira2 1 djam. 

  

lainnja oleh Pe- 20 . 
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ENG TAY HOO Pekodian Ioi 

  

  

KETJILAKAAN DI SUNGAI. 
Pada hari Djum'at sore jbl. se- 

orang gadis bernama Sriwati dari 
desa Bongo, jamatan Wedung| 
daerah Demak, waktu sedang men- 
tjutji kukusan dipinggir sungai Bo- 

     

ngo, telah tergelintjir dan “djatuh 
tenggelam kedalam sungai, jang da- 
lamnja Lk. 10m: Seabajata orang | 
mentjoba. .mentjari korban tsb. teta- 

    

ak :dan hingga berita ini 
ditulis korban belum: “diketemukan. 

g Seorang tinggal 
i Pringga Semarang telah di- 

tahan ang en “jang berwadjib,: 
karena dituduh ikut serta: dalam: 
melakukan pentjurian kawat inter- 
Jokal milik. Djwt. P.TT. jang .ter- 
pasang antara desa Genuk dan Muk 
tihardjo. Kaw' wat jang -ditjuri pan- 
djangnja 660 1 berat 3676 kg. 
dan benang ..1533,66. 

HADIAH Rp. 500990— 
Sdr. Umar: Na aa Harbaroh, 

Pontjol Gg. 1/26 di Pekalongan te- 
tah kehilangan anak Taki2 umur 10 
tahun, nama As-ad bin Umar Har- 
haroh sedjak hari Djumahat tg. 27 
Maret 1953. “Mungkin anak tsb. te- 
Pn mandi atau bermain2 dipelabu- 
han Pekalongan. Siapa? jang dapat | 
menemukan anak tsb. diberi hadiah 
Rp. 5000—, Lebih djauh lihatlah 

   

     

    

5.5 ,Generaal 
Yan Geen” 

Masuk tgl. 3 Mei” 
langsung “ke 

BANDJARMASIN 
Menerima muatan dan 
penumpang2. 
    

  

  

Dokter MA sOEDJiTO 
Pandanaran 66 tilp. Smg. 2229. 

Memeriksa wanita hamil 
Menolong wanita bersalin dan 
Praktek umum. 

Djam bitjara : 

Rumah: djam 7.00— 9.30 
djam - 4.30— 6.30 sore 

R.S. Elisabeth, 10.30—11.30 

Pehididikan 8 MOCHAMAD” : 

Karangempl 
s emarang $ 

Mengetik & Stenogretie 
a Rp 10.— seba: Masih mene 
rima murid Dara? 

un. 

  

Obat Ki AL Laki2 

sa 
Yanggung sembuhkan | 'ma- 
tjam'KELE N LAKI2, 
mengisi center2 SIAWAT jang 
telah Wang, Tg Tn oa te- 
naga. ' 

SEBOTOL 20, — 
APHR ati TN 
Obat Plesir Istimewa 
SEBOTOL Rp. 10,— 

Ongkos kirim 1096. Dapat beli 
disemua rumah obat. 
2 Pa Haa Ternate 12 

        

. Toko Semarang, 
AN” Dik, 
daa an 

Obat OK 

    
   

  

    

    

NE On 7 AL LF 
(Daftar No. 40541) 

Menjembuhkan rupa2 luka 
dan penjakit kulit. Terutama 

| sangat dipudjikan buat : 
aki tangan anna eczeem 

di sela2 djari, pitjah2 di tela- 
| pakan kaki, ambeien, djerawat, 

| panu, kadas, trotolan di muka 
dan gatal2. 
Terdjual lunas: di mana2 ru- 

mah obat. “9 
Dapat beli keterigan di 'Toko 

Obat 1 SINGAP 13 
»SHAN NGua Pasar 

SEMARANG: 

    

  

mobil mewah: 

(mau duduk dengan dua orang 

sembuh: 

rah: 17.45 
ba-serbi 
Woody Herman: 

' Mansit: 
| Selingan, 

ril Sateh: 19.45 Instrumentalia, 
Sari warta, 

20.15 Ichtisar pers: 

wa: 21.15 Ktoprak Mataram: 22.00 
Warta brita: 22.15 Tindjauan @ 
22.20 Ketoprak Mataram, 23.00 
tup. 

“putri bersama: 17.45 Permainan 
'no dan biola: 18.00 Mau tahu 
jat Banisrael, 
Kelapa “oleh  Rajuan Pertja: 
Ibu kota hari ini, 
ngan pendengar, 19.30 Pilihan pen- 

dengar, 20.20 Rudhe dengan gu litar- 
nja: 
'21.20 Klenengan Manasuka oke 
rawitan 
manasuka (Jandjutan), 

Ismi on Adi 
KLB k R MA KER

 

  

NUN Katie n 

BEETJAK. 
Menteri Sumanang gemar naik 

beetjak. Ini sebenarnja sudah bukan 
'hal jang perlu diherani bagi mereka 
jang kenal watak mas Sumanang. 
Dasar portefeuille-nja dalam kabinet 
itu portefeuille perekonomian: maka | m 
sudah barang tentu ia bertindak jang 
-paling ekonomis. Tidak mau naik 

tapi Hakan naik 
beetjak sadja!! Kan Ekonomi 
Keistimewaannja lagi, 3 “Ha aik 

beetjak, mas Manang tidak pernah 
. Ka- 

sihan tukang beetjaknja. Tertai u ke: 
beratan, katanja: Ini lagi nandakan 

sifat Kemanusiaannja mas Manang 
“Beda dengan sementara sahabat 

nja Sir- -pong jang berupa wong 'ge- 
dee-gedee jang djuga “ gemar naik 
beetjak. Tapi tjumah kalau waktu 
malam sadja!! 
Maklum, katanja beetjak “itu le- 

bih ,.primpen” dan lebih ,.prigel” Lb 
buat masuk gang-gang jg gelap...... 

  

Sir-pong. 

  

PELOR 12,7 MELEDAK 
Seorang Tionghoa luka. 

Minggu sore kemaren, “penduduk 
disekitar Bandjarsari telah “dibikin 
kaget dengan suara ledakan jang 
agak keras. hedakan ini disebabkan 
karena .peler. 12,7 cm. jang telah 
dibeli oleh "5 “bio Tiang Bok jg. 
kemudian hendak diambil. kun ningan 
dan besinia telah berbunji. Me enurut 
keterangan pada kira2 djam 2 siang 
dua orang telah mendjual besi ro- 
sokan, dimana terdapat djuga pelor 
tsb. Siapa adanja 2 orang itu belum 
diketahui djelas, tetapi orang men- 
duga orang2 tadi telah mendapat- 
kan barang tsb. pada" waktu men- 
tjari apa2 didalam selokan atau su- 
ngai. Seperti biasanja sdr. Thio jg. 
memang berdagang besi tua, ' tiap 
hari telah bekerdja untuk" sortir 
besi2 jang tertjampur kuningan. Ke- 
tika ia lagi bekerdja pada djam 'S 
sore untuk melepaskan besi dan 'ku- 
ningan dari pelor itu jang dipukul, 
mendadak telah berbunji dan aki- 
batnja meledak. Dua 'tangannja te- 
lah putus dan beberapa bagian da- 
ri tubuhnja pun mendapat luka2. 
Dengan mengeluarkan banjak darah 
korban tsb. segera “diangkut ke 
RSUP untuk. dirawat lebih. :diauh. 
Dibagian rumahnja terdapat  banjak 
tanda2 lobang dari ledakan tsb. Me- 
nurut keterangan pagi hari ini, 
adaannja sdr. Thio tidak  begita 
menguatirkan. tetapi semita ini pun 
tergantung dari usianja jang - sudah 
ada 50 tahun. 

SMP GAUTAMA. 
Berhubung banjaknja' anak2 

6-th. jang akan tamat tahun ini, 
maka SMP Gautama akan membu- 
ka SMP Petang pada tahun -adjaran 
1953/1954 untuk kelas I. Pendaf- 
taran dengan disertai. uang Rp. 5,— 
telah dimulai. Djuga diadakan ke: 
las untuk pegawai. 
rasa berkepentingan 
di alamat: SMP III Negeri, dil. 
Be Biauw Tjoan 58,  djam kerdja 
16.00—18.00. , 

KEADA'AN PENJAKIT 
MENULAR. 

Menurut tjatatan dari Djwt. Kese- 

hatan Kota, keadaan penjakit me- 
nular dari tg. 12 s/d 18 April sbb.: 
Typhus abd. dari 22 penderita men- 

djadi 28 orang, 6 antaranja sembuh. 
Seorang penderita penjakit ini dari 
Salatiga: 'Paratyphus A tetap “3 

penderita, tetapi seorang antaranja 

Paratyphus C tetap masih 

2 orang, Dysenterie (bacc.) seorangj 
penderita, tetapi sembuh, Dipttherie 

(lumpuh) 3 orang penderita, semua- 
nja pgn 

  

S.R. 

dapat datang 

  

SIARAN R.R.I. SEMARANG. 

Hari Selasa tgl. 28 April ”53 

Djam 17.00 Pembukaan, 17.05 Hi 

biran sore O.K. Chung Hua Jazz: 
17.30 Pengumuman dan brita dae- 

Hiburan sore: 18.00 Ser 

18-15 Les Brown dan 

18.30 Trio nick 

19.00 Tanda waktu: 19.10 
19.15 Dunia Olah raga: 

19.30 Mengenang pudjangga, Chai- 
20.00 

20.05 Siaran pemrintah: 
20.30 Ketoprak 

Mataram: 21.00 Brita bahasa Dja- 

AP: 

tjara 
Tu 

SIARAN Ri:R.I. SOLO. 

Selasa tgl. 28 April 1953. 

17.05 Rajuan 
pia 

riwa 
Pulau 
9.10 

19.15 Kontak de 

17.00 Pembukaan. 

18.15 Rajuan 

osial: 
h Ka 

2215 Klenengan 
24.00- Tutup. 

usaha2 -20.45 “Berita 

studio: 

kes Habamabisa 

Siapa jang me- manga 

TEBAL 

SAHAAN »ANEKA WARNA" 
AKAN KE IT 23 

pa APN kabar, bahwa Pemimpin 
Perusahaan . Sae Olahraga ,,Aneka | 
— tna” di So dalam tahun “ii 
duga 'akan pergi ke Inggris gun 
Te, perindustrian alat2 olah- 

ga di negeri tersebut, selama '4 
hin ngga 6 bulan. “ 

Kepergiannja ke Ingrgis itu 
atas undangan Pemerintah Ing- 

gris, dengan ditundjuk oleh s 
engan persetudjuan dari Kemente- 
an PP dan K. dan Djawatan Per- 

Pan aa Propinsi Djawa Tengah 
maupun Pusat. 
“Kapan tanggal keber rangkatannja, 

masih belum dapat Mipgnlikan, Pe 

KETUA DPRDS DAN 2 'ANG- 
GAUTA DPD KABUBATEN 

“BLITAR. 
. Menindjau. kota Sur 

Pemerintah Kota Besar .Sura- 
kris :hari Rebo jl. telah meneri- 

a 3 orang.tamu dari Blitar, ja 
ag Pp DPRDS dan 2 anggau- | 

a- DPD "Kabupaten. I Blitar. : 
Maksud. kundjungannja itu, se 

lain untuk menindjau « dan menam 
ba ih pengalaman disekitar perkem 
Dana badan perwakilan setem: 

. djuga terutama untuk me 
Peladasi tentang djalann nnja Bank- 
azen di Kota Besar Surakarta. 
Sesudah menerima ba han2 jg. 

penting dari. Djawatan Perekono 
pat an mengenai Bank Pegawai, 
sae Pasar, Bank Desa dan Ba nk 

i, ketiga tamu tersebut menin 
ng Kantor Jajasan Kas Pemba- 
gunan dan Kompleks Perumahan 

Rakjat. 
Hari itu djuga mereka itu me 

landjutkan — perdjalanannja ke 
ogjakarta. 

MAGELANG 
HARI KARTINI DIRUMAH 

PENDJARA. 
denagalak orang wanita jg se- 
ang mendjalankan hukumannja di 
mah pendjara Magelang pada ha- 

2 Kelasa telah  merajakan Hari 
Kartini” dengan disaksikan oleh wa 
2 ta Magelang, direktur ” rumah 
endjara serta wakil2 organisasi. 
Pala pidatonja walikota meng- 
arapkan, bahwa para wanita jg se 
arang sedang mendjalankan huku 

mannja dirumah pendjara ini akan 
mendjadi orang2 jg akan — berguna 
agi “masjarakat apabila mereka 
anti keluar dari pendjara. Di te- 

gaskannja, bahwa ditangan wanita- 
terletak kewadjiban untuk men 

didik anak. 

WONOGIRI 
SAMSON GIRITONTRO, -BU- 

      

  

    

  

kuh Dologan —Bajem- 

dengan beberapa orang lainnja 
telah membunuh seekor harimau 
tutul jang pada waktu itu baru be | 
rada didalam gua (so Pa denga 

DEG: ara 1m n ja jas: 

lah diubupi dengan api dan tem 
bakau sehingga harimau mendjadi 

   

   

Selandjutnja dasing dari 
mau tsb. direntjah oleh orang2 se 
endudukan dan kulitnja masih 

isi mpan oleh Sdr. Trunosemito 
isb. 

  

"BUPATI” D.I. TERTEMBAK 
MATI 

Menurut pengumuman SUAD 
alam tembak-menembak jang 
erdjadi baru2 ini antara tentara 

n sepasukan gerombolan bersen 
ata seorang bupati D.I. dari ka 

2 
.dja 

upaten, Brebes dan seorang se- 
etaris Polisi Islam — Indonesia 

telah tertembak mati. 
Tembak: menembak itu t terdja- 

2 ketika dua regu tentara: dari 
mpi 5 bataljon 436 mengada- 

kan P. gerakan pembersihan didesa 
kokol didaerah Banjumas ter- 

2 AA gerombolan Pena 
jang sedang beristirahat. 

Selain menewaskan dua orang 
nggoja gerombolan tersebut, sa 
an2 tentara tadi berhasil mem- 

ba slah seputjuk sten, seputjuk pis 
, beberapa dokumen, sebuah 

Ba. in tik dan sedjumlah barang 
perhiasan. 

  

MALAM PERPISAHA N DAN 
PERKANALAN. 2 

Hari Sabtu malam di Balai Pra- 
djurit di Bodjong telah diadakan 
malam perpisahan. Lts/PM Socgeng 
Ba Ltd. Moerdono telah dipindah 
keluar Terr. IV, Sebagai gantinja 
Lts. Soegeng ialah Lts. Soesetyo jg. 
malam itu telah memperkenalkan 
diri. Malam perpisahan dan perke- 
nalan ini mendapat perhatian besar 
dari kalangan ketentaraan. 

BERITA PENANGGALAN. 
- angganan “No. 54 “di Solo. 

T. Tgl. 29-4-1938 -djatuh hari Dju- 
maat. Wage tgl. 27 Sapar tahun 
Dji 2 1869. “IL. “Tgl: 28151939 

| djat 
dom ie tahun Dj& 1870. 
“Langganan No. 4 di Magelang. 

2. 4-12-1921 'harinja “Minggu 
“H. Tgl. 2-11-1921 harinja 

Ag an JfI. “Hari Senen Wage 
lan Suro tahun 1949 Masehi dja- 

tuh tgl. 7 Nopember. 
Langganan No. 5382 di Semarang. 

— Tgl. 13 Agustus 1928 djatuh ha- 
ri Senen Pon tgl. 25 Sapar tahun 

I. 
Wagi 

| Reb 
| bu     

  

8 

  

| H 

  

2K 

Alip 1859. 

Kelengan-Ketjil 
No. 636 

Kp : 

  

Berdiri be dfode Ru 1910 
Peladjaran : 
Systeem :       

Theorie - Praktijk 
Frans “ Amerikaans 

“ Pimpinan seorang” Ahli jang ber 
tahun berpengalaman dalam 
besar dan ketjil. GONANI landjut 

idjazah dan puluhan 

Semarang | 

usaha kleermaker | 

dan Praktijk Umum | 

| 

SUHARTO PEMIMPIN PERU- (mr! 

         

ada- FK 

(Giritontr ak Gina sama : 

h hari Minggu Pon tgl... 8 Bak-| 

  

   

HADAPI KESULITAN2 
ANGGARAN BELANDJA. 

. Dalam keterangan Mr. Kasmat, 
a Seksi Keuangan DPD, ke- 

pada sidang DPRD Jogjakarta pada 
Pte. Sya, di'egaskan bahwa dida'am 
tahun ini daerah Jogjakarta meng- 
hadapi kesulitan2 jang pala besar 

    

  

t djauh kurang 

sedang Ri 

     

lanja ditetap- 
banjak Rp. 

     

aja, salah satu 
cringankan ketekoran 

men: kan padjak2 
“'tarip 'sewa tempat 

  

  

h perabotan dipasar2. DPRD hendak- 
.nja djuga meminta kepada pemerin- 
2 pusat supaja 2596 uang padjak 

g dipungut oleh pemerintah pusat 
Hi baba kepada pemerintah dae- 
rah Jogja. Menuruf Kasmat, uang 
padjak dari “daerah. Jogja “jang di- 
pungut oleh pemerintah pusat se- 
tahunnja “ada Rp. 24.000.000,—., 

PABERIK OBAT2AN DAN 
DOKTER HEWAN 

Sedjak beberapa hari ini telah 
berada di Jogjakarta seorang 
achli obat-obatan dari Djerman 
dan menurut keterangan jang kita 
peroleh, ia bermaksud mengada- 

  

Ikan penjelidikan tentang kemung 
kinan-2 dapat dibukanja sebuah 
paberik obat-obatan di. Jogjakar- 
ta. j i 

Maksud itu mungkin ada hu- 
bungannja dengan adanja tum- 
buh-tumbuhan jang ada disekitar 
daerah Jogjakarta jang dapat di 
Leupakan 'bahan obat-obatan serta 
sanjaknja teriaga jang dapat digu 

inakan untuk bekerdja dalam pa- 
berik tsb. Bilamana dan dima- 
na tempatnja paberik itu akan.di 
dirikan, PA pemerintah dae 
rah sendiri belum diberi tahu 
oleh pihak jang berkepentingan. 
Sementara itu .dari . kalangan 

Kota-pradja Jogjakarta didapat 
keterangan, bahwa untuk meng- 
atasi kekurangan dokter hewan 
didaerah, maka pihak: Pemerintah 
:Daerah Istimewa Jogjakarta da- 
lam waktu jang pendek ini akan 
mendatangkan seorang dokter he 

|ditempatkan di Kota-pradja Jogja 
|karta.. Sampai sekarang tenaga 
dokter hewan untuk - kotapradja 

an dari peme   sus, sedangkan pemerintah -dae- 
'rah sendiri jang mempunjai dae 
rah 4 kabupaten. hanja mempu- 
njai 2 tenaga dokter hewan. 

PEKAI ONGAN 
USAHA2 ANGGAUTA2 CTN. 

Baru - baru ini Bapak Resi- 
den Pekalongan - selaku 
B.P.U.R. (Badan Penjelen HERAN “Uru 
'san Rekonstruksi) Kares 
ngan rombongan jg terdiri atas 'Ba- 

  

la2 Djawatan Perikanan 
Hah 'Pekalongan, Djawatan 
Pertanian Rakjat Karesidenan Pe- 
kalongan. Utusan Direktoraat CTN 

| Pusat. di. Djakarta dll.-nja.telah me- 
ngiindjungi t Bembikitan ba- 
longan “(tamb ) "jg  dik€rdjakan 

   

   

! oleh angpaut4? 'CTN didesa Grin- 
.ting daerah ketjamatan Bulakamba 
(Kabupaten Brebes) untuk meresmi 
kan. Lebarnja tanah jg akan diker- 

tuk keperluan ini. Pemerintah telah 
memberikan sokongan sebanjak 'Rp 
20.000,—. Diharapkan bahwa tidak 
lama lagi seluruhnja akan dibikin 
tambak, asalkan bantuan uang dari 
ig berwadjib tidak matjet. Pada de 
wasa ini jg mengerdjakan tanah tsb 
20 anak CTN jg bekerdja dengan 
sungguh2, karena mereka jakin akan 
buah hasilnja dikemudian hari. 

Berkenaan dengan peresmian pem 
bukaan tambak itu oleh Bapak Re 

tu Kolam Ik. 2.000 bibit ikan ban 
deng. Pada keesokan harinja penin 
djauan dilandjutkan didaerah Kabu 
paten Pekalongan, jaitu 
tes ketjamatan Wonotunggal dan di 
desa Kedungkebo ketj. Kedungwu- 
ni, dimana terdapat tanah luas (du 
lunja milik bangsa asing) dan seka 
rang sedang dikerdjakan oleh anak2 
CTN. untuk. keperluan pertanian. 

UTK. JAJASAN 17 AGUSTUS. 
Berhubung dengan  pertanjaan2 

mengenai trip ke Bali itu, ,,Jajasan 
17 Agustus” jang menjelenggarakan 
perdjalanan ini, 
an sbb.: 

Seperti sudah diumumkan, beaja 
bagi - tiap2 pengikut: Rp. 1200,— 
Djumlah ini perintjiannja sbb.: Pe- 
sawat terbang p.p. Rp. 680,—, Ho- 
tel 5 hari Rp. 250,—, Ongkos pe- 
nindjauan pertundjukan dil. Rp. 270 
atau seluruhnjd Rp. 1200,—. 

Djadi ongkos selama 5. hari di 
Bali itu ada Rp. 500 atau Rp. 100 
sehari, sudah terhitung hotel, ma- 
kan, penindjauan, menonton dll. 

Ada orang bertanja murah mana 
kalau dibanding dengan naik kapal 
laut jang perhitungannja' sbb.: Ka- 
pal sampai Buleleng p.p. Rp. 350, 
Taxi ' Buleleng ' Denpasar p.p. 
.Rp: 200, Hotel 5 hari Rp. 250, Ong 
kos penindjauan dll. Rp. 270 men- 
djadi lebih murah Rp, 130,—. Tapi 
ada kemungkinan malah lebih ma- 
hal. Sebab tidak setiap hari ada 
kapal dari Bali ke Djawa, seperti 
halnja dengan pesawat terbang. Dja- 
di ada kemungkinan terpaksa  ting- 
gal lebih lama dari 5 hari. Dengan 
sendirinja beaja djadi naik. Selain 
dari itu ada perbedaan waktu jang 

bang kita memerlukan waktu  hanja 
6 djam untuk ke Bali p.p. Dengan   mintalah keterangan | 

  

kapal laut paling sedikit 4 hari, itu 

  

                

& Sibutuh- | 

Neia Sebanjak : | : 

La bei 

    

wan dari luar daerah dan akan | 

Jogjakarta . bersitat .minta bantu- |! 
rintah daerah, kare | 

na belum mempunjai tenaga chu 

Ketua 

enan - de- 

pak Bupati Tegal dan Brebes, Ke- 
Darat 

'djakan ada seluas Ik. 180 ha. se- 
| dang jg telah selesai ada 20 ha. Un 

siden disebarkan kedalam salah sa- 

didesa Wa- 

memberi ketcrang- 

sangat banjak. Dengan pesawat ter-/ 

  

  
ada Hamba Hita sa suatu pemandangan jang tidak setiap hari 

| disaksikan didjalanan dalam kota Djakarta. Sebuah perahu: besar jang 
barus diperbaiki..kerusakannja' oleh Fuchs. & Rens sedang diangkut ke 

Pen Tongjang Priok dk dua mobil kran Kepunjaan Oteva. 

  

Djawatan Pekerdjaan Umum 
di M. 

    

kang dan diluar sidang. 

Setelah - Hakim Mr. Sumarno 
membuka sidang, kemudian  djaksa 

Hernowo membatjakan surat tudu- 
han tsb., Samsi dinjatakan telah 
melanggar pasal 55 no. 263 ajat 1 

dan 2, pasal 415. dan '480 dari: 
KUHP. Ketjurangan tsb. dilakukan 
lebih kurang dalam tahun 1950 
atau sesudah itu, meliputi pekerdja- 
an pembikinan djembatan Blondo 
diatas kali 'Elo “kabupaten “Mage- 
lang sebesar. Rp 47.025.— 

“Atas pertanjaan hakim terdakwa 
tetap  menjangkal “dan tidak — me- 
ngakui mendjalankan | 'ketjurangan 

dalam pekerdjaan. ' Dikatakan - bhw 
uang tsb. “dipergunakan buat me- 
nambah pekerdjaan. dan. berhubung 
dengan kenaikan upah buruh serta 
materieel. Pemeriksaan jg memakan 
waktu sampai 4 djam itu, berkisar 
mengenai soal2 technis, sidang  di- 
tutup dj. 1.30 siang dan ditunda sam 
pai pada tgl. 7 Mei akan didengar 
keterangannja 12 orang saksi, di 
antaranja 3 'orang jg ditundjuk oleh 

akwa sendiri. ' Adapun saksi2 
? keuangan dan technis jalah 
Suhadi Hadikusumo, Siratal dan Ka 
darisman dari DPU pusat provinsi 

iya Tengah Semarang, Wirjoami- 
Jogja, Ibrahim dan Gunawan 

ari DPU Pusat Semarang, ketika 
Saksi jg terachir ini diadjukan oleh 
terdakwa jg dianggap netral. 
“Sementara' itu dari pihak - resmi 

diperoleh keterangari,. 'bahwa polisi 
di Magelang 'mensenai ketjurangan | 

Idi DPU itu, masih diadakan pengu 
sutan, 7 laporan jg telah masuk Ie 

diadakan peperiksaan  selandjutnja. 
Menurut keterangan bahwa hasil pe 
periksaan polisi, -DPU Kedu telah 
dikeluarkan pembajaran2 jg tidak 
sah sebesar Rp 238.329.— dan dige 
lapkan sebanjak Rp 35.000.—- Da- 
lam hubungan ini selain Samsi se- 
bagai terdakwa, turut tersangkut be 
kas Major Gono dan mendjabat di- 
rektur Bureau Gabungan Achli 
Technik Indonesia  (GATI) "djuga 
dari pihak pegawai DPU sendiri 
Abunaim, 
mer  Jusup. Kemungkinan besar 
akan ditarik sebagai saksi bekas Ma 
jor Murdiman, karena dalam pe- 
meriksaan buku keuangan . DPU 
Kedu, terdapat pengeluaran ' uang 
sebesar Rp “25.000-— - dipindjam 
oleh Murdiman jg pada waktu itu 
mendjabat major ketenteraan di Ma 
gelang dan sampai kini masih ada 
sisa sebanjak Rp 5.500.— jg belum 
dikembalikan. 

Peperiksaan polisi menda- 
pat tenaga ahli. 

Mengingat andjuran — Kedjaksaan 
Agung setiap perbuatan “korupsi ha 
rus diberantas, polisi di' Magelang 
dalam peperiksaan Korupsi 'itu telah 
mendapatkan bantuan2 tenaga 'ach- 
li dari Djawatan “ig bersangkutan | 
di Djawa Tengah di Semarang. Ha 
sil peperiksaan' ketjurangan mana 
meliputi pekerdjaan ' pembangunan, 
antara lain pembelian besi, perbai- 
kan djembatan, memperbaiki “djalan 
antara Purworedjo Magelang, 
Salaman —. Mergojoso, Magelang 
— Jogja. — Semarang, dan. djemba 
tan di Parakan — Wonosobo. Me- 
mang perkara  ketjurangan dalam 
pembangunan itu, sepintas lalu su- 
kar ditjari.. Me NO, tetapi atas 

arora ar Ta 

kalau tepat pada waktunja ada ka- 
pal ke Djawa. 

Selain dari pada itu, sebagai 
.sumbagan” dari pihak GIA, -para 
penindjau ke Bali nanti akan dibawa 
putar2 diatas gunung2 berapi di 
Djawa Timur antara lain Raung. 
Dengan trip ini kita dapat mem- 

beri sumbangan pada ,Jajasan 17 
Agustus” untuk mendirikan  per- 
kampungan peladjar. 

SJARAT2 UTK. MASUK S.P.S. 
Karena belakangan 'ini Suara 

Merdeka” telah kebandjiran surat2 
jang menanjakan sjarat2 untuk ma- 
suk Sekolah Pelajaran Semarang. 
Dibawah ini kami turunkan sjarat2- 
“nja: 

'Anak jang pernah: beladjar SMP 
2 th. bag. B atau STP selama 2 th. 
Webih sempurna “jang ' beridjazah), 
umur 24 th., batigsa dan warga nc- 
gara Indonesia, tjukup Sehat badan- 
nja dengari pemeriksaan dokter. 
Murid diharuskan membajar uang 

sekolah/alat, menurut peraturan 
Kementerian PP. & Ky ikatan dinas 
ditiadakan dan uang saku tidak te- 
rima: lamanja beladjar 10/12 bulan 
dibagian Dek dan Mesin. Selandjut: 
iya kalau sudah tamat harus men- 
dialankan praktijk dilaut sedikitnya 
2 4h.,. kemudian harus turut udjian 
Pemerintah. Bila lulus baru menda- 

Dalan 
,.pela- 

    pat idjazah Pelaut Terbatas. 
mendjalankan praktijk 2 th. 

“Si umur S1 tahun, dilahirkan didesa Djebres 
imen, pekerdjaan praktijk insinjur kepala  Djawatan -Pekerdjaan 
Unittmm provinsi Djawa Tengah daerah (Kedu. Pembela 
pengatjara Mr. Suhardi dari Jogja. Pada. 
umum sangat besar, terdiri sebagian banjak peladjar2 dari SMA, 
tetapi karena tempat duduk untuk umum 
riang sidang terpaksa hanja disediakan kursi dan bangku sangat 
terbatas, hingga banjak umum jg mendengarkan berdiri 

Kead aan Mer: 

“pemerintah. Djawa 

bih kurang 20 perkara lagi jg perlu' 

Wirjosumarto dan ane-| 

    

  
Dalam DPU Kedu 

(Oleh: Korr. Sendiri) 

PADA HARI REBO “jl. dimulai djam 9.30 pagi Pengadilan 
Negeri' "Magelang dibawah pimpinan hakim Mr. R. Sumarno mela 
kukan peperiksaan (perkara |ketjurangan jang terdjadi : dikalangan 

provinsi Djawa Tengah daerah Kedu 
lang. Sebagai! terdakwa dihadapkan dimuka hakim R. Sam 

kabupaten Kebu- | 

terdakwa 
sidang itu perhatian 

berhubung sempitnja 

dibela- 

  

api 

Rakjat Masih Tenang 

BUPATig MAGELANG dalam 
suatu pertjakapan | dengan warta 
wan. kita, menjatakan penjesalan- 
nja | €  tersiarnja berita 
pers jang diperoleh dari pihak 

Tengah di Se 
marang, bahwa mulai pada tgl. 
22 April jl. penduduk jang se 
djumlah 4.000 orang sudah di- 
ungsikan dari daerah Bakalan ka 
wedanan Muntilan Magelang, ber 
kenaan dengan berbahajanja gu 
nung Merapi selama tiga hari ber 
turut2 telah menundjukkan ke- 
aktipannja lebih dari waktu sebe 
lamnja. 

Selandjutnja dikemukakan, bah 
wa penduduk disekitar Merapi 
pada saat ini masih tetap tenang 
dan belum ada instruksi untuk 
mengungsi. Bupati tersebut me 
nambahkan, bahwa menurut lapo 
ran jang diterima pada achir2 
ini Merapi kehska rkan  gugu 
ran2 besar berapi masuk kedalam 
|djurang Apu :daerah. kabupaten 
| Bojolali. “Mengenai keadaan . Me 
rapi, oleh. pendjaga Pos Babadan 
dan Krindjing diterangkan, bah 
Iya 'makin hari makin membaha 
jakan dan pada hari. Kemis me 
ngeluarkan suara gemuruh dise 
tai dengan lava mengalir ke Kali 
Apu.: Sebelum ,itu keadaan Mera 
pi tertutup awan, selama 4 hari 

Jl. mengeluarkan guguran2 besar 
idan ketjil, tetapi tidak ada jang 
mengalir ke kali Senowo Munti- 
lan. Persiapan buat menislamat 
kan penduduk oleh pemerintah 
di Magelang sudah selesai, antara 
lain djembatan2 darurat, bahan 
makanan -dan obat2-an. 

ANAK BUAH SWIMA» 
NGANTIAM AKAN 

BERHENTI 
10 Orang anak buah kapal tangki 

.Wima” bermaksud untuk mening- 
galkan kapal tsb pada hari Senen 
jad. Kapten Merrima dari kapal tang 
ki Finlandia tsb., jang sudah selama 
74 ihari' “berlabuh di Singapura de- 
ngan muatan minjak djet Rumania 
untuk RRT, telah mengetok kawat 
kepada pemilik kapal tsb. guna mem 
beri tahu antjaman para anak buah 
tsb. Kapten  Merrima kini sedang 
mentjari 10 orang kelasi bangsa Ti 
onghwa guna mengganti anak-buah 
nja tsb., djika mercka mengambil ke 
"putusan untuk "meminta berenti. Ka 
pal » Wima” beranak-buah 41 orang. 

ketjakapan pihak polisi di Magelang, 
'ketjurangan mana sudah dapat di 
bongkar dilapangan beberapa mia- 
tjam  pekerdjaan. Kesulitan jg se- 
ring2 didjumpai selama polisi me- 
ngatlakan peperiksaan, — berhubung 
hampir “semua pekerdjaan di bo- 
rongkan kepada orang “luaran. Mi- 
salnja suatu pekerdjaan  pembangu- 
nan jg “mestinja beajanja sedikit, te- 
tapi - membajarnja lalu lebih dari 
pada taksiran tenaga achli dari pu- 
satnja di Semarang. 

  

  

ME- 

  

djar boleh pada perahu kapal! sesu- 
kanja, ialah pada kapal Pemerintah 
atau kapal2 dagang partikelir, ka- 
rena tidak terikat oleh dinas. Su- 
dah barang tentu kelak anak2 SPS 
dalam "meneruskan mentjari praktijk 
akan diutamakan atau mendapat 
perhatian dari fihak Pemerintah 
atau Kongsi2 kapal ' jang bersang- 
kutan. 

BEBERAPA PERKARA 
PENGGELAPAN. 

T. bin.R. tinggal di Pekunden te- 
lah mengadu pada Polisi bahwa ha- 
Tu-baru ini atas kerugiann'a AR. 
di Kauman telah digelapkan  sepa- 
sang markis 
oleh orang bernama S. 
telah melarikan diri. , 

St. Djl. tinggal di Taman Karang: 
tengah telah dirugikan oleh K. jang 
sekarang melarikan “diri, karena 
menggelapkan sepedanja St., mark 
The Hawk berharga Rp. 555,— 
“Sebuah sepeda perempuan BSA 

berharga Rp. 850,—- milik S.P. telah 
digelapkan oleh HH. jang mengaku 
berdiam di Karangtempel.  Pengge- 
lapan ini terdjadi di standplaats Bis 
Pasar Djohar, 

KABAR P.T. 
Pada tg. 1 Mei 1953 loket2 pos 

PTT ditutup. Telegrap dibuka dari 
djam 8 sampai 10 pagi.  Pengang- 
kutan bis2 surat dan pembestelan 

               
jang kini 

| itu     surat ditiadakan, Kantorpos/telegrap 
di Karangturi dan Tjandi ditutup, 

MMC Ada Or 
Selama Tritunggal 

Ada Vaurcon 

HINGGA DJUMAT j1. 
KT. IV dan Kepala Staf Penerangan 
ten Harsono telah mengadakan 
Merapi-Merbabu Complex..untu 
operasi Tritunggal didaerah tsb. 
itu diletakkan terutama pada ba 
sama diantara  Militer-Polisi-Pam 
lam usaha mengembalikan Keamanan 
rah2 jang telah ditindjau itu 
rah Bojolali, daerah Klaten dan 

Dalam pertjakapan dengan kita 
di Solo, Kapten Harsono menjata- 
kan kesan2nja, bahwa kerdjasama 
antara — Militer-Polisi-Pamongpradja 
dengan rakjatnja didalam - operasi 
Tritunggal ini adalah sangat baik- 
nja hingga benar2 memenuhi mak- 
sud dan isi dari operasi Tritunggal 
itu. Bantuan 'rakjat jg terutama ber 
udjud dalam “operasi pertahanan 
rakjat ternjata adalah besar, hingga 
telah banjak benggolan2 grajak jg 
dapat ditangkap “atas petundjuk 
atau bersama2 dengan rakjat. 

Belum pernah ada ”vuur- 
contact” dengan  gerom- 
bolan M.M.C. 

Suatu hal jg mengherankan ialah, 
bahwa sedjak  dilantjarkannja' epe- 
rasi Tritunggal pada tanggal 20 Pe 
bruari jg lalu — djadi sudah lebih 
kurang 2 bulan — belum pernah ter 
djadi ,,vuurcontac?” dengan gerom- 
bolan2 MMC. Padahal dilantjarkan 
nja operasi Tritunggal tsb. adalah 
akibat meningkatnja gangguan2 'ke- 
amanan “didaerah sekitar MMC se- 
belum tanggal tersebut. Mengingat 
hal itu maka “dapat ditarik kesim- 
pulan, bahwa gerombolan2 itu me- 
mang mempunjat Suatu organisasi 
dengan satu pimpinan ig mereka 
taati.. Rupanja sebelum diadakannja 
operasi Tritunggal itu, gerombolan2 
MMC tsb. telah mengadakan: perse 
diaan supply ig tjukup untuk dapat 
sberistiraha?” selama diadakan ope- 
rasi tsb:, dan “kemudian “muntjul 
kembali “djika waktu serta keadaan 
telah mengizinkan 

CPR banjak bantuannja 
kepada alat2 keamanan 
negara. 

Dalam gerakan2 untuk ' mengem- 
balikan Keamanan didacrah2 MMC 
chususnja dan daerah “'Djawa Te- 
ngah umumnja — ketjuali Jogja jg 
belum membentuk OPR — alat2 
keamanan “negara mendapat bantu- 
an jg besar dari OPR tsb: Memang 
zonder bantuan rakjat usaha2 pe: 
ngembalian keamanan akan tidak 
dapat membawa hatsi! ig diharap: 
kan. 
OPR tersebut kini telah dibentuk 

hampir diseluruh daerah Djawa Te 
ngah, jg djumlahnja “99 orang di 
tiap2 kelurahan. Dalam penindjauan 
nja itu didapat kesan, bahwa OPR 
tidak sadja bermanfaat dalam pen- 
djagaan keamanan 'umumnja jg di 
tudjukan terhadap gerombolan? 
MMC dan'sisa2 ex-batalion 426. 
akan tetapi djuga sangat ' berman- 
faat bagi pendjagaan keamanan ba- 
gi masing2 desa terhadap “ pentju- 
rian2 dsb. 

Dikatakan seterusnja "bahwa “dae- 
rah Klaten sangat menarik 'perhat: 
an Kapten Harsono, karena keadaar 
daerah Klaten kini aman dan tente 
ram bahkan dapat dikatakan bahw: 
didaerah 'itu tidak ada bezetting mi 
liter. Angka? gedoran jang dilaku- 
kan oleh gerombolan M.M.C. jang 
pada tahun 1951 dan hingga perte- 
ngahan tahun 1952 -berbilang ratu- 
san tiap bulannja, sedjak: pertenga- 
han hingga achir tahun 1952: telah 
turun hingga mendjadi puluhan, bah 
kan dalam tahun 1953 ini- djumlah 
itu turun lagi mendjadi hanja bebe 
rapa sadja. Menurut tjatatan peme- 
rintah daerah kabupaten Klaten, ang 
ka2 gedoran dalam daerah kabupa 
ten sedjak permulaan tahun 1953 itu 
adalah sbb: bulan Djanuari 5 kali 
Pebruari 2 kali, Maret 1 kali dan 
bulan April ini tidak ada sama seka 
li. : 
Keadaan jang “demikianini pada 

suatu pihak menggembirakan bagi 
pemerintah daerah, akan tetapi dila 
in pihak bahkart menimbulkan perta 
njaan kalau tidak dikatakan kecha-F 
watiran. Tidak terhadap  gerombo- 
lan2 M.M.C. tetapi terhadap ex-ba 
taljon 426. Seperti diketahui daerah 
Klaten adalah merupakan ,,terug: 
val-basis” bagi ex-bataljon 426. 

»Bezetting militer” supaja 
Giperpandjang. 2 

Achirnja Kapten Harsono me- 
njatakan, bahwa baik pihak pamong 
pradja maupun penduduk didaerah2 
jg telah dikundjunginja “itu telah 
menjampaikan permintaan agar be- 
zetting militer bagi dacrah? MMC 
itu djangan Jekas2 ditarik kembali. 
Mereka berpendapat, bahwa keada- 
an seperti sekarang ini dalam mz 
gerombolan2 MMC 'sama "sekali ki- 
dak menampakkan aktiviteitnja, pas 
ti tidak akan terus be Liu dehh 
mikian. Pada 'suatu saat djika per Frus 
sediaan supply” dari #rombotr (3 

telah habis, pasti mereka akan 
memulai lagi ',,operasinja.” 

Hal ini akan mendjadi perhatihn 
kita pula, demikian antara lain 
ten Harsono. (Antara). 

   

  

  

DARI PERMINTAAN pn. 
DJAMAN SEBESAR 

Rp. 2.372.500 

     

Dari 70 permintaan kepada” 
jasan Kredit Daerah Djawa. Peng 
jang besarnja- Rp. 2.372. 500,— b 
dapat SN Wepjpan pindjaman , ikep 

13 Per Eniha itu 
dari 34 permintaan 

seleksi, jang lainnja 

kupi sjarat2. sebagai perusahat 
atau badan jang dapat diberi sda 
djaman dari Jajasan. Oleh. Jajasan 
Kredit kini sedang ditindjau 36 aa 
mintaan jg. besarnja Rp. 2.181.000: 
Seperti diketahui Jajasan Kredit 
Djawa Tengah jang dibentuk sejak 
pertengahan tahun jang lalu untuk 
pertama kalinja ' mendapat. modul 
persediaan sebesar «Rp. 5.000.000.-. 
(Antara). 

2 

H REORGANISASI sai TJB. 
SEMARANG, 

Akibat kurang lantjarnja peker- 
djaan organisasi, maka, dalam rapat 
pleno pada tg. 21 April jbl, SBRI 
IL tib. Semarang telah mengadakan 
reorganisasi susunan pengurus sbb.: 
Sekr. umum sdr. Bien Hidajat: org. 
sdr. Kasir/ Rasman: perb./penerang- 
an sdr. Suharno/Dasuki, keuangan 
sdr. Isbandi/Jatin, Wanita sdr. Suki- 
nah dan pembantu umum sdr. Mu- 
chri. 

  9 h 

aa 
O 

Dju 
Tera 
nja ai 
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jang akan dibitjarakan maka 

intah Indonesia telah meminta : 
asan 
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Amerika 
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bahwa 

z seluruh 
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Ihasitan2 
dan Vene 
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elum: PON 
oleh  Pengu 
pertemuan 

olahraga. 

di.D 
da 

olakra 
dilapa 

Semarang 
kesudah 
ja 

—1, 

5s 

satu pemb 
il-hasil te 

merosotan 

rik,. kat      

, “Sulawesi 

Ketjil, 

dakan perte 

atu 
ITIV D 

Jan fiber 

beserta rakjatria dida 

a”, pem 

2 onperensi gula i internasional 

Ta ikut serta, akan tetapi ber 

kan tida 

sia sedap 
akan. 

ngkong sekarang alami 

h satu ke 
Hongkong, 

. ditimbunkan 
erlengkap 

ng tingga 
dja, guna 

da 

: rta: untu 
Ba 

tjana 
an 

   

ani sasi inja ' 

Pernab 

  lact 

minggu djurubitjara 
jawa Kampak Kap 
didaerah » sekitar 

pelaksanaa 2 
penindjauan 

a pelaksanaan dari kerdja 

  indjau     

   

  un Dae 
, dae   

daerah Ml 
erah sek 

Malahan 

  
        

   

    
                  

                  
                  

NE OEn SI COLA. 
rut keterangan jang 

merintah Indon: 
erima undangan 

3 

an mulai berlangsung tg. 1 
di London, Pemerinta! In 

telah menjatakan kesediaan 

masih belum begitu te 

  

ebih landjut 
konperensi tersebut. 

ngan resmi menjatakan, bah 
k mungkin didalam 

nsi itu akan dibitjarakan' la 
t alokasi gula dari tiap2 ne 

seperti jang ditentukan, 'dalam 

tentang 

t keteta 
lonesia 

apan didalam persetu- 
setiap tahunnja ber- 

gula sedjumlah 
dan djumlah ini oleh 
at2nja akan tetap di 

ton 

ALI KEPADA PASARAN 
DI INDUSTRI 

MINJAK? ae 

York Journal of. Com- 
mewartakan, bahwa Gulf 

prporation akan menurun- 
a minjak Kuwait dengan 

sebarrel/f.o.b. Teluk Per- 
urunan ini menjusuli pe- 
jang sama dari harga 

minjak mentah Kuwait jg - 
n oleh Angle Iranian Oil 

Ltd. pada tanggal 1 
Selandjutnja “diwarta . 
perusahaan2 .minjak 
Timur Tengah “dan 

sedang menindih 
na harganja untuk “5 

akibat saingan dari 
an Shan arga minjak mentah . 
itu, Dinjatakan, bahwa. dis 
As akan datang dapat di- 

n persaingan hebat antara : 
minjak di Timur Te Ta 

zuele. Pe 

  

di 

  

minjak In 
adalah terlalu lekas un 

ang melunakkan da 
njak internasional 

minjak Indonesia 
di Timur Djauh. 

T TEXTIEL : Sa 

aran min 
udukan 
asaran 

DUSTIR 
ONGKONG PAJAH. 

stri textil di 
mi keadaan sulit dan 
ugaan para pembesar tak 
ke emungkinand bahwa ke- 

akan pulih kembali. 1400 pe- 
telah diberhentikan: karena - 

14 pertenunan, 68 .pa- Ae 
pakai tenaga 4100 

lah tutup “atau hanja beker- 
waktu sadja. 

komisaris 
ng, Hawkins, 
nting 

Hongkong kini 
me-s 

perburuhan 
diantara ' se- 

mengapa: in 

terdapat: pembatasan2, (res- 
perdagangan, terutama deng- 
nesia, jang mendjadi salah 

eli jang terbesar dari ha- 
xtiel Hongkong: djuga ka- 

harga benang ka- 

salahan umum di 
bahwa segala uang jang 

pada pabrik dan 
hingga tak  tjukup 

untuk modal-ker- 
memelihara djalannja pa- 

an, 

a Hawkins. 

  

GANGKUTAN PENGI- 
KUT2 PON aa 3 

caja pe 
2 pengikut 

Gaakuna rombo- 
atra, Pengu 

Iakan .m mermbitjarakan de 
emerintah agar, dapat men 

"beberapa : buah Ta 
Na ala Ti itu berhas il, maka 
Sae gangkutan rom 

'pengik (PON dari luar 
menurut rentjana akan 

Garis 
“untuk 

  

        

  

rombongan dari 
Utara dan Sula- 

ja: “untuk rombongan dari 
Djawa - Timur, dan 

n Selatan dan. 'Timur. 
P3 untuk rombongan da- 
engah dan Djawa Barat. 

'rombongan dari 
Raya, Kalimantan Barat, 

atera Sp clatan. 

Pertemuan dgn wakil2 
: Panitia PON 

ke-lil dimulai, 
irus KOK “akan diadakan 

“ dengan" wakil2  Panitya 
aerah dan. top-organisasi2 
Pertemuan . tsb. “direntja- 

kan diadakan. dalam, bulan 
jakarta, 

itu Pengurus .KOI akan 
muan dengan Pas 

Besar “ke-IIl, jg menu- 

akan dilangsungkan da 
Djuni atau Djuli di Me- 

PERTA A2 PNGAN BO- 
NDJANG SELEKSI 

NTUK. P.O.N. 1. 
dingin seleksi untuk PON- 

andjang jang dilangsung- 
ngan Mugas' Pandanaran 

pada tgl. 25 dan 26 April 
ahannja sbb.: Surakarta -- 
I—1, Semararig — Djokia 
marang — Surakarta 4—1, 

   

          

dustri tex- 2 2 
ke- 2 

 



  

          

—Obat Utk Bikin Gila 
: tin Ba Propesor2 & Mahasiswa Mentjoba 

'Dan Pemerinta bala Djadi Gila.... : 
Keterangan Menteri Da an Negeri Mr. Roem | PROFESOR2 DAN MAHASISWA2 di Wina hari Djumaat il 

MENTERI, DALAM IRG oem, dalam pem || telah dengan sengadja mendjadi....... .. gila untuk 12 sampai 24 
. bukaan konpere sia Djumahat djam lamanja, guna memban tu penjelidikan2 jang didjalankan ter- 

| : ah tidak putus2 hadap sebuah obat baru 'j jang berbah 'aja, Dibawah pengawasan jang 
dan memu teliti mereka telah menelan dosis2 ketjil dari obat tersebut dan di 

ja pamongdesa harapkan dari mereka An nanti mentjeriterakan 2 jang dira 
atuh dan han sanja dan dialaminja. Hasilnja adalah sebagai berikut: beberapa da 

If hantjurnja ma ri mereka, Peran 3 merasa dirinja tera, pung2 mengelilingi ruang- 
Ha ti pemer rintah an, dan jang lain lagi m merasa ben ai tangannja atau kakinja men 

rat jang diada djadi tidak karuan. Sesudah itu datan ng perasaan “bahwa mer “ka itu 
idjungan "Monte berdiri disamping badan nnja sendiri ,diluar kulitnja senc diri”, dan 
NP bahwa dirinja itu dirasanja seba lain. Adapula jang me- 1 D.N. J 1 gai orang lain. pula jang an PB Hahatan. beberapa, pejabat tam be aensi Raha. rasa dirinja sebagai aa ser “iga ala, mengeluarkan gigi2nja dan 

menggeram kepada d4 profesor2 dan djururawat2 wanita jang ada di Guberaur, utusan Dewan Pimpinan Pugat.P PPDI | olo) dan tidak sekelilingnja. Ses 11 beberapa na mereka mendjadi sedar kem . kurang dari 200 Pen redasa. | bali dengan sedikit rasa letih, tetapi akibat2 lain jang djelek tidak 7 Tar terdapat. Nama lengkap dar Ki YA t tersebut jalah LYSERGSAERE- 
DIAETHYLAMID dan T mukan oleh seorang sardjana Swe- 
dia jang dengan tiada dise As anja telah makan obat tersebut dan 
dengan begitu diketahu tina Na Na nia, Dengan bantuan obat ter- 
sebut, Profesor Hans Hoff dari Universitet Wina mengharap akan 
dapat n Gea lebi "3 banjak tentang sebab2' dan tiap2 penjem- 
buhan dari schizophror 

      

  

         
gi Tah t 

€ | Beate Tan aa 
put 

l ur “aga 7 Ta 
: Peraltah Uang Dita La 
“Bisa Timbul Baha aja In 

roduh 
Kata A. K. Gani 

1 KESULITAN2 DILAPANGAN ekonomi sel karang ini 
ra | dapat diatasi hanja dengan tindakan2 Moy ng ata : 

|hanja dapat dipetjahkan Gengan produksi beras 
|rakjat Indonesia jang terutama — jang sebanjak-ba Mabok 3 “demi 
an pendapat dr. A.K. Gani, pi memeranekan bahwa satuZ-nja 
masalah sekarang ini adalah kurangnja beras, dan harga2. 
g barang2 kebutuhan sehari-hari sangat tergantung kepada harga eras. 2 

   

                      

     

       

| mentjari dan meni 

          

ya 
lenggarakan usaha mer ing 

Buhka an segala BA aan dan tanggun 
bek tahu dan jakin, bahwa 

KOMISI ERoVOMI | 

             
  

      

Hjurnja pamong desa seba 10 
sjarakat desa, jang pasti Tn berakibat 
dan negara seluruh 2 Kongega PRP 
kan untuk k ketiga 2 ita selain men 
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Keadaan ' tidak akan kemalongd 
malahan akan bertambah buruk, bi 
Bana gadji. pegawai dan: buruh pu ai Asa f At 

(Pekan Olahraga ' dinaikkan. Sampai sekarang ig di £ Toh Na Aa” 

     

         
  

erima 
tsb. 

           

1 membitja ara- 

gguan 0 
i : Pena er- 

5 puluh2 'pamongdesa . mendjadi ag 
Iban, soal: penindjauan "kembali pu- 

maya . Itusan2 dari konperensi' -PPDI jg du 
(Standard, ia| j2, soal Ian 2 gkah “apa jg harus di- | £ 

mengadjukan Lanka 1 ambil untuk masa jg akan datang) “tara k tinggal di Indonesia selama ber gan perbaikan nasib ' pamongdesa. 
'sokongan dari Inggerisl Di erlombakan 1 uatu akan mengikuti  dje jak 

l Sebagai diketahui ne 3 an akan berian ibah mahallah - aja taku peraturan, darurat itu jang. me) Dalam pidatonja lebih djauh Mr.t Dalam Pertempuran Me- 
. , 

2 4 lah mendjadi anggota as-| (Oleh: Korr. Sendiri a urga2 keperluan hidup. D' 2 hu |nieb babkan ia ditahan dipulau St. | Roem menguraikan, bahwa sedjak | W k 1 Pp NN Pp t Ne Tuk Philipina, Yugosla ( ) bungan ini dr. A.K. Gani memper|John.. DIA AN aa Singapore | tahun "To43 bangs a Indonesia se- lawan Tentara ad si 13 3 Tr dWO Oo Ki 2 Swedia menentang keanggo Pekan aa Peslaani ke-NI ingatkan, Lena sebelumnja Pap Standard. 5 dang dalam proses mendirikan ne- KEPALA ,,Staf Resimen VII kan Ve : dja ! 1 Saksi ? 

lakukan orang M dalah Ma aa 
sy a anta Nasion ai Ke-Ill penghasilan uang dia Sah UK 2 pekerdja, seperti dgn. nan ya Lan 

: si iterima se 14 Djenis Olahraga Akan -kemahalan dsb: Pkn Ta Me 
naikkan, maka otomatis se te -| 
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nuh bagi negara? bagian In- kan peng guntingan uang oleh Siaf- | Dalam pada, itu kepa ala ba agian PO gara, jaitu proses jg merupakan kej : $ dosis Delegasi - Philipina Lopez,| ruddin uang jg beredar ada kh 4 Nitik dari Kementerian Luar Negeri Isibukan dalam segala lapangan, se-| dari Tentara Islam Indonesia, ber aa aan ia Mat uang $ Iilliard, sesudah — pengguntingan 2 - Na Bit H, PA on erang- |perti pen ndidikan, kesehatan, perta-| nama Mihardja Almihia telah ter ca agi a,. Nep: : 2 Mana ba epada ,,Antara am- nian dst-nja. Tiap usaha itu diker- | tembak mati oleh tent 2 “. Korea Selatan, tapi akan menja ni hari ini (Sabtu)  Kem enteri. | embak mati oleh tentara di kam D 1 e Nn jakan dengan dasar2, baru, terle- Gaia ar ain 133 1 Pa blangko, mengenai keanggota 'an Luar Negeri belum: .menda-j 'pas dari dasar2 lama. Djuga menju pung Tjipelang, katjamatan Ka- ” Ta Pe : Cr iksaan Per kara . agi negara? bagian Indotjina, se patkan laporan tentang . soalfsun "pemerintahan, dari tingkat ba-Irangtengah (kabupaten Tjian- 2: x s Er 3 elum ada bukti, bahwa negara2 tsb A $ KE itu dan. karena ia menjatakan wah Pai kepusat, eng Mr. |dfjur), dalam Ag aga cmpuran, Affandi Ridhwan F. am hakekatnja negara? "merdeka.  Djenis Jab Hino : jun ik dapat memberikan keterangan: Roem, termasuk “dalam proses tsb., Berita dari Tilandjur itu mene . Pita djuga akan  menjatakan | pakan Jak hanja 11 a2. Seandainja nanti ada permintahjaitu — pemerintahan ig demokratis | 711 ON “ KETUA PENGADILAN Negeri Bandung R. Harsojo meng- " blangko terhadap usul supaja Dje- - thl K & Jen sematjam diatas: itu. sebagai.jang k Y rangkan lebih djauh, bahwa ten ketudiuh dari. pem: la: buah, Patah: ta eti crenang 2 Na z umumkan dalam sidang ket udj uhdari pe emeriksaan perkara Affan- t ..pang diterima sebagai anggota, kare "7 lo. bola krandi bui dikabarkan oleh sk di Sipga pura ta E tara jang bertugas disitu berhasil | gi Ridt da I Ca 2 ka tet na pemerintah Philipina belum (3 pan pasa antri Tn 1 Idi, maka akan “diselidiki dulu . ta djuga ita pistol dan doku £ NN ana an bah Ne Na menjatakan sikapnja thd. perdjandji tangkis, ping-pong, tennis,” ang tersebut. Demikian H. Pa as TngA INC g pstpt Na K Pe tian #aanka an sida Ona an Pa Da an perdamaian dengan Djepang. (An| Sa", Angkat berat, hasket-ball, se nur aa keterangan Mr. Razif. di Sing | men2 penting. Peristiwa pertem 1 U terdakwa Affandi Ridhwan meminta supaja | notanja jang tes ng Nay aed aa an, pa MORE, sedang da a Kepada! Singapore @andapd Bi puran itu terdjadi tel. 23 jbl. kira - disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri dan ,,stukken 
'tsb. dita mb ah 3 Sena hingga che “Samad adalah seorang warga ne f kira pukul 11.00. Dapat ditambah hain Pn ng mg Pena: Pa pembela Nan TAP : Tai -K a Inggeris. Kalau pemerintah Ing kan, bahwa ,,Komandan LI. tapo supaj B2 » 3 Hadi ag 14 djenis. 3 Djenis olah zen ris sendiri tidak dapat : membebas PE Sg pn Wit Wakil P.M, Prawoto Manor smito, “Gubernur Djawa 

Asap Ato agama Lia Ta an Inche Samad dinegerinja. sendi dari Resimen VIP” ita adalah | Barat, bekas Menteri Pert tahanan Sewaka, ketua DPRDS propinsi menem an a- 

Dapat Mend 
buah Pen "? erbahg. 

»Skyraider” 

    

    

  

        

Plan ia dapat. dilepas kan di Achmad Sungkawa. Djawa Barat, wakil ketua Dewan Pe merinfuhan Djawa Barat Sa- ,. dengan tjatatan bah ain negeri. Soak ini kini sedang dil peci dan Major Mashudi (dulu PMT III). 
idiki. Menurut Mr. 'Razif soal ituf 

i harus ditindjau dari sudut hubu | 
itu akan diselengga an n antara pemerintah Inggeris dan : 
monstrasi2: pentjak, | (Sex 2 pemerintah Indonesia. Si 

ba mahan bersenam dan Menurut keterangan jg “didapat 
PADA HARI Sabtu pagi didae kuda. 1 » PN Dr - A. K. Gani — |.I» Antara”, maka and Tamil “ rah pertjobaan Yucea- Flat telah Penetapan dijenis2. olahraga tsb. | ""'Mliard ditambah dengan 1Y5 mil-| lah: ditahan sesudah — diadakan pe-|' rombola Ki »Bambu Runtjing”, jg | Menteri Pr: iwoto sebagai saksi, se |tutan jang sudah dirobah redak , diadakan lagi perledakan atom, : liard obligasi, dan sekarang uang j2 , : SS 5 : Seng : 1 . adalah berdasarkan ' kemungkinan2 Serta Tn $ Fin Pn R nangkapan -besar2an Fi Singapura | BER AN F IA sedang Ta tjutji pakaian dip ping |dang lain2-nja oleh ketua tidak sinja itu antara lain berbunji: me jani perledakan jang ke-7 dalam technis jg ada, perkembangan @dje- Aa Tn miltiard ditambah lebih kurang setahun ig g lalu. Ia di gir sebuah kali, dan mensita se |dian nggap perlu didengar ketera (lakukan perbuatan jang. mengun : rangkaian pertjobaan sendj nis2 dewasa ini di Indonesia, “dan| engan 12 milliard obligasi. lahirkan di Singapura dari oran Ditegaskannja, bahwa Und dang2 Pe-| buah pistol dan 2 buah 2 ngannja. Sidang Pepe ini ter |tungkan kepada musuh (memberi | atom, jang kini diselenggarak Program Olympiade serta Pertandi- ia an Dati Ba tua Indonesia di Singapura dan ki an Umum jg baru selesai itu | Satu aan el berhuruf ,,Tent ara |njata men dapat perhatia lebih penginapan kepada utusan2 mu k oleh panitia panitia tenaga atom A.S. (ngan Internasional. rang telah sekian besar djumlahnja |ni Samad masih mempunjai sanak | Pasti akan memperhebat proses tsb.! R4 kjat Seksi 5 Staf f Tjikalongki- |besar dari siaamda jang 2 la, an|suh dan membawa orang jang di h Periedakan jang terasa di Las Adapun sjarat2 untuk ikut serta aa Tenan pganen 24 aa “ Ikeluarga di Diawa .Tengah 'jg kabar |Gan "saja jakin bahwa pada suatu du » sedan ugkan tjap jang ala tara lain nampak djuga banjak (panggil oleh musuh (Ijet Hida- f Vegas kali ini jang | sekuat perle dalam PON kelllI itu jalah: et -g mega: 2" tia ertambah, nja sanggub memberikan djaminan|Saat negara kita akan  mentjapai lagi Bu t hurut2 ,,Pertahanan Imurid2 sekolah menengah.  Si-|jat). Djaksa djuga megambahkan: " aan jang pesan, baru2 ini.| 1. Warganegara Indonesia, 2. pe Na aa an aan timbul in: Na ruken, 2 pa 20 Indoneg Bni pr jg dik Kena, Rakjat Dae sa Madjalaja”. Dide |dang jang dimulai djam 09.15 tab perkataan (dalam tuntutan , . ai aa S € yen . Sia. ari orang, jgz airahan setahun an jg suda era 1 - . EN : "53 Kep ep Ba at. degkrian aa main Olahraga menaen, & pem hp Dr. A.K. Gani berpendapat, bhw jg Jalu bersama dengan Inche Sa- |tus2 tahun umurnja.” sa S ndangradja (katjamatan Tji dan mengalami dischors selama |.itu Red.) D.I. Kartosuwirjo p T lolahraga jg tergabung dalam per ktp k E : bna Ta randjang, “kabupaten “Tjiandjur) |15 menit berlangsung aga harus di-ikuti oleh sebutan N.LI. , .anak-buah dan dikemudikan “dgn |satuan- olahraga jg telah - diakui ben Na nk Nan ya Bg Menu t pula| Apa peranan pamone-desa. Anni su bata penggerebekan tenta |djam 12.30, kemudian dit itunda | Kata Djaksa, penambahan in? di 

perantaraan radio waktu mentjo |oleh Komite Olympiade Indonesia,| Vatsasi sekarang ini adatan terla- | mahasiswa Suru. dan, wartawgn | Berkata Mr. Roem, bahwa dim. ra menangkap 8 or lagi s 5 i 1 
Ki 10 jol ymp 33 e: 2 1 gkap ang anggauta gi sampai tg. 9 Mei sebagai si |sesuaikan dengan pasal 282 HIR. 2 : lu muluk2. Menurut — fahamnja' jg Hainnja, banjak jg sudah dilepaskan - ng g par tg. ag gan P ba terbang : asap perleda |dan 4. pemain2 olahraga jg meme- perlu distamakan. ialah 'memperbe- | kembali: tapi Inche. Samad” Temdil Na itu pamongdesa memegang) Polisi D.I.” Udin, Sahja,i Nahro | dang terachir. Atas permintaan Djaksa jg ter- : kan, jang sangat Jitu, telah |nuhi sjarat2 minimum: jalah mini- | P" Pn Pn an DIAN : re 4 peranan terpenting. Dalam mendu-|ni, Sarkodi. Toh ta “ 5 aa 2 1 Ng 5 ane panas itu, Ia dara Ha al k leh Sar produksi hasil pertanian, teruta f masih tetap ditahan hingga seka- Sakiki pemerintah kak ni, 1 dona, 'Su nda, Mail Pada tg. 13 Mei jg akan da-lachir itu, setelah ketua mendjelas- djatuh ditanah dengan berketjepa | mum-prestaties jg ditetapkan oleh ma beras. Sesudah 'itu maka dapat I rang. dak kit PN Aa enen-jdan Ula. Se elandjut nja djuga 3 |tang ' sidang akan dilandjutkan (kan maksud tambahan tsb., pembela tan lebih dari 350 mil sedjam be | Pengurus KOI. lah orang nanti membangun indus - 1, maka antara peme Fbiiah pistol dan peluru2-nja telah | untuk membatjakan  reguisitoir |menjatakan bahwa penambahan jg berapa mil dari kan2 d 3 : Pa tintah dan jg diperintah itu harus se : 1 : : pa . pasu an PPA tea bendera | Yi pertanian. Untuk menambah pro MI inbok Pemad ber- dibeslag gapua Djaksa dan setelah itu diadakan | didasarkan kepada pasal 282 HIR para penindjau, jg telah menjak emberangkatan DENGCTA | juksi beras tjukup terdapat faktor2: K b r k t IN mengatar ag Pa Demikian berita2 dari daerah lagi untuk membatjakan pleidooi |itu memberatkan terdakwa dan me sikan perledakan tadi. PON. 5 5 : tenaga manusia ada tjukup di Dja- eDe ang a an Parit, sedangkan Pa an | kabupaten Tjiandjur. (Antara) pembela dan replik terdakwa. minta supaja ketua menolak per- Dalam daerah perledakan telah Bendera KOI jg akan dibawa da-| wa sedangkan tanah tjukup terse- Di ah nu dji Bi Wadiib Mean NA 2 : mintaan Djaksa itu. Tapi 'achirnja 

jema 2 tah ja dengan ke Dalam sidang ini oleh ketua (ketua memutuskan untuk meneria 
berada hampir 3000 orang tenta|'i Djakarta ke Medan, direntjaha- | dia di Sumatera, Kalimantan dan jaki 5 
ra A.S., Nan jang sadis kan akan berangkat dari Djakarta | jain2. Djadi untuk itu perlulah di ROMBONGAN pia Na pns AFSHARTOOS DIKETEMU- | telah dibatjakan beberapa Sule (permintaan Djaksa, dengan kete peni pada tgl. 17 Agustus jad. dan da- ambil tindakan2 untuk memper-| jang pertama dalam : lankes bi KAN MATI. ken?” dan oleh: terdakwa tela h difagan bahwa dengan pasal 282 HIR 
ana ana ata tea tang di Medan pada tgi. 19 Septem giat transmigrasi dan memberikan) Pan Ni rentjana jang. An clan aan KE dapa Da ny batjakan beberapa bagian terpenlitu ada kemungkinan untuk menda ber. Otonomi jg seluas-fuasnja  kepada| kan oleh Panitia erna Ha Pe Na Po Olisi Iran, Afshartoos, (ting dari notanja jang telah di |patkan kebenaran jg sungguh2 se- ngan belum lagi didapat apakah Bei : danja. 5 rintah TN : - £ T Dari Djakarta bendera tsb. akan daerah, agar dengan demikian da-| Pusat akan diberangk: £ ana jang telah- hilan Pena waktu |sampaikan kepada ketu hingga pemeriksaan “dan putusannja pengawasan (radio atas . pesawat dibawa setjara gerak djalan beran-|patlah segala sesuatu itu dilaksanas Anal melebihi « apa 3 mungkin pa - JA p Dag MEN £ 2 | | | 5 da sesuatu saat, sedangkan “keinoi1 Jg lalu, . Siketemu aan sudah me-| Menurut Rana R. Harsojo, | Tar 1 5 d beabang 20an Kebaginagg a Nag bal peoa, Kena Darat. Ban panu CBR, m.s. ,Langkoeas”. nan2” masjaraka Naa an ninggal dibukit2 kira2 20 mil da | sama - ali ada 26 ,,stukke aa an Sa ngan 3 SN bang2 gontjang. Menurut pengu | sanudian aa Tn Ce 3 RUU “TENTANG . HUBU: | peran nekat pada tang kepada ukuran? sendiri2. Dalam huf "i “Teh an Majatnja menundjuk- (tersedia, tapi kemudian atas per adat Tentabah kenjatannipek ket ai muman panitia tenaga atom A.S Pogiaa Mann Taspen IE Ie ena Sg : 2 (| Surabaja dengan mc bungan ini Mr. Rom :menganggap kan 'beka 2 nganiajaan jang ke |timbangannia hanja dibatjakan 8 | : dai Mi bejokanaka 5 tidak Pa aa.Bi untuk kemudian Dua ke Palem NGAN-KEUANGAN ANTARA djemaah hadji dan : Pep nama pamongdesa “tepat, Karena pa |djam. Se Cbaga dike AKP penje eli matah Han Sada Sa Hg terdak da 

kiat itia ini di bang dengan gerak dialan beran- Bacok DAN DAERAH 2 .Tg: Priok menambah muatan | mong berarti mengasuh, membina dikan besar sh “terhadap hilang- (wa Pendiri membatjakan notanja : PM aanua Kata dal 2 Serda aifing atau dengan kendaraan jeep. pada Menteri Dalam Negeri dengan 569 orang dari Dja |dan mendidik. Djadi pamong itu te Inja an Barter 6os telah berdjalan se ' itu ' Duduk “perkara. Mang 
nana Hoa Haiamah yg. ca Aa gan pg ra ae ma 3 2 in Ne bab sehingga daa angkatan |rang ti dea menuruti sadja Baik lamanja sebelum Tea Sehabis dibatjakan.8 ,.stukken” b Mena Ai kken” 

( . 1 L a, sidan n r hu apa jg diminta oleh jg di-.emong”: In etemukan, : Nenen Te 3 engan 'dibatjakannja  ,.stukken 
Ta Sa PES Sa AP aga IA aa SAN aga n : keuangan antara: pusat “dar Ba na Ma man : Pena tapi "hanja menurut djika/ Ag, 'dimin- Tia pu n aa 5 an ka Na se ne ae tag benan la Ku Pa Ian “nota / terdnlena “Ge” semua: oleh TAN: Ana ambil, bahwa disesuatu daerah. didaerah, jang telah disiapkan oleh aa aaia rentjana pemberang-| t2 itu bagi .kebaikan je 'ditemong, (djumlah 16. 000 dollar bagi siapa | itu diminta datang Hai kantornja. erdalewa. disnegan, jengah Kang mana tidak ada penduduk atau de-| panitia Penjusun Rentjana “Un- sah fu adalah Shin maa “Kota | basi k aikan ' bersama. Bamong wa saja jan hg dapat memberi kata: negara) timbul kesan seperti duduk 

  

s3 Pe nja dikabarkan, bah 
a se aah Pap Oli tentara 'dari | Atas permintaan terdakwa itu 'rut Djaksa Ps Jumarta, perlu di Bat. 313 didaerah desa Sukagalih, (ketua ' memutuskan memeriksa fadakan perobahan dalam redaksi 

kat see Tjikalongkulon (kabu 'Sapei wakil ketua DPD sebagai |tuntutan “itu, tetapi tetap atas 
paten # bp djur) telah berhasil Isaksi dan akan mempertimbang (dasar pasal 124 KUHP dan tidak 
menawan 4 orang anggauta ge jkan pemanggilan wakil Perdana (bertentangan dengan hukum. Tun 

Olahraga tsh. sedikitnja 
cuti oleh 3 daerah. 
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sanja, bendera dapat diangkut den. dang? te ntang Huburgan Keua- » : Png djib dju edi erkara ini berobah daripada kesan : d ngz Agung”: 27-5-53 Surabaja 250: 30- J supaja, jg- di-emong, itu Polisi kat j ip P: Te Ne an n jeep, ian bayan bak naa ngan antara Pusat dan Daerah 2. Manutarta Ng an Fabian? : mendja Na V8 sesuatu jg dirasa be-f'g BA Na fabaot ne Bean NN tr redaksi umum pada sebelum sidang hari 
aan ea . jang diketuai oleh Mr. Nasrun. |4-6-53 Semarang 497: 6-6-53 Dja |Yat, tapi baik untuk rakjat. Demiki- na penganiajaan dengan tali | Soal-djawab dalam sidang ini (5 F4 Menteri luar negeri Birma hari | beranting. Kentjana undang2 tentang hubu- |karta 500: ms. ,,Langkocas”: 28-6-|an antara lain pidato Mr, Moh. untuk mer Hana Pia bel. as | terdjadi ag antar? Diaksa. a, 'kes| -Stukken” jig dibatja itu ialah: 

: b 

Sabtu menerangkan kepada pers bah 5 : - : 5 $ | Roem. 27 2 Rn wa pemoriitah Mikiks Menara ba ngan keuangan antara pusat dan |'53 Surabaja 569: 30-6-53 Djakarta j tusukan2 da arum, sedangkan ku- | tua dan pembela M: Kasman statement Komisi Nasib Rakjat 25 : : 3 daerah ini, menurut keterangan2 | —.— 2-7-53 . Padang 500: ms. 1 Otonomi diatu &: ku 5 Pn .£ ja tember 1951, Nota Keamanan ik amendemen Mexico mengenai pel ,SIR” WINSTON CHURCHILL. |: - 23 2 2 Tj $ : jang r dari | ku-kuku .tanganja.. telah ditjung- | hubung dengan dirobah/ditambah ai 8 ngaduan Birma di PBB  terhadap|” Pada hari Djum'at, perdana men-|Jang Kita dapat, terdiri dari 3 Ha Nak la 1 M7 ana tg catas,. kil- 2 anja ditutup dengan se- 'nja redaksi dari bunji “tuntutan DS Propinsi 7 Desember 1951, Kuomintang, walaupun tidak mem teri W. Churchill telah menerima ah rentjana undang2 disertai pula Pa akasar termasu Rachman “Saingi , Ketua Pengu- tjabik kain” (Antara). parket terhadap terdakwa. Menu Nota Keamanan Affandi Ridhwan beri: kepuasan 41009o: , Selandjunjal. he Order of the Garter” dari ta dengan petundjuk2 pelayanan Pa di aah dari Maluku: ms: 03 rus Komisariat PEDi :Djawa. Barat, sendiri sebagai penghubung Komi- dikatakan, Dahwa Ulika pemerintah ngan Ratu Elizabeth: Dengan 'itu a (uitvoeringsvo orschriften).. 118-753 Surabaja 500: 19-7-53|jg berbitjara sebelim Mr. Roem, - si Nasib Rakjat kepada Panglima 
Taiwan tidak mengambil tindakan2 maka dia sekarang mendjadi ,,Sir Ega RUU itu merupakan ig Tn 342, -21-7-53 Djakarta mengemukakan  perdjoangan dan Mis D: K an Lapis aa Tn Gone ur Djawa 
i kan berdasarkan resolu |Winston Churchil?”. Hadiah ini di-| pokok jang mengatur hubungan bi 5 5 tudjuan, jaitu ,,kemakmuran dan : arat, Kepala Polisi Djawa Barat 

AD peka disetodjt PBB, maka Bina Saka tidak mempunjai arti poli-| keuangan dan rentjana2 undang2 Lebih landjut didapat keterangan, | kebahagiaan .rakjat Tahir-bathin”. ssi Yee ma an Cc Tan dan Ketua DPRDS Propinsi, tjata 
akan mengadjukan permintaan kepaltik jang penting, “ketjuali suatu tan-|tentang retribusi » dan“ padjak2' Bah wa rombongan : Pan jang | Dalam pada itu pembitjara mengu- Utk Me enindjan K AK ea daan Disini: Kem » eta Perteanta men Tenun da PBB supaja mengambil tindakan? |da bahwa Churchill bermaksud akan|jang kelak akan diserahkan kepa |ak ahh Napak ben 2 og ha Dus pe Kajati Len ana La AN Pata 1 2 VI Penis Nasib Ran ga se ' "3 i . -di jelis R h. ah2: otonomi. (Antara) 5 esa jg serba sulit dan sukar itu 1 2 enter po dan Wa erdana 1 jang lebih drastis. tetap Pe Madiris Banda da Nan AFI KEHAK Kan al 2 djururawat jang. pemberangkatan | Mengenai i- otonomi: sat, ? 5 Rachman dian Memperk ena'lkan Indonesia Menteri Prawoto tg. 24 April 1952, Ka v i "“ SURABAJA? ja diatur sedemikian rupa sehingga Sainan berkata,” agaim ana maul. Di b: Isurat dari Gubernur kepada DPRDS taka meliputi tiap rombongan. — | meriph aki" otonomi “desa “kalaul jerman Propinsi, surat dari DPD Sanusi . LD | M h | Bek Ian Pen Bana ,kotabe- (Antara). Pm 2 segala2nja .diatur dari atas? Ba agai- ' | Hardjadinata kepada Per Tn Men s1 182 srae jea a da wa berhubung.dengan: kekurangan Feb aa mana 'harus diusahakan begroting| DENGAN KA PAL, ,,Willem Ruys” pada pertengahan ' bulan (teri. Wilopo dan pernjat rapat 

sa ngat akan: hakim2:dan hakim2 : bo EVM PEM- | desa, jg hanja didapat dari urunan | Mei i ditunggu kedatangannja suatu misi misi dari ,,Deutsch “Indonesi- | "tertutup DPRDS Hromiosi kepada “ Pil h D kt 9 D Insini Ir 5 tentara maka pemerintah kini m BENTU ORGANISASI PA- Te pen nduduk, sadja, kalau seluruh |sche Geselischaft” di Djakarta. Misi ini diketuai oleh prof. dr. M. |pemerintah pusat. (tiga. buah jang anja M1 OKter an J ngandung maksud urituk salekas “LANG MERAH? ? | ghasilan 'jg-ada didesa| Koenieke dari Universiteit di Boun, jang djuga mendjadi ketua | terachir surat/pernjataan mengenai 
Israel Kekuranvan Wanita mungken mendirikan suatu ' seko 3 Mn ana an tia iku sai 3 far 5 na co pena Ke daripada presidium D.I.G. Anggota2 misi jang lainnja adalah dr. | Sitahannja naa Ridhwan). 

nak Ez r A CI , upaten ala $ g v jan kehakiman jang akan'ditempat" maka pedagang Rusia Fedor Rtysh- fimatjam padjak di itarik oleh kas Ta aka w PE PETA RE It Ae Rampangglel Dari keterangan saksi Sa mane dan , dari nota terdakwa kepada ketua Pe 

n di Surab al t , PARA BUDJANGAN di Israel sekarang minta adanja ,,hak2 | Kai an “eebut pem chevm telah membentuk. suatu or- |geri. Padjak sepeda, roda (srobak).|  Tudjuan kundjungan misi ada ganisasi Palang. Merah 200 tahun (delman, pasar, pemotongan ewan, lah u untuk memperkekalkam perga Tt AN er ba P3 habatan antara D 
wanita? bb 1 belum baka untuk membuat likabany keadaan. Za pa aja Mi kehak hja : ada, pikiran untuk mengadaka kan AU itarik oleh kabu- | donesia dan : Ba aan erdagangan adakan pertemuan dengan Sanusi Dalam salah satu poster dikatakan bahwa terdapat 49.000 surplus me nanti peladjaran inaka bands |ganisasi sematjam itu. Harian tab. paten. j perhubungan dengan badan2 ke 2 Partawidjaja, terdakwa berhubungan 
dari kaum laki2 jang belum kawin, dan jang tidak mempunjai ha- an dipekerdjakan- sebagai ' “tja- meyantakanbahwa:Rtysheheym ia- |. . Boa budajaan. dan pengetahuan di BI Ha Timur Pen ra rapan untuk kawin. Inilah tangisan jang didjeritkan oleh ,,Lem- La hakim atau -sebagai - pegawai Pa Aa Na AN Efunkani Bagi ta. eni ig ap pl sa Ba Indonesia. Selainnja itu misi ini D Menurut terdakwa, dalam notanja ” 5 9, , en baga untuk melindungi aa ka um Budjangan $ Naa ka UST wabanZ., peratig. mongdesa “mendjalankan '. “beleidnja | aa DP Papan, Papan : , pe Dan Barat in ia pg - Mba Ta tidak Dikatakan setndina, By pi biup dan mati sendiran saia, de (BAR Riuba Bini vena | MESIN METAK MODEL. fkungz» denn knatupcan | Peranan Jang akan iobanan Gi Papa iis dri Waka pt beo at hak wanita sendiri eat ada Aa tiada beristeri, berumah tang (takan, bahwa ada harapan besar | BARU ta ahukan lebih dulu ke memperdalam pen ngetahuan ora At a Kemungkinan kan pembitjaraan de ani P.M. Wi nja ketidak-seimbangan ini dan melga dan beranak. Demikian Lemba- sekolah itu akan didirikan di Sura |. Harian Times” jang terbit di Lon |Pada instansi setempat. Tapi. pasu- Djerman akan kebud aa 3 : lopo, dan Menteri Pertahanan, tapi narik keuntungan2nja. Bukan rahajga tsb. Seruan2 Lembaga kepada (baja —“ Idon hari Djum'at memuat sebuah (Kan 34 itu “dipindah |dan , N Pa 2 kea da5 : . aj Tedi a Di Iper Misal “sampai Tia ap dan Aa sia lagi bahwa gadis? djaman seka|kabinet Israel dan anggauta? Parle | pPERKARA2 — DEMOBILISAN (Pengumuman bahwa harian tersebut | ganti Ban an AN Sula hnj fusi Pn KONPERENSI di Dieneva ie dil pembitiara an dengan P.M. Wildpo rang hanja melihat kepada pemilik2 |men jg tidak didjawab, disusul pu-|C TN TIDAK DIADILI PENGA | Menutut anggapannja kini sudah me | MEN aa kan: tugasnya, : akan me. Metanya Meyolusi. ea apakan D AP 2 ajarin PB itu belum diadakan P perunn Naa :dokter2 | atau 'insi-|la dengan sebuah poster jg bertulis| . PLAN TENTARA LAGI miliki mesin tjetak lengkap jang per njum 3 kepada gerombolan 3 tees Kia er Aa ad 1 : 5 ma Par Es La 
njur2, sedangkan ,,kamu” — para|kan ,,Mengapa...7” Seorang surul penvadilan Tentara Diakakt tama-tama. anggap kakitangan gerombolan, ma| Misi bermaksud akan tinggal jB untuk Eropa (E.C.E.) guna uan da Ka ketik seba K Tt 
pekerdja — telah ditakdirkan utk jg berumur 25 tahun dan ikut mem |, - ke bahwa berd. Mesin tersebut setiap djamnja bi|Ka tielakalah pamongdesa jg men: DI Knsekeaa Meberapa bulan la |Derluas perdagangan @ 2 Spa ila . ta Sa er Parto vida buat poster2 itu menerangkan da- Mena nan, WA DErdASAr Ie) mentjetak lebih dari 12.000 lem | Sialankan belcid itu. Selandjutnja di | manja. I&lok Barat dan Timur, hari Sabtu | Ana an dari Tn 1 Partawidja 2 kan surat keputusan Menteri Per 'baran koran dan dipasang diatas Io | Kemukakannja, hara djika karenal Lembaga Djerman Indonesia |f€lah selesai setelah berunding se-|ia telah berangkat bersam ma? dengan ja t tentang betapa 5 , : : lam sebuah interpiu ten png Pe ag fahanan tgl. 23-2-53, perkara? ri. Dengan demikian mesin pers ini |Pamongdesa meringkuk dalam taha (D.LG) ni Adalah Letak badan lama 2 minggu. Gunnar - Myrdal, | wakil ketua D Sapei jang turut 4 jab — Ipentingnia gerakan” kedjahatan/pelanggaran jang di fs: TN : i i kretaris djenderal tia tsb., jg|djuga hadir ketika berdjumpa de- , | ea ma j £ bisa mendjamin pentjetakan koran| Yan sehingga ada stagnasi - dalam| jang mendapat bantuan baik darni TES, Pojen gun | DATAR Tata Te Aan Pen Ae us at bi d Lok ii ae mempirnjai “kemungkinan “utk. esudah tanggl 23-2-53, (Penga- mesin pers rotasi, dipasang di pa. akan timbul Jagi “bahaja, ig lebih stansi2 pemerintah dan bertudju Peta bahwa konperensi itu mung 

: 1per agan? an $ astari dita an Tentara tidak. berkompeten (sang diatas dua buah lori berat. Lo berbahaja dari krisis achlak, jaitu . memperda Tai dan memelihara Ma pada san muperluns pErdanannan 
mendapatkan seorang isteri, peng- sa anna An 

s tuk mengadili perkara tersebut : ip hepidemi masa bodoh. antara negara2 blo imur dan Ba hapusan padjak makanan di resto ng: perk but (ri sebuah lagi membawa onderdil2 perhubungan antara Indonesia Ta Kekng dah” hak2 ig sama dengan Tax na oleh karena nja. Pengadilan 'dan alat keperluan lainnja. Selandjut |. Achirnja diserukannja, supaja pa-| dan Dje Eat dilapangan kebuda Ani Kn BAN aa di ki2 jg sudah 2 dalam soal2 pe-| Negeri jang mengurus penjelesai nja masih ada 4 buah lori dimana Koentnga tetap  berdjoang untuk |jaan, pengeta Andian Her perekono AI ga kep ab N ata Kab Ajakan rian , ik Ine i : ” 4 x Bi IL. k t $ . 3 5 F 

P . Perburuhan Djepang menun (rumahan dan pekerdjaan. Siapa perkara? tsb terpasang medja2 koreksi epentingan 2 (Antara). mian. lihatkan oleh delegasi2 dalam kon- 

| In ed telah die Il. Djuga ajeajaka Diepang. jp : Ng NN 1 3 1 Dalam pada ita djuga kementeri- P. K S aki 8 k di Ur $ : Untan (untuk keperluan pcla- an luar negeri Djepang baru2 ini'te erstapan OngTres ere at e er Ja e URLA PERMUSJAWARATAN 3 : t aa Saman gei Ijah menerima sebuah “kawat: dari $ ' MEMBITJARAKAN  PERMU- SEBUAH gedung sekolah Ma 
Kk didjadikan Duta besarnja di Mexico, jg menja- K.B. TASS hari Djum'at menga- tg. 10 aan 21 Oktober 1953 dgn|kebebasan demokrasi: 3. mengenai kewadjiban2 dari kongres jad. itu: LAAN IBADAH PUASA DAN Ilaya pada hari Minggu terbakar pelajan2 Ne atau pelajan2 takan bahwa ..pengantin2 ” wanita” |batkan, bahwa WFTU telah menje|3 soal penting dalam atjara: 1. me Ba en gerakan serekat se- mengorganisir rapat2 umum dan IDUL FTTRI 1372 H. habis sebagai akibat t sebuah, born ) di 1 #estorang dan pembantu2 || dibutuhkan oleh-300 kaum emigran |tudjui andjuran kepada semua serefngerlai laporan  kegiatan2  WFTU |kerdja di negeri2 djadjahan dan se- konperensi2 nasional serta setempat! . Menjambung berita, jang , pernah| akar jang dilempar oleh sebuah di t Diepang di Cuba, jg semuanja malkat2 sekerdja, BiPuN ig mengguna- |dan kewadjiban2 serekat2 sekerdja ena K NA untuk mengumpulkan 'usul2 ig hen | disiarkan tentang akan diadaka nnja| Pesawat RAF dim ser angannja | sih budjang. Kn besar jg kirim kan otak dan buruh jg mengguna-|untuk memperkokoh kesatuan aksi dak dikemukakan dalam kongres | permusjawaratan antara  Kementeri-| terhadap kaum komunis di Kuala surat kawat itu djuga 
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, kan tenaga, buruh laki dan wanita (kaum buruh dalam. perdjoangannia|” Biro eksekutif. WFTU mengan- | jad, itu. Sementara mengadakan | an Agama dengan para alim-ulama Lampis, demikian 'kabar jang di- bahwa para emigran tsb. berhbs: sedunia dan buruh muda. Andjuran| untuk mendapatkan taraf hidup le- djurka an kepada kaum pekerdja su-| persiapan? ba gi kongres tsb. untuk | dari seluruh Indonesia untuk mem- | wartakan dari Mala Aa Tidak sex rat besar dan  mengimpi-impikan|tsb. diterima baik dalam sidang Delbih tinggi serta perdamaian: 2. me paja memulai dengan persiapan2 ba memperkokoh serekat2 sekerdja, tja | bitjarakan soal permulaan ibadah orangpun mendjadi orban, was untuk dapat kawin dengan  gadis2| wan Eksekutif ig diadakan di Wina ngenai kewadjiban2 serekat2 seker- (gi. kongres . tsb. dan ' mengirimkan |rilah anggota2 baru dan bentuklah | Puasa” Ramadhan — dan Idul-Fitri | taupun peristiwa ini menimbul Idari rumah.” Kementerian luar ne-| dari tg. 20 hingga 22 April. Dalam |dja dalam . perdjoangannja — untuk wakil2 nja | suntuk. mengundjungi, | serekat2 sekerdja di tempat2 ig be-11372 HL, kini telah ditetapkan bah- |kan kegembiraan dikala angan pa geri sekarang sedang memikirkan|andjuran itu “dinjatakan, bahwa memperkembangan2 dalam  lapa- | Achirnja  diandjurkan “kepada se-|lum ada. Demikian andjuran Biro| wa permusjawaratan akan  dilang-|ra murid karena dengan tidak Ki apa ig akan diperbuatnja denganjkongres serekat sekerdja  seduria jngan ekonomi dan sosial, untuk mua organisasi2 serekat sekerdja su | Harian WFTU, sungkan pada tg. 4 Mei 1953 di|duga men ndapat li 3 
hal itu, (Antara—Reuter). jig ke-3 akan diadakan di Wina dari membela kemerdekaan nasional dan paja mempopulerkan tudjuan2 dan MA anna RN Ya KE Sa sa (A EP) 
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MADE IN THE HEART OF LONDON 
Diperlengkapi dengan 4 matjam stelan gelombang 10,5—33, 
Or TO, 25.200, 170—570 meter berikut bandspreiding. 
6 lampu—pakai HF — luidspreker dari 8”— dapat disam- 
bung dengan pickup. : : 

Dalam peti kaju jang indah dan mungil. , 
DITJARI DEALER2 UNTUK KOTA2 BESAR DISELURUH 
INDONESIA 

Importir satu?nja : 

N. V. Handel Mij. HIN YOE 
“GENERAL IMPORT DIVISION 

, ' BODJONG 21 — TELP. 264 — SEMARANG 

  

  

    

h meninggal dunia IBU DARI SDR. KASMANI 
Da Sian pada tgl. 26-4-1953 djam 5 sore di 
Kp. Wotgandul stal. Akan dikuburkan di Bergota nanti 

tepat. 
Turut berduka 

R.T. Kel. Pandansari Blok €. 

  

  

sg 

Mesin Djait Singer Baru/Lama model Ta 
kaki! kabinet dan standart, djuga tangan H4 

Bikinan Eropa, model kabinet 2 Iajji. 

# Ta'asing lagi: SALON KABINET Pa 
model Yatji kipas 5 Rp. 2.100.- "3 

Semua pendjualan dengan Service dan Garansie ! 

Bisa dapat di: : 

    
    

  

PHILIP S — SALON RADIOGRAMOFOON 

Radio: Il lampu, Gramofoon : 12 plaat automatisch. 

CE —RADIO'S, Djuga dapat digunakan 
A dengan listrik, matjam2 merk. 

— RADIOSS, buwat Pabrik2 dengan alir- 
AC/DC an gelijkstroom. 

RADIO'S 
5 AE.G. # TELEFUNKEN “ NORA EGMONT “ NO- 
RETTE “KORTING “ TESLA “ AWA “ GRUNDIG 
“ MINERYA “ LAMPU TL dari 20 WATT dan 40 WATT 

RADIO ,OMEGA" 
DJL. MATARAM (KARANGTURIE) TILPON No. 1937. 

  

    

  

Masih ada kesempatan 
Bagi sdr.2 Guru2, Bakal Pengadjar, dan Pendidik umumnja. 

Buku: , BEKAL PENGADJAR” 
Oleh : Sdr. PANDI SURIAHARDJA — Inspektur S.R., Kepala 

Daerah Djawa Barat. 
TERBIT ACHIR BULAN INI. 
Pesanan2 s/d tg. 30 April 1953 berlaku harga Rp. 6.50 

ongkos kirim tanggungan Penerbit 
Sesudah tanggal tsb. harganja Rp. 8— tambah 
Rp. 1— 
Isi buku a.l. : 

ongkos kirim 

hakekat pendidikan dan pengadjaran. 
sendi2 mengadjar dan beladjar 
sjarat2 mengadjar 
kesukaran2 guru dan petundjuk2 
pendidikan perasaan dan kemauan ag 

“ gangguan2 bathin dan perbedaan tabeat anak2 dil. 
Pesanlah sekarang djuga dengan disertai uangnja, langsung kepada 

' Penerbitnja : 

Fa Pustaka ,ST AR 
Kotak pos 164 — Telp. S. 698 — Bandung. 1 

Dalam pesanan2 harap disebutkan nama Surat Kabar ini. 2 
P.S. Semua buku2 kiriman dari kami, dilakukan dengan tertjatat. 
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SUDAH DATANG: 
RADIO: Merk 

OTTOPHONE 
TYPE W. 64 

Keluaran Negeri Djerman. 
Lain dari jang lain. 

Klasse besar — harga murah. 
DEALER : Siapa tjepat, tentu dapat. 

Per, Dag, DE EXPRESSE SHOWROOM & SERVICE : 

G. Pinggir 82 — Tilp 1480—484 
t 8 Kk 

SEMARANG. 

  

  

  

  

Inna Lillahi Waina Ilaihi Rodjioen | 

djam 3 tepat. Berangkat dari Kp. Wotgandul stal djam 3 | 
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but rentok, 

»SENKESIN” dapat disimpan dan tahan lama, 
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Obat Kuat Dari ' Sarinja |Binata 
ORANG LAKI2 JANG SUDA TUA kalau makan obat ini bisa kembali muda. 
mendapatkan kembali tenaganja jang hidup mak anlah obat ini. ORANG JANG KEKUATANNJA sudah berku- rang atau hilang sama sekali kalau tiap2 kali makan ini obat akan kembali m 
OBAT INI ISTIMEWA dapat menjembuhkan segala matjam penjakit misal 
kas tua sebelum waktunja atau belum tua tapi tenaga sudah hilang, 
dan pendengaran, tidak ada nafsu apa2, tidak kuat karena gegindjal 
kan, kurang merasakan kesenangan dan perasaan apa2, sehabis sakit badan 
karena tidak punja daja tenaga. ORANG PEREMPUAN 
rasa sakit, Pektay, tidak bisa datang kotor, buah dada tjiut, tempat perana 

rambut putih, pinggang dan belakang sering meluang, 
ping kurang pendengaran karena terlalu banjak bersalin, hysterisch, 
ngan dingin, dan lain2 penjakit kalau makan SENKESIN dengan lekas bisa dibuktikan kemustadjabannja. 

maka orang jang makan obat ini sesudah nja, tenaganja obat itu dapat tinggal dalam tubuh selamanja. 

Sole Agenis: HO TJIANG MEDICAL CO., LTD. 
I-A PETAK SEMBILAN, DIAKARTA-KOTA 

(BISA DAPAT BELI DIANTERO TOKO OBAT DAN WARUNG DISELURUH INDONESIA) 

BOOM Hi Cin Na 

    

ng ,SENKESIN«   perempuan jang sudah tua dan ingin 

end jadi seorang jang gagah perkasa ! | 
nja: badan lemah, kurang darah, le- | 

air muka selalu putjat, kurang penglihatan | 
kosong, Zenuw lemah, tidak ada nafsu ma- | I kurang kuat dan segala rupa penjakit | jang saban bulan tidak tjotjok, waktu datang bulan me | 

kan dingin, air muka lekas tua, ram- | tidak ada nafsu apa2, penglihatan kurang, ku- | 
hati selalu kesal, tidak bisa tidur, kaki ta- 

terbukti kemandjuran- | 

  

  

  

“Djl. Seteran 10 —. 

  

pnp: 
P- 

(TENTU SADUA AMAT JANS —. 
—. MENANG, KARENA DIA SELALU " 

(MINUM SUSU TUAP BENDERA, 

Jenang 

      
: JA mini! : 

  

SUSU MANIS 

Yap BENDERA 
  

Pendidikan ,,OETAMA” 
Pusat: Labuan 16 Semarang. 
Tjabang: Djl. Mataram 440 Semarang. 
PELADJARAN MENGETIK Rp. 15.— tiap bulan. 
Masih menerima murid baru. : Buku peladjaran Mengetik Rp. 15.— tiap buku. rute 

R. Moechjidi/Ketua. 
(RENA DARA ANA DIN AAA SET 
  

asa mn ena eos 
SUDAH TERBIT ! Tiap-tiap Orang Hidup MESTI MEMBATIJA. 
»VJANGAN MATI SEBELUMHIDUP” Oleh: Njoo 
Cheong Seng. Rp 11.60 -- porto Rp. 1,50. 
Terbit 31 MEI: Radja Buku Pengetahuan 
»HIDUP 1900 TAHUN” (Tjetakan Kel Sara 
Masih Sedia: ,,PENGANTINAN SEUMUR HIDUP” 
»Gagaklodra 1952” 
»PRANA” 

  

Dr. CARNEGIE 
Rp. 12.50 
Rp. 10.80 

Rp. 11:60 ,,MALANG MIGNON” Rp. 8.70 
AGENCY SERVICE, Petjinan-ketjil 55 H — Malang. 
    
  

Roy Rogers 12 | 
  

v MEe-/ AFTER THE 
g Fe STORM-BIRD 
APPEAREP ON THE CLIFF 
WALL, L SAW A BRIGHT 
FLASH AT THE UPPER Ge 
END OF THIS CANYON: 

EViL FOR THE ZUMAHOS, HAS Fi 
BAD EFFECT ON MY PEOPLE. 3 
THEY WISH TO LEAVE THis VALLEY:! 

      

5 Pa AL em PR Ra 2 

— Setelah burung elang menampakkan diri pada tembok padas, saja 

melihat sinar jang terang pada udjung dari pegunungan padas ini. 

— Burung elang, tanda kedjelekan untuk orang2 Zumaho, ni 

akibat jang tidak baik bagi penduduk saja. Mereka menginginkan untu 
meninggalkan lembah ini,   

  

    
  

    

ET (is THATIS STRANGE...W tis W "3 
WINE WATERFALL ST RANGE: ea 13 
HEAD E ja e | 
OURer OF THis 7 THouGHT (1-20 / Yan $) CUROSITy, 
CREEK, WHY 15 BAD LUCK | FEE KILLEO CATS... 
THE STREAM MADE THE 11 KESZI NT MAY DO THE 
BED PRYZ / STREAM RUN ATI, SANG FOR | 

AA ORI. ET THE Ce PLRAN YOU! ag 
FALLS ARE 4 

PULL/ 

S3 Rn 
N 
js 

     

  

      

   

           

    

    

     

Dea SY 

Dengan tidak diduga2, Roy dan 
Two Shadow kedjebak: dalam 

mengapa blum- djaringan ig. dipasang orang jg. 

"berada diatas bukit padas. 
— Orang jang ingin tahu, bia- 

sanja kedjebak sendiri...... demi- 
kian djuga terhadap engkau ber- 
dua”, kata seorang jang ada di- 
atas bukit padas. 

  

— Itulah mengherankan 
gerodjokan air diatas itu sumber da- 
ri blumbangan ini, 
bangnja kering? 

— Memang itu mengherankan, 
Penduduk saja berpendapat - bahwa 
nasib djelek membuat blumbangan 
mendjadi kering. Namun gerodjokan 
penuh air. 

»THE TIME, 

  

  

Nafsu Besar - Tenaga Kurang 
ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU: 

Penjakit JIRIAN (Spermatorehoa), — IMPOTENTIE (Lemah Sjahwat) Tanda-tanda Penjakit Selalu Marah-marah, Muka Pu- tjat, Makanan Kurang Hantjur, Perut Kembung, Kepala Pu- sing2, lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki tangan dingin Semut semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung Berdebar-de- bar, selalu mimpi2 untuk itu semuanja kami sediakan OBAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNFA JARIANOL,”. Special Buat Laki? harga per botol Rp. 20.— 
Special buat Perempuan harga per botol Rp. 25.—, .Obat Mi- njak Surga Dunia” Buat Laki2 pakai luar Rp. 10-— ,,BLACK HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 10096 tidak luntur Ga- ransi Harga Rp. 5.— Rp. 10—Rp. 15.— Rp. 20.— -. Rp. 30.— dan Rp. 50.— per botolnja. Zalf Face Cream »TJAHAJA JU- 

Muka Laki2 dan Perempuan Harga Rp 25.— 
»SULFAN OIL” Obat Gatel Kudis Koreng Dil. Rp. 5— per botol ,GALINUS” Special buat Batuk T.B.C. dan Batuk kering, harga Rp 25.— satu botol ,,KATRAH I-NOOR” Special. Obat 
buat Mata, Kurang Terang, Liat Putih? dan putih-didalam Mata, Kelihatan seperti Asep DII. Harga Rp. 15.— Obat-obat dikirim diseluruh ,INDONESIA, WANG di muka Tambah Ongkos 10796. Untuk mengobati segala penjakit juar atau dalam, Sakit MATA Kentjing Manis, Kentjing Nanah Mati Badan linu?2  BENGEK 
(ASTHMA), Sakit Gindjel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak  ac- 
coord Bulanan atau keputihan, WASIR (Aambeien) di djamin 
10 hari senibuh dan keluar Akar2-nja tidak dengan Operasi (Po- 
tong). Semuanja penjakit di Obatin sampai baik. (Sedia Obat 
Orang jang Kepengin punjai Anak). 

World Famous Prof. Tabib Fachrudin. 
No. 14 Sawah Besar, Phone 3804 G. DJAKARTA 

Prof. TABIB G. A. FACHRUDIN H. M. B. 
Djalan Tepekong No. 3 Medan 
127 Seranggoon Road Singapore 8 

Agen2: Fatehudin, Toko Punjab, Djl. Pasar 45, Djember. 
Toko FATEH, Panggung 79, Surabaja. 

. Toko MANIS, Oro-oro-Dowo No. 2, Malang. 
Toko DJAKARTA, Kajutangan 95, Malang. s 

' Toko ASIA BARU, Kebun Sajur, Balikpapan. 1 2 
Toko FATEH, Djl. Kemakmuran, Makassar, 

Tabib GASITA, Ondomohen 24, Surabaja. 
ZINDABAD HOUSE, Nonongan 71, Solo. 

“Toko MURAH, Djalan Mergoagung 114, Ambarawa. 
M. A. MIRZA, Pontj6l No. 46, Semarang. 
Toko PAKISTAN, Teluk Betung (Lampung). 
A. LATIF PAKISTANI, Tangabatu Muara-dua (Palembang). 

" MOHAMED AMIN & CO., Samarinda. 
PERUSAHAAN MESIN TIK, Djl. Stasion Purwakarta. 
»PUNJAB STORES” P. Besi 2 Tilp. 4177 Gbr., Djakarta. 

- S. H. HAMDULAZIZ, Keprabon No. 23, Solo. 
“. : Toko PAKISTAN, Aloon2 Selatan No. 3, Madiun. 

P3 AA Toko INDONESIA, Pabean Utara 58, Surabaja. 
B. H. DAWOOD BHAY, Den Pasar (Bali). 
KHAIRUDDIN & SONS, Djalan Guntur 50—52, Djakarta. 

No.2 Rp 10.— 

, 

»OVUMATAZOL” . 

SUF” Buat Ilangkan Item2 Djerawat Kukul dan Kekolotan di : 

  

H ADI AH jang tepat untuk ANAK Tuan jang NAIK KLAS 

Kami sediakan SPEDA ANAK merk: 

PHILLIPS xAKI ukuran 16 INCH : 

HERCULES carrpeReMpuan ukurin 20 INCH 

HERCULES xARI ukuran 18 INCH 
Djuga sedia SPEDA lain matjam2? merk. 

ONDERDEEL ditanggung 100 pCt. Originegl. 

H. 

TOKO SPEDA : 
no 

di Abdulkadir 

  

Semarang 
  

  

  

  

  

  

Ingin Sakti, Awas dan Waspada???!!! 
  

PERANG ? Buku : 

Sapta : 
Pudjangga 

Petundjuk2/Peladjaran 7 orang Pu- 

djangga utk. mengetahui 2 

sebelum terdjadi, baik mengenai 

diri orang (Microcosm) maupun 

Negara dan Dunia umumnja (Macro- 

cosm). Al: “ Memilih Hari jang ter- 

  

DAMAI? 

baik utk Perdjodoan, Pindah, Mendirikan Rumah, Men 
Obat, Djodo da # Rasia? akan mengetahui sebelum terdjadi:- " Ramalan 

Mentjari Nafkah, 

Djojobojo jg. tepat benar? dengan keadaan sekarang ini, Ramalan 
Manan Ukito, 2 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. 10096 
djitu- # Sedjarah Indonesia, menurut tjatatan Fahian, jg. lengkap djang- 
kap benar'- “ Astrology dan Horoscope, Kuntji rasianja spj. orang da- 
pat Hidup Beruntung dim.: Kesehatan, Penghidupan dan Pertjinta- 
an. Dan 1001 mafjam pengetahuan? lain jg. sangat penting bagi setiap 
penduduk di Indonesia ! 

1 buku ukuran besar mestinja 
Harga Reclame utk. sementara .............. 

«' Luar kota tambah ongkos kirim 10905. 

. (Persediaan terbatas. 1 orang hanja 1 buku) 
“ Badan Penerbit: 

KWA GIOK DJING 
Djl. Kramat 2/4, — KUDUS 

Rp. 25.— 
Rp. 20,— 

cocococomanusununanananananana 

    

  

- HADIAH Rp. 5.000. - 
Kepada siapa sadja jang dapat menemukan anak lelak 

saja, bernama: AS-AD bin UMAR HARHAROH 
(sebagai terlukis gambarnja | tidak, akan kami beri ongkos 
dalam siaran ana PE“ kerugian /ha- 
ini) berumur 10 diah: 
tahun, jang se- 2 7 dk hati Dum sa 
at tanggal 21 hadiah seba- Maret 1953 hi. njak Rp'5:000.— 
lang diwaktu . PEN 
mandi atau ber- b. djika men 
main2 diboom dapatnja be- 
Pekalongan, jg kas2 majatnja 
hingga seka- (kemungkinan 

  

     
rang, sangat di 
sangsikan apa- “ —— akan diberi ha. 

Wassalam 

UMAR bin HUSEN HARHAROH 
PONTJOL Gg-Il No. 26 2 PEKALONGAN 

      
CITY CONCERN CINEMAS 

  

        

  

LUX 
5.—1.—9.— 

berbareng 

Ini Malam d.m.b. (u. 13 th) 
BUD ABBOT And LOU COSTELLO in 

COMIN'ROUND THE 
Taseas 0 MOINTAIN” 

Bud and LOU are Feudin! Hillbillies How! And Co-starring that Park 
Avenue Hillbillie DOROTHY SHA swinging out with 5 Songhits ! 
Kotjak!— Lutju! Penuh sensatie — menggembirakan! 

Tanggung ketawa terus ketawa! 

  

    

GRAND 
4 45-6.45-8.45 
berbareng 

Ini Malam d. m. b. (u. 17 tah.) 
Film Indonesia baru dengan : 

ROYAL Rd. Mochtar — N. Herawati — Darusalam 
5.15-7.15-915 Titien Sumarni dim. 

»MAIN-MAIN DJADI SUNGGUHAN” 
Tjerita jang menarik! Mengikat! dan menggembirakan! 
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BESOK MALAM PREMIERE k aa T EN REX  5.-7.-9— (17 en)! BATJALAH 
Barbara Stanwijek —John Lund 
»NO MAN OF HER Own: 

1 
Kissahnja seorang wanita telah ber- 
buat kesalahan besar dalam penghi- 
dupannja sampai tidak ada seorang 
lelaki jg. mendekatinja. . 
Sebuah film lebih menarik dan lebih 
spannend dari film ,,A Place in the « 

   

Ini malam pengh. 5 Tag 
THE PLACE AND 

THE GIRL» (Technicolor) 
INI MALAM D. M. B. 

ORION 5.-7.—0.— (13th) 
Jean Peters—Jeffrey Hunter 

nLURE of the WILDERNESS" 
METROPOLE 5-7.-9.- (13 th.) 
Buster Crabbe —Barton Mac Lene 

»NABONGA” 
BESOK MALAM PREMIERE 

DJAGALAN 7.-9.— (18 th) 
Roy Rogers— Trigger (Trucolor) 
»GRAND CANYON TRAIL" 
Ini Malam Pengh. Tg Gem ln) SHAY SZE” 

Akan datang: Joan Crawford 
“This Woman is Dang erous" 

Diterbitkan 2 X sebulan oleh: 

N. V. STAR” 

.Widuran 61 — Solo 

Etjeran : Rp. 1.50 
Langganan: Rp. 8.50 (6 nomor) 
Mentjari agen-pendjual diseluruh In- 
donesia. 

  

  

      Type Pertjetakan ,,SEMARANG”.   ROXY Tata 
Ini malam premiere (u. Segala umur.) 

9.— Mr. dan Mrs. MARTIN JOHNSON dim: 

.CO NGORILLA" 
Africa at it Wildest! 1001 Sensational thriller! 

Heibat — mengagumkan dan gempar! 

  

Akan datang: Bintang Surabaia film Coy persembahkan 
sebuah film Bali — dgn. DAHLIA — ISMAIL SALEH A.N. 

ALCAFF — RIBUT RAWIT -—- MOH. JUSUF SADJGNO 

SORGA TERACHIR" 
(The Last Paradise) 

Terbikin seluruhnja di Bali 

    

  

  

  

  

| Tanggal: 24-29 April 1953 
FILM BERWARNA 

SELANG MAS? Gie Gotden 
Hawk) 

dng. STERLING HAYDEN -—RHONDA 5 FLEMING 
: »Elang Mas” adalah nama 

takuti oleh setiap orang kapten kapal perang maupun THEATER kapal dagang dari Negara manapun djuga, karena se- 

S0L 

  

pak terdjangnja jg. trengginas, dan tjepat memperguna- 
DO kan pistol pula tangkas mengajunkan pedangnja. 

  

KABAR GEMBIRA! 
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