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. ngambil keputusan 
karena pihak Kedjaksaan 

    

   

        

     
         

     

  

   | Menurut ahli ini sebuah me 
teor jang bes 
menimbulk 
lebih besar 4 
timbulkan oleh beberapa buah 
bom zat air, Meteor jang teah |. 
djatuh disebelah barat dari 
Wladiwostok di Rusia dalam 
tahun 1947 telah n    

   

kitar tempat dimana 
tadi djatuh $ 

Westerling 
Akan Diperiksa 

Keputusan Mahkamah 
Tinggi Belanda. 

Mahkamah Tinggi Be- 
landa mengambil keputu- 
san kemarin untuk meng- | 
hadapkan perkara Wester- 
ling kedepan pengadilan 
Amsterdam, demikian AF 
P dari den Haag. Mahka- 
mah Tinggi ini harus me- 

ini 

. meteor 

  

memprotes putusan dari 

'h renijanakan dim 

tjukup besar dapat | 

daripada jang di- j 

odins tan Niat 220 Beimaring, | 
Tilp, Re i rang. tilp. rumah 1798 Semarang. 
Tilp. Administras Ikanedii 2087 Semarang, 
Harga Lengg. (bajar dimuka) Rp. 10.-— didalam kota. Rp. 11,— luar , (ditambah Rp. 0,30 utk. meterai) 

1 Adv. 80 se Harga Etjeran 69 sen per lemb. 

2 

aan 
      
P 

EH 

8g 

akan diadakan perundingan 

erhubung dgn 
han kabinetrija, 

  

. Malaya 
Daerah Jang Vita! Utk 

Tahan Komunisme 3 
Kata Kamil 

MN EORANG PEMBESAR 
» 7 Malaya hari Senen me- 

Tukiskan negaranja sebagai 
»daerah vitaF?” dalam perdjoa- 

pohon2 dari daerah jang teris Daan Lana Mrsangng 3 4 tak sampai djarak 30 mil dise | di 
1 menerangkan bahwa bila 
sana terdjadi sesuatu, maka 

hal itu tidak sadja akan ber. 
pengaruh atas Asia Tenggara, 
melainkan djuga atas seluruh dunia”. 

, Setandjutnja perdana men!e 
ir negara bagian Kelantan da 
ri federasi negara? Ma aya, Da 
tuk Nik Kamil itu menjata- 
kan batwa negerini, "akan re 
njambut dengan gembira seti 
ap baruan jang diserimanja 
dari dunig merdeka”, “untuk 
melandjutkan perdjoangan ter 
hadap “terroris” komunis, de 
|mikian Kamil kepada para war 
'bawan digedung kedutaan Ing 
gris di Washington. Kamil ber | 
kundjung ke Washington uk! 
selam, dua atau tiga bulan 
untuk mempeladjari soa'2 per 
tanian dan pendidika,, daerah 
pedalaman. (UP). 

HARI PATTIMURA DI 
AMBON.   pengadilan Amsterdam jg | 

membebaskan Westerling, ' kan 
Tanggal 15 Mei jang akan 

datang di Ambon akan diada- 
perajaan peringatan hari 

Pattimura oleh penduduk dan 

  

|jindonesia. Akan Adakan Perdjandjlan 
|(Perdamaian Tersendiri Dgn Djepana? || 
|| Perundingan Pengganti Kerugian Perang Tak” | 

( Mungkin Dalam Bulan Mei Ini. & 

f Kp KALANGAN Kementerian Luar Negeri Djepang di- 
' Jengar kabar, bahwa hampir tidak I 

3 Indonesia—Djeparg kedua menge- 
rai penggantian kerugian perang dlm bulan Mei ini, seperti di- 

perundingan Preliminer di Tokio tempo hari, | 
keadaan politik baru di Indonesia, a.l. peruba- 
demikian wartawan kita di Osaka. F 

pang tidak ikeberatan akan me 

ja. (Antara). 

jang dulu memberontak . 
terhadap Republik Indo- 
nesia dan oleh Pemerin- 
tah Indonesia dituntut su- 
paja diserahkan kepada- 

Pemerintah. Antaranja akan 
Ciadakan upatjara pada jugu 
peringatan (Pattimura serta 
pidato? peringatan melalui tjo- 
rong radio. Demikian berita da 
Ii Ambon 

CAMPBELIL, BUNUH DIRI. 
Sir Cecil Cambell, ketua de- 

wan penasehat Kedutaan Ingge 
ris di Mesir pada malam Senen 
telah membunuh diri dengan 

1 : Bray omonfon , pistol di tempat kediamannja 
hidu ap kerdja as bagi i i 3 il. jala Sei Tabek Mira Ta Kapan Kairo. Sir .Ceeil ialah Seo- 
lahkan t2ah mSakukan Sirdakarg rang terkemuka dar masjara- 
menghasu' dalam kerusuhan? jare | kat Inggeris di Kairo dan baru2 

  

HUKUMAN SEUMUR HIDUP 
DITAMBAH KERDJA KERAS 

Djaksa agung Mesir padu harj Se- 
men memimtakan hukuman Sad 

terdjadi di Cairo pada tangoa! 

Ya terdakwa ini adalah anggo'a par 

tai sosialis Mesir. 

  

26 ini teah pergi ke London ber 
“ Djanuari ff. Sebag'an besar dari pa 

hubung dersan perundingan2 
Irgseris — Mesir. 

  

Rumus Kompromi 
Diharapkan Fechteler Untuk Bereskan 

Pertikalan Faham Inggris-Amerika | 
Tentang Komando Laut Tergah 
APALA BAGIAN OPERASI angkatan laut Amerika 

Kk Serikat, laksamana William Fechteler, pzda hari Se- 
nen menjatakan harapannja, bahwa suatu perurusan kom- 
promi hendaknja dapat ditjapai guna menjelesaikan masalah 
komando Laut Tengah, jang selama ini telah menimbulkan 
pertikaian paham antara staf angkatan laut Inggris dan staf' 
arskatan laut Amerika Serikat. 
rapannja itu dalam konperensi pers, 

Fechteler mengemukakan ha- 
dimana ia memberikan 

keterangan mergerai perdjalanannja ke Eropa baru? ini. 
Dalam pada itu Fechteler ti. 

dak memberikan pendjeasan 
tentang soal2 jang mendjadi 

tara Inggris dan Amerika Seri 
kat tadi, dap tidak pula menge 
mukakan kompromi bagaima- 
na sekirania jang dapat diusul 
kannja. 

Seperti telah kita kabarkan, 
dalam konperensi pers itu Fechi 
teler telah pula dengan resmi 

menjangkal segala sesuatu jg 
disiarkan harian Perantjis "Le 
Monde” mengenai. dirinja. 

Dalam pada itu perlu dika- 
barkan lebih landjut, bahwa 
atas pertanjaan, apakah djika 
sekiranja Eropa Barat dar Ing 

gris djatuh “ditangan musuh, | 
daerah Laut Tengah memang 
merupakan landasan pertaha- 

nan jang terbaik bagi usaha me 
ngadakar serangan2 pembalas 
an, Fechieler mendjawab, bah- 
wa tidak sadja daerah Laut Te 
ngah, melainkan semua dae. 
rah jang mungkin diperguna-. 
kan sebagai pangkalan serang 

I|dengan kenjataan2 jang terlihat 

cantiam karenanja, dan dalam 

keadaan demikian  Gibraltar 
harus dihantjurkan. 

pokok perselisihan paham an- | 
Reaksi Spanjol 

Reaksi Spanjol terhadap gara2 la- 
poran Fechteler ini termuat dalam 
tadjuk-rentjana harian ,,Arriba” pa- 
da hari Senen. Kata .,Arriba”: ,,Soal 
benar tidaknja jang oleh harian ,,Le 
Monde” disebut laporan Fechteler 
itu adalah erat sekali hubungannja 

se- 
karang ini”. 

»Arriba", jang menulis tadjuk-ren- 
tjana-nja itu sebelum Fechteler me- 
ngumumkan sangkalannja, menjesal- 
kan sekali, bahwa Fechteler hingga 

   
Smg. Rebo 14 Mei 1952 

  

Djepang 

ada kemungkinan 

Selandjutnja kalangan Ke- 
Kementerian Luar Negeri Dje 

donesig tidak akan meratifisir 
perdjandjian damai San Fran, 
Cisco, meainkan akan menga- 
dakan perdjandjian damai ter 
sendiri dengan Djepang seperti 
apa jang hendak diadakan oleh 
Birma dalam waktu jang sing 
kat. Dugaan ini berdasarkan 
sifatnja kabinet Wilopo. Dida 

lam perdjandjian damai tersen 
diri itu Indonesia diduga mau 
memasukkan fasal2 mengenai 
peraluran pembajaran penggan 
tian kerugian perang Terha- 
dap kemungkinan ini pemerin- 
tah Djepang akan memegang 
teguh prinsip2 fasal 14 dari 
Perdjandjian San Francisco da 
lam peraturan penggantia, ke 
rugian perang jang dimasuk- 
kan kedalam perdjandjian da 
mai tersendiri, tetapi djiwa 
dan iudjuan dari perse'udjuan 
Sementara jang diparaf di To- 
kio pada hwan Djanuari jang 
lalu itu mau dipakai sebagai 
dasarnja.   Djumlah kerugian. 

Apabila &dy tuntutan, Dje- 

ngadakan perundingan  sebe- 
lum negara itu meratifisir baik 
Perdjandjian San Francisco 
maupun perdjandjian damai 
tersendiri, tetapi pembajaran 
harus didahului oleh ratifikasi. 
Dalam menetarkan djumlah 
ganti kerugian perang seluruh 
nja, Djepang meletakkan titik 
berat pada penjelesaian obliga 
Si asing, karena kedua soul Uu 
sangat bersangkut-paut, Nas- 
kah pembajaran ganti kenugi- 
Im perang jeng terachir akan. 
susun setelah soal pembaja, 
ran cebligasi asing selesai. Wei 
tunja itu dapat diduga sesudah : 
musim semi tahun ini. 

Dgn. djasa2. ! 
Berhubung dengan mungkin 

akan lambat tertjapainja perse 
tudjua, penggantian kerugian 
perang, Djepang bersedia mu- 
lai melakukan pembajaran de- 
ngan djasa2 sebagai sebagian: 
dari penggantian jang akan di 
setudjui sebelum persetudjuan 
'penggantian kerugian perang 
' jang terachir tertjapsi. Demiki 
lan Sikap pemerintah Djepang 
mengenai penggantian kerugi- 

  
an perang menurut kalangan | 
Kementerian Luar Negeri Dje 
pang. (Antara), 

PERANTIJIS BERUNDING 
DENGAN HO? 

Jean Letourneau, menteri re- 
siden Peranijis di Indo China, 
dalam suatu perdjamuar ma- 
lam Senin telah menjangkal 
berita2 jang mengatakan, ba- 
hwa Uni Peranfjis mengadakan 
rundingan dengan HoChi Minh. 
Ditegaskannja, bahwa Peran- 
fjis akan tetap berdjoang. 

PENINDJAUAN KEMBALI 
PERWAKILAN DI LUAR 
NEGERI. 

— Kementerian luar negeri seka- 
rang sedang mengadakan persiapan2 

   
MN ANA NNNAP NN MNANN Pane A MENANAM MPA AAN MeLAN Nan Pan 

  

  
Lafihan2 manoeuvres jang baru-baru 

Pemimpin2 Rakjat Djang 

pw 

melaksarakan program 

Mengenai perasaan tidak pu 
aS tentang keadaan jang sudah 
amat meluas di kalangan chala 
jak ramai, Mr. Roem mene- 
rangkan, bahwa pemerintah sa 
dar akan keadaan itu dan me 
ngerii, Orang mengira, bahwa 
Seteah 7 tahun merdeka, de- 
ngan 2 kali mengalami aksi 
militer, kenikmatan akan gam 
Pang tertjapai. Kita telah ber. 
salah dengan mendjandji?kan, 
bahwa kalau kita sudah merde 

ka maka kita memasuki pin'u 
gerbang kebahagiaan. 

m -— Anggau 

kan beban rakjat jang berupa 
juran2 untuk maftjiam2 hal se- 

perti untuk bikin sekolah, un- 
tuk Pagar Desa, untuk Ronda 
Malam, untuk bikin djembatan, 
untuk bikin Bale Desa ec, di- 
Samping padjak peralihan jang 
sekarang sudah mulai diaan- 
slag, 

mendjawab dengan menanja 
kembali: “sumbangan2 itu un- 
tuk kepentingan siapa, 
bukan untuk rakjat sendiri?” 

tuk sumbangan2 itu karena pa 
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-iku ini diadakan di Djakarta di 

Laksanakan Program Pem. 
Tidak Sama Dengan Pekerdjaan Aannemer 

Jang Bikin Gedung Menurut Gambar | 
an Hidup2kan Perasaan T ak Puas: Kata 
Menteri Moh. Roem. 

EMERINTAH WADJIB mendjalankan programmnja, dalam batas2 kemungkinan. Pro- 
gram itu dibuat atas dasar apa jg perlu dan mendesak utk dikerdjakan sekarang. Tapi 

| itu djangan dibandingkan dgn pekerdjaan seorang aannemer jg membi- 
kin gedung menurut gambar tertentu, Membikin negara tidak akan ada habis2nja utk masa 
jg akan datang”, demikian keterangan Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Rum dlm pertemuar, 
dgn pers kemaren pagi di Bandung, sebagai djawaban atas pertanjaan sampai mana kesang- 
gupan alat? negara utk melaksariakan program pemerintah. 

Menteri. Dalam Negeri 

kalau 

Rakjat diminta bantuan un- 

  ti oleh para peladjar. (Ipphos) 

Pintu Terbuka 
Kesempetan Berunding 
Inggris-Mesir Tetap Ada 

ERTENTANGAN 
berita? lebih dahulu, per 

dana menteri Mesir Hilaly Pas 
ha hingga kini belum menjam- 
paikan djawaban pemerintah- 
nja utk. menteri luar negeri ' 
Inggris Anihony Eden kepada ' 
duta besar Inggris di Mesir Sir 
Ralph Stevenson. 

Pada umumnja orang mendu 
ga bahwa duta besar tersebut djak tidak masuk merata, se- 

dang pemerintah harus memeli 
bara alat2nja jang begitu be- 
Sar seperii tentara, pegawai ne 

jang begitu banjak dan se 
hagainja. Landrente jang dulu 

inja 596, sekarang akan di- 
ganti dengan padjak peralihan, 

jang lebih banjok itu. Tapi 
'alat2 negara untukmenjeleng 
garakannja masih kurang. 

| Kalau segala usaha, jang di 
selenggarakan dengan sumba- 
ngan rakjat itu, harus diongko 

Djangan selalu salah- 
kan pemerintah. 

Mx, Roem mengharapkan, su 
paja para pemimpin rakjat dja 
ngan menghidup?kan perasaan 
tidak puas itu. Dalam mengu 
pas siapa bersalah Mr. Roem 
mengambil soal beras pebagai 
tjontoh. Import beras adalah 
sebanjak 600.000 ton seharga 
kurang lebih Rp 1 miljarg de. 
viezen. Apakah beras dan yang 
Hu harus idisunglap? Kesuli- 
tan terletak kepada Ikeadaam, 

   

hari Senin telah bertemu dzn 
perdana menteri Mesir, akan ' 
tetapi menurut keterangan dju ' 
rubitjara kedutaan  Inggeris,   waktu untuk mengadakan pe- ' 
rundingan belum. lagi-ditetap-| 
kan. Kalangan? kedutaan ing 
geris berpendapat bahwa seka 
lipun pemerintah Mesir tidak 
bersedia menerima baik usul2 
Inggris itu, namun disamping 
Hu pemerintah Mesir tidak 
mau memikul pertanggungan   

sedang orang ramai menjalah 
kan pemerintah don pembesar 
membesar, jang dipakai seba- 
gai willaat-klep untuk melepas 

kan perasaan tidak puas . itu. 
Perasaan ini, menurutpenda- 
pat Mr. Roem, harus disalur- 
kan kearah Ikerdja keras. 

Soal sumbangan 

rakjat. 

Atas pertanjaan apa usaha 
pemerintah untuk meringan 

500 Orang 
“Dibunuh 

Badjak LautMoro Laku- 
kan Terror Kedjam 

  

P ADJAK2 laut jang terdi 
Ii dari sukubangsa Moro 

ketika hari Senin telah membu 
nuh kira2 500 orang penduduk 
pulau Dalawag, jg letaknja de- 
kat pantai Kalimantan Utara   untuk menindjau kembali setjara in- 

tegral perwakilan2 Indonesia diluar 
negeri. Dalam hal ini termasuk pula 
soal pengangkatan seorang wakil di- 
'plomatik di Moskow dan Peking. 
Demikian keterangan jang diperoleh 
PlI-Aneta dari fihak kementerian luar 
negeri. 

EDEN TENTANG BLOKADE 
TIONGKOK.   bada saat 'itu tidak memberikan | Menteri luar negeri Inggeris 

Inggris. Demikianlah menurut 
Man jang hari Selasa ini 
diterima pada markasbesar ang 
katan laut Filipina. Laporan ta 
di kini sedang diselidiki kehena 
rannja dan untuk keperluan ini 
maka armada tugas istimewa 
Filipina jang ada diperairan ta 
di telah diberi instruksi2 Ge- 
rombolan badjak laut jang me 
lakukan pembunuhan tadi me 
rupakan sebagian dari gerombo 
lan jang achir2 ini melakukan 

  
djawab bila perundinga, dipu 

si oleh anggaran be'andja ma-. tuskan, sehingga pintu untuk 
ka pemerintah tidak akan da,. berunding masih senantiasa 
pat memikulnja, sebab untuk terbuka. (Reuter). 
pengeluaran? routine sadja ang | 
garan belandja sekarang me-' 
ngalami ketekoran Rp 1 mil- 
jard. Sesuatu pengeluaran da 
ri begroting pada hakekatnja 
berarti penge'uaran dari rakjat 
sendiri Soalrja, kata mr. Roem 
jalah terletak rada bagaimana 
menggunaka, uang negara itu. 
Tapi untuk pengeluaran2 jang 
produktip pemerintah tidak 
akan ragu2 memberikannja. 

Ekonomi Indonesia 

tambah berat. 

Mengenai pertanjaan bagai- 
mana keadaan ekonomi Indone 
sia sekarag djika dibardingkan 
dengan 1 atau 2 tahun jang la 
lu, Menteri Dalam Negeri ma 
ngatakan bahwa keadaan eko 
nomi sekararg bertambah be- 
rat. Satu a 2 tahun jg lalu kita 
mendapat keuntungan karena 
harga karet dan timah tinggi 
sekali, sedangkan sekarang ti 
dak. Maka oleh karena itulah 
pengeluaran harus diperhemat. 
Menurut pendapatnja, untuk 
mengatasi keadaan demikian, 
kita sarus menambah produksi, | 
beras umpamanja, dan menje- 
lenggarakan transmigrasi Ke- 
adaan negara2 Asia lainnja pun 
tidak lebih baik daripada kita 
sekarang. 

Tentang kapital asing Mr. 
Roem menegaskan lagi, bahwa 
oleh karena kita perlu pemba- 
hgunan tapi tidak punja modal, 
maka kapital asing itu harus 

  
segala konsekwensinja. Dalam pada yi Senen dimuka Madjelis Ren- 

'bahwa setiap pihak 

terletak disekitar daerah jang meru- Jnggeris dalam hal ini sudah di 

| Dikatakan,   an pembalasan harus dipergu 
nakan dengan sebaik2nja. 

Dalam pada itu Fechteler 
menambahkan, bahwa kemung 
kinan dapat menguasai daerah 
Laut Tengah apabila Eropa 
djatuh adalah tergantung dari 
usaha jang didja'ankan, Djika 
kita memutuskan untuk beru 
saha demikian, maka kita pas 

ti akan dapat bertahan didae- 
rah tersebut, demikian Fechte- 
ler, Selandjutnja dikatakan, 
bahwa djika musuh misalnja 
menguasai Gibraltar, maka 
daerah Laut Tengah tentu ter, 

  

' bersendjata Barat jang memang di- 

i maksudkan untuk mematahkan agres- 

tegasan dengan memperhitungkan ' Anthony Eden menjatakan ha- 

itu surat kabar tersebut beranggapan dah bahwa Amerika tidak min 
iang mempe'- ta kepada Inggeris untuk tu- 

soalkan masalah pertahanan Laut rut serta dalam blokade angka 
Tengah perlu sekali pula memperhi. tan laut: terhadap Republik 
tungkan sikap “dari negara2 jarg Rakjat Tiongkok. ' ,,/Pendirian 

pakan kuntji pertahanan Barat itu. ketahui oleh Amerika Serikat 
bahwa  djika negara2 Jan dari pihak kita sekali-kali 

Arab diperlengkapi dan dilatih, ma- tidak ada suatu kewadjiban.” 
ka mereka akan merupakan tenaga demikian Eden atas pertanjaan 

terror dan mer okan2 dipu- ! fapat Kita terima dengar sja- 

lan? Filipina selatan, (AFP) ' rat2 dan memberi kemungkinan 
« i bisa mengembangkannja. Pe- 

' merintah akan meminta 257, 
MERLE COCHRAN KUNDJUNGI dari keuntungar, 
MUKARTO. Selain daripada itu pemerin 

4 tah dalam beberapa maskape Dutabesar Amerika Serikat, Metle aa 1 2 
dee pada hari Senin bea telah mempunjai saham seperti 'ida- 
mengadakan kundjungan pada mon lam maskape Niam 50x, dalam 
Lana an Nagnrmona Tn er Gemengde Billiton Maatschap- 
.emuan itu tela. 'byijarakan soal: 15 o 4 ha: ka (OX pii 62”. sedang saham? Banka Bag anal an gan Mb be min telah 100”) ada ditangan 

  

    bantuan jang kuat bagi angkatan2 seorang anggota Lahour. 

' Suroso: sor. 

- Peristiwa Fechteler di . Peristiwa Fe UH ADAT. DENGAN Menhan 

madfjelis rendah. : Hiluan Penilwa Sing Ik 
Sementara jitu dikabarkan dali nin malam diruangan perundingan 

'a Butuh da. 
    

  

London, bahwa ar Kp Maa” Kantor "Gubernur Djawa Timur men 
Ng Nih berak akan £ me. dapat perhatian besar dari kep ala2 ngadjukan kpd Churehil! dalam si- djawatan serta. pengurus2 serekat2 
dang madjelis rendah pada hati Ke- sekerdja pegawai negeri. Menteri Su 
Pe eaaan, bot ora? roso anfaranja berkata, bahwa soal 2 Daan Lepahgperae MN tag Pen 2 dapat-tidaknja program Pemerintah 
gris jang memungksikan barjan ,Le diwudjudkan sangat rapat hubungan 
Monde” menjiarkan jarik  disebuf nja dengan soal bagaimana keadaan 
laporan Fechteler itu. Edelman @da-. ant), tegasnja pegawai2 negara kita. 

r yak 2 paniti "Temen. dai : 8 

ke Mesmsborantyis, (Antara), Pada hakekatnja, kata Suroso, pega 

  

      

nja. 
langsung kl. setengah djam lama 2 
jga "8 Pemerintah (Ant). 

  

4.000 Buruh pelabuhan  Karachi, 
satu2nja pelabuhan di Pakistan Ba 
rat, hari Senen mulai mogok, hing.. 
ga 19 kapal jg sedang berlabuh di 
Sana kini terpaku. Mereka meonun 
tut kenaikan upah, bonus dan pe 
ngurangah djam bekerdja, tuntu 

kutu ediabasia Rb 

  

Junggulah , Sajembara- 

Bergambar" Kita! 

Gempur2an Lagi 
    

   

PBB Membomi Kendaraan2 Utara 
Utara Menghantam Pos PBB Di Yongchon, 

ASUKAN2 ANGB. laut PBB di Korea pada hari Senen 
telah melakukan tiga kali pertem- dan Selasa pagi 

puran di bagian sebelah barat garis pertempuran dlu mara 
| 95 tentara fihak Utara mendapat luka? atau tewas. Pelempar- 

pelempar bom dari angk. udara PBB kelima tlh, menghantjur- 
kan 91 kendaraan fihak Utara dan menjerang dua kereta api. 
Puja di garis pertempuran di barat daja Yenchon suatu pos 
terdepan dari PBB sedikit sebelum tengah malam tih diserang 
oleh pasukan? Utara. 

Pertempuran pania berlang 
sung Sseama 5 menit, se'eah 
mana pasukan2 PBB mengun 
durkan diri dari pos terdepan 
itu diduduki fihak Utara. Ke 
dudukan itu pada djam satu 
tengah malam. telah di-embaki 
oleh meriam2 PBB dan kemu 

dian berhasil merebutnja kem 
bali Disebelah barat Cherwon 
Suatu patroi PBB pada hari 
Selasa telah berhadapan de- 
ngan dua ve'eton fihak Utara 
jang terdiri kl, 60 orang. Se 
telah bertempur selama 5 djam 
pasukan2 PBB mundur dan me 
nurut UP, meninggalka, 25 
serdadu fihak Utara tewas. 

Patroli tank 

Seterusnja dikabarkan, bah 
wa pad, pertempuran jang ter 
djadi hari Se'asa pagi antara 
pasukan2 PBB dengan pasu- 
kan2 Koreg Utara disebsiah 
barat Chorwon, UP lebih lan- 
djut mewartakan, bahwa keru 
gian difihak Utara adalah 49 
orang tewas dan 40 luka2. 

Pertempuran didarat selan- 
djutnja disertai oleh patrsii 

galkan tiga serangan ringan 
dari fihak Utara, 

Kerugian jang terbesar ter- 
tjatat pada hari Senen didja. 
lan kereta api antara Chong- 
chon dar Songye disebelah ba- 
rat Korea Utara, dimana ker2 
ta api jang membawa gerbong 
40 buah dibom. Berhubung dae 
rah penuh pegunungan maka 

'kerugian jang ditimbulkan ti- 

dak dapat digambarkan dengn 
tegas, 

Pertempuran diudara 

Markas besar angkatan uda 
Ia PBB kelima mengumumkan, 
bahwa pesawat2 pelempar bom 
PBB teah menjerang pusat2 
djalan kereta api di Korey U 
tara pada hari Selasa pada !e 
bih dari tiga puluh tempat. Pe 
SaWoat2 MIG muntjul diudara 

untuk melindungi antjsman 
terhadap kendaraan? fihak U- 
tara. Pesawat2 Sabre berhasil 
mendjatuhkan dua pesawa: M 
IG dan sisa formasi angka:in 

udara dihalaukan melintasi su 
ngai Yalu. Pertempuran udara 
jang sengit ini terdjadi dalam 
djarak rendah antara 44 Sabre 
Gan 25 MIG. 

  

tan2 iku sedjak dua tahun jl. 
  

Seperti 
sa 

Bola..... 
Nasib Bangsa Indonesia Di Suriname 

Terombang-ambing: Kata Sumita 

.K kemari oleh tiga orarz 

t 

AMI MERASA diri kaini sebagai bola, jg ditendang kian 
pemain sepak-bola, demikian di- 

njatakan oleh tuan Sumita, ketua perkumpulan petani Indone- 
Sia di Suriname, jg selarijutaja nsenguraikan, bahwa orang2 in- 
doresia di Suriname dlm lapangan ketata-negaraan menghada- 
pi kemurgkinan kehilangan halh?2rja dengan memperoleh xew.ic 
ga-regaraan Indonesia, karena akihat jang pertama dari ini i2- 

lah mereka dikeluarkan dari daftar pemilih di Suriname. 

Kini menurut Sumita timbul 
pertanjaan apa jang harus di 
perbuat. Suatu penjelesaian ja 
lah: kembali ke tanah asal, da 
Ti mana orang2 Indonesia di 
Suriname telah “dipantjing” 
dengan djandji2 jang katanja 
tidak pernah ditepati. Jang di 
seSalkan jalah, bahwa hak un 
tuk , dengan tjuma2 pulang 
kembali ke Indonesia telah le 
njap dengan pembajaran sera- 
tus rupiah, Kepada kami ielah 
didjandjikan, bahwa se esai- 
nja kontrak lima tahun kami 
di Suriname akan mendapat 
premi seratus rupiah pada sa. 
at mengadakan kontrak kedua. 

Mereka jang melihat soal 
orang2 Indonesia di Suriname 

Semata2 hanja sebagai konflik 
kebangsaan, menganggap Soal 
ini terlampau sederhana, demi 
kian tuan Sumila jang menja- 
takan, bahwa soal2 mengenai 

raan merupakay soal2 jang ter 
letak djauh daripada kemam- 

puan mengerti dari orang2 In- 
donesia di Suriname, Jang me- 

rupakan soal jalah keadaan jg 
sesungguhnja dari orang2 In 

donesia ini, Djika tidak ada la 
in djalan, mereka hendak pergi 
berdasarkan hak mereka atas 

pengembalian dengan tjuma2. 

Ketidak puasan diantara orang 
orang Indoesis di Suriname da 
lam keadaan sekarang ini ma 
kin lama makin besar. Mereka 
menghendaki, bahwa selekas2. 
nja diadaka,, permusjawaratan. 
antara pemerintah Republik In 
Gonesia, karena mereka seka- 

rang warganegara Indonesia 
dan pemerintah Nederland, jg 
menjuruh membawa mereka ke 

Suriname, dan peemerintah Su 
riname, kepada siapa mereka 

kl. 60 tahun telah menjum- 
bangkan tenaga, mereka,   kebangsaan dan kewarganega (PIA), 

Pegawai2 Jg Ingin Kaja Akan Tjelaka 
an2 itu dengan djalan jg tidak sjah, wai2 itulah jg menjelenggarakan pro 

Untuk mempertinggi mutu  pega- gram2 Menteri2. Dalam mempertja- 
kapkan kedudukan seorang pegawai, | wai, "Menteri mengandjurkan supaja 
Menteri menjatakan, bahwa pegawai! pegawai terus mempertjakap diri. 
harus suka berkorban untuk negara. ! Diandjurkan supaja sebanjak mung- 
Mereka harus insjaf betul akan hali kin dibuka kursus2 dan untuk ini 
ini, djika tidak mereka akan teruss | Menteri menjanggupkan akan membe 

menerus menghadapi keketjewaan. |rikan bantuan sepenuhnja. Teristime 
Kalau misalnja mereka ingin lekas | wa dirasa kekurangan tenaga2 teh ' 
kaja, ingin hidup mewah seperti um|nisi jg harus diisi selekas "mungkin, 
pama pedagang2, mereka akan tjelal supaja kita tidak terlalu lama 
ka, sebab biasanja mereka ini lalu |gantung kepada tenaga asing jg bia 
mentjari djalan mendapatkan kekaja- sanja mahal dan .djual mahal” itu 

  

  

Lembaga Kebudajaan Indonesia 
Kon. Bataviansch Genootschap 

” 
van Kunstan an Watanschannan   
  

Dikatakan, bahwa Pemerintah beru 
saha melindungi para peyawai, ma- 
teriil maupun moril agar djanganlah 
mereka itu terus menderita sadja. 

Kedjadian jang sering dialami, “jar! 
itu kerewelan pada hampir tiap mu 
tasi/pindahan/pengangkatan akan di 
achiri dengan mengadakan ranglijst 
dan conduite staat untuk semua pe 
gawai. jang selandjutnja akan digu- 

  

ter-ynakan untuk "bahan pertimbangan! tan Koperasi. Stootkapitaal mutasi2 itu, Selain menaikkan gadji . 
pegawai Pemerintah kini djuga meng Surabaja djuga mengikuti djedjak itu. ' 

m
a
a
 

usahakan adanja prijsstop, dan da- 
lam hal-ini djuga diminta bantuan 
dari pegawai2 untuk tidak membeli 
barang2 jang mahal. Di Djakarta 
oleh Kementerian Urusan Pegawai 
kini diusahakan mendirikan ' sentral 
koperasi untuk pegawai pemerintah. 

Usaha ini kini mendapat persetudju 
an dari Kementerian Keuangan can 
didapat bantuan djuga dari Djawa 

didapat 
dari Pemerintah. Diandjurkan agar 

  
|dan Pakistan, 

tank fihak PBB jang mengga ' 

| aa Awan" 
Belalang 

BN ala tata, 

Menjerang'15 Negeri An- 
tara Somalia— Pakistan 

RGANISASI Bahan Ma- 
kanan & Pertanian PBB 

(FAO) hari Selasa kemaren me 
ngumumkan, bahwa pada wak- 
tu ini hama belalang jg paling 
hebat selama 1060 tahun jl. se- 
dang memusnahkan persediaan 
bahan makanan dilebih-kurang 
15 negeri jang terletak antara 
Somalia dan Pakistan. Diantara 
Irag dan Palestina sadja terda- 
pat tanah jang luasnja lebih da- 
ri 1 djuta adzre jang penuh te- 
lur belalang, jang tak lama lagi 
akan mendjadi bahaja baru ba- 
gi tumbuh2an. 

Langit mendjadi hilam dia- 

tas daerah2 jang luas di So- 
malia Perantjis, EBritrea, Su- 

dan, Aden, Yaman, Saudi Ara 
bia, Oman, Kuwait, Jordania, 

Mesir, Israel, Syria, Irag, Iran 
karena penuh 

dengan belalang. Untuk . ikut 
memberantas hama tadi, maka 

sampai-Sovjet Uni, jang tidak 
mendjadi anggauty FAO, telah 
mengirimkan 10 buah pesawat 

terbang jengkop dengan pener 

bang2nja ke Iran, kita lapo- 
ran tadi,,agor supaja “agras- 

S0r2” tadi djangan sampai me 
njerbu Sovjet Uni. 

Dari Bombay. dan Jodhpur 

pada waktu2 jang tertenty be 
rangkat pesawat2 terbang jg 

membawa ratjun serangga un 
tuk Iran. Angkatan udara Ing 
geris telah mengirimkan 5 unit 

penjebar ratjun pembunuh se... 
rangga ke Jordania” (Antara 
UP): 

Penjumpahan 
Pres. R. Prasad 
31 Tembakan Meriam 

Sebagai Sambutan 

D R. RAJENDRA PRASAD 
telah disumpah sebagai 

presiden baru Republik Irdia da 
lam sidang pertama parlemen jg 
dadakan pada hari Selasa ke-. 
maren di New Delhi, Dalam pi- 
datonja jg singkat, presiden Pra 
sad menjatakan, bahwa keiya- 
djibannja ialah utk memperrax 
hankan dan melinlungi kemee- 
dekaan, sedangkan suatu kera 
djiban lainnja ialah utk mengu- 
sahakan persahabatan dg semua 
negara2 lainnja, dan mentjari 
djalan utk mengadakan kerdja- 
sama dgn mereka. 

Ketika Prasad mengutjap- 
kan pidaionja 31 tembakan me 

iriam dilepaskan sebagai jeng- 
ihormatan. Prasad kemudian we 
njumpah Sarvapalli Radhakrish 
nan sebagai wakil presiden Repu 
blik India. 

  

»Obral“ Op.   
| 
| 
| 
| 
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sir2 Bolivia 

Infiltrasi Komisis Dika- 
Tangan Tentara? 

r I VIGAPULUH ENAM 
orang opSir Bolivia pada 

hari Senen telah dipetjat dari 
ketentaraan. Pemetjatan ini ka 
barnja bertalian dengan akan 
dilangsungkannja — pemeriksa- 
an atas perkara ,,pembunuhan 
orang2 laki2, perempuan dan 
kanak2 jang jak berdaja sela- 
ma 6 tahun”, ja'ni suatu perka 
Ta jang baru dapat diusut sete 
lah gerakan nasional revolusio- 
Ner tidak lagi memegang kekua 
Saan di Bolivia, Pemerintah Bo- 
livia selandjutnja djuga meme ' 
rintahkan pemetjatan semua 
anggota ,junta militer” ' jang 
telah digulingkan dalam pem- 
berontakan baru? ini, Dengan 
ini diberhentikan pula 18 orang 
opsir lainnja. (Antara). 

| USAHA SOSIAL SERIKAT 
BURUH BANK INDONESIA. 

Oleh Ketua Badan, Sosial da, 
ri Serikat Buruh Bank Indone- 
sia di Djakarta telah disampai 
kan kepada Kementerian Sosi 
al uang sedjumlah Rp. 1.691,25 
serta 4 helai pakaian tua. Uang 
dan pakaian itu jg dimaksud- 
kan untuk memberi pertolong- 
an kepada mereka ig membu- 
tuhkannja adalah hasil pengum 
pulan jg dilakukan oleh orga- 
nisasi tsb. pada tg, 1 Mei jl, 
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dan “segera mengadakan 

nderita 'Pa- 
mboesia, Di 

  

Gikeluarkan di Bangkok. 
il i ini me 1 . “dj £ 1 I        

  

a kanak? dan sebagian 
an 'kesehatannja oleh 

Semendjak bertahun-tahun Ja- 
manja pemerintah giat meja- 
kukan uSaha2 untuk membe. 
rantas penjakit tersebut. Akan 

“ tetapi berhubung dengan ke- 
| y kurangan uang untuk keperlu- 

an tadi dan pegawai2 kedok- 

" tergn, maka sukar sekali un- 
'tuk melaksanakan 'rentjana 

ngawasan setjara besar?dan 
tas penjakit ini setjara me, 

rmuaskan,. Karena demikian 

.nja kepada Indonesia dalam 

tersebut. 

Dua tahun jang lalu Unicef 
y telah menandatangani perdjan 

pula. djian dengan perrerintah Indo- | 
insjaf peSia atas dasar untuk dengan   

entjana 
TU 1 

   
   
    

  

  

      

    

   

         

—n 
nan 

ka, 'DI SEMARANG. 

    
     

     

  

      

    

  

   

   

   

   

na pat diTobah 

. Himantan, "demikian — ketera 
A3 an ham. Pun didje 

! 1, bahwa perumahar ini 

  

peruma. an bagi Ora 
migranten jg baru tiba, 

. mana kala mereka nanti sudah 

  

     
  

— permanent dari kaju, segera 

“oleh 

“Gi Imaren sore selagi turun hudjan 

soal Iprahoto dari Kalimas jg datang 

       
      

   

       
         

        oleh 2 kaju orang, 

Dowong Sena 1ger a 
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an? Fun aa 

ti akan didirikan. 

'. Wono dan Menteri Dalam Nagze 

   

| kabupaten Semarang. 
? 
i i ! 

» toleh jg berwadjib.. 

i- | SEMARANG” 

1 menit. Harga 

A- | Rp. 577.000.—. 
“| April telah dikeluarkan 36 bu 
“Ku tabungan baru, sedang 13 

1, kembali sama sekali 

  

g dijransmi- astruksi rumah tsb. dibuat di beng D 1 bulan dapat menghasilkan sebut seluruhnja. dibuat pas- tagenja mudah dikerdjakan di 
Dengan tena- 

Gibangun dalam 4 hari sadja. 

MENTERI2 PERTAHAN, 
:DAN DALAM NEGERI t 

Dengan menumpang pesa- | 
wat terbang istimewa dari bja 
karta pagi tadi tepat pada Gj. 
10.00 telah tiba dilapangan ter 
bang Kalibanieng Menteri perj 
tahanan Sultan Hamengku Bu 

ri Mr. Moh. Roem. Tudjuan po 
“kok dari kundjungan ini jajan 
| mengadakan konperensi perta.. 
hanan dengan Panglima Divisi 

. Gubernur Djawa Tengah dan 
“kepala Daerah Istimewa Jog- 
.jakarta pada sore ini jang 
akan dimulai pada Ik, djam 
18.45. Pada achir konperensi 
menteri2 pertahanan dan da- 
lam negeri masing2 menudju 
ke kediaman Panglima “Divisi 
dan kediaman, Gubernur 
Djawa Tengah. Besok pagi “gl 
15 Mei menteri pertahanan r:e 
neruskan perdjalana,, ke Sura | 
baja sedangkan menteri Dalam 
Negeri.menudju. ke konperensi 
Pamong Pradja bertempat di 

Pagi tadi tampak . menjam- 
i but kedatangan kedua menteri 
i dilapangan Kalibanteng Paag- 
rtima Divisi, kepala Staf Divisi, 
komandan KMKB, komandan 
CPM, dari pihak Sipil Guber, 
nur Djawa. Tengah, Residen 
Milono, ' Walikota. Hadisubeno, 

kepala Polisi Propinsi, ketua D 
PR Prop. dan lain2 pembesar 
dari Djawa Tengah, 
PRAHOTO TERBALIK. 

Kita dikabarkan, bahwa ke- 

  
di Gombel terdjadi ketjilakaan 

dari Salatiga hendak ke Sema- 
rang. Mengenai ketjilakaan 'ini 
Imasih dilakukan 

|.,D& SPAARBANK TE 

Seperti dalam bulan2 jang 

lampau dari tahun ini, uing 
jang ditabung pada bank terse 
but ada lebih banjak dari pa- 
da uang jang diterima kemba 

. Penjetoran sebanjak 788 ka 
mentjapai djumlah Rp. 400. 

1000.— sedang pos permintaan 
kembali wang ada 469 atau Rp. 
307.000, mendjadi dalam bu 

|lan April masih ada kelebihan 
uang tabungan Rp. 93.000.—. 

' Sedjak 1 Djanuari jang lalu 
pada Spaarbank telah ditjatat 
kenaikan saldo uang tabungan 

Dalam bulan 

     

    

  

    
  

Pan i ee pem maka PBB memberi bantuan | rantasan tsb. dan soal2” dmi- 

"' usaha pemberantasan penjakit : 

| Selain dari itu 9574 dianta 

| Omur 

penjelidikan | 

| Sina memperluas pengaw 
| "tas penjakit frambusig dan 

| Permintaan akan bantuan ke-. 
| angan kepada 

Hingga $ 
| memberi | 
| 1.200.000 dotar Am 
pemberantasan penj 

   

alat2 pengangkut: 
Selain Ba Unice 

WHO (Organisasi k 

nja antara lain dgn, mempx 
bantukan Lana 3 ahlinja : 
memberi nasehat2 dim. asp 
tehris dari rentjana pemberz tasan ini. Pemerintah In 

| sia membeajai 
|an2 setempat dan menje 
| pegawai2 seperlunja untuk me 
ngurus penglaksanaan nbe- 

  
| nistrasi' 

| Dengan diadakannja Pp 
wasay, atas penjakit frambusia: 
ini, maka dikemudian hari akan 

“diperbaiki. 

dapat diadakan perobahan: be- |'P 
sar dalam kesehatan rakjat jg. 
Selama itu menganggap penja- 
kib frambusia tsb, sebagai sua- 

pat diberantas, Selain dari itu 

pula keadaan “keuangan 1 
ekonomi negara, karena banjak 

sedemikian menderita akibat pe 
njaki tsb, sehingga. mereka 
mendjadi tak bergura lagi un-' 
tuk"masjarakat. d1 Ike BA 

Djuga dilapangan2 lainnja 
dari kesehatan di Indonesia per 
lu sekali diadakan ikan 

sehatan di Indonesia tidak tju- 
Kup banjak untuk dapat meme 

kurangan akan pegawai? kedok 
teran dan tenaga terpeladjar' le 
bih menjukarkan pekerdjaan. 

Persediaan2 obat dan ' Peren 
lengkapan2 jang dewasa ni 
ada di Indonesia, sama sekali 
betum mentjukupi untuk meng 
ganti atay memperbaiki kem- 
bali kerugian2 jang telah gide- 
rita oleh Indonesia selama 8 

jtahun peperangan. Indonesia 
“henja mempunijai 1009 orang 
| dokter, 1000 bidan dan “3500 
djuru2 rawat untuk penduduk 

“jang berdjumlah kurang lebih 
70 djuta, demikian Unicef, se- 
Gangkan bagi tiap2 2000 pen, 
duduk Indonesia hanja terse- 
dia sebuah tempat tidur diru- 
mah2 sakit sadja. 

  
ra penduduk Indonesia tinggal 
Gidaerah2 petani, sedangkan 
sebagian besar dari dokter2 
dan rumah2 sakit terdapat di 
“kota? besar sadja. 

Umur rata2 dari rakjat | 
|. Indonesia. 

oleh rakjat Indonesia “Of ni- 
.cef ditaksir hanja sampai 32 

Ba mana pakan -djumlah 
angka jang terbesar, jakni ku 
rang lebih 200 diantara-300 ba- 
H jang dilahirk Pp. Ka- 
rena 'dem 5 utk. 

memperbaiki djawatan2 kese- 
hatan untuk kanak? dianggap | 
perlu sekali, 

Atas permintaan Indonesia, | 
Unicef telah memberi bantuan 
sebanjak 503.000 dolar “Ameri 
ka. untuk “perlengkapan? dan : 

berian . bantuan kepada ibu: 
dan anak, dan sebanjak 34.000. 
dolar Amerik, utr beasiswa2: 
kepada para dokter dar pega-: 
wai2 kedoktera, lainnja untuk 
imemperdalam peng uannja 
diluar negeri. W.H.O, telah 
memperbantukan seorang dok: 
ter dan seorang djururawat wa | 
nita kepada pemerintah Indo- 
nesia dalam  'penglaksanaan 

    

          

      

  

         

       

        

   
   

     
   

    

Isasi K atan se f4 
dunia) telah memberi bantuan 

5 e- 
semua pengluar | 

Kesehatan rakjat | 

tu penjakit ig tak mungkin da| “ 

gerakan ini dapat memperbaiki | 

diantara rakjat Indonesia telah | dj 

dernikian Unicef. Djawatan2 'ke | 

nuhi kebutuhan rakjat dan 'ke-| 

  

  

  
banjak, dipergunakan sebagai peruraa- 

nggauta2 CTN jg ditransmigrasikan ke Kali- 
angnja 7. meter, lebar 4Y9 meter. dan 

  

|: 31p..meter, serta mempunjai 2 ka- 
angan Divisi IV).       

        
    

    

    

    

  

   

  

— Minuman Keras Adalah ,, Dinamit Dim Botol” 
3 pg endta KH. Sekarfjenberg. 

TJERAMAH jang diadakan Sabtu malam jl. 
digeredja Ac 4 Bandung, pendeta W.A. Scharffen- 

ah “membantah propa Sanda crang jang mengajakan 
gisap berbagai ” matjam merk sigaret mengendur- 

.“Tjera mah itu diadakan “chusus ten- 
aja tembakau “dan minuman keras. Menurut 
imepurut pen jelidikan ahli? dalam pemberan 
n minuman keras, dalam Sigaret biasa sadja 
matjam " ratjun jang merusakkan sjaraf ma 

: Alsik Neder- 
lander Was... 
Buku Kenang-Kenargan 

K.H, Dewantoro 

ERHUBUNG DENGAN 
hari 20 Mei, jakni hari 

alang tahun kebangunan na- 

jg baru meninggal duni, telah 
wafat karena kanker pada pa- 
|ru2, karena almarhum adalah 
seorang jg tidak berhenti-hen- | 
tinja minum “rokok (non.stop ' ing, 

| Smoker). 5 A0 | 3 
“Saja tertjenggang me'ihat . 

  

    

  
| Menteri Pertanian” Moh. Sar- 
djan wmenjatakan  penjesalan 
pemerintah dan mengemuka- 
kan permintaan maaf atas se- 
gala kekurangan dalam hal per 
sediaan faSilitet2 untuk konpe- 
rensi itu, Indonesia, sebagaima 
na djusga halnja dgn. negara2 
lainnja, gembira sekali akan bi 
Sa mengirimkan ahli2 pertani- 
an untuk dilatih di India dlm. 
hal penjempurnaan penanaman 
padi jg akan dipimpin oleh Dr. 
Ramiah jg ternama itu Gan ke 
tempat latihan penjelidikan. pe 
rabukan di India (jg akan di 
pimpin Dr. Karunakar) Sa- 
ngat diharapannja, supaja ha- 
sil? rentjana itu dapat menam 
bah produksi beras. 

Mengingat akan perngumum- 
an FAO, bahwa luasnja wila- 
jah ig ditanami padi di Timur- 
Djauh telah bertambah dgn. 6 
djuta hektar, djika dibanding- 
kan. dgn. sebelum perarg, dan 
produksi bertambah beberapa 
djuta ton sadja, sedang djum- 
lah bertambahnja penduduk be 
gitu banjak untuk dapat mene- 
kan kebutuhan import beras, 

maka Menteri Sardjan meng- 
ambil Indonesia sebagai tjon- 
toh, ig dim. tahun2 jg baru la- 
lu ini mengalami sendiri beta- 

#| pa besarnja kekurangan beras 
itu didalam pasar dunia. 

Mengenai produksi beras di Indo- 
nesia jang sekarang sedikit-banjak 
mentjapai tingkat 'seperti dimasa se-     anak2 ketjil di Indonesis jang 

merokok”, katanja, “dan kalau 
anak2” Indonesia msy disela- 

aa Aan, merdehaan Indonesia dan seka PER Pagi GOA San PSU ii u 2 

rantas keadaan demikicm” Se Tang mendjadi ketua Panitia Tandi Koja dieaakan Tik ! hari peringatan tsb., telah siap 
Pa dju Pa . - ws. Menjusun sebuah buku kenang? 
sepandjang jg didengarnja, 'an jang memuat segala peris- 
'pemberantasan bahaja temba- | tiwa jang penting? jane ter. 
'kau di Indonesia membutuh. Lijatat mulai tgl. 20 Mei 1908. 
kan lebih banjak perhatian da / Buku tadi jang' merupakan 
Ti pada soal ininuman keras, 'buah pena Ki Hadjar Dewan. 
karena merokok lebih umum di., tara jang terbaru, diberi pama 
Indonesia dari pada minum al, , Gerakan Nasional menudiu 
'kohol. Meskipun demikian, hal , kemerdekaan” jang antara 
ini tidaklah berarti, bahwa so- lai, “memuat pula ichtisar ki- 
al minuman “keras itu tidak. sah perdjoangin Budi Utomo- 
usah diperhatikan, . Sarekat' Is'am, Indische Partij 

Pendeta W.A. Scharffenberg dan semua2 partai2 jang me- 

berpendapat, bhw. pengusaha2. njusul kemudian, serta tulisan 
'bier dan tembakaulah jang me- Ki Hadjar sendiri jang berke- 

“sionai, maka Ki Hadjar Dewan 
: tara, salah seorang jang pada 
| wakta ita turut serta mengge- ' 
rakkan tjita? baru menudju-ke- 

ngeluarkan yang paling ba- a “,Ais ik Nederlander 
njak buat propaganda dan di- was........ “..", dengan terdje- 
antaranja ia telah menjakSi. mahannja jang menjebabkan menjaksi. 

kgn pula reklame2 Anker Bier , para pemimpin partai? tadi di. 
ig -diperhebat ketika ada Kera- : huang oleh pemerintah Hindia 
maian “bloemen rally”. Menu- | pelanda dahulu. 
rut pendeta tersebut, itulah| Sebagai penghargaan terha- 
salah satusdjalan jg tjerdik Se, dap buah pena Ki Hadjar ini, 
hingga orang tidak merasa te' presiden Soekarno telah mele- 
kkih tergenggam oleh minuman.| takan pengharaponnj, jang di 
keras. Dalam tjeramah itu dju 'jukiskan di halaman muka dari 
ga dikemukakan bahaja minu- ' buku tersebut dimana dinjata- 
man keras, antara lain ditegaS | kan bahwa buku tadi bukan 
kan, bahwa dengan 4 tetes al gadja penting dimaklumi oleh 
'kohol dalam 1000 tetes darah ' masjarakat umum, akan tetapi 
mamusia telah dapat berbuat | ie oleh peladjar2 angkatan 
jg mengerikan, misalnja bunuh muda, supaja mereka dapat 

lebih 19 diuta"ton. 
Oleh karena itu pemerintah Indo- 

nesia menggunakan tiap usaha untuk 
menambah produksi berasnja sendiri 
dengan memperbanjak tempat perse- 
majan bibit, membagiZkannja kepada 
para 'petani, memperbaiki irrigasi, 
memperluas pemakaian -rabuk 'dan 
memperluas tanah pesawahan diluar 
Djawa. Terkadang niatan untuk me- 
masukkan mekanisasi kedalam 'nege- 
ri didaerah2 itu. 

Selandjutnja ' dikemukannja ban- 
tuan persediaan kredit kepada petani 
dan memadjukan serta memperkokoh 
organisasi2 petani, supaja 'petani2 
ketjil memperoleh djuga 'posisi eko- 
nomi jang baik. Menteri. mengharap- 
kan, supaja Indonesia bisa mendjadi 
negara self-supporting dalam waktu? 
jad., bahkan ingin mendjadi negara 
jang mengeksport. 

Dim usahanja itu ingin mendapat 
bantuan dari hasil2 pekerdjaan IRC. 
Banjak hasil bisa diperoleh dari ker- 
dja-sama international, tapi dalam 

pada itu Menteri sadar, bahwa hasil 
kerdja-sama international itu baru 
bisa berbuah kalau didukung oleh 
gerakan2 nasional ditiap negara ang- 
'Gota masing2. Diumumkannja,  bah- 

    
Hasil2 Konperensi IR, 
— Barbuah: Kata Sardjan 

“G3 DANG PLENO dari konperersi 
8S dotunission” di Bandang jang Senek' pagi dimulai di. 

gedung Comcordia Bandurig, mendapat perhatian besar sekali 

Menteri Pertanian Moh. Sardjan, kebua Seksi 

Parlemen Mr, Tengku Hassari, Gubernur Djawa Barat Sanusi 
| Hardjadinata dan pembesar? setempat lainnja, Selandjutnja 
djunlah anggota pergundjung konperensi dari negara? ang- 
gota LR.C. itugun bertambah hingga 69 orang, sedang tem- 
pai-tempat para wakil ,,Negara Observer”, 

  

an C Tidak Ak 

»Internitional. Rice 

Perekonomian 

jaitu Australia, 
Korea, Saudi Arabia dan Unesco disi djuga: 

Dalam kata sambutannja, : 

87 Anggauta DPR 
,Mau Bitjara 
ELAPAN “puluh 'tudju 

k 5 Angganta pariemen te- 
lah mendaftarkan utk. memin 
ta. berbitjara- dlm, pemanda- 
ngan umum babak pertama 'jg. 
@kan diadakan hari ini. Pembi 
tjaraan itu memakan waktu 51 
djam. Karena menurut atjara, 
pemandangan umum babak per- 
tama hanja dilakukan dlm. lima 
kali rapat dan hanja disedia- 
kan 20 djam utk. itu, maka 
mungkin sekali djumlah waktu 
berbitjara itu akan dikurangi, 

Perintjian. dari. permintaan 
berbitjara itu sbb: 

   

Fraksi Masjumi 21 orang da 
lam 570 menit, PNI 8 orang da 
lam. 480 menit, PIR 11 orang 
dalam 320 menit, PSI 2 orang 
dalam 40 menit, PKI 3 orang 
dalam 195 menit, Demokrat 1 
orang dalam 45 menit, PRN 6 
orang dalam 189 menit, Katolik 
2 crang dalam 75 menit, Par- 
tai Buruh 3 orang dalam 60 
menit, PSII 2 orang dalam 80 
menit, Parkindo 2 orang dalam 
60 menit, Parindra 4 orang 'da- 
lam 70 menit, Partai Murba 1 
orarg dalam 75 menit, Front 
Buruh 3 orang dalam 90 menit, 

,BTI 2 orang dalam 75 menit, 

  
! menit atau 51 djam. 

Dibandingkar. dgn. djumlah 
pembitjaraan pada pemandang 
an umum babak pertama 'atas 
keterangan program politik da 
Yi kabinet2 jl. adalah sbb: 

95 Pembitjara dalam waktu 
39 djam 35 menit atas ketera- 
ngan program 'kabinet Natsir 
dan: 34 pembitiara dalam “15 
Gjam 12 menit atas keterangan 
program kabinet “Sukiman-Su- 
wirjo: 
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SAPTU, 1? MEI: 
Kl. I Poris—Union Stadion 
KI. II Poris 2-b-WIK I- 

c.. Ponijol-b 
Kl. IT Union 3-a CHTES 

V3 Sih Seteran 
Ki. III SSS 3 Union 3-b 

MINGGU, 18 MEI: 
KI. 1 Garnizoen — Polisi 

H 
  
  

  

KI. 2 CHTCS 2a — SSS U 

s Kl. 2 Union 2   
116.30, 
t 

KE 

Bulutangkis 
Untuk memperingati gen 

beridiri 1 tahun dari POM di 
Bulu Margersari pada tanggal 
10 jong lalu diadakan pertan 

. Gingan “bulutangkis persahaba- 
' tan antara POM dan PO Asia 
.dan kesudahannja 7—0 untuk: 
PO Asia, 

Persatuan Bulutangkis Kantor Se. 
marang  kabatkan, bahwa home. 
tournaman bulutangkis akan diada- 
kan mulai harj Minggu tg: 18 Mei 
djam 7 pagi di court djawatan Per. 
ikanan laut dj. Pontjo1 184. 

London-Melbourne 
Sebuah pesawat “djet pembom 

»Canberra” telah membuat  rekord 
baru dalam penerbangan London- 
Melbourne waktu padahari Minggu 
mendarat di Melbourne setelah me 
nempuh djarak tsb, dalam tempo 23 
djam dan 5 menit.“ Dengan “demi 
Kian Iekord lama. ig pada igt “17 
Maart jb! telah dibuat djuga oleh 
pesawa: .,,Canberra”.. telah “diperbai 
ki dengan 1 djam dan 15 menit. 

1 

Rekor dunia menembak 
Dalam periandingan mea- 

wan regu Hongaria dan Bulga 
ria jang diadakan di Rapid, re 
gu Rumania. berhasil memper, 
baiki rekord dunia perlombaan 

belum perang, diterangkannja, bah- ) Persatuan Progressief 6 orang menembak dengan pistol jang 

wa djumlah penduduk teiah bertam- dalam 245 menit. Tidak berfrak- dibuat oleh regu Argentina da 
'bah dengan 1075. sehingga terpaksa | si 10 orang dalam 400 menit, lamtahun 1949, demikian. UP 
mengimport beras sebanjak kurang ' djumlah 87 orang dalam 3060 mengabarkan dari Bukarest. 

Da'am perlombgan menembak 
itu regu Rumania telah mem- 
peroleh bidji 2282 dari 240 bu 
lan2an. Rekord perseorangan 
dalam Olympiade jang dipe- 
gang oleh Karoly Takach dari 
Hongaria jang djuga tarut-da 
Jami perlombaan itu telah diper 
baiki oleh Georges Libiardopol 
dari Rumania jg' memperoleh 

'bidji 584 dan berarti pemetjah 
| an Iekord Olympiade London 
' dengan 4 bidji 

  

S010. 

Berhubung dengan keadaan 
daerah Surakarta dipandang te 
lan kembali aman, maka pada 
hari Sabtu siang ji di Solo tih 
dilakukan pentjabuthin kekua   wa Indonesia telah membentuk se- 

buah Indonesian National E.A.O. 
Committee, jang diharapkan akan bi- 
sa berbuat sebagai pendorong jang 
elfisien bagi segala tindakan peme- 
rintah dan rakjat bersama, Demikian 
antara lain keterangan Menteri.   diri, bunuh isteri atau anak merasakan perdjoangan rak- 

dengan tidak disadari olehnja. jotnja. Penerbitan buku ini 
Minuman2 keras itu 8 Akan dilaksanakan oleh ..N.V. | 

dinamit dalam botol jg meng- Pusiaka & Penerbit ,,Endang” 
hantjurkon “tubuh manusia. dj Djakarta dan Sebagian dari 
memetjah.belah rumah tangga. enghasilannja akan diserah, 
mendatangkan bentjana dan 1.» kepala pelbagai usaha so- 
kemelaratan. Indonesia harus: sis Pon Pn - 
Jah mengambil peladjaran dari: 

dalam hal ini dan mendjauh- 

kan diri dari bahan2 jg meru- 

EA 
i 

dibentuk ' 
SEMARANG. 

Di Semarang telah 
' gakkan itu. Demikian kata Pen panitya sementara Parsatuan ' 

Motor, dengan residen ' Milono j 
' sebagai pehndung dan walikota | 

ai F3 Hadisubeno sebagai ketua ke| 
Pn Ten 4 hormatan. ' Djumlai ggauta | 4 akan TENUIAA. en aa $ Penta 5 , 

Data sina Ne Ri akan ber jang AN et Tn 
: i ma sampaf Sebegi Ia ' 

achir dalam pertengahan dari : ! Lae 120 orang terdiri dari pengan-' 
tahun ini. 

Suntikan T.B.C. bromtietsen. 

deta W.A. Scharffenberg. 
    usaha pemberantasan penjakit 

frambusia tarsebut. 1 
Untuk kanak2 jang kurang 

mendapat makanan, Unicef te 
lah menjediakar, bubuk ' susu 
sebanjak 3500 ton, Dalam bu- 
lan Maret sedjumlah 130.000 
kanak2 Indonesia setiap hari 

Indi telah me-j Hari Minggu jad. di ' Hotel Hi Be naa untuk menie. | Katitoman Salddea akun diada 
lenggarakan suntikan melawan 5. | Kan rapat urtuk memilih pengu 
njakit Tk tni ea AN ata mem. rusnja jang  definitip. Berhu- 

Bae ea aan dari perseaja. bung dengan akan adanja rapat 
lam2 '.dan perlengkapan2 seharga 'tsh. dari Semarang (Hotel du 

2000 dollar “Amerika. Pa Pavillon) akan berangkat iring- 
tuan2 Ji 2 ada kurang lebih iringan mobil, spedamotor dan 

  

Aang 20 aa Me Aa “kepota Ine Sk arkewek ke Salatiga. Mobil 
iberi ' pembagian Susu olehi 2 ajuta La Bea Pa pen. spedam tor akan Pa 

KONPERENSI P-4 PUSAT, BERITA UNTUK PARA kat djam 9 pagi dan bromfiet- SELURUH INDONESIA,” BENTA UNTUK P sen djam 1 pagi. 
Untuk menghadapi konpe. 

rensi P-4 pusat di Djakarta pa 
da tanggal 20 Mei jang akan 
datang, maka P4 daerah telah 
mengadakan - voor-konperensi 
seluruh Djawa Tengan bertem 
pat di Salatiga pada tanggal 
113 jang lalu, pada" mana-telah 
dirundingkan soal2 jang. ber- 
hubungan dengan pekerdjaan2 
jang dialami oleh P4 daerah di 
waktu jang lalu "serta menin- 
djau kembali soal undang? da 
rurat Perburuhan. Tah 

Diterangkan, bahwa banjak 
perusahaan jang mengadakan 
pembukuan tidak memenuhi 
sjarai2 sebagaimang mestinja, 
hal ini akan diserahkan pada 
pihak jang herwadjib. Disam- 
ping itu akan diadakan koreksi   uang diminta 

(afgere- 

P kend), biak lal : 

buku tabungan 

   

terhadap kesempurnaan orga, 
nisasi buruh, In 

Siapa2 jang ingin ikut iring 

iringan itu dapat mendaftarkan 
nama pada: untuk mobil di. dj. 
Sunario 24 atau Pandenaran 

(Oleh Kementerian Perekono 
.mian telah dikirimkan surat 

edaran kepada segenap impor 
tir dan pedagang menengah j2 “45 untuk spedamotor pada tn. 
berada dalam pengawasan dja Tar, Yan Lian Purwodinatan- 
watan organisasi Usaha Rak- oncah 4, untuk bromfietsen pa 
jat diseluruh Indonesia, anta- Ja tn. Oei Kong Tjiauw dj. 
ra lain se Ap ara bahwa Fr Mataram 247. 
mua barang2 benteng jang 

Wei kb saja ne HA : O.P.R, KP, TIREMAN. 
an KAN TNNET PRE“ aiatak "membestw. mendikak 

  

krisan kamader wedi me | Tapi ag bkan Kate Pel eraag2 8. vamangn SP Sireman tah 
atau melalui importir? atau Gidirikan Organisasi Pertahanan 

, engah j . Rakjat diketuai oleh sdr. Kas- 
eng» Ami Pn bin, pun rukun kampungnja tih. 

DOUR. Peraturan baru ini me direorganisir dan diketuai oleh 
nurut keterangan adalah un- sdr. Amatsurawi, Baru2 ini oleh 
tuk memberi kesempatan ba- OPR di kampung itu telah di- 

gi para importir atau peda- tangkap seorang pendjahat jang 
gang menengah jang berad, di hendak melarikan diri, 

bawah pengawasan DOUR me srirGA pmAs Dr DyAKARTA. 
ngimport 'barang2 langsung da, Djakarta, 13 Mej djam 17,00: 
ri Juar negeri dengan bantuan, Emas No.1 .......... Rp @les 

dar2 mobil, spedamotor ' dan ' Tutu 

..Eroas No, BL gieos ana Rp3 29 Nia 

     pita 

ATJARA SIARAN RRI 
SEMARANG: 

Tk Rebo tg. 14 Mei 
17.00 Pembukaan, 17.05. Ta- 

man ' Kusuma asuhan pak 
Djangkung, 18.09 . Pendidikan 
rochani oleh dinas Agama 'terr. 
IV, 18.15 Pilihan Angk. Perang, 
1910 Ibukota hari imi, 19.15 
Tindjauan mingguan ekonomi, 
1930 Bintang malam, 20.05 Sia 
xam pemerintah, 20.30 Keluarga 
'Wasto Mursid, 21.00 Berita bah. 
'Diawa, 21.15 Modjopait, 22.15 
“Hiburan malam Tossema, 23.00 

utup. 

Kemis, tg. 15 Mei. 
05.55 Pembukaan, 06.10 Den- 

dang gembira (ph.): 07.10 Se- 
Iingan, 07.30 Musik ringan 
tph), 08.00 Tutup. 12.00 Pem- 
bukaan, 12.05 Klenengan, seder 
hana karawitan studio, 12.30 
untuk katm ibu oleh nj. Suhar 
"to, 13.00 Pengumuman, “14.45 
“Tutup, 17.00 Pembukaan, 17.05 
Irama putera (ph), 17.10 .Do- 
'ngengan kanak2 oleh bu Mari, 
.17.45 Irama rumaba Ketimuran 
tph). 18.00 Adzan dan penga- 
djian, 18.15 Anak irama, 18.30: 
Peladjaran njanji dari jak, 
1915 Mimbar penerangan oleh. 

apen propinsi, 19.30 Irama 
'Hawaii, 20.00 Sari warta berita, 
20.30 Mimbar Islam oleh 'kan- 
tor Penerangan Agama, 21.15 
Sandiwara, radio keluarga Tjen 
derawasih, 2215  Krontjong 
aseli OK Irama Djaja, 23.00 
“Tutup. 

PERSATUAN PEDAGANG 
MEN AH INDONESIA 

Dikota ini telah dihentuk Per 
satuan Pedagang Menengah In- 
donesia Semarang diketuai oleh 
sdr, Soeroto. Dengan terbentirk 
nja nersatuan ini, maka bantu- 
an kredit pada pemerintah 
akan dapat berdjalan lebih 
lantjar “dari pada bantuan 
kepada middenstand ' perse- 
orangan. Dalam kota, ini terda- 
pat 8 middenstanders Indone-   tah Emas No. 2 Rp. 80,25 

9 Set 

“goro” iet. 

Saan militer terbalas, jang 
lu diberikan kepada womandam 
OM.T.Y, di Surakarta dan ke 
kuasaam. kemudian diserahkan 
sepenuhnja kepada pihak sipil. 
Pentjabutan kekuasaar, militer 
dan penjerahan kekuasaan ke 
padg pihak sipil tsb dilakukan 
olep, pangiima divisi "Dipone- 

Ikcl. Mohd. Bachxun 
dihadapan pembesar2 militer 
daa sip dalam lingkungan 
Imwerah Surakarta, djaksy ten- 
tara serty kepala2  Djawatan 
Ketenteraan bertempat di 'Lo- 
dj. : 

DJEPARA. 
Latihan Kursus Ulangan 

Pendidikan Djasmani 

Kekuasaan militer | 
daerah ditjabut ' 

)jawa Tengah | | 
JOGJA. 

Studio RRI Modern 
Kini telah siap sebuah ren- 

| tjana mendirikan studio baru ' 
RRI. Jogja dengar beaja le. 
bih kurang Rp. 2,000-000—. 
Studio tersebut akan metupa- 
kan studio jang modern, dige 
dung tersebut jang dapat muat. 
1000 orang Dubiti M Mendkpai 
kesempatan menjaksikan tiap2 
Siaran jang diadakan. Selan- 
djutnja, dapat diterangkan, ba 
hwa kini" telah pampir selesai 
pembuatan ' gedung untuk“pe- 
'mantjar jang besar, dan menu 
rut rentjang Radi, Jogja akan 
merupakan pusat stasion pe- 
mantjar pulau Djawa (eiland 
'zender) - disamping Makassar 
Gan Medap masing9 utk Sun- 
da Ketjil day Sumatera, 

KUDUS . 

Mempelai CTN 
Pada hari Sabtu malam jl. 

dimarkas compi 414 “CTN di 
Djati “telah dilangsun gkan   Dari Djepara diberitakan, ba 

hwa mulai tg. 8 s/s. 21-5-1952 
di Djepara diadakan latihan 
Pendidikan Djasmani bagi gu- 
ru2 puteri seluruh Daerah Ka- 
residenan Pati dengan djumlah 
pengikut 38 guru2. Peladjaran2 
jang diberikan sbb.. a. Theori 
di Sekolah Rakjat III Djepara. 
b. Praktyk di Lapangan bela- 
kang Kabupaten. ec. Kepandu- 
an, d. PPPK (Pertolongan Per- 
tama pada Ketjelakaan) dan 
Kesehatan. Pengadjar2-nja ter 
-diri dari: 1. Instructeur2 Pendi 
dikan Djasmani Djepara, Rem- 
bang, Blora memberi peladja- 
ran praktyk dan teori. 2. Sdr. 
Amin Fatah sebagai pembantu 
memberi peladjaran soal2 Ke- 
panduan, 3. Dari Djawatan Ke- 
'sehatan soal2 kesehatan dan 
|PPPK. Latihan akan ditutup 'be 
Sok tgl. 21-5-52 dengan meng- 
“adakan resepsi antara para In- 
structeur2 dan Djawatan2 nik 
vyeau Kabupaten. 

TJILATJAP. 
Van Romondi ke 

Tjilatjap. 
Profesor inSinjur V.R. van 

Romondt, inspektur bangunan 
purbakala seluruh Indonesia, 
pada hari Sabtu jang akan da 
tang ditunggu  kedatangannja 
di Tjilatjap untuk menindjau 
bangunan2 didalam dan diluar 
kota, Tjilatjap. Pada hari Senin 
ia akan melandjutkan perdjala 
nannja ke Jogjakarta untuk 
memimpi, serombongan maha- 
siswa, dari Bandung jang akan 
|berdarmawisata ke Jogjakarta,   

upatjara, perkawinan 2 pasang 
mempelai CTN, ialah penganti 
prd 1 Salikun dan prd II Kas- 
nan. Sedianja akan ' di an 
bersama 15 pasang mempelai 
warga dari compi 414, tetapi 
berhubung satu dan lain hal, 
hanja 2.pasang mempelai sa- 
dja jang djadi dilangsungkan, 
Perhatian tjukup mem: 
sedang pertundjukan2 semua- 
nja Ne oleh para 
anggau an keluarga 1 
414 CTN Djati. aa 

SALATIGA. 
Latihan kader provoost, 

Pada tg. 10 Mei Fl di rua- 
ngan kantor PLCTN. di Sa- 
latiga telah dibuka dengan 
resmi latihan kader provoost 
bagi anggauta2 provoost Pe 
N. dari Semarang dan Pati 
sebanjak 20 orag Bintara, Pembukaan dilakukan oleh Kapt. Suhardi selaku kepala PI, CTN Sub. Terr 14 “de. ngan 'pengharapan mudah: 
mudahan dengan dibukanja la, tihan provoost itu akan dapat 
tertjapci maksud untuk mem- 
pertinggi nilai provoost. ten- 
tang kepolisian dan keamanan 
dalam lingkungan C T.N, Lati- 
han kilat ini  diselenggarakem 
untuk 20 hari Jamanja, se- 
dang guru-gurunja terdiri dari 
sdr, S. Wirjoatmodjo (djaksa) 
tentang Hukum, kapt. R3 
Soedarno tentang -kepoligian, 
Lts. Imam Soetrisno tentang 
Tata Negara, Lis, Widekso ten 
tang Sociologie, Dan Ma 
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Li 

| .rap oleh pihak2 jang beisang- 

    

  

   

   

  

   

   "Minggu" petan, h 
ngan Ikada ) 

   

   
  

     
3 waktu menteri 

5 tanan melakukan tenda- 
| ngan pertama dalam NG p       

     
| Karena inggeris Ke 
Rakjataja Terpaksa 

Mengandung Zat Protein   “Oleh: John Camsel: Ko   

—. Kemerdekaan ' 

Politik 
|. Bagi Peogauor Islam 

Bana 

hari kedua telah msi . 
solusi mengenai tudjuan 
pada organi “jang b 

Dengan mengenangkan kem- 
bali kebesaran sedjarah dan : 
peradaban Islam dimasa jang | 
lampau, resolusi tersebut anta, | 
ra lain menetapkan, bahwa ar- 
ganisasi2 rakjat Islam akan 
bekerdja untuk - memperkuat 
kepertiajaan . Islam, mendja- 
min kemerdekaan ekonomi gan 
politik . bagi wnmat Islam, 
memperiinggi taraf penghidu- 
pan rakjat pada umumnja. dan 

memperkembang sikap saling 
mengerti diantara ummat Is- 
lam diseluruh dunia”. 

  

KOTA BARU DITEPI SUNGAI 
WOLGA. 

Surai2 kabar Ruta yaia hasi 
Minggu ep pa tentang berdi 
rinja sebuah k baru jg modern 
ditepi sungai “Gimana « 
dang dib 1 1 h. bendu 
ngan dah perurahaan hydvo.lisirik 

hu &. 
kam paklang rumput je sunji. 

“Selisih loggr.-U 

sB telah 
bung dengan pentjatuan 

  

(“kuda mengakui 

minggu dar 

Diberbagai kota London per 

permintaan utk. 

inintaan akan daging kuda se- 
demikian besarnia, sehingga 
sipembeli berani membajar 1 
dollar buat satu “pon daging 
jang baik. -Restauran2 jang 
"menghidangkan. masakan dari 
daging kuda jang disama'kan 
sebagai “beef-sicak" atau 
Pie” tidak mampu membajar 

|harga sampai begitu tinggi. 
Di Inggeris ada  undang2 

jane mengharuskan setiap re- 
Storan kang menghidangkan 

masakan dari daging kuda me 

njatakan dengan” ierang2on 
dalam daftar menu un'uk ke. 
baikan para tetamu. Pun di- 

samping itu tidak bo'eh dihi- 
Cangkan maSakan dari da- 
ging2 jainnja utk. sehari itu. 
Kementerian urusan maka- 

nan Inggeris dengan tidak res 

mi menjokong perdagangan 
Gaging kuda sebagai bahan ma 
kanan manusia. Dari Austra. 
lia dan negara2 lain tetap di- 

adakan import setjarag besar2- 

an dari daging kuda itu. Se- 

bagian besar dari daging i'u 
Gidjual untuk keperlyan maka- 
yan manusia. : 

  

Soal Komando. Lautar-Tengah Men- 
—  djadi Soal Internasiona! 

Adakah Hubungan Dgn Laporan Fechieler Jg. 
Dimuat Dim ,,Le Mond e”? 
Oleh: Gaston Cot Ville, AFP Corr. 

   
ya jang sungguh tidak keijil an 

'dan Amerika Serikat mengenai soal ko- 
cah kini ternjata telah meningkat 

suatu pertikaian infer nasional setelah harian Peran- 
tjis ,Le Morde” 

"Seperti Giketahui, irti dari 

  

    
    

pada laporan jang diumumkan 

oleh Le Monde” itu ialah, bah 
wa persiapan? pertahanan jg 
kini sedarg diselenggarakan di 
Eropa Barat hanja mempunjal 

" suatu nilai teoritis, karena ba- : 
sang dapat mer guasai da8 ' 
       

  

| rah Laut Tengah, itulah jang. 
akan menang dalam perang slu-j 

Pe ra 
jang tkabui 'di 

aa mana mara sebagai akibat pe 
laporan itu memang : 

3 ta 

       
gerti, karena. hal 

    
u jadi terat bada saat ker 

.djandjian tentera Eropa jang. 
mendjadi dasar pertahanan 

dipa- | 

| 
3 
i 

Aiavak Pemat. tut dtang 

sar? Amerika segera 
Ih resmi menjangkal ada- 

. nja dokumen sematjam itu de- 
ngan menambahkan, bahwa ren 

tjana2 strategi ,Pentagon” se-. 
kitpun tidak mempunjai per- 

ngan pendapai2 jarg :     
    

  

   

| didalam laporan ig 

diumur (“oleh ,Le Morde' 
an tetapi, apakah lapo- 
“benar aloukah ” tidak, 

soal jang bagai- 
iga tidak akan da 

ihi kenjataan, | 

    

   
   

          

   

     

  

   

       
   

  

i TB di Lon 

KOTA2 ur India 
Inggeris da Ker 

4 

      

mengumumkan laporan 
dari laksamana William Fecht eler, kepala staf angkatan laut 
Amerika 

“dimuat ol2h ,,Le Monde”, 

En 

jang kaianja berasal 

Serikat, pada hari Dj uw'at ji. itu. 

  

bahwa perhatian dunia telah di 
tarik kearah suatu ball jang 
mungkir, tidak akan  terdjadi, 

akan tetapi djuga suatu hal jg 
tijak mustahil. 

Berebut kekuasaan di 
Lau: Tengah 

Dalam hubungan ini salah 
satu soal jang Sanggl penting 
ialah Seal siapa jang akan me 
megang kekuasgan di daerah 
Laut Tengah. Terlepas dari so 
al ada'tidaknja lapora,, Fecin- 
teer jang sematjam ilu ssria 
soal benar/idaknja laporan jg 

sua- 
tu hal memang sudahmendjadi 
“rahasia umum”, jani bahwa 
laksamana Fechteler baru2 ini 
datang di London unaik membi : 

tjarakin soal komando Laut 
Tengah dan bahwa pembitjara 
ah ini tetap tidak merobah ba 
ik pendirian Amerika maupun 
pendirian Inggeris. « 

Inggeris menghendaki' supa, 
ia Junani dan Turki menjo- 
kong komando Laut Tengah 
jang. dipimpin c'eh  Inggeris 
Usahy Inggeris untuk menarik 
negara2 Arab kedalcim usaha 
menjusun suatu “persekutuan 
regicnal dibawah pimpinan Ing 
geris ternjata menemui kega- 
galan Pihak Amerika dalam 
pada itu rupanja beranggapan | 
bahwa Inggeris, sebagai pemi- ' 
lik benteng2ssirategis Gibral- 
tar, Malta dan Cyprus, ternja, 
"a memainkan peranan jang 
teralu penting didaerah Laut 

Tengah, pada hal kesulitan2 
jang dihadapi Inggeris pun ti 
“dak ketjil pula. Terutama 
Mesir, dimana pertikaia- an- 

tara kedua negeri tersebut. ma 

  

mmkan oleh firma “MALAM SUATU pertja- 
rards of Albemarle, »Beb: kl Kkapan didepan radio 
djak pendjualan ditambah pula| menteri angkatan Jan Ameri- 
dengan kenjataan bahwa dewa ka, Tan Kfmball, pada hari sa ini sangat kurangnja radja?! 3, & bahw. dus djuga kurangnja kepala2| "Su menerangkan bahwa 
jang “membutuhkan — barang “angkatan laut Amerika dalam 

penghasilan kami, adalah me-| 10 tahun jang akan datang Su 
rupakan Kletor "jan memak-j dah dapat memperlengkapi 
sa kami mengambil tindakan! "sedikitnja sebuah dari ma- 
ini,” Pe ag Uu 

  

sing2 type kapalnja” dengan 

ng-Kuda 

(000 Daging Kuda 

Tiap Minggu Ik 2000 Kuda Dipotong — Banjak 

nu .Menamakannja »Beef Steak”, 

ERDJUTA-DJUTA rakjat Inggeris 
ebiasaa n 
(distri busi) daging jang banjaknja ha 

k api? buat se minggu, Papi pedagang daging sakui perdagangan daging kuda dewasa ini sudah bertambah besar. jang memberikan hasil-sebanjak 700,000 dol- 
. Jar serainggu. Menurut penaksi rar 
sedjumlah 2,000 ekor kuda dan keledai 

Ca aging kuda semakin hari sema- 

    

EBUAH BATU meteor 
Ss Jang LAN besar, pada 

telah petjah diatas kota Seattle 
dinegara bagian Washington, 
Amerika Serikat. Ribuan pen- 
duduk telah dapat menjaksikan 
pemandangan tsb. sedangkan 

banjak pula orang jang terba- 
ngun dari tidurnja karena tja- 
haja jang terang benderang ser 
ta suara gemuruh jang berlang 

Menurut. taksiran dinas pen 
djaga pantai Amerika, maka 
batu meteor tadi tidak lebih 

|dari 600 meter diatas bumi 
'tingginja, pada wakty ia pe 

:jaih. Seorang pedjabat . pener- 
bangan 'sipi! menerangkan pa- 
da hari Minggu, bahwa batu 
me.eor tersebut telah masuk 

kedalam lingkungan  atmos- 
pheer bumi dari djurusan 'ba- 
rakdaja.. Menurus orang2 jang 
menjaksikan, maka batu tadi 
telah petjah mendjadi dea. 
pan atau sepuluh bagian jang 
ketji2. Tjahajanja dapa dili- 
hat sampai sedjarak 140 ki- 

  

  

X 

Tjata Dagin 
Mendjadi Dolan Makan 

Katanja — Restoran2 
& 

“responden Di Lendan. 
menurut kabar 

memakan daging kuda, berhu   
pihak jang boleh dipertjaja 

Tag dipotong setiap. 

i Sumber Protein. 
Seorang djarubitjara persatu- 

an dokter Inggeris menjatakan 

Sbb.2. lometer. Kantor2 polisi serta 
Daging kuda adalah sumber | surat? kabar telah kebandji- 

protein jang terutama, salah 
satu makanan jang paling ba- 
njak mengandung chasiai. Ku- 
Ga adalah binatang jang sehat, 
dan tidak gampang dihinggapi 
penjakit TBC seperti halnja de: 
ngan lembu. 

ran perranjaan2 dari pendu- 
Guk jang ingin mengetahui 
tentang peristiwa — tersebut. 
(AFP). 

Pe-edakan ig telah terdjadi diatas 

Fara pedagang daging kuda | KO Sate yada mar Sabtu, “Ine mengatakan, bahwa langganan kan berbagai sangkain terutama 
nja lebih menjukai daging ku- oleh karena beberapa pihak dinia 

Ta KS aan Ben se bisa dipereleh dalam rapa batu Waton. Dikemukakan oleh ka bulan belakangan ini Para lang jangang tsb. bahwa belum pernah 

DA Ae LA: Ber Pe naa Wa tjatu Ggaging jan iteta Gemikiz Kat latas ai. 

kan oleh pemerkitan Sita see Penta beam menta De Gg 
mikian sedikitnja, sehingga | 4 
orang tidak perlu menghirau- | 
kannja, 

Diselurun Inggeris terdapat 
beraius2 kedai jg mendjual da 
ging kuda — 25 kedai baru sa 
Gja dibuka di Manchester, se- 
mentara dikota London terda- 

(pat Iebih dari 100 kedai, O- 
|rang tidak perlu memin'a li- 
'sensi uniuk mendjual daging 
| kuda itu. Pun tidak ada pera. 
turan penetapa, harganja, ta- 
pi daging lain tidak diboleh- 

    
— Kardinal Escalesi, Uskup 

Besar Napels jang berusia 80 
tahun, pada hari Minggu telah 
meninggal dunia dikota tersebut 
Kardinal Escalo telah menderi- 
ta penjakit djantung dan paru2 
sedjak beberapa waktu.   
Sikep “Le Monde' 
Tetap Viempertahankan 

K- besaran Berstanja 

   

    

   

  

Untuk memberi perumahan 
Olympiade 1952, kini di kota .   dari Russia. 

|. “Oiympiade 

   

         

     

         

  

bagi 

kampungan baru. Satu untuk .para pengikut dari negara2 Barat 
dan lainnja untuk para pengi kut dari Rusia dan serikatnja. Gam 
bar atas perumahan bagi ne gara2 Barat, jang memberi 
bagi 5000 orang dan bawah gedung perumahan untuk pengikut2 

Dusya 

    

para. pengikut pertandingan 
Helsinki telah dibuat 2 buah pe 

tempat 

  

Viva Tapata' 
Sebuah Perbandingan — 

2 |Dari | S 

  

#afs'.. Revolusioner Mexico 
Ipakah Jg Akan Diperbua: Pemimpin Perdjoangan 

Setelah Tudjuannja Tertjapai? 
Oleh: Us:nar Ismail: Kerr, Kita Di Hollyweod, 

Tak BERAPA ANTARA 

badian “Seperti ada hu idian seperti ada encer Tr 
rich March dan Bg Buana kana 
kan bintang? : 
reka memang #jantik? rupanja, 
dan banjak lagi, 
Eki. Dalam hubungan ini 
bintang tunggal jang 
mer Clifi jang telah 
tan berdjuta2 peronton karena permaisgannja dalam ,,A: in the Sun” menduduki tempat kedua, ( 

jadalah sangat dekat dihati, 
perti orang pernah kita kenal, 

  

pemain? muda dewasa 

tak ada duanja. Barangkali 

   

Tapi hanja Marlon Brando- 
lah jang mempunjai bakat ber 
segi banjak. Barangkali penon 
ton di Indonesia telah menjak 
sikan permainannj, dalam pro 
duksi Stanley Kramer “The 
Men”, film Brando jang perta 
ma. Tapi segi2 kebesarannja 
barwah kpetara betul dalam 
“Sireetcar named desire”, Dan 
sekarang sebagai patrios dan 
pembela kaum tani dalam “Vi 
va Zapata” permainannja me- 
ngagumkan, 

Bagi kita di Indonesia, “Vi 
va Zapata” lebih lagi mempu- 
njai arti, karena themanja me 
ngandung2 anasir2 kemasjara 
kaan jang telah pernah kita 
alami dan masih ki'c alami se 
karang ini. 

Film ini mengisahkan hidup 
Emiliane Zapata, seorang peta 
ni Indian jang memberontak 
terhadap kebengisan presiden 
Mexico Porfirio Diaz pada per- 
alihan abad ini, serta mengachi 
ri pemerintahan Diaz jang se- 
wenang2 selama 34 tahun, Tje- 
ritanja terutama berkisar seke- 

bukanlah ukuran orang2 Ame 
Tika 

orang2 Mexico jang mengang- 
gap Zapata sebagai pahlawan. 
“Zapata, 'he  Unconguerahle” 

  
Johm Steinbeck. Lukisan Pin- 

simpatik, seorang manusia jg 

kwent, 

men''jari2, adakah figuur Za, 

pata galam sedjarah revolusi 
di Indonesia? 

Marlen Brandp telah berha- 

triot Mexico ini. Berminggu2 

CO untuk mempeladjari adai-is     

  

Pengusaha 
India Dan. Djepang 

(kontrak 

India 
lalu 

      
' kan mendjualnja pada kedai2 
jang mendjua! daging kuda. 

Persatuan keradigan uniuk 
melindungi kekedjaman terha- 
dap binatang tidak menaruh 
perhatian atas perdagangan 

daging kuda im, kejuali bila 

& $ ARIAN 
z3 

dalam siarannja 
tu ietap berpegang teguh kepa 
da keberaran laporan jg di- 
amumkannja. dan jang dikata- 

ikan berasal dari laksamana 

,sajap kanan” 
Peranfjis, ,,Lo Monde”, 

    

   

    

al, terdjadi perbuatan keke-j William Fechteler itu: jani, 

Gikuna? jang tertentu Ti wa perang pasti akan pe se 
dap bina'ang. Sekretaris ke | belum tahun 1960 dan bahwa 
horrnatan dari Lembaga Inter-| siapa menguasai daarah Laut 
nasional untuk melindungi ku- | Tengah, ibniah ig akan menang 

d2, njonja MF, Cofvin, mem | he Monde” tetap herpendiri 
ker wasan sbb.: | Lan demikian, meskipun dari ber 

waktu ini Inggeris! bagai bagaj pihak dikeluarkan 

  

     
anjak  mengimport ku 

riantia daripada Pe- 
dan Belgia, jang sela- 

£ vpakim nerara jg. 
paling banjak mengimpor. da- 
ging kuda. Pelajaran jang la- 
ma. mungkin memberikan pen, 

sangkalar2 resmi. Seperti telah 
t 

aa 

riar, pertahanan dan pembesar2 

Eisenhower, ig baru sadja kem 

    

derityan jang amat sangat ke- | bali dari perdjalanannja ke 
pada binatang itu, Oleh kare- | Oslo dan Copenhagen, menjata 
na itu kami jebihmenjukai Ir | kam, bahwa ia akar: menjang- 
landia mengirimkan kuda jang | kalnja pula. Akan tetapi pe- 

mimpin redaksi ,,Le Monde”, 
M.A. Cheneboit,  menjatakan: 
sKami jakin benar, bahwa la- 
porar itu adalah laporan jang 
authentik, Kami mempunjai 
alasan jg kuat untuk mengata- 
kan demikian.”. (Ant) 

21 

telah dipotong. Sampai seka- 
rang Irlandia belum “may tne, 

ngambil tindakan ini — kuda 
| dan keledai jang tidak sedikit 
Giumlahnja masih dikirimkan $ 
keuar negeri galam keadaan 

kidup”. 

“'kin hari makin mendiadi Sulit, 

“Tebih2 kalau Mesir jakin, bah- 
|. wa Amerika Serikat tidak akan 
turut mentjampuri. 

Titik pertikaian 

Bagi Inggeris jang mendjadi 
masalah terpentirg ialah artf 
Laut Tergah bagi pertahanan- 
nja, terutama is -bertalian dgn. 
LusSahanja untuk tetap mengada 
ikan hubungan jg erat Jergan 

“domirion2nja "di Pacifik dgn. 
. djalan mendjamin keselamatan 
: lalu-lirtas didaerah Laut Te- 
| ngah. Prinsip inilah jg mendja 
| di dasar dari pertahanan nasio 
. nal Inggris. 
| - Dalam pada itu, betapa besar 
' 'djuga usaha2 Amerika jarg di 
kerahkan bagi penjusunan per 

| tahanan dari sekutu2dnja di Ero 

€ 

Kongres Ula- 
maz2 Katolik 

$ EKURANG - KURANG- 
“# NJA 19 orang kardinal 

      

  

dari 

untuk menghadiri kongres in- 
ternasional dari para pemim- 

2. 

Ini adalah kongres pada pe- 
mimpin geredja Katholik sedu- 
nia jg. pertama sedjak berachir 
nja perang dunia kedua. Dalam 
kongres Bardelona ini Bapak Su 
fji Pius XII akan diwakili oleh 
kardinal Frederico Tedehiri pa 
dri utama pada geredja St. Pie- 
ter di Roma. Kardinal Francis 
Spellman, uskup-besar New 
York beserta  kardinal Samuel 

  | pa Barat, namun Amerika Se- 
| Fikat tetap berpendiriar, bahwa 
(daerah Laut Tengah harus men- 

"djadi landasan jg terutama bagi 
“operasi2. serangan pembalasan 
apabila, Pa - 
rena dari daera aut, Tengah | «5... 2 
ini diharapkar akan dapat Tila Stritch, uskup-besar Chicago, 
kukan operasi2 ig dapat den. (Stan mengepalai rombongah pa 

  
ikabarkan, laksamana Fechte-j telah dapat mendjalankan per 

ler sendiri telah menjangkal la! atyram penurinan-utum 
poran itu di Washington, demi- | 
kian djuga pembesar2 kemente | 

Amerika lainnja. Pun djenderal | 

( (kurang-ebih 5 djuta” dollar 

| Gjaman, Keadaan 
Lan ilu seakan.akan 
|kan kesan bahwa 

geredja Katolik Roma 
akan berkumpul di Barcelona ' ke aga | Sesungguhnja 
pin gerefja Katolik jg akan di! 
mulai pada tgl, 17 Mei, demiki | 
an diumumkan pada hari Ming- | 

      

Demikian pua India, jx kini 
juga sedang berusah, keras 
buat merebut saiw kedudukan 
ekonomi sendiri jang kuat, pun 
tutut mendjadi sangat ketarik | 

pad, kemungkina,, besar jang | 
diberikan oleli pasar RRT jang | 

karena pembel 

Inas Pu, 
1 

Dalam pada it Cari na 
daratan Tiongkok kini terde- 
ngar berita2 jang mengatakan, 
bhw disana pemerintah" RRT 

k aa 

harga2 dari barang2 ' keperlu- 
an hidup sehari.tari dam lain2 
nja. Pun pemerintah RRT itu 
teah dapat memberikan sib- 
Sidi2 atau pindjaman2 jang me 

ngenai djumlah2 besaf unuk 
menoleng kaum: ani dan usa- 
ha? perindustrian, Mitsalnja, 
paling terachir 4Ih dikeluarkan 
uang pindjaman jane" berdjum 
lah 160.000 djuta Yenminpiao 

Amerika) buat. kepentingan 
perindusrtia, dan perdagang- 
an di Canton. Untuk kaum ta 
mi diseluruh negeri pup telah 
Gikelyarkan pula djumlah2 jg 
besar jang berupa subsidi (bu 
at beli gemuk tanah) dan pin 

demiki 

Aan 
RRT mulai 

dan memberi pula 
alasan untuk pertjaja . P 

      nja 

   3 88U Are me- 
rupakan pasar jang bagus um 
tuk negara2 Asia Tenggara Ia 
innja jang hendak  berhubu- 
ngan dagang padan 

.kan, bahwa ia telah , sangg 
memberikan bamituan modaj itu 
karena tindakan?nja barw. ini 
dalam memberantas korupsi di 
(autara kaum dagang dan in 
dustri! telah berhasil bagus. 
Dengan tindakan2 itu telah tsr 
tjapai efficiency sehingga ka- 

um pengusaha jang Aa 
“dengan Gjudjur dapat mend. 
al barang2 jong dihasi'kannja 
dengan harga jane lebih mu- 

    
Ega 

   
       langsung memukul pusat2 per- Sa pengikut kongres jg berasal 

tahanan lawannja jg terpenting. ' dari Amerika. 

Kapal2 Perang USA Akan Diperlen, 
motor2 atom. Menurut ketera | 
ngannja maka kapal2 jang di | 
perlengkapi dengan motor? | A toom 
atom dapat berlajar lebih tje, | 
pat dan lebih djauh denga, ti | 
dak perlu menambah! bahan2 | 
pembakar, sehingga dengan de/| rangkan, bahwa masalah ke- 
mikian angkatan laut Amerika 'sanggupan angkatan laut Ame 
nanti bisa lebih besar kapasi- | Tika untuk menindas antjam- 
tetnja untuk bertempur, gn bahaja penjerangan kapal? 

Seterusnja . Kimball ' mene 

  

rah, sedangkan 'pih 

penghasilan padjak jang f 

  

Makmur Di. RRT 
Harga2 Umum Twun—Kredit Berdju- 
ta-Djuta Yenminpiao Diberikan Kepada 

Dan Petani 
Mengintjer Pasar RRT. 

Oleh: Robert Sun: Kor resporden Di Hongkong. 

sETELAH DITUTUPNJA kontrak? dagang diantara de 
5 legasi RRT dan delegasi2,dari berbagai negeri Eropa 

paling besar terutama mengenai pembelian dgn. Ing- 
geris) dim, konperensi ekonomi di Moskou baru? ini, maka ' 
peristiwa tsb. terutama sekarang sangai menarik perkatian | 

dan Djepang. Memang dulu tanah da 
merupakan pasar jg. terbaik bagi Djepang. Oleh karena 
dak heran, bahwa penutupan Kontrak? 
'Peking ita pun sangat menarik perhatiannja Djepang. ' 

daratan Tiongkok se- 

pembelian oleh 

ian? RRT tadi mengenai djum- 
puluhan djuta pond sterling banjaknja. 

Akan Merde- 
kakan Nepai| 
D I NEW 

ma berita2 dari Kalimpong, | 
bahwa renfjana uik. ,/memerde ' 
kakan Nepa?” pada waktu ini | 
sedang dipersiapkan oleh pe- : 
mimpin Nepal jang berhaluan | 
ekstrim, KI. Singh Beberapa : 
bulan ji, Singh telah dapat me- : 
larikan diri dari Nepal, setelah 
usahanja aik. menimbulkan re- 
volusi disana gagal. Para pem- 
besar komunis di Thibet telah 
menclak permintaan Nepal, su- 
paja Singh diserahkan kepada 
pemerintah Nepal. Menuruj be- 
rita? j berasal dari Kalim- 
pong itu, maka Singh telah me 
njatakan keinginannja utk. ber 
kundjung ke Peking, dimana 
ia hendak menemui Mao Tse 
Tung. 

  

bih besar. 
Sementara itu, berita2 jang 

“menjusup” masuk di Hong 
kong “dari Canton mengatakan 
bahwa gerakan “anti korupsi” 
jang diselenggarakan baru ini 
cleh pemerintah Peking, telah 
menghasilkan banjak sekali 
uang denda bagi kas pemerin 
tah tsb. Djumlah uang denda 
jang telah didapat dengar tja 
ra tsb katanja adalah sedemi 
'kian banjaknja sehingga kon- 
trak pembelia, sebesar 10 dju 
ta pondsterling jang ditutup 
oleh (Peking dengan delegasi 
Inggeris dikonperensi Moskou 
i'u, hanja dapat dimitsalkan 
Sebagai setetes sir dalam sebu 
ah ember sadja.... 

Apcbila berita2 ish benar, 
maka dapat ditarik kesimpu- 
lan, bahwa tidak'ah mustahil 
lagi apabila Peking dapat mem 
belandjai kontrak2 pembelian 
nja jang ditutup dikomperensi 
Moskou itu. Tetapi adglah men 
djadi sa'u pertanjaan, apakah 
setelah terdjadi "revolusi eko 
memi” di Tiongkok itu kaum 

pengusahanja masih mempu. 
njai kekuaian ekonomi jang 

  

Hah pun dapat r 

     

silam. Rusia seandainja timbul 

peperangan dengan Sovjet Uni 
nanti, pada saat ini merupa- | 
kar, masalah nomor satu" bagi 

pihak angkatan laut Amerika. 
Antjaman dari kapal silam 
fAmerika jakan sangali, mem, 
bahajakan, oleh sebab “kapal? | 
Silam Rusia pada saat ini ber 

    

berarti? 

Gjwnlah empat kali lebih ba- 
njak daripada djumlah kapa!2 
silam Djerman semasa permu 
laan perang dunia kedua”. 

DELHI pada 
hari Minggu telah diteri | 

tiadat mereka, Supaja keliha- 
tannja lebih merupai Zapata, 
Brando jang terkenal tidak sa 
dja karena  geniusnja, tetapi 
djiuga karena keanehannja, dia 
mengusulkan supaja hidung. 

nja dilebarkan dengan gelang2 
plastik dan matanja disipitkan 
Beberapa kritikus tidak dapat 
menghargai ysaha Brando ini, 
karena kata mereka, hidung bi 
kinZan dan mata sipit itu mem 

liling perdjuangan Zapata un- 
tuk ,/Tierra y Jibertad” (tanah 
dan kemerdekaan) kemenangan 
nja, pertemuannja jg bersedja- 
rah dengan Panche Villa di Me- 
xico City dan achirnja pengchi 
anatan dan pembunuhan terha 
dap dirinja, 
Kesan jang saja perdapat' waktu 

melihat film ini mengingatkan saja 
pada kedjadian2 di Tanah Air sela- 
ma dan sesudah revolusi baru2 ini. 
Perso'alannja adalah apakah jang 
akan diperbuat si djenderal revolusi 
djika perdjuangan sudah ' selesai, 
apalagi kalau si djenderal itu ham- 
pir2 tak bisa membatja dan menulis 
dan hanja bergerak menurut kata 
hatinja sadja, Bagi Zapata perdju- 

Langan hanja satu: kembalikan tanah 
kepada petani, ,,Perdamaian adalah | 

hal jang pelik, aku sudah terlalu la- ' 
ma berdjuang untuk mengerti arti 

( damai”, demikian kata2nja. 
Meskipun tidak mengerti, dia me- 

  
peng. Bagi saja sendiri har itu 
tidak terlalu mengganggu, ma 
lahan kadang2 memberi kerak- 

  

permainan Brando.   
takan adalah “guru” Marion. 

Brando, keliha'annja mulai su 

hun2 bersemajam di Broadway 

Satu adegan dari film nVina: 
Zapata”. Viva Zapata (ka- 
nan) sedang menjelidiki ka 
-annja jang telah tewas. 

nurut adjakan presiden Mexico jang : 
baru Madero untuk menjerahkan sen- 
djata2 pasukan2nja. Tetapi Madero 
sendiri dichianati oleh  djenderal 
Huerta, tentera resmi Mexico jang 
masih dipertahankannja dan telah di- 
taklukkan oleh Zapata dan Villa. 
Zapata terpaksa lagi angkat sendjata 
mengerahkan kaum tani membela" 
rumah-halamannja. Sesudah  Huerta 
terusir, Pancho Villa menarik diri 
dan mengemukakan Zapata sebagai 
presiden Mexico. 

  

ketuajuh selama waktu 
pan tahun. Ini adalah 
pertamg jang bermain 
ngan terbuka. 

     

»Streetcar” adalah tjara Ka: 
zan mempermainkan kamera, 
tjaranja menjusun pemain2 da 
Ti Satu sudut peng:iklatan kepa 
da jang lain dengan tiada sua 
tu lontjata, jang ketara seka 
lipun. Dalam hal ini Kazan ih 
mentjapai apa jang harus dipu 
njainja, oleh tiap fim jang ba 
ik: bahwa tiap gerak camera 
haruslah demikian rupa hing- 
ga tidak dirasakan lagi oleh 
penonton. 1 : c 

"Djenderal, bukan presiden”, demikianlah pendiriannja sela, 
ma dia berdiam di iStang Mexi 
co City, Tanah telah: dikemba 
likan lagi pada para petani, 
tetapi sekarang terror baru da 
tang dari arah kawan? seper- 
djuangannja jang lamp jang berasa tidak dihargai sepaiut 
nja. Antara lai,  saudaranja 
Sendiri Eufemio jang Iterah di 
angkatnja mendjadi djenderal 
bersimaradjalela, terhadap pa- 
ra petani jang harus dilindu- 
nglinjas Zapata. menihgglalkan 
istananja untuk kembali kede- 
sanja, kembali untuk melindu. 
ngi rakjat jang ditindas sauda 
ranja sendiri. Tetapi sementa, 
ra itu: tempainja di Mexico Ci 
ty diisi lagi oleh orang lain. 
Semendjak itu dia kembali dja 
di orang buruan, bersembunji 
di hutan2 ditakuti dan disega 
ni oleh musuh2nja. di Mexico 
Ci"y, tetapi dikasihi dan dika 
gumi oleh rakjat didesa2 

Selain Jean Peters, kebanja 
kan pemain "Zapata” dalang 
dari panggung New York, Satu 
Satu mereka adalah pemain ka 
liber besar An'hony @uinn se 
bagai Hufimio mendapat ke. 
sempatan. memperihatkan ba- 
katnja dari sudut lain dari rol 
besar .iang dipegangnja dalam 
“The Brave Bulls” Joseph Wi- 

adway 
muntjul di'ajajr putih sesudah 
“Detective Story”. Sekarang 
sebagai agi'ator dan nationa- 
list jang menghianati Zapata 
pada achirrja, 

  
Revolusi di Mexico jang ti, 

dak putusZnja hingga permu- 
laan abad ini tidak sama to. 
raknja dengan revolusi jang 

— Menurut siaran radio Bune- 
nos Aires, maka sebuah misi per   

“Orang Djerman", demikian | 
selandjutnja Kimball, ketika 
itu hampir sadj, mengalahkan 
kami dalam pertempuran utk 

sudah kita alami. Dalam kese jindustrian Djepang ditunggu ke 
luruhannja sukar bagi kita un |datanganrja di Buenos Aires 
tuk menarik suatu persamaan |pada achir bulan Mei ini. 'Tu- 
Sungguhpun demikian bagi ki djuan perntusan tersobut, ialah 
ta persoon Zapata dan segala memperhebat. perdagangan an- 

    menguasai lautan,” 

P
T
 

apa jang terdjadi atas dirinja tara Argentinip dan Djcpang. 
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Kissah Film 
eorang Pemimpin Petani Dan 

mempu njai bakat kaliber besar, Kepri 
Paul Muni Frade- 

' Stewart tidak terdapat pada kebanja- muda di Hollywocd sekarang, Kebanjakan me- 1 Dale Robertson, Tony Curtis tetapi lebih dari itu pun tidak mereka mi- 
Marlon  Brando bersinar sebagai 

Montgo- 
membekaskan kenangan? dalam inga- 

Place 

Setengah ahli kritik di Ameri- 

ka Serikat mengatakaan fi, 
guur Zapa'a terlalu diindah2-' 

kan, sedang dia sebenarnja ha 
njalah seorang bandit. Dalam 
hal ini ukuran jang kita pakai    

   

   
   
    

  

    

  

Serikat, tetapi ukurah 

5 
adalan karangan Edgcumki Pin 
chon, ditulis untuk film oleh 

chon tentang Zapata bagi kita 

sederhana,lurus dan 'konse- 

Dalam hati timbul keinginan 

Sil mendekati segi2 watak pa- 

dia hidup antara petani2 Mexi 

  

bikin muka Brando seperti to 

teristik iang luar biasa kepada 

Elia Kazar, iang boleh dika 

ka kepada film, sesudah berta 

“Zapata” adalah filmnja jang 

Jang menarik 
perha.ian saja, lebih lagi dari 

seman diuga bihtang dari Bro 
buat kedua kalinja 

ke 
ra
na
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penutupan pendaftaran | 
rdja2 haria, dan bulanan 

U tanggal 10 Mei jang ta 
u lalu, Dari 3697 orang jang 

mogok. hanja terijatat 320 
# 

    

  

       

  

  
    

  

| dan pa- | 
sar. Dinjatakan, bahwa mere, 

Han : mendafti t Tg 

       
    

  

    

   

  

    

  

   

  

   

  

ga2 pekerdja kasar 
bersihan sampah2 dalam kota. 

    

   

    

ka jtentang kewadjiban mengeluark. 

(NO. 1256/K.P./841. Djakarta, 8 Mei 1952 

"Menteri Perekonomian 
5 Menimb » 2 bahwa t rn 2 perlu guna kepentingan mendja- 

| Jankan, memkbngan empertahankan dan menepati peratu- 
ran harga umum dan/atau chusus berdasarkan atas ,,Prijsbe- 

| heersings Verordening 1948” diadakan aturan2 jang lebih lan- 

"Mengingat ,,Prijsbeheersing Ordonnantie ,,1948”, | 
Mengingat pula pasal 1 dan 8 dari Prijsbeheersing Verorde- 
ning 1948. . 

me 
  

  

Memutuskan: 

£ . Dengan menjimpang sepandjang perlu dari pasal 4 dari su- 
keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian tgl. 1 
il 1951 No. 738/KP/841 menetapkan peraturan tentang 

emberian/penerimaan factuur sebagai tersebut dibawah ini: 

Pasal 1. 
Dalam surat keputusan ini jang dimaksudkan dengan: 

2. importir: ialah orang jang pentjahariannja mengimpor 
"3 

PN
 

  

    

  

    

   

    
    

   

   

  

   

   

  

     

    

    

   

   

   
   

   

   
   

    

    

Dn sen: ialah orang jang pentjahariannja menghasil- 
Pa kan Ma dear mana termasuk mengada- 

-kan, membikin, memasak atau membungkus, 

Pa pedagang besar: ialah orang jang pentjahariannja men- 
- , djual barang2 setjara besar-besaran: 

ialah orang jang pentjahariannja mewakili 
para produsen atau para pedagang dalam 
mendjual barang2, 

e. pedagang ketjil: ialah orang jang pentjahariannja men- 
Pa nan djual barang2 setjara etjeran, 

2 barang: ialah bahan makanan, barang makanan, ba- 
han pakaian, pakaian dan obat-obatan untuk 
barang mana ditetapkan peraturan2 harga. 

" 

Dalam pentjaharian tersebut dalam ajat 1 termasuk djuga 'pentjaharian-sambilan. 

Oa Pasal 2. 

    

   “da. agen: 

  

Para importir,, produsen, pedagang besar dan 2 diwa- 
an mMenjampaikan kepada pembeli jang bersangkutan se- 

( paktur atas pendjualan suatu barang olehnja. 

: Pasal 3. 

Dalam paktur2 jang dimaksud dalam pasal jang lalu ha- 
rus disebutkan harga jang setinggi-tingginja jang boleh 
ditawarkan atau diperhitungkan oleh seorang pedagang ke- 
tjil, nama dan alamat pendjual, tanggal penjusunan paktur, 
Gjenis, djumlah dan kesatuan pendjualan (verkoopeenheid) 
dari barang jang didjual beserta nama dan alamat pembe- 

. Lk. 

y 

  

Harga setinggi-tingginja tersebut dalam ajat 1 ditetapkan 
dengan mengingat marge jang ditentukan untuk pedagang 

. ketjil dalam peraturan-peraturan harga jang telah ditetap- 
kan oleh Kepala Kantor Pengendalian Harga. 

: Pasal 4. 

Para pedagang besar, agen dan pedagang ketjil dilarang 
al suatu barang sebelum paktur jang bersangkutan di- 

A3 Pasal 5. 

ng ketjil harus sewaktu-waktu dapat memperlihat- 
tersebut pasal 2 di tempat pendjualan barang jang 
an kepada pegawai jang bertugas mendjalankan 

Pasal 6. 

ketjil wadjib dalam 7 hari terhitung dari mulai 
ja peraturan ini menjampaikan kepada Kantor 

ndalian Harga atau Kantor Penghubungnja atau 
a kantor ini tidak ada kepada Kepala Polisi setem- 

sehelai daftar dari adanja persediaan barang jang di- 
sud dalam peraturan ini, jang ada didalam kekuasaan- 

ng tersebut dalam ajat 1 harus didjual setinggi-ting- 
dengan harga maximum jang ditetapkan oleh kepala 

Aa : Pasal 7. 

Peraturan ini, jang dapat disebut ,,Peraturan Paktur”, 
berlaku pada hari diumumkannja. 

On MENTERI PEREKONOMIAN, 
a.n.b. 

Kepala Kantor Pengendalian Harga, 

"3 | (Drs. C. A. NOOR). 

Diumumkan pada tgl. 9 Mei 1952. 

Drs. CO. A. NOOR. 

a 

“ 

& 

Han ———y&.   
      

£ | auengreor BERLIAN menurut Rentjana dan Model 
li jang paling baru dari PLATINA, MAS, MAS PUTIH 
dan PERAK. : 

  

kSing ft 
— BODJONG 64 — SEMARANG — TELP, 646.     

  

penutu- 

raja Semarang ma- 
banjak membutuhkan tena 

guna pem 

an Menteri Derdosokila . 

an 

P
A
G
E
S
 

E
A
 

  

Pasang Adpertensi dalam 
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Sekolah Pendidikan Kemasj 
SEMARANG 1 

. (sederadjat dengan Sek. Menengah bg. atas). 
PENDAFTARAN PELADJAR2 BARU: La ea 

Mulai : tanggal 19 Mei s/d tg. 15 Djuni 1952. 
Tempat : Asrama Kartini, Dj. Karangtempel 186, Semarang. 

SJARAT2 MASUK: SA : 
tamat dan beridjazah S.M.P. Negeri atau Sekolah jang 
sederadjat dengan itu. 5 
Berumur paling sedikit 17 tahun. 
mempunjai bakat untuk bekerdja dilapangan 
katan. Naa 
peladjar2 diharuskan tin 

ja
s 

kemasjara- 

P
o
n
 

al dim. asrama. 
emarang, 12 Mei 1552. 

' Kepala Sekolah: 

  

urat Penetapan Harga Manteri Perekonomian 
Mengenai harga barang2 jang dimaksud dalam surat keputu- 
san Menteri Perekonomian tentang kewadjiban mengeluarkan 
paktur tertanggal 8 Mei 1952 No. 1256/KP/841, pasal 6 ajat 2. 

No. 1300/Kp/841. Djakarta, 9 Mei 1952. 

Menteri Perekonomian 
| MENGINGAT: : 

    
1. Prijsbeheersingsordonnantie 1948 (Staatsblad v. Indo- 

nesis 1948 No. 295). 

2 Prijsbeheersii'gsverordening 1948 (Staatsblad v. In- 
donesis 1948 No. 296) fatsal 1. 

  

3. Surat keputusan Menteri Perekonomian teri..ng kewa- 
djiban mengeluarkan paktur tgl. 8 Mei 1952 No. 1256/ 
K.P:/841 fatsal 6 ajat 2. - 

MENETAPKAN: 
1. Harga etjeran, jang .setinggi-tingginja boleh diperhi- 

tungkan oleh para pedagang ketjil untuk barang2 ter- 
sebut dibawah ini, adalah sebagai berikut: 

1. Katjang idjo perkgs. Rp. 3.50 
2. Katjang djogo aa 3 

3. Katjang kedele SERA 1.340 
4. Tepung terigu 

|. 2, Australia Hn aro 
b. Amerika TA ya 5 Tab 

c. Canada Bela s1 KO 

5. Ikan kering Asin. 
a. gabus ketjil SI 5 Ie 
b. selar — ” » » 7.50 
C. teri no. 1 »”» » L— 
d. teri no. 2 an an ». 6— 
e. teri no. 3 » » 5.— 
f. peda putih 1 ekor »' G2 
g. peda merah ».» ». 932 

6. Telor ajam mentah L-butir | tea 
7. Telor itik mentah TEA 2 Ou 
8. Bawang merah per kg. » 450 

9. Susu kental manis 1 
i 2, Milkmaid 1 bl. 214 oz. 23K 
F b. 4 koeien id. 3: 0.30 

c. Friesche vlag id. ». 3150 
d. My boy id, »” 3.25 

|. € Bear Brand id. » 3.60 
s £. Friesch meisje id. # oo 

g. Frisian Fields Id: 3 “293 

10. Evaperated milk. 
| a. Twin girl “1 bl. A4 16 oz. » 320 
i b. Frisian Fields id, An 05 

c. Mont. Blanc id, » 3.40 
d. Friesch meisje id. ». 2.95 
e. Gloria id, 5 320 

| 41. Susu bubuk (Melkpoeder) | 
! a. Klim 1 bla 1 Ibs. ta 
! b. Spray id, » 840 
f c. Neutricia id, nat 
| d. Bekhoorn id, » 9.55 
| 
| 12, Gula pasir 

$ 2. putih per kg. » 3.— 

: b. merah 3 Te Na sn AbO 

13. Havermouth s 
a. @uacker Oats 1 bl a200z.- Rp. 4.90 
b. Climax id, » 420 
c. Keg id. » 3.95 

14. Koffie bubuk Arabica per kg. » 14, — 
15. Garam 1 bata a 500 gram » 0.60 

16. Roti Aa 400 gram : ng 
17. Daging sampi per kg. » 11.— 

2. Pengumuman harga ini berlaku mulai tanggal 9 Mei 
1952. 

MENTERI PEREKONOMIAN, 

a.m.b. 

Kepala Kantor Pengendalian Harga, 

   
    

  

    

  

ka'an Paberik Rokok kami jang baru, 
erhatian. Pun bagi mereka jang sudah mem 
ini kami haturkan diperbanjak terima kasih. 

. £ . k 

ta Ba 

: | | R 

PI Fi . 

sni Y 

3 1 

PAMA MAMA AAA AAA 

trima kasih 
Njonjah-njonjah, Nona-nona dan Wakil- 

sudah perlukan datang menjaksikan upa- 
kirim ILLian2, Karangan? bungah 

TEA 

Pemberian tahu 
t Berhubungan dengan sempitnja ruangan, maka: PO- 
LIKLINIK UMUM KEBALEN SOLO mulai hari Kemis 

Atgl. 15 Mei 1952 jad. tidak menerima patient lagi di Ke- 
£ balen, tetapi di-alamatnja jang baru di Dj. Tagore 51 

Gondang) Solo, jang seterusnja kami beri namu: 
i POLIKLINIK UMUM »BRAJAT MINULJO? 
$ Hanja Pemeriksaan Hamil untuk sementara waktu 
'masih kami adakan di Kebalen dan di Djil. Tagore 51. 

Adapun hari2nja adalah sbb.: » 
“Periksa Hamil: 

1. Di Kebalen: Kemis djam 15.30 — 18.00 
untuk patient baru. 

Sabtu djam 15.30 — 18.00 
untuk patient lama. 

bantu tenaga, fikiran dengan 

lar 
Hormat kami: 

( tjap 
   

ti 

2. Di Dj. Tagore 51: 
Senin djam 15.30 — 18.00 
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Bosi haruslah — 
dilindungi akan karsi 
Tjat-besi METANOL | mengandung logam halus? 
bagaikan sisik jang: tidak terhingga banjaknja. 
METANOL merupakan kulit-pelindung jang kekal 
dan tidakcakan berkarat: selamanja tersedia 
dalam berbagai-bagai 'warna-sinar-logam. 
Lapis-alas :jang” paling. tiotjok untuk METANOL 
adalah tjat-alas METANOLGROND jang bahan. 
'pokoknja terdiri daripada'loodmenie. METANOL 
dan METANOLGROND: mempunjai kekuatan. 
pengulasan “dan” penutupan amat besar. Maka | 

ss" kkfidarij itu pakailah selamanja 
“danihanja : 3 TA ke 1 : 5 3 : : “ 

METANOL diatas METANOLGROND 
. tiat pelindung-besi jang menguntungk 

N.V. VERFFABRIEK LINDETEVES Peajsaajan Mada 
Verlcoporganisatie Lindeteves N.V, 
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KEMENTERIAN PERTAHANAN RL” STAF ANGKATAN UDARA, 

Pengumuman 
No. 8U6/IKL/SPPU/52, 

. Kementerian Pertahaman Staf Angkatan Udara memberi kesempatan kepada Pemuda? Indonesia untuk dididik 
pada Sekolah: 

PERAWAT PAJUNG UDARA: RENDAHAN 
SEDJUMLAH: 40 ORANG 

    

Kementerian Perekonomian 
Surat penetapan Menteri Perekonomian mengenai pernjataan 

harga, 

  
(No. 1257/KP/841.--- DJAKARTA, 8 Mei 1952. 

  

  

  
   

  

   

  

Tn L : NI. Sjarat2 Penerimaan: . Menteri Perekonomian 3 Uma ia tanoneia 2. Umur 18—25 tahun 
3. Belum kawin 

Mengingat ,,Putusan Petundjuk Harga tahun 1950” tertanggal & . Tinggi badan sekurang-kurangnja 155 Cm. 9 Maret 1950 No. 3887/KP/841. 5. Sekurang-kurangnja tammat dan beridjazah Sekolah Rakjat 6 tahun 4 : 6. Berbadan sehat 5 Memutuskan: 7. Bersedia mendjadi tentera dengan ikatan dinas seku- (Te pogna pasal 1 dan pasal 2 ditambah pasal baru, jang engan selama 5 tahun, setelah tammat dari —  berbunji: 
| II. Atjara Pendidikan: 5 

3 bulan pendidikan ketenteraan Pasal la. 3 bulan pendidikan keachlian j ng 5 3 6 bulan praktijk ' Aa obat, Gala »P eren Paktur . ter- Selama dalam pendidikan harus tunduk pada tata tertib PE PN AN pu nteri Ferekonomian tgl. 8 tentera, dan diharuskan tinggal ditempat jang disediakan ee TI 1 na harga tersebut dalam ajat 1 ti- oleh dinas - Gak boleh lebih tinggi dari harga tertinggi tersebut dalam u i idi i: i: pasal-3 dari ,,Peraturan Paktur” tersebut. ' Na mat Pendidikan Giangkat chan i 2 : , Pe II. Diantara pasal 4 dan pasal 5 ditambah dua pasal baru, '” 1V- Tjara melamar: : , jang berbunji: “ Pelamar harus mengadjukan lamaran tertulis kepada Kepala Djawatan Administrasi Personil M.B.A.U, Merde- Pasal 4a. ka Barat No. 8 Djakarta, dengan disertai: K 5 : 1. Daftar Riwajat hidup jang ditulis sendiri, Barang siapa jang, berdasar pasal2 jang semula diwadjib- 2. Salinan idjazah dan daftar angka2 rapor kelas kan menjatakan harga2 barangnja kepada chalajak ramai, jang terachir., wadjib mendjual barang2 jang bersangkutan dengan 3. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter harga2 tersebut. setempat. : 3 : 4. Surat keterangan berkelakuan baik dari Pamong Pasal 4b, Peradja dan Polisi. 
G 3 5. Surat keterangan persetudjuan dari Kepala Djawatan Mengenai barang tersebut dalam suatu paktur termaksud nja bagi mereka jang sedang bekerdja pada salah sa- dalam ,,Peraturan Paktur”, maka pemberian harga ter- 5 tu instansi. : maksud dalam pasal 2 dari ,,Putusan Petundjuk Harga : Pendaftaran ditutup pada tanggal 31 Mei 1952. 1950 ini akan dibubuhi keterangan, jang menjebutk VI. Pelamar2 jang memenuhi sjarat2 jang tersebut dalam bae aa 1 Mash Nu Jang menjebutkan ajat II dan IV, akan dipilih dan diudji ditempat-tempat Or paktur jang bersangkutan. jang akan ditentukan kelak. 

Mereka jang dipanggil untuk diudji harus membawa idja- MENTERI PEREKONOMI AN, zah, keterangan dan angka2 rapor jang asli. : 
VII, Surat2 lamaran jang tidak memenuhi sjarat2 tersebut di- a.mb. atas tidak akan diperhatikan. 

: Djakarta, 8 Mei 1952. 5 Kepala Kantor Pengendalian Harga, KEPALA STAF NN UDARA 
5 ' (Drs. C.A, Noor). ! Komodor Udara — S. SURYADARMA. 7 (315 aa : 

| 
aa Paman ai Ta aan ea tenan San en Ba sngat Menata peDaNBNEa Bian £ 

| Pa AL aa LA Kepada semua Instantie?2 dan SauZara? sekalian jang telah | 1 Pen an perhatian dan sumbangan terhadap 5 gugurnya : Ini Malam PREMIERE anak2 kami: 5 6 | . , » » 9 mx: (1 1. Sir. Sudjasman 2 Gap 4 Habis mandi Metropole 7.—9.— TI7 tj 2 ane 2 Humpbrey Bogart — Ted de Corsia 23 Ie 2 ha BEDAK | |.: ,The Inforcer" 1 - 2 2 Pun —. AP.1 bp Kg € inrorcer ran Bon Upond Aa Riwajat jang menarik dan menggem- a. 1 Sastrodihardjo, 2 Ap A Pp Uu Ha Oo HL parkan dari seorang Hakim jg tabah Kulit tinggal segar dan 
kering Menjembuhkan dan 

mentjegah eksema 

Dirumah. TI PAN 

untuk bongkar pembunuhan jg dila- 
kukan oleh golongan tjabarg atas 

loi & Besok Malam Pengab: 
Rex 5.—7.—9.— (13 tahun| 
Fred Astaire — Jane Powel: 

Royal Wedding Feng Technicolor 
RAR Nan 

ORION 5.7.9. (13 tahun| 
Errol Fiyon - Dean Stockwel! 

    

dengan ini kami mengutjapkan diperbanjak terima kasih. 
Ka am. Keluarga: 

Polisi Wilajah Salatiga 

R. KaADIM 
Kepala Polisi, 
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Innalillahi. wa'ina Ilaihi 
Redji'un 

CITY CONCERN CINEMAS —— 

  

      Drs. C. A. NOOR. 
  Rogers 521 
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   TO NAlI- A MAN FOR MURDER, 
YOU GOTTA PROVE HB DID IT 
TH Hn aa 2116 20 1 
IF YORE ACCUSEP, YO 
Bana, BE ABLE TO 
PROVE You BIDNT/ IN: 

P cactus, IP You 
ENOW THOSE     Na THBY | 
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tgdat weni GET | f spuR GANEe Y YoRE RIGHT, N 
7) 33 M oceE3, | ISNT ELUFFING, |) SHERRY/ AN' 
Nai —— Xx Cactus,. CACTUS/ IF L KNOW NOW 

NE Paee PAS ONeRa Jne ro | | 22, Matra Pa BEKU” " “Pia - PW “ £ C | 

Km Ec TAU: DOOMED/ MURDERERS! 
THE | 

(f 
4 5 

SOAL AKN 
— Lain kali, kamu mentjoba '— Spur Gaines tak omong 

  

lagi mengambil over tawanan 
dari tangan seorang Marshal, 
jakin satu tindakan tegas akan 
menjusul atau namaku bukan 
Cactus Kid. : 
'— Rogers toh akan djatuh di 

tangan kita djuga, meskipun 
kita harus menjerbu pendjara. 

kosong djika ia berkata begitu, 
Cactus. Djika Rogers kauma- 

| sukkan pendjara, nasibnja 
dah tertentu / 

— Benar katamu, Sherry 
Dan aku tahu sekarang, Spur 
dan Cactus adalah pembunuh2 
jang sebenarnja. 
— Apa?? 

su 
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— Cactus, djika kamu tahu — Mengadili seseorang -tas 
bahwa kedua orang itu telah pembunuhan, harus terany ber 
melakukan pembunuhan atas bukti ia sungguh berbuat demi 
Jeff Boles, mengapa aku kau kian. Buku Hukum mengatakan 
tangkap? “begitu. Dan djika kamu ditu: 

— Karena mereka dapat mem duh, kamu sebaiknja harus 
buktikan bahwa kamu telah 
membunuh Boles, Roy, sedang 
kan aku tak dapat membukti- 
kan djika mereka melakukan 
pembunuhan itu! 

membuktikan bahwa kamu tak 
berbuat demikian,      

ti 

Telah meninggal dunia pada 
g.17/5-52 djam 14.00 . 

Nj. PASIR 2 
Kami sekeluarga mengutjap-H 
kan banjak terima  kasih8 
atas bantuan sdr.2 jg. beru-f 
pa tenaga/moreel maupung 
materieel. 

Jang berduka tjita 
Keluarga Pasir F 

Djomblang kulon 577 Smg. 
Turut berduka tjita: 

LUX Mn Ini Malam penghabisan (17 tahun) 

Gene Evans il Was An American Spy" Gene Evans gg 

#Besok malam : Frankie Lane-Billy Daniels-Terry Moore 
|  PREMIERB ,,Sunny Side of the Street" » 
' Grand 5.—7.—9.— Ini Malam Premiere Ju. 17 tahun) 
Vi” Louis Jouvet  — "Madeleine Robirison dalam Gf- 

Antara dj 11 dan sEntre Onze Heures Et Minuit"s “ara gi 11 don 

M.G-M's K | M" 
Technicolor 75 

Besok Malam: 7.00 — 9:00 

Ini Malam PREMIERE 
Djagalan 7.—9.— Iseg. um.) 
Film Tiongkok paling Baru 

: ! ,San Mao, Tiga Rambut| 

Akan datang di REX/OR10N 
(BURUNG dari SURGAJ 
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£ pang || . 2. Soebarti ra : t ma ja £ N gOua ta or Na j yeh Ball dalam H3. Soedarti ' | F7 UI 
53 even ays C3v8 Happy Musical! 1 : “4 
AINORA 5.—7.—9.— Ini Malam D. M. B.   (17 tah.) 

Senen ARSA Lao LN 

  

     
  

sj rePa »sRAJUAN SUKMaAs & PENDIDIK AN ' : 2 

Royal 2 La ini Malam premiere (17 tahun) BAN Sean Oi SAN pu ep 

Ban ons D Ok Y Oo F i le 212” af Waton Tangwi) 1 CHANDLER 

Roxy 7.—9.— INI MALAM D.M.B. Ju. 17 tahunj | MENGETIK & STINOGRAKw | 20 segi 
2 Rp. 10.— sebulan, 

Masih menerima murid baru. 

PRE NE ATASAN 

Lie Hung 
Shu Sze I Yan Njtauw Tjin Tihum' Aa 

(Gelombang Asmara)   »Kesenian Asli Pulau Hawai" jang | 
  

ME MUA ai AP Ta DA NA AG nat Tah Mana Ona 5m, 

Drruki VII no, 58&4/1IW A/7 18.   putih. ja 

aan 
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1 #wodinatan-U tar: Neo. 15 (Tawa — Semar: 2 2 3 
Purwa Inatan-Utara No. 15 (Tawang) Semarang 4 ) Hanja diadakan di Dj. Tagore 51 djam 07.30—10.00 » “. KD NO MOI 3 Ta Hormat kami 3 Titi 1D KEB 1 : P. U. , BRAJAT MINULJO" PE IAAA MAKA  IAAAAKNAKAK AKA AKAN AAN 
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| belom pernah dipertundjukan di lajar F


