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Poktik | 
Australia 

Mentjegah Meluasnja 
Permusuhan? Di Asia 

".ikokghara 

    

  

ower” Peringatkan Moskow Akan Gunakan Pasu- 
Pa Mae in Basi 

peringatkan Moskou, bahwa ne- 

an ini mungkin berarti per akai- 
pasukan2 Kuomintang Kebhadap, 
Manchuria bila pasukan udara 
B. Menurut Taft, Sovjet Uni 

1 ke-3 karena kini ia berada 
h I pa kemenangan: tanpa 

- Sovjet Uni menghadapi risiko 

| Tapi dalam pa 
djau di Washington berpendapat, 

       

    
    

      

   
     

  

les Bohlen selaku duta 

terutama “dengan 

masa Amerika hendak mendjalan- 
kan pobtik, Dar negeri jang lebih 
keras adalah karena Eisenhower 
membutuhkan - keterangan sedje- 

  

MyaNataamaanaan enam meme nn N 

ngUSA-Russia 
h Tak Mungkin Di-elakkan Lagi?! ) 

.dan Timur Djauh djika mem. 

Lita para penin 

bahwa dengan mengangkat Char- 
« besar Ame- 

Irika di Moskou, presiden Eisen- 
Ihower telah memulihkan hubu- 
ngan diplomatik jang normal an- 

iltara Amerika Serikat dan Sovjet 
| Uni. Menurut para penindjau ter- 
Isebut, alasan 
pengangkatan Bohlep itu dalam 
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Griffin Atau! 
ea be Mes aa “Graham 

Selandjutnja Dewan Menteri 
djuga telah menerima baik ran- 
tjangan untuk membentuk Pani- 
tia Negara jang anggota?nja ter- 

Tjalonz Penggantij “ 
Cochran 

an Sa pan aa Gjadi pengganti M. | ran seba: 
gai duta besar. Amerika Serik 
di Indonesia, jaitu A. Griffin dan 
F. Graham, A. Griffin tersebut 

Jalah anggota Partai Republikein 

gara. Demikian menurut ketera- 
ngan2 djurubitjara kabinet. 

Pembitjaraan soal. pengangka- 
tan dan mutasi kepala2 perwaki- 
lan R.I. diluar negeri itu menurut. 

dugaan. adalah mengenai pe- 

Perkawinan 
| Disusun — Siap 

pada Pemerintah 

ung dari tanggal 25/2 sampai dengan 
malam bertempat digedung Adhue Stat, 

1 ta, dilangsungkan malam resepsi, jang an- 
| tara lain dihadiri oleh Menteri Agama Fakih Usman, pemuka? Masju- 

mi seperti Dr. Sukiman, Moh. Natsir dan Mr. Sjafruddin Prawirane- 
gara serta undangan? lainnja. Konperensi tersebut jang untuk perta- 
-ma kalinja diadakan dikundjungi oleh 70 berbagai organisasi wanita 

. dari seluruh Indonesia, dan diselenggarakan oleh Lembaga Wa- 
nai kepala? perwakilan R.I. diluar| nita (dari Badan Kongres Muslimin Indonesia, sedangkan atjara ter- 
negeri ini masih akan dilandjufkan| penting jang akan Giperbintjangkan, ialah soal undang? perkawinan. 
oleh kabinet didalam sidangaja Jang | an T . S0 aa 'akam datang, tentang soal MMB te- 1. Ketua Umum Lembaga Wanita lah disiapkan pedoman untuk dipakai Islam Indonesia, Nj. Sjamsuridjal 
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Edisi SOR 
DENGAN BERITA? TERACHIR | 

  

Gem ya Bumi 

Di Torroud 

daripada Konperensi Wanita Islam | 

dalam mendjelaskan maksud dari- 
pada konperensi .ini, antara lain 
menerangkan, bahwa Lembaga Wa 
nita Islam dibentuk 14 tahun jg 

lalu, jakni pada tanggal 23 Agus- | 
tus 1951, dan adalah merupakan 
suatu badan kontak tdalam Sekre- 

tariat Badan Kongres Muslimin Sebuah dusun Torroud di Iran jang 
diri dari wakil2 pemerintah dan NUR ni | Indonesia' jang berkedudukan dil Teheran buru? ini telah diamuk ole 
merentjanakan penjusunan ran- Hn - Na Tu menda pena Djakarta. Diterangkan, bahwa tu- | menjebubkan :ewasnja 1.400 orang. tjangan undang2 pertahanan ne-| 4 po 1 Dja adalah cas death KeenonUa Wamiba an 

lam tidak berdjauhan dengan tu- 

  

  

& 

terletak 300 mil sebelah timur dari 
h suatu gempa bumi hebat, hingga 
Tampak beberapa pekerdja dengan 

tjepat2 sedang membongkari batu2 jang longsor. 

  gas Badan Kongres Muslimin Indo 
nesia, jang mempunjai pedoman 
azasi perdjuangan, politik dalam 
dan luar negeri, ekonomi, sosial, 
pendidikan, dll, ketjuali hanja le 

ganti Mr. A. A. Maramis jang 
akan dipindahkan ke Binn itu. 
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nin 
kini ia adalah Kepz 
fornia Pena rasing- Menurut pe 
indjau2 politik itu didalam pen- 
rian pi nja Griffin dikenal 

ngangkatan2 baru, antara lainnja |jang tadinja pernah ke Indonesia | bin dalam lagi mempersonikan 
. untuk menetapkan kepala perwa- Iselk pel ji ipin Missi ECA. Dan | urusan? jang mengenai dunia wa (kian di Manila sebagai peng: (kini ia adalah Kepala dari Cali: | nita Islam. 

perkawinan 
Pelaksanaan hukum? 

Bukan Butuh Uang 
Indonesia Terutama Perlukan Barang2 
Jg Berguna Utk Pembangunan N egara 

(Kemungkinan Berdagang Di Indonesia Sangat Luas — 

    

   
Keliru .... 

3 Kali PBB Membomi | 
Pasukan2nja Sendiri : 

  

— Pres. Eisenhower — 

las2nja mengenai - reaksi Sovjet | 
atas tindakan2 Amerika jang akan 

diambilnya. 3 
Tak perang? 

menteri luar ne- Sementara itu   5 ea : Iseri Korea Selatan, Y.T. Pyun, 
bahaja udara sebuah pesa ari Senin meramalkan, bahwa 
wat terbang ng tidak "(| Rusia dengan menggunakan ta- 

Ka Aa tersebi "| wanan perang Djepang akan me- clear” kemudian diumumkan, | rimbulkan kesulitan di Djepang 
ebnnnn Kena, i “dan. berpendapat,. bahwa euatu |. 

babi 1 kepunjaan peperangan antara Amerika Berisi 
nja. sebuah Ikat-dan Sovjet Uni tak dapat di- 

2 hindarkan. Pyun jang mengetahui 
"| delegasi Korea Selatan ke sidang 

Sebagai repubikein jang progres ' 
sif dan jang mengetahui tenfang 
djiwa Asia serta berpemandangan 
jang luas. g "3 

F. Graham adalah anggota Partai 

RADJA BAUDOUIN KEMBALI 
Radja Baudouin dari Belgia pada 

hari. Senen kembali ke Belgia dari 
Riviera. Keputusan ini rupanja diam 

Ybil untuk mendinginkan kritik2 su- 
5 Aa Demokrat dan pernah mendjadi 

rat2 kabar Belgia jang mengatakan, | Ketua Komisi Tiga Negara - untuk 
bahwa pada saat rakjat Belgia ditim Indogea 
pa oleh bentjana bandjir, radjanja 
enak2 beristirahat di Riviera. 5 
Baudouin disertai oleh ajahnja. be 

kas Radja Leopold, dan ibu-tirinja, 
Puteri Rusty. f 

PEMIMPIN BARU DINAS 
PENERANGAN AMERIKA? 

Diantara “dua orang politikus ter- 
kemuka ini, adalah Griffin jang 
mempunjai kemungkinan terbesar 
mendjadi pengganti M. Ceehran itu, 
selaras dengan sifat pemerintahan: 
republikein ' dari Amerika Serikat 
sekarang ini, demikian . pendapat 
penindjau2 politik tersebut. 

Menteri. luar negeri Amerika, | Biarpun Griffin bukan seorang 
John Foster Dulles pada hari Senin | career-diplomat seperti ' Cochran 
meminta kepada presiden universi-| Presiden Amerika Serikat “adalah 
tet. Temple, Robert L. Johnson un- 
tuk mendjadi kepala dari programa 
dinas penerangan internasional Ame| 
rika, dalam mana djuga termasuk 
»Voice of America”. 
Johnson belum mengambil sesua 

tu keputusan. : 

senantiasa berhak mengadakan peng 
angkatan2-politik bagi duta? besar 
Amerika Serikat. 

Rockefeller Bantu 
Gerakan  Subversif ? 

   

   

Berita tentang kedatangan mente | 
ri luar negeri Spanjol, Martin Arta 
jo, di Manila, pada hari Senen telah 
dimuat dihalaman muka surat kabar 
»American” jang terbit di New York: 
sebagai ,,headline” dengan kepala: 
Pembesar tinggi Spanjol jang perta 

subversif. terhadap Sovjer Rusia: 
katakan bahwa jajasan tsb. “menge- 
luarkan subsidi untuk maksud-mak- 
sud tersebut. Radio Moskow selan- 
djutnja mengatakan, bahwa uriter- 
sitet Columbia jg dibantu oleh juia- 
san Rockefeller adalah suatu pusat   

  

- | umum PBB dan mengemukakan 
ra, pada hari Sabtu me ramalannja itu dalam pertjaka- 

PBi pan dengan madjalah ,,U.S. News 
duduki and World Report”, selandjutnja 

katakan, bahwa Rusia sendiri ti- 

“na Kolombo ini Indonesia bisa men 

m adjar meng korban, demikian pengu 
tentara kedelapan hari 

Senen. 

Sebagai diketahui pada tanggal 
Pebruari dua pesawat penempur-pe- 
lempar bom dari angkatan laut Ame 
rika dengan tidak sengadja mendja- 

tuhkan bom digaris belakang PBB, 
ketika karena terbakar pesawat itu 
terpaksa mendjatuhkan muatan bom 
nja. - orang tewas dan lima! 
orang a2 parah. Kemudian pada 
tanggal $ 

1 

8 Djanuari 14 orang Ame- 
rika tewas karena lagi sekali dgn. 

tidak sengadja pesawat2 angkatan 
laut, membom kedudukan? PBB, jg 
dianggap oleh djuruterbang2nja se- 
bagai kedudukan? fihak Utara. 

Pembangunan 
m Kereta-Api 
Dgn Bantuan Colombo Plan 

ala bebergeat rendana pembanyu 
nan dilapangan perhubungan jang: 
dapat diselenggarakan dalam rang! 
ka Colombo-plan. Bi 

Diantaranja untuk pembangu- 
nan hubungan kereta api di Suma' 
tera Pan Kolomha itu 
dapat diperoleh alat2 kereta api 
seperti alat2 berroda (rollend ma- 
teriaal) dan rel2. Selainnja itu da 
pat pula diperoleh kapal2 ketjil 
dari 100 ton jang dapat dipergu: 
nakan untuk . pelajaran pesisir. 
Menteri Djuanda menambahkan, 
bahwa rantjangan untuk mema-: 
Ke penjelenggaraan rent! aa 
pembangunan dilapangan perhu 
ngan ini, sekarang masih dalam: 
tingkat persiapan. MEA 

   

Sungguhpun bantuan jang dapat: 
diperoleh dari Colombo-plan ini ti 
dak begitu besar, seperti misalnja 

bantuan ECA dahulu, namun ini! 
banjak faedahnja. Jang penting dju 
ga ialah bahwa dalam rangka rentja 

dapat fellowship. 

Misalnja sekarang sudah ada bebe 
rapa pegawai D.K.A. dan P.T.T. jg 
beladjar di Australia dalam rangka 
bantuan rentjana Kolombo ini. Se- 
landjutnja ir. Djuanda menerangkan, 
bahwa dari rentjana2 negara? jang 
bersarigkutan ternjata bahwa orang 
pada umumnja memberikan prioritet 
pada penambahan produksi bahan 

canari dan perbaikan “ perhubu: 
ngan. Dikemukakannja, bahwa «tan 
tjangan2 jang dikemukakan oleh ne 
gara2 itu adalah demikian: 3576 
untuk produksi bahan makanan, 3575 
untuk perhubungan, 2096 untuk per 
kembangan pertatnbangan dan per 
industrian dan 1099 untuk projek? 
sosial (Pengadjaran dsb). - Menteri 
berpendapat' bahwa rantjangan seper 

'I mempersiapkan rakjat Rusia 
berperang, dalam mana akan digu- 

untuk 
Amerika jg. 

dak akan ikut serta dalam pertem 
puran2 di Djepang, tetapi Rusia 
mempunjai berpuluh2 ribu tawa- 
nan perang Djepang jang berkeja- 
kinan Komunisme... Mereka akan 
memulai dengan kesulitan? seper- 
ti telah terdjadi di Korea dengan 
kedok gerakan kemerdekaan, de- 
mikian Pyun. Atas pertanjaan, 
bila gerakan kemerdekaan. itu 
akan timbul, didjawabnja mung- 
kin. dalam beberapa bulan imi. 
(Antara-UP). 

2 

dengan Amerika? 

dio di New Haven, 

bertalian dengan Korea  dimaksu 
untuk memungkinkan adanja pepe 
rangan antara Rusia dan Amerika. 
Propaganda fihak komunis”, de 

mikian katanja ..ditudjukan 

nakan .segala matjam alat 
menghantjurkan orang2 
»terkutuk”. 

Serdadu Amerika 
ganda Rusia digambarkan 
gai se-ekor binatang rimba 
Djenderal2 Amerika 
pembunuh berpakaian 

  

SOVIET. DISEBELA 
UTARA INGGRIS. 

Sebuah armada 

Btis-. 

Tihatan digeladak 

pantai Scotlandia. f 

  ma sedjak 50 tahun tiba di Manila”. n utama untuk mendidik mata-mata. 

“IP em bata la n Pp akts 

Tentang rentjana undang2 perka: 
winan 'jang mendjadi salah satu | 
atjara terpenting dari konperensi ! 

ini diterangkan, bahwa perkawinan ' 
adalah sumber “kebahagiaan dan: 
keadaan, tetapi sebaliknja dapat pu 
la mendjadi sumber kekuasaan dan | 
penderitaan. Pada saat ini,m asjara 
kat masih merasakan akan keku- | 
rangan2 dim melaksanakan hukum? 
perkawinan setjara tertib, dan ka 

Kata Duta Ali Sastroamidjojo 

KEDUDUKAN EKONOMI Indonesia didunia kini memberi- 
kan kemungkinan2 bagi saudagar2 asing, demikian antara lain kata 
dutabesar Indonesia di Amerika Serikat, mr. Ali Sastroamidjojo 
dimuka World Affairs Council di San Francisco hari Selasa kema- 
ren. Tetapi ia menambahkan, bahwa kemungkinan itu tidak dida- 
sarkan atas stelsel ,,laisez faire” (stelsel liberal) dan djuga tidak me- 
njerupai suatu sistim semi-kolonial jang memberi kesempatan untuk 
mengeksploitasikan kekajaan negara dengan tidak memperhatikan 

dapat membawa 
#oenglaksanaan hukum? perkawi- 

    

    

  

PERHATIAN AMERIKA THD | tinran 2otko Masih ig Nan Fn 0. Ima didasarkan atas ekspor hasil | 
KUNDJUNGAN ARTAJO kap di London menuduh jajasan| ., Perlu undang? Perkawinan | bumi dan bahan mentah untuk KE FILIPPINA. | Rockefeller mengadakan gerakan, Menteri Agama Kjiai Hadji Fa- 

renanja tidak mengherankan apa- 
bila soal itu selalu mendjatdi buah 
perundingan jang hangat. 

Oleh Nj. Sjamsuridjal lebih dja: 
uh diterangkan, bahwa sebenarnja 

soal perkawinan adalah mendjadi' 
soal masjarakat umum, tetapi ka 
rena pada umumnja persengkeia- 
an2 jang timbul dalam perkawinan 

itu seakan2 wanitalah jang selalu 
menderita akibatnja, maka "lari pi 

hak merekalah jang keras bermak: 
sud mentjari pendjelasan jg akan: 

lebih tertibnja 

kepentingan2 rakjat. 

Ia selandjutnja berkata, bahwa 
di Indonesia banjak kemungkinan | 
untuk berdagang, tetapi hanja | 
pagi mergka jang bermaksud me 
agambil untung jang pantas dgn | 
sjarat2 jang ditetapkan oleh peme 
rintah Indonesia. Ia menguraikan | 
kemudian, bahwa masalah pokok ' 
jang dihadapi oleh Indonesia de 
wasa ini ialah bagaimana ia da 
pat melaksanakan perobahan su 
sunan ekonominja dari struktur | 
ekonomi kolonial — jang teruta   

-kemudian meng- ckonomi jadg lebih seimbang lagi | 

  

   
  

negara2 Hang lebih — kestruktur | 

  

winan bagi kaum wanita umum-: 

nja dan. wanita2 Islam chususnja 
Dikatakan, bahwa setelah kita men' 

tjapai kemerdekaan, maka sudah 
seharusnja terdapat suatu undang2 
berkawinan jang dapat mendjamin 

dan benar2 dapat .memperlindungi 

lain, dan sangat terpengaruh oleh: 
turun-naiknja harga dipasar du-: 
nia. Karena kami tidak mempu-/ 
njai industri sendiri, maka pereko 
nomian kami djuga turun naik! 
sesuai dengan keputusan2 jang di. 

ini belum 

resmi antara pemerintah Inggris dan 
pemerintah 
ngenai 

bahwa politik Inggris dalam hal 'ini 
ditudjukan 
persetudjuan umum mengenai selu- 

i e ' 

Inggris Tetap 
Duduki Suez 

sn et 
Bila Tak'Ada Persetu- 

djuan Pertahanan 
Timur Tengah 

DALAM djawabannja atas berba- 
gai-bagai pertanjaan di Madjelis Ren 
dah pada hari Senen, menteri luar 
negeri Inggris, Anthony Eden, anta: 
ra lain menerangkan,” bahwa Irig- 
gris tidak akan menarik kembali 'pa 
sukan-pasukannja dari daerah Terii- 
san Suez tampa persetrudjuan menge-' 

utjap kata sambutan, antara-f bagi ke ba 2 Fnai. peltbentukan — “organisasi perta- 1 A : , r pentingan rakjat Indone- | 4 an 
nja goenghraikan betapa -penting- TT pssi En jang lampau kami | Lean Hn Te anang 
nja “adanja suatu undang2 perka- terlampau tergantung dari orang idjelaskannja, ahwa sampai “saat 

diadakan perundingan?” 

Mesir 'jg sekarang me- 
soal tsb... Ditambahkannja, 

untuk mentjapai suatu 

hak wanita didalam perkawinan. a 

Menurut Menteri, undang2 per- 

mbil ditempat2 lain didunia. ruh masalah pertahanan Timur Te- 

pemerintah Mesir. 
ngah dengan djalan berunding den 

Rusia ingin berperang 

Dalam pada itu Profesor Barge- 
hoorn, bekas atase dikedutaan besar 
Amerika di Moskow “dan sekarang: 
bekerdja pada universitet Yale, ha-f tes 
ri Minggu malam dalam pidato ra-| tahnja sudah siap untuk men 

“menerangkan, | 
bahwa propaganda2 fihak ,komunis 

PARA 
untuk 

dalam propa- 
seba- 
raya. 

dinamakan 
seragam” 

dan pembesar2 Amerika dinamakan 
.pendjahat2 perang”. Profesor Bar- 

mendjalankan serangan balasan pro- 
paganda setjara besar2an. (UP-Pia). 

ARMADA PENANGKAP pa : 

penangkap ikan 
perbekalan besar pada, hari Senen 
dikabarkan nampak didekat kepu- | 
Jauan Shetland disebelah utara Ing 

Djaring2 dan bak2 .besar jang ke 
kapal2 tersebut 

menhundjukkan,' bahwa armada tsb: 
sedang menangkap ikan haring. Pa 

'Ida siang hari kapal2 tersebut berla 
buh diantara 2 buah pulau didekat 

Tiongkok-Russia '45' 
Pemerintah Tiongkok Nasionalis Te- 
tap AkanTuntut Ganti Kerugian 

Pada Russia ) 

MENTERI LUAR negeri Tiongkok nasionalis, George Yeh, hari 
Selasa menerangkan bahwa dalam dewan perwakilan rakjat dalam 

“ membatalkan pakt Tiongkok — Rusia tahun 1945, pemerintah Tiong- 
kok nasionalis tetap mempertahankan haknja untuk menuntut pem- 
bajaran ganti kerugian sebagai akibat daripada pelanggaran? oleh pi 
hak Sovjet Uni atas perdjandjian tersebut. 

Menteri luar negeri. Yeh iseterusnja menjatakan, bahwa pemerin- 
kan pernjataan pembatalan atas 

.kepada PBB. Keputusan pemerintah ten- 
    

t untuk disetudjui. . 
“4. Selandjutnja diterangkan oleh 

menteri Yeh, bahwa setelah per- 

djandjian dengan Rusia itu diba- 
talkan maka hak? kedaulatan Ti- 
ongkok dengan sendirinja meliputi 

  

mmm 

Belum Tahu 
Kapan Perundingan Ke- 
rugian Bispang Dimulai 

: agi 
MENTERI Perhubungan Ir. 

Djuanda jang dahulu memimpin 
delegasi Indonesia dalam perundi 
ngan dengan Djepang mengenai 
penggantian kerugian perang, atas 
pertanjaan menerangkan, bahwa 

Han Dairen dan pemerintah nasio 
nalis tidak akan mengakui semua 

djandji2 jang telah diberikan da- 
hulu berkenaan dengan Mongolia 

lam perdjandjian Tiongkok — Ru 
sia 1945 tersebut pemerintah Tiong 
kok nasionalis memberikan hak2 
kepada Sovjet Uni' untuk ikut ser 

gehoorn selandjutnja berpesan  'ke- sampai sekarang masih belum di 2 dalam PN Port ha 
sa intah Amerika, supaja| ketahui bilamana perundingan de|thur dan Dairen serta pula atas pada wpemerinta TN perhubungan kereta-api Chang- ngan Djepang itu akan dilandjut 

kan lagi. 

Tetapi menurut menteri keda-' 
tangan Wajima ke Indonesia itu' 
telah dapat lebih mendjelaskan 
(duidelijk belichten) pendirian ma 

Ising2. ,,Kita sekarang hanja me- 
nunggu '.,approach” dari. Dje- 
pang”, demikian Djuanda, jang 
dalam hubungan ini memperingat 
|kan kepada kemadjuan jang telah 
ditjapai oleh Djepang dalam pe- 
rundingan dengan Filipina menge 
nai penggantian kerugian perang 
itu.  Diterangkan bahwa bahan2 
dari perundingan ini dapat pula 
dipakai. dalam perundingan de- 
ngan Indonesia, Menteri mene- 

chun di Tiongkok dan selandjutnja 
Tiongkok mengakui pula otonomi 
Mongolia Luar. 
Belakangan diberitakan, bahwa 

'dewan perwakilan rakjat Tiongkok 
nasionalis hari Selasa siang dgn 

suara bulat menjetudjut keputusan 
pemerintah untuk membatalkan 

perdjaridjian dengan. Rusia. 
F 
  

rangkan pula, bahwa orang di Pi- 
lipina menghubungkan pengganti- 
an kerugian perang itu dengan in- 
vestment, sedangkan ' Indonesia 
memisahkan antara penggantian 
kerugian perang itu dengan soal2 
ekonomi. 

    Dn itu hari Senin petang telah dikirim 

Sampai kepelabuhan? Port Arthur: 

Luar. Perlu diketahui, bahwa da-: 

Kita butuh barang2. : 

Keadaan demikian ini tidaklah 
sehat, demikian.kata mr. Ali Sas' 
“roamnidjojo. Dan saty2-nja djalan: 
1ntuk merobah keadaari itu ialah | 
nempertinggi produksi untuk kon' 
umsi dalam negeri. Kami harus! 
hengangg'p impor dari luar nege 
Wit sebagai tambahan dari pro 
voksi kami “didalam negeri. 

kawinan jang telah alla sebelum ke 
merdekaan tertjapai, bermatjam?: 
rupanja dan merupakan undang2: 

setempat, atau lebih tepat lagi dika 
takan undang2 tersebut sebagai su 
atu ordonansi karena hanja merv: 

sakan pentjatatan tentang perka-: 
winan belaka. : 

Oleh Menteri lebih djauh dite-' 
angkan, bahwa oleh suatu panitia 

jang ditugaskan merentjanakan un 
Jang2 perkawinan tersebut dan ter: 

"tiri dari berbagai organisasi, dewa: 
sa ini telah selesai disusun suatu 

undang2 pokok perkawinan, tetapi: 
sebelum rentjana itu dimadjukan: 
kepada pemerintah, panitia bermak 

sud untuk terlebih - dahulu meng: : 
adakan ,,hearing” dengan berbagai 
organisasi wanita dan chususnja: 
organisasi2 wanita Islam, agar ke 
lak benar2 dapat tertjipta suatu 

undang2 perkawinan jang akan 
mendjadi sendi daripada masjara 
kat kita. . 
Kata sambutan tersebut diachiri 

oleh Menteri Agama dengan hara- 
pan dan 'do'a, semoga konperensi 
dapat berdjalan lantjar serta da- 
pat pula mentjapai hasil2 jang di- 
maksud bagi kepentingan seluruh 
masjarakat kita. Perlu diterangkan, 
bahwa sebagai pembukaan daripa- 
da resepsi tadi malam, terlebih da 
hulu dibatjakan ajat sutji Al @ur- 

Ditegaskannja bahwa walaupun 
“demikian, Indonesia masih — ber-: 
tahun? harus memasukkan berba' 
tab matjam barang seperti 'mesin2| 
dari Iuar negeri. Untuk memenuhi 
kebutuhan akan barang2 tsb. Indo: 
“sia bermaksud: untuk memakai 
xasil ekspornja guna  mendapat- 
kan tenaga membeli jang diperlu! 
kan diluar negeri. 

Mr. Ali Sastroamidjojo mene- 
gaskan, bahwa Indonesia tidak ha 
aja menghendaki pengumpulan 
devisen sadja.. Kami tidak teruta, 
ma. mementingkan kekajaan akan 
uang tetapi jang kami utamakan: 
ialah barang2 . jang dapat kami 
beli dengan uang itu. Kami mem 
butuhkan traktor bukan nilai dari: 
traktor itu dalam bentuk uang. 
Karena ini kami jagin mengada 
kan perhubungan dagang dengan 
kegara2 jang dapat menjediakan 

  

P0 Oleh Nj. Rugajah Fuad. barang2 itu bagi kami — baik se 
tjara langsung maupun dalam 

: djangka pandjang — untuk mem 
PuJju . pertinggi ' kemakmuran  Indone- 

eka Pan TN TAANG, sia”, demikian kata mr. Ali Sas 
rap 2 troamidjojo. 

Hari Rebo sore jang lalu selama 
1 djam kota Djember telah dise- 
rang oleh angin pujuh jang menje- 
babkan banjak 'pohon2 tumbang dan 
tiang2 tilpuj roboh. 
Beberapa besarnja kerugian 

ditimbulkan oleh angin pujuh 
belum dapat diketahui. 

Diperoleh kabar selandjutnja, bah- 
wa akibat robohnja ' tiang2 tilpun 
tadi, beberapa hubungan tilpun un- 
tuk sementara waktu tidak " dapat 
diadakan. — Akan tetapi hubungan 
tilpun antara Djember dan Bondo- 
woso. telha utuh, demikian kabar 
dari djawatan Tilpun Djember. 

Pemogokan Di 
Pabrik” Atom 
PEMOGOKAN pendjaga2 ke 

amanan didaerah pertjobaan atom 
A.S. di Nevada pada hari Senen 
dapat menghentikan persiapan2 
terachir guna pertjobaan2 atom 
tahun 1953, jang menurut rentja 
na akan dimulai pada tg. 3 Maret 
jad., demikian UP mewartakan 
dari Las Vegas. Seth Woodruff, 

jang 
ini   

  

kin sengadja 
djenderal 

hankan kesatuan2 serikat. 
penindjau2: netral agaknja 

kan oleh harian2 Perantjis   ti diatas ini lajak pula untuk Indo 
nesia. ” mengatakan, bahwa banjak opsir2 

3 . , » .. 2 . . 
£ 1 #3 , : j Uk Opsir2 Inggris Emoh Djadi ,,Dji 

KABAR2 ANGIN jang mung- 
disiarkan terhadap 

Ridgway dan markas-: 
besarnja telah menimbulkan ke 
chawatiran kepada opsir2 tinggi 
jang ditugaskan "untuk memperta 

Bagi 
kam 

panje itu terutama sekali Ina besar SHAPE tidak membenarkan 
an 

Inggris. Selama seminggu jg lalu 
sedikitnja telah terdengar 4 ma 
tjam desas-desus. Satu diantaranja 

Dari 81 orang opsir jang sedjak 

kedatangan  Ridgway meninggal- 
kan markas besar, 61 orang ada- 

lah mereka jang habis dinas ten- 

teranja: 12 orang dianggap ku- 
rang tjakap dan hanja seorang jg. 
berhenti. atas permintaan. sendiri. 
Opsir bersangkutan — bukanlah 
orang Inggris. Desas desus lain 
menjatakan, bahwa Ridgway da- 
lam waktu singkat akan meninggal 
kan SHAPE. Kabar angin ini ada 

Inggris merasa tidak senang dila 
kukan sebagai ,,djurutulis2 kantor 
dalam komando 14 negara”, jang 
katanja dikuasai oleh opsir2 Ame 
rika dan bahwa opsir2 Ingoris itu 
telah . mengadjukan permintaan 
berhenti. 

Tetapi angka2 resmi di markas 

keterangan2 itu. Dari 16 djabatan 
tinggi di  markasbesar SHAPE, 
4 dipegang oleh Amerika, 4 oleh 
Inggris, 4 oleh Perantjis dan se 
buah oleh Italia. $   

atasi 

yan Kunstene 

lah sedemikian meluasnja, sehing-.Soir ena 
tar hap 

4 sbudarras 

tru-Tulis” 
ga djenderal itu sendiri mengam- 
bil langkah2 jang tidak biasa de- 
ngan menilpon para wartawan ,su 
paja datang ketempat kediaman- 
nja dan langsung 'menjampaikan 

| kepada wartawan2 tadi sangkalan 
batas desas desus itu.. Desas ' desus: 
(Jain adalah bahwa djenderal Rid- 
gway akan diganti oleh seorang 

.marsekal  Perantjis,  Alphonse' 
| Juin, pradjurit. Peranijis nomor 4. 
| Berita mengenai ini bahkan diu- 
mumkan dalam harian ,,France 

muka. 

manager panitia tenaga atom A.S. 
mengumumkan bahwa pendjaga2 
keamanan, jg semuanja berdjum 
lah 45 orang, didaerah pertjoba 
an atom, jang terletak 80 mil 
Barat Laut Las Vegas, merentja 
nakan suatu pemogokan sebagai 
protes atas penembakan, jg telah 
dilepaskan terhadap seorang pen 
djaga keamanan. Menurut se- 
orang djuru bitjara para pendjaga 
tsb. maka Federasi Sarekat2 Bu 
ruh A.S, (AFL) telah mengesah- 
kan pemogokan tadi berdasarkan 
alasan bahwa kepala bagian pen 
djagaan menolak untuk mengada 
kan perundingan mengenai insi- 
den penembakan itu. 
    

asch Yen & 

n Watansahappan   

KONSUMPSI KARxI ASLI ME 
MUNTIJAK DIBULAN 

DJANUARI. 
Pemakaian karet --asli di Ameri- 

ka Serikat selama Djanuari: 1953 
mentjapai  djumlah jang paling 
tinge' sedjak tahun “1950, dan 
hampir 4095 dari. seluruh karet. 
demikian Financial Times menu- 
lis hari Sabtu. 

Djumlah pemakaian karet asli 
seluruhnja adalah 120.742 'ton, 
diperbandingkan dengan 114.340 
ton dibulan Desember 1952. 

Konsumpsi karet asli dibulan 
Djanuari 1953 adalah 47.567 ton 
sedang karet sintetis 73.175 ton, 
diperbandingkan dengan konsump 
si Desember 1952 jang banjaknja 

144.447 ton karet asli dan 69.893 
ton karet sintetis. Demikian Reu- 
ter dari London. 

    

| Kerdjasama RRT 
& Russia 
Dim Lapangan Ekonomi 
Dan Keuangan : Sekitar 
Kundjungan Chou Ke 

Port Arthur 

SOVJET. UNI .DAN RRT. hari 
Selasa rupanja hampir selesai untuk 
mengadakan pengumuman telah. ter: 
fjapainja suatu perdjandjian -kerdja- 
sama dalam lapangan . ekonomi dan 
keuangan djangka pandjang jg. baru 
antara Sovjet Uni dan RRY, demiki- 
an interpretasi . jang diberikan oleh 
para diplomat. di .London mengenai 
kabar jang disiarkan oleh radio..Pe- 
king tentang  kepergiannja perdana 
menteri merangkap menteri luar ne- 
geri RRT, Chou En Lai dan pembe- 
sar2. angkatan laut serta darat RRT 
ke Port Arthur, hari Selasa. 

Para “diplomat tadi katakan, 
bahwa kundjungan perdana men- 
teri merangkap menceri luar ne- 

geri RRT ke pangkalan angkatan 
laut S. Port Arthhur jang dikua- 
sai oleh Sovjet Uni untuk ikut 
merajakan hari “ulang tahun 
ke-35 dari angkatan petang Sov- 
jet adalah hanja salah. satu :ke- 
djadian2 -baru2 .ini, jang menan- 
dakan adanja hubungan . persa- 

habatan baru antara Sovjet Uni 
dan RRT. Dikatakan, ketika di- 
adakan 'peringatan thd. .3 tahun 
Perdjandjian Persahabatan, Per- 

sekutuan dan Saling. Membantu 
antara Sovjet dan RRT tg. 14 Pe- 
bruari jl. telah diadakan tukar- 
menukar kawat antara perdana 
menteri Stalin, Mao. Tse Tung, 
menteri luar .negeri Andrei. Vis- 
hinsky dan Chou En -Lai,. dalam 
mana pihak RRT mengemukakan 
pernjataan jang hangat Jehih dari 
pada biasa. Mao dalam kawatnja 
katakan, bahwa bantuan jang te- 
lah diberikan .oleh . pemerintah 
serta rakjat Sovjet kepada Tiong- 
kok baru,. untuk hanja - telah 
mempertjepat usaha2 RRT .ke- 
arah pembangunan serta perkem- 
bangannja, tapi akan mempunjai 
arti besar: pula bagi pelaksanaan 
Rentjana 5 Tahun pertama dari 
RRT. 

Rundingan ekonomi Sovjet 
RRT telah berhasil. 

Dan pernjataan terima kasih 
Mao kepada Sovjet itu, kata para 
diplomat itu selandjutnja, adalah 
tanda, bahwa rundingan2 ekono- 
mi jang telah lama diadakan 
antara RRT dan Sovjet Uni kini 
telah mentjapai hasil jang me- 
muaskan. Kundjungan “ Mao ke 
Port “Arthur ituskiranja- telah 
membenarkan kesan tadi. Dika- 
takan seterusnja, bahwa waktu 
peringatan tg... 14 Pebruari di 
Moskow kedutaan besar RRT di 
Moskow telah mengadakan re- 
sepsi, jang dikundjungi oleh pem- 

besar2. Sovjet, maupun RRT jang 
telah ikut serta dalam rundingan2 

ekonomi, jang dimulai sedjak 
bulan September jl, Dalam daftar 
tamu2 jang mengundjungi resepsi 
tsb. .jang diumumkan oleh ha- 

rian2 di Moskow dan sampai di 
London hari Selasa tertjantum 
hnama2: menteri perdagangan 
RRT luar negeri RRT, Ye Chi 
Chuang, wakil ketua Dewan Eko- 
nomi dan Keuangan RRT, Li Fu 
Chun, kepala sekretariat Dewan 

Ekonomi dan Keuangan RRT, 
Sun Shao Ven dan berbagai? pe- 
nasehat2 ekonomi dan keuangan 
RRT lainnja, 

Pihak Sovjet diwakili oleh 
marsekal Nikolai Bulganin, men- 
teri luar negeri Andrei Vishinsky, 
menteri perdagangan luarnegeri 
P. N. Kumikin dengan 7 wakil 

menterinja, menteri. pertahanan 

teri angkatan laut laksamdna 
Kuznezov dan 12 anggota2 lain- 

nja dari pemerintah Sovjet Uni, 
terutama kepala2 kementerian2   urusan ekonomi dan tehnik. 
Demikian pendapat para diplo- 

mat di London itu. 
  

, Hudjan Protes 
sTerhadap Djawatan Pene- 

2.8 

Ta rangan Djawa Barat 
Siaran Jg. Dianggap Membunuh Ideologie Masja- 

rakat Indonesia 
PADA HARI RABU ini tan 

Islam dikota Bandung dan sekitar 
membitjarakan isi sebuah 

ini diadakan setelah 

ggal 25 Pebruari oleh organisasi2 
nja akan diadakan pertemuan utk. 

an isi pidato-pertjakapan dari Djawatan Pene- rangan Propinsi jang disiarkan oleh R.R.I. Bandung. 
terdja di 

Pertemuan 
shudjan protes” terhadap 

pidato tersebut sekitar kupasan atas sebagian pidato Presiden di 
Amuntai. Menurut surat2 protes 
to-pertjakapan dari Djawatan Pe 
membunuh satu ideologi jang besar pada 

jang disiarkan kepada umum, pida 
nerangan Propinsi itu dianggap 

masjarakat dan karena 
itu minta segera ditjabut kembali dan- djika tidak mungkin minta 
diberi kesempatan untuk mengadakan siaran-aksi 
dung. 
Siaran2 protes itu telah dikelu- 

arkan oleh G.P.LI. wilajah Dja- 
wa Barat, G.P.LI. Kota Bandung 
dan Pemuda Persis ditudjukan ke 
pada Djawatan Penerangan, se- 
dang Masjumi wilajah Djawa Ba- 
rat dengan suratnja telah menja- 
takan penjesalannja kepada ' Ke 
pala Djawatan Penerangan. 

Pertemuan organisasi2 Islam tg. 
25 Pebruari inipun kabarnja akan 
mengambil suatu sikap bersama, 

Tentang pidato-pertjakapan di 
muka tjorong, R.R.I. Bandung 
oleh Djawatan Penerangan itu 
Wapat diterangkan, bahwa pada 
umumnja dimaksudkan untuk me 
ngupas arti Pantjasila sebagai 
“ideologi negara Republik Indone 
sia”, tapi oleh kalangan2 Islam 
tersebut dianggap ada bagian2 jg 
Uianggap menantang — ideologi 
Islam. 

Antara lain oleh pihak G.P.LI. 
telah dikemukakan bahwa pidato- 
pertjakapan itu mengandung ke-   

di R.RI. Ban- 

simpulan membenarkan pidato 
Presiden Sukarno di Amuntai me- 
ngenai bagign2 jang diprotes oleh 
organisasi2 pendukung suara um- 
mat Islam: menjatakan bahwa 
agama Islam tidak dapat didjadi- 
kan dasar negara R.I: meramal- 
kan bahwa kalau agama Islam di 
djadikan dasar negara maka Indo- 
nesia akan petjah seperti di India 
dan lain2. 

Pihak G.P.LI. selandjutnja me 
njatakan, bahwa disekitar protes 
terhadap pidato Presiden masih 
belum ada perkembangan baru, 
karena baik dari pihak Presiden 
ataupun dari pihak - pemerintah 
sendiri belum memberikan dja- 
waban kepada M, Isa Anshary 
atau kepada organisasi2 Islam jg 
sudah memprotesnja. 

Sementara itu pihak Djawatan 
Penerangan Propinsi sampai seka 
rang belum diketahui mengeluar- 
kan sesuatu reaksi atas protes2 
tersebut. 

marsekal A, M, Vassilevski, mnien- & 
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Modal Asing : 

— — — — — Dengan melalui djuru2-bitjaranja serta para duta2-nja 
diluar negeri, pemerintah kita tidak djemu djemunja mengulangi ,.iklan- 
nja” bahwa modal asing dinegeri ini banjak mempunjai kemungkinan 
untuk bekerdja. Keadaan disini digambarkan sedemikian menariknja, 
dengan tudjuan untuk menarik sebanjak mungkin modal asing, supaia mau 
ditanam di Indonesia ini, dan dengan demikian ikut pula membantu usa- 
ha pembukaan dan pembangunan segala sumber alam jang kaja di Indo- 
nesia. Bagai modal asing hanja dikenakan satu restriksi jang enteng dan 
lajak, ialah bahwa mereka harus tunduk pada aturan2 negara ini jang 
pokok maksudnja hanjalah mau mendjaga djangan sampai kepentingan 
negara dan rakjatnja terdesak oleh kepentingan modal asing tadi. 
— — — — — Bila ditindjau betapa menariknja gambaran jang diberikan 
oleh pemerentah kita mengenai kemungkinan? keuntungan bagi modal 
asing, ditambah pula banjaknja sumber alam jang kaja berlimpah-limpan 
jang belum di-olah: tentulah sebagai sambutannja bisa diduga bahwa 
akan ada lomba-lomba dari segala matjam modal asing jang akan mau 
dimasukkan di Indonesia “ini. Tetapi kenjataannja bahkan sebaliknja. 
Bukannya pemasukan modal asing jang kita lihat sekarang ini tetapi 
bahkan ada tendens penarikan modal asing (kapitaalvlucht) dari Indonesia 
untuk dipindahkan ke lain daerah, sebagaimana baru-baru ini di-sinjaleer 
oleh drs. Tan Tek Heng. Dan kenjataannja memanglah demikian. Pelbagai 
perseroan2 dunia jang bermodal djutaan jang mempunjai lapangan usaha 
dimana-mana, dan jang sampai achir achir ini djuga mempunjai usaha? 
besar di Indonesia, telah mulai memindahkan usaha2-nja ke lain bagian 
dunia. Ke Afrika dan ke Amerika Selatan umpamanja.  Didaerah- 
daerah tadi mulai ditanamkan setjara luas bibit-bibit cd!tires jang 

pada waktu ini masih mendjadi ke-istimewaan hasil Indonesia, sebagai 
kopi, gula, teh, kina, minjak sawit, rosella, karet dsb. Bila dalam waktu 
sepuluh tahun j.a.d., penanaman cultures tadi sudah bisa diharap di- 
petik hasilnja, tentulah besar kemungkinan bahwa Indonesia, akan 
mendjadi terdesak, dan kedudukannja sebagai leverancier hasil-hasil 
tadi kepada dunia akan “di-netraliseer. Dan bila hal jang sedemikian 

- tadi sampai terdjadi, tentulah hal itu akan merupakan suatu pukulan 
hebat bagi per-ekonomian kita, ketjuali bila kita dalam pada itu bisa 
menemukan suatu tjara atau djalan lain jang akan bisa menampung 
per-ekonomian kita sendiri dengan selamat: hingga kita tak perlu chawa- 
tir akan behaja di-netraliseer-kannja kedudukan kita sebagai leverancier 
barang? kebutuhan hidup jang berupa hasil2 cultures. Tetapi apakah 
kita akan mampu menemukan djalan itu? Ini-lah suatu tantangan jang 
hanja bisa didjawab bleh tekad, kemauan-bekerdja, serta bakat usaha kita 
sendiri. 
— Kembali kita kepada soal modal asing. Kenjataan bahwa 
hampir tak ada sambutan dari pihak modal asing jang sedia akan dima- 
sukkan dalam negeri ini, ondanks segala gambaran jang menarik jang di- 
berikan oleh pemerentah, tentulah mempunjai sebab2-nja pula. Menurut 
hemat kita, sebab2-nja tak lain ialah karena pihak modal asing masih 
ragu2 akan keselamatan physiek serta keselamatan-bekerdja dan last but 
not least soal ketentuan nasib modal asing tadi dihari kemudian. Sebab 
sudahlah djclas, bahwa modal asing bukannja sadja menghendaki keun- 
tungan dari usahanja. Tetapi tentulah mereka menginginkan bahwa dalam 
usahanja itu, mereka bisa bekerdja tenteram, terdjamin milik serta hidup 
dari segala pekerdjanja. Dan njatalah, untuk bisa menetapi sjarat ini, 
gangguan keamanan, pengatjauan? dari pihak gerombolan2 dsb., meru- 
pakan suatu handicap jang besar, jang sendirinja tidak akan-bisa mendja- 
min ketentaraman bekerdja. 

— — -———-- Keselamatan bekerdja dalam arti kata, kelangsungan — 
continu — dari pekerdjaan, pun djuga sulit didapatkan djaminan- 
nya di Indonesia ini. Djustru karena mentale instelling dari rakjat kita 
umumnja dan golongan buruh kita chususnja, jang selalu tjuriga terhadap 
segala modal asing jang dianggapnja sebagai-alat2 kapitalisme dan impe- 
rialisme, maka tidak-lah bisa diharap bahwa modal asing akan diterima 
dengan tangan terbuka oleh rakjat kita. Akibatnja, hantu pemogokan dan: 
hjdelijk verzet terhadap kapital asing akan selalu merupakan faktor latent 
jang harus diperhitungkan oleh tiap modal asing jang mau masuk ke 
Indonesia ini. Tentulah aspekt jang demikian itu tidak akan menambah 
menariknja keadaan serta iklim baik bagi modal asing. 
— — — —— Pun sikap dari pemerintah kita jang masih samar samar 
bagi ketentuan nasib modal asing jang telah tertanam di Indonesia ini di- 

hari kemudianuja, sangat meragu-ragukan setiap tjalon modal asing. Pe- 

merentah kita dalam satu pihak giat. mempergandakan kemungkinan mo- 

| dal asing, tetapi dilain pihak giat pula menjatakan niat-nja untuk menasio- 

naliseer pelbagai matjam usaha2 modal asing jang telah tertanam di In- 

donesia ini. Tentulah sikap jang kontradiksioneel ini, akan menimbulkan 

kechawatiran jang lajak bagi tiap modal asing jang sedianja akan masuk 

ke Indonesia. Tentulah akan timbul kechawatiran, apakah achir achirnja 

segala usaha dan djerih pajahnja itu tidak akan mendjadi sia-sia belaka, 

karena achir-achirnja toh akan di-masionaliseer djuga. Jang demikian ini 

sendirinja tidak akan memudahkan kesediaan mengalirnja modal asing di 

Indonesia. 

  

Gunggung kepruknja: biarlah didengung-dengungkan ke- 

mana-mana bahwa kita sedia menerima penanaman modal asing di In- 

donesia ini, namun kalau kita tidak mampu mendjamin tiga paktor jang 

vital bagi modal asing, tadi ialah — - keselamatan psysiek, kelang- 

sungan bekerdja, dan djaminan ketentuan nasib-nja '— tentulah 

segala propaganda dan seruan itu tadi akan nihil belaka hasilnja. , 

Bagi Indonesia dalam keadaan sekarang ini mengenai soal 

modal asing hanjalah ada dua alternatip. Atau kita benar benar membu- 

tuhkannja, dan sedia memberikan segala djaminan dan konsesi jang lajak 

jg. lazim djuga diberikan oleh negara2 lain jg. masih membutuhkan modal 

asing: atau kita menolak sama sekali modal asing. Dan dalam keadaan 

“jang achir ini, mempertjajakan nasib perekonomian kita seluruhn ja kepada 

keuletan, ketjerdasan dan kemampuan bangsa kita sendiri. Pilihan tengah- 

tengah jg. samar-samar, seperti sekarang ini, kiranja sukar dilaksanakan. 

Bahkan sikap samar samar ini bisa mendjatuhkan goodwill kita diluar -ne- 

geri. Kita bisa dinamakan terlalu banjak pretenties, terlalu banjak lagak. 

lalah: dengan segala utjapan dan fbropagandanja terlalu memperlihatkan 

diri sebenarnja membutuhkan sekali modal asing: tetapi dalam mengemu- 

kakan sjarat-siaratnja dan dalam tindakan-tindakannja se-olah Giat ber- 

angkuh berlagak mengemohi apa jang sebenarnja sangat dibutuhkan itu. 

KONPEKENSI DJAWATAN 
PERUMAHAN RAKIAT 

DJIAWA TENGAH. 

  

Mulai tg. 23 Pebruari 1953, d 

gedung/ Papak. Semarang telah Ki 
langsungkan konperensi oleh Dja 

watan Perumahan Rakjat jang di 

|pimpin oleh Kepala Inspeksi Peru 

mahan Rakjat Djawa Tengah sdr 

Moh. Singgih. 23 
| Konperensi ini telah dihad!iri olel 

wakil2 dari Perumahan Rakjas di 

seluruh Djawa Tengah. Setelah di 

Rp. 150 DIUTA UTK PEM- 
BELIAN PADI DJAWA 

TENGAH. 

Dalam minggu jang akan datang 
D.P.D. propinsi Djawa Tengah akan 

$ 1 ane tia erumahan rakjat jang harus diker 
bersidang chusus untuk membitjara- P "3 ag) 

djakan setjara jang tjepat dan Na 
e 
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Indonesia M 
Usaha Russia Utk Masukka 

RRT Dan Korea Kesidang 
“cafe Gagali 0. 

DELEGASI SOVJET RUSIA dalam Ko 
ECAFE (Komisi en ak Asia « 

tersebut, tetapi usul Rusia Hu ditolak dengan 1 

d 

dimulai di Manila pada 
RRT .dan Korea Utara 

(Rusia dan Birma). Diantara 

menolak 

dangnja RRT dan Korea 

“0 Pound 
Belandja Bagi Djemaah 
Hadji Selama Di Arabia 

KANTOR PUSAT Kementeri- 
an Agama meminta kita menga 

Indonesia di Saudi Arabia membe 

jang harus dibawa tiap tjalon ha 
dji ke Saudi Arabia tahun depan, 
kini telah direntjanakan oleh satu 
agency di Mekkah. 

djanja selama musim hadji di Sau 
di Arabia, setiap tjalon hadji dari 
Indonesia harus membawa uang 

Negara Indonesia (BNI) ditempat 
masing2 dan ia menerima satu 
tjek seharga £ 70. Sesampainja 
di Djeddah, dengan memperlihat 

tempat membajarnja dengan per 
antaraan NTS dalam mata uang 
rial, menurut kurs waktu itu, dan 
uang inilah belandjanja selama 
tinggal di Saudi Arabia. 

dan Indonesia. Sekretaris djendral ECAFE P.S. 
usul Rusia-itu menjatakan, bahwa 

- ini tidak mempunjai kogpean untuk 
tara kekonperensi tersebut. 

|tang oleh utusan Rusia, kemudian 

barkar, bahwa kedutaan Republik 

ritahukan, bahwa uang belandja ngan di Timur Djauh sebesar2nja 

Seperti diketahui, untuk belan 

sebanjak 70 pound sterling. Har | 
ga lawan dari. £ 70 ini dibajar 
nja dengan rupiah kepada Bank. 

kan tjek itu perwakilan BNI se- | 

Sekarang agency di Mekkah mem. 
punjai rentjana sbb: Ja akan me- 
ngeluarkan sematjam surat berhar- 
ga ,Saudi Notes. Notes ini nanti: 
akan dikirimkan. ke Indonesia kepa 
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onperensi sekarang 
memutuskan soal diun- 

Setelah penolakannja itu . diten- 

diadakan pemungutan suara jg ber- 
hasil dengan ditolaknja usul Rusia 

Upatjara waktu penjerahan palu ketua Kongres Amerika dari tangan 
ketua Kongres jang lama Sam. Rayburn dari partai Demokrat (kanan) 
jang telah berhenti ketangan ketua baru Joseph W. Martin dari partai 

: Republik. 

  

| 
1 

| 

  

  dengan perbandingan suara 15 Ja- 
wan 2. Sebelum jitu sebuah resolusi 
Sovjet Jainnja jg tidak menjetudjui 
prosedur konperensi ditolak. pula 
oleh sidang dengan 17 lawan 1 
suara. Utusan Sovjet Kamensky da 
lam mengadjukan usulnja menjata- 
kan, bahwa maksud konperensi ha 
rus merupakan usaha untuk mem- 
perkembangkan volume — perdaga- 

dan menurut pendapatnja kenperen 
si ini hanja akan dapat berhasi: 
»djika semua negara jg termasuk 
daerah ECAFE ikut mengambil ba- 
gian dengan tiada diadakan diskri- 
minasi.” Dikemukakan oleh Ka- 
mensky bdthwa perdagangan dengan 
RRT adalah , sangat penting” bagi 
rakjat2 didaerah ECAFE. Sekretaris 
djenderal P.S. Lokanathan dalam 
penolakannja terhadap usul Soviet 
Itu antara lain mengemukakan, bah 
wah anggota2 ECAFE adalah anggo 
ta2 PBB. - 

Organisasi perdagangan In- 
ternasional? 

Sidang hari pertama  konperensi 
ECAPE di "Manila selandjutnja te- 
lah memilih dengan suara bulat ke- 
tua delegasi Philipina Cornelio Bal- 
maceda sebagai ketua  konperensi 
dan pemimpin delegasi Birma, U 
Soe Tint, sebagai wakil ketua. 
Dalam  pidatonja dimuka 150 

orang utusan dari 36 negara js 
menghadliri konperensi, Balmaceda 
menjatakan bahwa bantuan sert: 

PNI Tak 
riskeer Kabinet 

"Kalau Mosi Rondonuwu Bahajakan £ 
“Kabinet—PNI Tak Akan Berikan 

. Suaranja 

: KESAN2 KALANGAN Parlemen dewasa ini terhadap ke- 
mungkinan diterimanja usul mosi Rondonuwu didasarkan pula pa 
da kesan mereka, bahwa fraksi PNI — jang djuga menolak usul 
amendemen Trunodjojo cs. — akan menjetudjui usul mosi Rondo 
nuwu cs. Tetapi dalam pada itu 
fraksi PNI sendiri, bahwa penolakan fraksi 
amendemen Trunodjojo tidak boleh diartikan, bahwa fraksi PNI 
a priori sudah akan menjetudjui 
pembukaan perwakilan di Moskow tahun ini djuga. Penolakan itu 
menurut keterangannja ialah didasarkan atas hak-hak“Parlemen un 
tuk membitjarakan usul2 mosi, 
begitu usul amendemen Trunodjojo cs. atas atjara2 sidang Parle- 
men oleh fraksi2 PNI dipandangnja sebagai pengurangan atas“hak 
hak Parlemen itu. 

. 

Mengenai usul mosi Rondonuwu, 

Mau Me- 

didapat keterangan dari kalangan 
PNI terhadap usul 

usul mosi Rondonuwu tentang 

maupun interpelasi, maka dengan 

PKI 16, Demokrat 13, PRN 8, Ka- 
tolik 8, N.U. 8, Partai. Buruh 5, 
PSH 3, Parkindo 5, Parindra 4, 
Partai Murba 4, SOBSI 3, SKI 3, 
BTI 3, Progresip 8, Tidak eberfraksi 

diterangkan oleh kalangan - fraksi 
tsb., bahwa oleh fraksi PNI ,,pem- 
bukaan perwakilan di Moskow d'm 
tahun ini djuga” itu bukanlah meru 

salnja BNI, untuk menetapkan har- 
ga rial dengan rupiah. 

Djadi 
mendjadi 
Indonesia, mendjual Notes itu seba- 
njak djumlah jg boleh dibawa oleh 
setiap tjalon hadji ke Saudi Arabia, 
ampamanja setiap orang 760 rial. 

Harga 700 ini dibajar oleh tjalon 
hadji seharga lawannja dengan uang 
rupiah kepada BNI. 
Kemudian setelah tjalon hadji itu 

sampai di Djeddah, Notes ini di 
djual atau ditukarkan dikantor 
agency dengan menerima. - mata 
uang rial. Djadi tidak perlu lag' 

(melalui perwakilan Bank Negara In- 
donesia atau NTS. 

Setelah selesai - musim hadji, di- 

da salah satu bank di Indonesia mi 

BNI jg boleh dinamakan 
agen dari agency ini di 

perdagangan internasional umumnja, 
sebagai 

Ima tidak mentjerminkan aliran 

bitjarakan perkembangan2 mengenai 

kan soal pembelian padi pemerintah jang ringan (spijkerconstructie),   setempat. Menurut pihak jang me- 
ngetahui, untuk keperluan tersebut 
sekurang2nja harus disediakan “uang 
modal pembelian sebesar Rp. 150 
djuta, 

| mudian diadakan penindjauan ke 
pada rumah2 jang sudah didirikar 

didjalan Halmahera. Ditempat in 

para badlirin dapat menjaksikan ru 

mah-rumah jang terbikin dari kaju 

tahun dsb.-nja pula: 
Ketua pimpinan -pun mengharap 

kan tjatatan2 jg. lengkap mengenai 

djumlah kerusakan2 rumah jang te 

lah diderita selama revolusi. Dalami 

pada ini baru 14 tjabang jang mem 

beri laporan mengenai soal tsb., di 

mana  djumlah seluruhnja diharap 

kan dari 35 tempat. 

KOMITE RAKJAT. | 
Pada tgl. 22 Pebruari '53 di Ka- 

Tibaru Barat telah didirikan Kom: 

Rakjat j engurus- 
j ambelian padi akan berhasil lebih ''€ Pa tk Sak 
Laik: dari pada taliba. judg lain, las MP TANI GRK SAUCATAs: yA 
yna selain waktunja longgar Iman, sekr. umum, Kemis sekr. 

t 
« 

Hingga kini belum ada penetapan 
berapa harga. pembelian padi untuk 
tiap2 kwintalnja.  Taksiran tersebut 
diatas didasarkan harga Rp. 100,—| 
sekwintal dan meliputi djatah 150. | 
200 ton. 

Dalam rapat tersebut selain pene- 
tapan harga pembelian, pun akan 
“ibitjarakan tugas badan2 didaerah2 

- jang diserahi pembeliannja. : 

Menurut dugaan, demikian pihak 
torsebnt diatas, untuk tahun ini   

$ a pun i - 2 1 

sasjarakat pada umumnja. menjeju-, Oragn sasi, Mardjan sekr. pen/ 

jpend., keuangan Djapan dan aksi, Yui maksud pemerintah tersebut, 

: Sarjadi. 

  

BARU TERIMA. 

TWEKA BLOUSES 
HARGANJA? BIASA JAKNI .... MURAH! 
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Ikerdia'an ini meliputi 

adakaniah perhitungan antara agen- 
cy.dan. BNI berapa .banjaknja No-|. 
tes jg telah Sean an Tp 
Dikatakan pula disitu, bahwa se- 

telah rentjana ini selesai disusun, 
akan dimadjukan kepada Menteri 
Keuangan untuk meminta persetu- 
djuannja dan kemudian akan disam 

| baikan kepada setiap kedutaan Is- 
lam chususnja, termasuk djuga ke- 
dutaan Republik Indonesia di Djed- 
dah. 

Liga Muslimin 
Tolak Rentjana Un- 

ding2 PHI 

LIGA MUSLIMIN Indonesia 
dalam rapat Dewan Pimpinannja 
kemarin dulu tgl. 23 Pebruari '53 

“oodrontwerp) Rentjana Undang2 
Panitia Hadji jang baru jang di 
renftjanakan oleh Panitia Reorga 
isasi PHI, demikian keterangan 
3. Siradjuddin ' Abbas djurubitja 
a Liga Muslimin kepada pers. 
Dasar pikiran untuk mengambil 
seputusan itu ialah, bahwa selain 
Panitia Reorganisasi PHI jang di 
pangunkan oleh Kementerian Aga 

masjarakat jg ada, djuga hasil pe 
cerdjaarnja tidak merupakan pen 
lapat2 jang dapat mendjamin ke 
selamatan djema'ah hadji untuk | 
nasa datang dalam melakukan ' 
badah hadjinja. | 
Untuk keselamatan djema'ah ' 

lan agar mereka djangan menga- 

  
imi kesulitan sebagai pada ta- 
un2 jang lalu, maka - haruslah 
iadakan perobahan2 jang prin- 
ipil, baik dalam susunan pengu- 
us PHI dan maupun dalam funk- 
inja. Liga. Muslimin akan me- 
3adjukan konsepsi baru tentang 
'HI jang dapat mendjamin kese- 

u jang akan datang. 

Djuga tidak ikut dalam 
kongres Alim-Ulama Me- 
dan, 

Selain dari itu dikatakannja 
ijuga, bahwa Liga Muslimin tidak 
japat mengikuti Kangres Alim- 
Ulama dan Muballigh Islam jang 
ikan diadakan di Medan tanggal 
15 April dimuka, karena kongres 
tu tidak didukung oleh partai2 
itau organisasi2 Islam jang ada, 
nelainkan. hanja oleh persoon2 
sadja. Walaupun nanti telah ada 
(eputusan jang diambil oleh kon- 
"res dengan susah .pajah dan de- 
igan kerugian jang tidak sedikit, 
etapi kalau jang akan mendjalan- 
sannja tidak ada satu organisasi, 
naka putusan itu akan tersia-sia. 

  

PEMBANGUNAN DESA 
Dikabarkan pada tg. 22-2-53 

Kampong Mranggen R.T. No. 47 

membangun desa dalam RT 47 jg 
dipelopori oleh sdr, Suratman. Pe- 
kerdja'an ini dimulai pada djam 8 
pagi dan diselesaikan pada hari itu 
djuga. Hadlir dalam Pekerdja'an ini 
Pak Ass. 

pembetulan     djembatan2 dan djalan2 jang dile- 
barkan. 

amatan djema'ah hadji pada wak |peristiwa jg belum pernah terdjadi.” 

perdagangan adalah kebutuhan? ur- 
gent untuk waktu ini bagi negara? 
jg terbelakang dan jg telah menga- 
lami kerusakan? besar akibat pepe- 
rangan.” Balmaceda kemudian men- 
desak supaja Dewan Ekonomi dan 
Sosial PBB (ECOSOC) diminta su- 
paja mewudjudkan rentjananja utk. 
mendirikan sebuah organisasi perda 
gangan internasional, jg sekarang 
ini hanja untuk sebagaian teleh di 
bentuk. Menurut Baimaceda, orga- 
nisasi perdagangan internasional itu 
harus merupakan sebuah badan per- 
manent untuk mengurus - masalah 

halnja dengan LO untuk 
perburuhan, FAO untuk “pertanian. 
UNESCO. untuk pendidikan dan i- |... 
mu pengetahuan dan badan2 chusus 
PBB lainnja. 

konperezsi. 1 
Ketua konperensi Balmaceda ses 

landjutnja menjatakan bahwa kon- 
perensi di Manila akan menghadapi 
pelbagai masalah jg menghalang?i 
lantjarnja serta lebih diperluasnja: 
perdagangan internasional. Selain 
masalah2 jg ditimbulkan oleh keru- 
sakan2, kemelaratan dan kesengsa- 
raan dibagian? dunia jg terbelakang, 
kita djuga menghadapi masalah? jg| 
terdapat sekarang sebagai pembangu' 
nan kembali produksi hingga ting- 
kat sebelum perang, kekurangan? 
bahan2 mentah dunia, bahaja infla- 
si serta kesulitan? mengenai neratja 

pembajaran. Demikian Balmaceda. 
Konperensi di Manila itu dihad- 

liri oleh 14 negara anggota ECA- 
FE, 6 negara anggota  tak-penuh, 
serta penindjau2 dari negara? Fro- 
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telah mengambil keputusan, bah ak an Ma Tak TAN Repu- Kekarang ini menurut keterangan 
wa tidak menerima rantjangan Seterusnja para utusan India dantsb. dapat menggontjangkan kedudu 

Indonesia kekonperensi ECAFE di, 
Manila pada hari Senen telah mem-!! 
beri pendjelasan kepadi wartawan |f 
AFP mengapa mereka telah mem-k 
berikan suara ' menentang . resolusi! 

Sovjet jg menghendaki supaja RRTir 
dan Korea diundang . kekonperensi' 
tersebut. : « 

Ketua delegasi India. -»M.R. Ati 
Baig, dan ketua delegasi Indonesia, 
Taher Ibrahim, menjatakan bahwa 
langkah Rusia itu tidaklah terma- 
suk kompetensi dari korperensi 
ECAFE sekarang ini. Dikatakan 
oleh mereka, bahwa soal ikut serta 
nja RRT dan Korea Utara itu ada- 
lah hak prerogatif PBB. Dikemuka-! 
kan selandiutnja,. bahwa mereka da 
pat menjetudjui masuknja kedua ne 
geri itu sebagai anggota2 ECAFE 
tetapi tjara2" prosedur jg selajaknja 
harus digunakan. Demikian ketera- 
ngan kedua utusan tsb. 

Menurut wartawan AFP penola- 
kan resolusi Sovjet oleh India dan 
Indonesia pada sidang pada hari 'Se 
nen itu oleh kalangan? ECAFE jg 
mengetahui dianggap sebagai ,.suatu 

(Antara—AFP), 

..Masalah2 jang dihadapi (VK k 

kdan “djika 

|. HASIL PENANGKAPAN 
$ IKAN LAUT. 

Semarang jang diusahakan oleh 
koperasi perikanan | Sa Sk 25 
(Ulam” jang kini telah mempunjai 

pakan suatu soal prinsipil- untuk 
me-,.riskeer” suatu — krisis-kabinet. 
Oleh karena itu fraksi PNI masih 
memerlukan penindjauan dan perun 
dingan2 dengan pihak2 lain guna 
menghadapi usul mosi Rondonuwu 
es “itu, konkreetnja, apakah peneri- 
maan usul mosi itu oleh Parlemen 
akan menjebabkan  terdjadinja kri- 
sis kabinet karena penarikan Mente- 
ri2 dari Masjumi ataupun 

buikan krisis, maka fraksi PNI ti- 
dak akan menjetudjui mosi Rondo- 
NUWU Cs, tetapipun tidak akan me- 
nolaknja, -artinja fraksi PNI akan 

Iikap-abstain (tak berikan suara). 

Sikap fraksi PNI thd. R.U.    

4 “pandjak N.V. 
“mengapa fraksi PNI ti-       

   

maren dulu jg menghendaki supaja 
R.U.U. padjak .perseroan 1953 jg 
telah. diamendeer “oleh  Djaswadi 
(PNI) ditarik kembali oleh Pemerin 
tah atau ditefuskan - pembitjaraan- 
nja, kalangan fraksi PNi tsb. mene 
rangkan, bahwa fraksinja dapat me 
njetudjui permintaan Pemerintah un 
tuk ” menangguhkan  pembitjaraan- 
nja itu bersama2 dengan pembitja- 
raan- Anggaran Belandja “Negara. 
karena dasar daripada. R.U.U. itu 
ialah terdapat pada. rentjana Ang- 
garan Belandja itu. Pelaksanaan 
amendemen Djaswadi, 
berkurangnja 200 djuta rupiah dari 
penerimaan negara tahun ini, 
menurut kalangan tsb. soalnja ialah 
mentjari sumber2.. lain guna- dapat 
menutup kekurangan 200 djuta itu. 

R.U.U. itu di-,,forceer” 

kan kabinet. 
Perbandingan kekuatan fraksi2 da 

lam Parlemen kini adalah sbb: Ma- 
sjumi 39, PNI 37, PIR 15, PSI 14 

Hasil penangkapan ikan laut di 

laut ,,Misojo 

S5 buah perahu - bermotor diban- 
dingkan dengan tahun2 jang su- 
dah2 terus meningkat. Dalam t 
hun 1950. hasil ikan laut basah 
ada 1.392.173 dengan  uangnja: 
Rp. 1:6465208.— tahun 1951 
1 
454.601 kg dengan uangnia Rp. 
524.833.50, tahun 1952 ada 
654.149 kg dengan uangnja Rp. 
9ST.89D 1 
Hasil penangkapan ditahun-ta 

hun jang akan datang ini akanle 
bih banjak lagi, karena “koperasi 
tersebut telah madjukan perminta- 

N
N
.
   

tidak. 
Djika hal itu memang akan menim 

tudjui pendirian? bebera- 

dalam sidang tertutup ke- 

berartilah: 

maka 

16. 

Kursus Ba- 
hasa Italia 

SENEN MALAM bertempat di- 
gedung ,,Culturele Samenwerking” 
dilakukan upatjara pembukaan kur- 

sus bahasa Italia, dihadliri kl. 300 
orang jang telah mendaftarkan se- 
bagai murid dan beberapa tamu lain 
nja. Upatjara- dilakukan oleh duta 
Italia di Indonesia  Marchese Tier 
Luigi La Ferca. Diterangkan bahwa 
pokok maksud “dari kursus bahasa 
Italia ini ialah untuk mempererat 
hubungan kebudajaan antara Indo- 
nesia dan Italia, dengan, djalan me- 
ngenal bahasa untuk mempermudah 
mengenali kebudajaan bangsa Italia 
oleh bangsa Indonesia. Kursus ter- 
sebut diadakan dua kali seminggu, 
Senen dan Kemis, dengan tiada di 
pungut beaja. Dari Ik. 300 orang 
pengikut kursus .kira2 S4-nja terdiri 
dari bangsa Indonesia.   

NDJA Un TengA! 

  

JOGJA SELATAN MENDAPAT 
RUMAH SAKIT. 

Menurut Dr. Sahir, anggota DPD 
Jogjakarta seksi Kesehatan, kini se- 
dang diselenggarakan pembikinan ru 
mah sakit di Wonosari (kabupaten 
Gunungkidul) dan di. Wates (kabu- 

3 paten Kulonprogo jg masing2 biaja- 
(ja dipikul oleh pemerintah daerah 
dan pemerintah pusat. Dalam usa- 
ha memperbaiki kesehatan rakjat 
Djawatan Kesehatan Rakjat terus 
bergiat dalam mendirikan klinik? 
di desa-desa. 
Pada umumnja penjakit rakiat ki- 

ni berangsur-angsur mendjadi ku- 
rang. 

WONOGIRI 
(asa 

KURSUS KERADJINAN 
000 WANITA 4 

Disamping melakukan pembran 
tasan buta huruf di Wonogiri di- 
adakan .djuga kursus2 keradjinan 
wanita jg. telah merata ke seluruh 
Ketjamatan. Menurut perhitung- 
an, djumlah kursus pada  achir 
Djan. ini ada sebanjak 53 tempat 
dgn. murid 1.642 orang. Kursus 
ni memberikan peladjaran me- 
njongket, menjulam dan soal jang 
mengenai kewanitaan. 

Kursus tsb. mendapat bantuan 
bahan2 dari Pendidikan Masjara- 
kat, jang menurut tjatatan selalu 
madju sertas mendapat perhatian 
jang tjukup. 

KARENA LARI DITEMBAK 
MATI 

Seorang jang tersangkut dalam 
urusan pembunuhan dan pengge- 
doran di Tirtomojo pada waktu 
clash dahulu, kini telah dapat di 
ketahui tempatnja di desa Djetis, 
Kalurahaf Telesan. Oleh polisi 
Purwantoro telah diadakan peng- 
grebegan. Oleh karena melarikan 
diri, fihak Polisi memberikan tem 
bakan keatas, tetapi tak diabai- 
kan olehnja, sehingga terpaksa di 

  

tembaknja, jang tepat mengenai 
sasarannja, hingga ' memenuhi 
adjalnja. 

Setelah pemeriksaan dari jang 
berwadjib, korban diserahkan ke 
pada ahli waris untuk dikuburnja. 

DJUANA 
PERSEDIAAN PERAHU 

BERMOTOR. 
Oleh Sjah-Bandar RJ. Djuwana 

  

telah diumumkan, bahwa untuk ir 
stansi tsb telah disediakan perahv 
bermotor H-163 oleh Kepala Djaw: 
tan Pelajaran di Djakarta. 

Selain utk keperluan dinas Sjah 
Bandar, bagi .umumpun diperidzir 
kan pula menjewa untuk keperluar 
pesiar di kali Djuwana. Adapun un 
tuk keprluan pesiar dan persewaan 
perahu. tsb, hendaknja jang berke 
pentingan berhubungan -dengan Sizh 
Bandar. di Kantor Sjah-Bandar (Dj 
watan Pelajaran) di Djuwana. | 

PENDJAGAAN PANTAI 
Untuk membantu pada jang berw: 

djib tentang pendjagaan pantai di-w 
lajah Ketjamatan Djuwana, oleb Ke 
pala Daerah setempat telah digerak 
kan pula pendjagaan jang terdiri da 
ri-pada penduduk desa jang terde 
kat dari pantai dan O.P.R.-nja. 

  

Kerugian Rp. 5,5 Djuta 
Akibat Bandjir Dan Ulat Artona 

| Di Daerah Purworedjo 

ini, penduduk telah menderita keru': 

gian Rp 3.000.000.—, 
sar daerah2 jg terserang bandiir ia- 
lah: katjamatan Butuh, Pituruh dan 

# | Grabag kawedanosn 
tjuali itu, ada 130.088 pohon kelapa 
tersffang ulat artona menderita ke- 
rugian sebesar Rp 2.601.700.— Pe 
njakit artona itu timbulnja 
beberapa tahun jg lampau. Didalam 
tahun 1951 ig diserang ada 63.888 
pohon, 
sudah. kelihatan merah. 

(Oleh : Pembantu Kita) 

MENURUT TAKSIRAN kerugian benda jang diderita pendu- 
duk didaerah kabupaten Purworedjo, sebagai akibat bentjana ban- 
djir dan gangguan ulat Artona didalam tahun 1952 berdjumlah 
Rp. 5.500.000.—, demikian keterangan kepala Djawatan Pertanian 
Rakjat kabupaten Purworedjo kepada wartawan kita, waktu bersa- 

. ma-sama mengikuti penindjauan residen Kedu desa pertjobaan Ban- 
dungredjo Bajan beberapa hari jl. 

Diterangkan, bahwa dikabupaten Purworedjo, banjaknja pen- 
duduk ada 509.881 djiwa, luasnja tanah sawah 31.974,069 Ha dan 
tegalan 60.444.242 Ha. Panen tahun jl. jang dapat menghasilkan 
padi meliputi areal 45.395 Ha, padi gogo 431 Ha, djagung 2.309 
Ha, ketela pohong 13.464 Ha dan ketela tambat 816 Ha. 

rakat Desa, misalnja di Kutoardjc 
dan Bener. Pertjobaan Perusaha 
an Tanah Kering di Redin katja 
matan Gebang, meliputi areal 
12.45 Ha seharga Rp. 16.401.-. 
Di tempat ini djuga akan didiri- 
kan dua buah rumah, menurut 
rentjana akan menghabiskan bea- 
ja Rp. 7000.—. 

Kebun bibit "Sridadi” di Pur- 
wodadi Djenar, meliputi areal sa 
wah 5.405 Ha dan pekarangan 
0.361 .Ha seharga Rp. 63.165,80. 
disediakan rumah mantri dan se 
buah gudang seharga Rp 75.000.- 
Kebun pembibitan karangkitri di 

Akibat bandjir jg terdjiadi baru2 

sebagian “be- 

Kutoardjo. Ke- 

sedjak 

diantaranja 8.785 daunnja 

Usaha untuk memadjukan 
5 pertanian. 5 

Disamping memperbanjak pu- 
an pembelian 3 buah perahu ber- puk, dibeberapa tempat telah di- 
motor lagi, dirikan Balai Pendidikan Masja- 

  

PERKARA RAMPOK 
DI TJANDI. 

Pengadilan Negeri di Semarang 
telah memeriksa perkara perampo- 
kan jang terdjadi di djl. Muria Fjan- 
di ketika 'bulan Djuni 195i, diru- 
mahnja W.d. R. Dalam perampo- 
kan ini telah tersangkut 5 orang In- 
donesia. Achirnja hakim mendjatuhi: 
hukuman masing2 S5 th. pendjara. 
Sementara ini seorang Tionghoa ig. 
mendjadi tukang tadah dari bebe- 
rapa barang perampokan itu dihu- 
kum 7 bulan pendjara. f 

PERLU TANDA HARGA 
BARANG. 

-Pada tg. 23" Pebruari jbl. Penga- 
dilan Negeri di Semarang telah pe- 
riksa perkaranja terdakwa nj. T.S.N. 
didjalan Mataram. Ia dituduh be- 
lum lama berselang tidak mencem- 
peli tanda harga barang pada da- 
gangannja. Untuk kesalahan ini, ha- 
kim telah menghukum denda Rp. I, 
000,— atau 2 bulan masuk pendja- 

R.K.V telah membuka djalan untuk |r a. 
UANG KERTAS JG RUSAK. 
Dari kalangan Kas Negeri di Se- 

marang didapat keterangan, bahwa 
selama tahun 1952 uang kertas terdi 
ri. dari talenan dan ketipan jang te 

Wedono sdr. Jahmo. Pe-flah rusak dan ditarik kembali dari 

peredaran, kemudian dikirimkan ke 
Djakarta ialah talen Rp. 2.009.617, 
50 dan ketipan Rp. 562.021,80 

  

“Isus oleh Nj. Maimunatun dari Pe- 

PEMERIKSAAN DJAMAAH | 
HADJI TAHUN 1953. 

Besuk pada tgl. 26 Pebruari 1953 
djam 8.00 pagi, akan diadakan pe- 
meriksaan jang pertama kepada Dje- 
ma'ah Hadji th. 1953, bertempat di 
Mesdjid Besar Semarang. 

Pemeriksaan tsb. akan dikerdja- 
kan oleh Pemerintah Kota Besar Sc- 
marang bersama-sama Kantor Urus- 
an Agama Kota Besar Semarang, 
Penerangan Agama Kota Besar. Se- 
marang dan untuk bg. Wanita chu- 

nerangan Agama Propinsi — Djawa 
Tengah. Kepada jg. berkepentingan 
diminta perhatiannja. 

PERKARA MENJEMBUNJI- 
KAN MAS-MASAN 

» 
Pernah dikabarkan 2 orang Die- 

ma'ah Hadii di Semarang telah di- 
tahan Oleh fihak jang berwadjib, 
karena menjembunjikan mas2an dan 
briljan didalam buah2an jang hen- 
dak dibawa ke Mekkah. Perkara ini 
sudah diperiksa oleh Pengadilan Ne- 
geri di Semarang dan achirnja 2 
orang ini dihukum denda masing2 
Rp. 20.000,— atau 4 bulan pendjara 
dan denda Rp. 5000,— atau 2 bu- 
lan pendjara. Orang2 ini telah da.     tang dari Kendai. 

GE Ba BETA Jha 
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PEGADAIAN DI DJAWA 
TENGAH. 

Menurut tjatatan jang diper- 
oleh dari Djawatan Pegadaian In- 
speksi Djawa Tengah Utara sela- 
ma tahun 1952 djumlah barang 
jang digadaikan dalam wilajah itu 
ada 46.500.000 potong dengan 
uang pindjaman sebesar Rp. 105. 
djuta—. Angka barang  terse- 
but dibanding dengan tahun 1951 
ada 1.000.000 potong lebih ba- 
njak, berhubung banjaknja ru- 
mah2 gadai jang dibuka selama 
tahun 1951/1952 itu. 

Dari djumlah barang2 jang di- 
gadaikan dalam waktu setahun itu 
sebagian besar sudah ditebus dan 
tinggal Ik. 91.700 potong jang ha- 
rus dilelang. 

. Dari barang2 jang dilelang ini, 
karena beberapa sebab, rupanja 
tidak disukai oleh rakjat dan oleh 
karenanja djatuh sebagai ,,ba- 
rang negeri”. 

Menurut tjatatan terachir djum 
lah barang negeri itu ada 7.153 
potong diantaranja terdapat  ba- 
rang2 tekstil dan kebanjakan ter- 
dapat dirumah. gadai Pemalang 
sebanjak 4.007 potong. 

Djumlah rumah gadai seluruh 
Djawa Tengah ada 63. 

  

  

Mudalredjo dan Borokulon luasnja 
masing2 1.10 Ha dan 0.602 Ha 
dengan harga Rp. 2000.- dan 
Rp.. 5.185-.- buat pembikinan ru 
mah pegawai telah disediakan be 
aja Rp. 35.000.- 

Keadaan Peternakan. 
Keadaan peternakan dikabupa- 

ten Purworedjo, umumnja telah 
mendapat kemadjuan, misalnja di 
daerah Kaligesing dan Brabag. Me 
nurut tjatatan jg. kita dapat, da- 
lam tahun jang sudah, banjaknja 
kuda ada 2049 ekor, sapi 6458. 
kerbau 15.558, kambing 56.311, 
Domba 17.166 dan babi 159 
ekor. 

Pekerdjaan pemerintah di Pur 
woredja, pada dewasa ini semua 
ditudjukan kepada pembangunan. 
"Didalam tahun jl. beberapa puluh 
djembatan jang rusak karena 
clash kedua, sudah dibangun kem 
bali. Perbaikan dam Boro baru 
sadja selesai, dapat menambah 
pengairan sawah2 didaerah Purwe 
dadi jang meliputi areal 4000 Ha. 

Sebagai diketahui, daerah kawe 
danan Purwodadi, bilamana ma 
sa kemarau banjak sawah2 keku 
rangan air, maka oleh pemerintah 
daerah diusahakan untuk menga- 
tasi kekurangan iu. Selain perbaik 
an dam Boro djuga ditiap tiap ka- 
tjamatan dibentuk sebuah Panitya 
Pengairan jang mempujai tugas 
mengerdjakan segala sesuatu buat 
menambah kemakmuran rakjat, 

jang 
pula tjandi Borobudur, 

PKKLUMBAAN BABY-SHOW. 
Dengan mendapat perhatian besar 

“dari berbagai golongan penduduk ko 
ta Surakarta, maka pada hari Ming 
gu tg. 22 Pebruari 1953 mulai dicm 
8.— sampai djam 11 igi di ge 
dung Chung Min Kui Tui oleh 
Jajasan Polikliniek Tsi Sheng Yuan 
telah diselenggarakan “ perlombasn 
Baby-show jang di ik leh 36 ba 
ji. Perlombaan dibagat dalam dua 
golongan, jaitu bagian A: dari baji-2 
berumur 5 s/d 8 bulan, dua bagian 
B: 9 s/d 12 bulan. Cemmissie tersi 
ri dari sdr2.. Dr. Kwik Tjie Tiok, 
Dr. Soepa'at dan Nona Dr. Moedi- 
nem, dengan dibantu oleh para bi- 
dan dari polikliniek Tsi Sheng Yyan. 

Hatsil dari perlombaan tsb. adalah 
sebagai berikut: 

Bagian A: 
Djuara ke I.: Sri Endang Larasati 

anak dari: Tn/Nj. Nuk Darsodime- 
djo,- Josopuran IV, -Solo. 

Bagian B: 

Djuara I.: Sendang Noer Astoeti 
anak dari Tn/Nj. Soegiharto Ton- 
dhosapoetro, Kp. Puspan, Blok 16-B 
Solo. 

Sedjak Polikliniek Tsi Sheng Yu- 
an pada tg 28 Djanuari 1953 de- 
ngan resmi mendjadi Jajasan,  Ba- 
by-Show tersebut adalah usahanja 
jang pertama,, dan mendapat sukses 
jang besar. 

SALATIGA 
ama Bee TeRaA ear 

PEMBESLAHAN SENDJATA 
API, 

Berkat kegiatan alat2 kekuasaan 
Negara dalam hari2 j.l. ini di Sala- 
tiga telah dapat dibeslah beberapa 
sendjata api jg tiada idzin dari jg 
berwadjib. Jg.terang di bioscoop 
oleh mobiele recherche telah ditang 
kap dua orang jg masing2 memba- 
wa revolver gelap. Untuk keperlu- 
an apa mereka membawa sendjata 
ini sedang diselidiki oleh jg berwa- 
djib. Selandjutnja ditempat pember- 
hentian otobis dekat pasar Kalitja- 
tjing polisi dengan fihak tentara te 
lah melakukan peperiksaan dan 
berhasil dapat menangkap tiga orang 
ig mentjurigakan tingkah lakunja. 
Pada mereka terdapat masing? se- 
buah repolper zonder idzin. Dari 
peperiksaan terbukti bahwa orang? 
itu hendak merampok disuatu tem- 
pat jg ditudju. 

PERPISAHAN KETUA PERSIT. 
Pada hari Minggu jl. Persit tja- 

bang Salatiga telah mengadakan ra- 
pat perpisahan digedung Rio berhu 
bung dengan akan berangkatnja ke- 
tua tjabang Bu Suharto ke Solo. 
Walaupun Bu Suharto belum be- 

gitu lama memegang pimpinan tja- 
bang, akan tetapi berkat kegiatan- 

nja Persit telah melaksanakan bebe- 
rapa usaha untuk “bekerdja dalam 
lapangan sosial. Terutama perhati- 
an Persit belakangan ini ditudjukan 
kepada djanda2 dari tentara jg te- 
lah gugur karena menunaikan tugas 

aja, dan sampai pada saat ini ber- 
Yubung dengan adanja beberapa 
aturan belum dapat sokongan dari 
ig berwadjib. 

Atas pimpinan Bu Suharto telah 
diadakan pertemuan dengan djanda2 
di Salatiga, ' Ambarawa, Ungaran 
dan beberapa tempat lagi, dimana 
mereka diberi sekedar hiburan dan 
disamping itu oleh Persit diterima- 
kan djuga kepada djanda2 itu se- 
buah bingkisan berisi kain dll. Ada 
pun keuangannja didapat dari un- 
dian barang, pasar derma dsb. 

PEMBIKINAN WATER- 
RESERYOIR. 

Pembikinan tempat pengumpulan 
1ir (waterreservoir) di kampong 
Gendongan oleh kota-pradja Salati- 
za jg dimulai pada bulan Desember 
1952 kini hampir selesai. Pemasa- 
ngan pipa2 air jg menudju ke re- 
servoir itu akan sigera dikerdjakan 
»leh kota-pradja sendiri. Diduga da 
'am bulan Maret j.a.d. pekerdjaan 
'ni selesai dan mungkin sekali wa- 
'erreservoir itu pada awal bulan 
April telah dapat dipakai, sehingga 
tekurangan air jg selama ini dide- 
ita oleh penduduk “akan dapat di 

itasi. , : 
Untuk pembikinan waterreservoir 

'g pengleksanaannja diserahkan ke- 
pada pemborong Asia di Solo, kota- 
»radja mengeluarkan beaja Rp 217. 

100.  Waterreservoir ini mempunjai 
sapaciteit 600 M3. Akan di-isi pa- 
da waktu malam untuk dibagi-bagi 
kan kepada penduduk pada waktu 
jang, agar dengan djalan demikian 
zapaciteit “akan lipat dua kali dari 
sekarang (verdubbeld). $ 

MAGELANG . 
GEROMBOLAN PENTJOPET 

DIGULUNG. 
Beberapa. hari berselang Polisi 

Magelang, telah mengadakan opera- 
si di pekuburan Tiong Hoa baru, 
terletak dikaki G. Tidar dengan ha- 
sil baik. 

Pada malam itu telah tertangkap 
50 orang terdiri dari 40 orang lelaki 
pentjopet, 8 orang perempuan pela- 
tjur dan suami istri jang ,,beker- 
dja” sebagai Germo, dan terus di- 
bawa ke kantor untuk diperiksa. 
Mereka berumah tinggal di gubug2 . 
jang berada di pekuburan itu. Tem- 
bat itu jatah markas dari para tjo- 

   

     

    

   

  

.|bet jang sering mendjalankan ,,pe- 
kerdjaan” di kota Magelang, misal- 
aja di pasar dan toko2, bersama- 
sama dengan ,,teman2 seperdjoang- 
an” 8 orang perempuan itu. Jang 
telah diperiksa oleh fihak jang ber- 
wadjib dan  ternjata ta' bersalah 
akan dikirim kembali ke tempat ha- 
laman masing2. f 

TJANDI JANG.RUSAK 
: Akan diperbaiki. 

Didapat keterangan, - bahwa oleh 
Djawatan Kebudajaan Pusat kini di 
kandung maksud untuk membangun 
kembali tjandi2 “jang rusak akibat 
2lash-kedua didaerah pegunungan 
Dieng, dikabupaten — Wonosobo, 
Tjandi2 itu ialah tjandi2 Bimo, Ga: 
tutkotjo,  Ardjuno, Semar,  Punta 
Dewa, Pergiwa dan Nakula, Menu- 
rut,dugaan orang  tjandi2 tersebut 
liketemukan pada abad ke-19 oleh 
seorang geoloog bernama Van Erp, 

kabarnja telah menemukan 

Patut diterangkan, bahwa disam- 
ping beberapa tjandi itu, lebih ku- 
rang 4 km. disebelah barat Hasi 
termasuk dalam daerah Bandjarne- 
gara terdapat 
mengandung belirang jang menurut keterangan penduduk didaerah itu 

dajanja 

Kawah Kidang jang   
  

letaknja selalu berpindah-pindah, jai- tu dipegunungan 
sekarang lebih keselatan” lagi. 

Gadjah Nguling, 
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Dr. M. 
ANTARA TURKI, 

    

-Jugoslavia sedang terlaksan 
“bentukan suatu persekutuan. mili- 
"ter dan politi tekad 18. “dapat didjadi g1 ne- 
“geri2 Barat @ ang DOr- 
sbedaan2 faham 2 dasan . Turki : negeri 
“Balkan (Juna lavia) di 
.masa2 jl. Peperangan jg berulan 
yulang antara ketiga negeri itu dsb 
dengan tj : dilupakan. bisa 

membutuhkan ke- 
g2 dan orang ta- 

hanja dalam persatuan 
ditjipta suatu “dasar ke- 

“hidupan bagi ketiga negeri terse- 
“but terhadap suatu bahaja bersa- 
“ma. Dan ini menentukan kebidjak 
'sanaannja. 

«. Persekutuan antara Turki -dan 
Junani sudah dimulai pada masa 

L antara kedua peperangan dunia, 
«meskipun pada masa itupun ada 
isuatu ketika dimana kedua negeri 
“saling menjerang. dengan sengitnja 
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idi Asia Ketjil. Ankara melepas- 
ikan tuntutannja terhadap daerah 
«Balkan, begitu pula Junani mem- | 
biarkan Turki menduduki Smyr- 
ma, meskipun kota tersebut men- 
idjadi pusat kebudajaan Junani un 
tuk 2.500 tahun lamanja. Mente- 
Ti luar negeri Turki telah meng- 
adakan kundjungan persahabatan 
'kepada kawan sedjawatnja di Ju- 
inani dan kemudian dia melandjut 
'kan perdjalanannja ke Jwgoslavia. 
yHubungan antara ketiga negeri 
atu sudah semendjak beberapa 
minggu  lamanja sangat eratnja. 
(Sungguh sangat menadjubkan, 
'bahwa persekutuan militer dan 
"politik antara ketiga negeri 'itu 
'dapat dilaksanakan dalam waktu 
'jang demikian tjepatnja. Ketiga 
'negeri itu jang bersama-sama 
mempunjai 42 djuta penduduk 
smerupakan suatu kekuatan militer 
jang tak dapat diabaikan. Mereka 
terkenal sebagai perdjurit jang be 

Mereka hanja kekurangan 
: Cperlengkapan2 militer. Oleh kare- 

- Fna itu pihak Amerika sudah 
- 3djak lama berusaha memperbaiki 

se- 

“tingkat para perwira2, terutama di 
“ #Turki. 

“ 
“Balkan tersebut 

Tito dan Bulgaria. 

Susunan persekutuan 3-negara 
jang sedang ter- 

bentuk itu merupakan suatu baha- 
. P 

'tkan suatu tjontoh jang baik bagi 

ja besar bagi Rusia. Perlawanar 
Tito terhadap . 'M@8skow merupa- 

“#negeri2 satelit Rusia. Tito tidak 
“#djatuh sebagaimana diramalkan 
'#Moskow, melainkan ia tetap me- 
#megang kekuasaan di Jugoslavia, 
, ssebaliknja pelbagai pemimpin? ne 

geri2 satelit Rusia sudah diturun- 
tkan dari kedudukannja atau me- 
'ynemui adjalnja. Terutama dimasa 

gini, maka peristiwa Tito itu mem- 
4 punjai arti 
" terbentuknja « 

jang besar. Dengan 
Y susunan perse- 

4kutuan di daerah Balkan itu, ma- 

'sdudukan jang baik. Di Bulgaria 

  

   

  

banjak menggrundel. karena 

sdia mendiadi 
#tern di Moskow. Kedudukan 
' divberolehnja dengan tjara jang gi- 
# lang-gemilang, waktu Hitler dan 
3 Goering 
idia dan Van der Lubbe jang tolol, 
'kambing hitam dari vada kebaka- 
ran di gedung 

Sa 
el M

aa
 

sn 
ae 

Te
 

Da 
B
R
I
 

O
U
T
 
M
P
R
 

W
a
 
g
g
 

3 
Me
 

PAN
 
E
T
L
 

To
 L

 

ka Bulgaria akan memperoleh ke- 

ampak tekanan2 jang sangat ku- 
atnja. Negeri itu, sebagaimana 
nja dengan negeri2 satelit lain 

ke- 
kuasaan Moskow. Pihak tani jang 
menentang sisteem  kolektivisasi 
tidak puas. 

Rakjat Bulgaria telah mengala- 
' mi hal2 jang pahit. Pemimpin me- 
# reka jang terbesar sesudah berang 
ialah Dimitrof, seorang komunis 

.jang ulung. 
Untuk bertahun-tahun Jamanja 

pemimpin kemin- 
ini 

mendjadikan berusaha 

sRijksdag”. Tapi 

“ 

“Ipihak Nazi sendiri, 
“he telah demikian 

- dihukum mati. 

    

   

  

   
         
   

    

   
   

2 — Nadjib 

#kebakaran ini ditimbulkan oleh 
Van der Lub- 

l lemahnja, ka- 
(rena disuruh minum obat, sehing- 
ga ia mengakui segala-galanja. Ia 

Tapi Dimitrof 
membela dirinja dengan suatu 
Ijara jang menadjubkan seluruh 
aynia. Tak ada suatu hal jang da 
pat mematahkan perlawanannja. 
Pengadilan membebaskan dia dari 

tuntutan. Segera setelah ia dilepas- 
kan ia diangkut Rusia ke Moskow. 
Tokoh penting dalam dunia komu- 
nisme ini telah menimbulkan kema 
rahan Kremlin, karena dia bersa- 
sama-sama Tito pernah merentjana- 
kan untuk meleburkan negeri me- 
reka dalam suatu federasi. Tapi Di- 
mitrof tak dapat diperlakukar seba 
gaimana orang2 lain. Ia dinjatakan 
sakit, dan untuk memperbaiki ke- 
sehatannja ia diangkut ke Rusia, di 
mana ia ,,meninggal”. 

Sesudah “dia, menjusul wakil per- 
|dana Menterinja  Kostof. Pertama 
lia ditawan dirumah, kemudian ia 
diberhentikan dan achirnja ia dihu- 
kum “gantung. 

Bulgaria sungguh? sebuah 
jg tidak menjenangkan Moskow. Le 
bih2 lagi, karena tersusunnja perse 
kutuan Balkan. Belum lagi disebut- 
kan Tjekoslovakia dan . Hongaria, 
dimana pengikut? Moskow bertin- 
dak sewenang-wenang terhadap go, 
longan tani dan penduduk kota. 

Sudah pasti, bahwa Moskow ti- 
dak senang dengan perkembangan 
kedjadian dinegeri2 satelit itu. Bu- 
kan tidak mustahil, bahwa inilah jg 
dimaksudkan Dulles waktu dia me- 
|njebut2 tentang kemungkinan untuk 
membebaskan negeri2 satelit tanpa 
perang. 5 

Persekutuan ketiga negeri itu ba- 
ru akan mendapat arti besar, djika 
Italia turut serta. Tapi disamping 
itu harus diatasi dulu perselisihan 
jantara Roma dan Beigrado menge- 
nai Trieste. Kedua. negeri tsb. in- 
saf, bahwa mereka harus menjelesai 
kan perselisihan tsb. untuk kepenti- 
ngan negerinja masing2. 

nja belum beres, kini berlangsung 
sautu proses konsolidasi jg tidak di 
sadari sepenuhnja oleh Eropah Ba- 
rat. Bahkan banjak ahli2 politik 
Eropah Barat tidak sanggup menang- 
kap arti dari pada turut sertanja Ju- 
nani dan Turki dalam Pakt Atlan- 
tik. 

Nadjib terhadap Inggris 
dan Israel. $ 

Dalam pada itu nampaknja si- 
kap Nadjib te Inggeris 
maupun Israel bertambah keras. 
Nadjib telah mengalami suatu kri- 
sis jang timbul dari kesulitan2 se- 
bagai akibat perdjoangannja un- 
tuk membangun suatu negeri Me- 
sir jang sehat dan kuat. Nampak- 
nja seolah-olah tokoh seluruhnja 
mendjadi suram. Sikapnja terha- 
Gap Sudan dan Terusan Suez men 
djadi lebih agressief. Kedua soal 

bagian dari satu perkara. Soal 
Suez dapat diselesaikan, djika ia 
tidak mempunjai hu annja de 
ngan soal Sudan. Dan dalam soal 
jang belakangan ini pihak Inggeris 
selalu menundjukkan sikap jang 
tidak mau mengalah. 

Nadjib sebenarnja tidak begitu 
anti-Barat dalam arti politik stra- 
tegis. Ja tidak bersedia turut serta 
dalam pertahanan Timur Tengah, 
Gjika pihak Inggeris masih me- 
nempaikan serdadu2nja di Teru- 
san Suez. Ini sebenarnja mengan- 
dung suatu djandji jang baik, dji- 
ka Inggeris sedia memenuhi tun- 
futan Nadjib itu. Nadjib sekarang 
lebih tegas dalam utjapannja. Ia 
mengatakan, bahwa Terusan Suez 
akan lebih aman, djika serdadu2 
Inggeris ditarik kembali dan ser- 
Jadu?2 Mesir mengoper pertahan- 
an daerah itu. Karena perselisihan 
Inggeris-Mesir sudah hampir men 

"tersebut: -sebenarnja- m   
  

Gelora Pemuda Iran 
100 Pemuda Ditahan — Demonstrasi Hari In- 

ternational Lawan Kolonialisme 

hui, maka Mossadeg mengantjam 

kan bahwa pada malam Rebo ini 

Sekitar usul Inggcris-A.S. 
Seterusnja menteri luar negeri 

Iran, Hossein Fatemi, mengumum 
kan bahwa  A.S: memberi tahu 
bersedia membeli minjak Iran 
jpaling sedikit seharga $ 100.000. 
000. djika Iran menerima baik sa 
lah satu dari 2 usul Inggeris me- 
ngenai pembajaran penggantian 
hak2 Inggeris atas perindustrian 
minjak, jang telah dinasionalisasi- 
kan oleh Iran. 

Seperti telah diwartakan harian 
setengah resmi ,,Bakhtar Emrouz” 
imengatakan bahwa usul Inggeris- 

» Amerika, jang baru, tentang pe- 
'njelesaian pertikaian nasionalisasi 
perindustrian minjak Iran, ialah 
tidak memuaskan. 

Demonstrasi hari Interna- 
sional melawan kolonialis- 
me di Teheran. 

Diwartakan djuga, bahwa pada 
#tanggal 21 Februari jbl. berkena- 
pan dengan Hari Internasional per- 
«djoangan menentang kolonialisme 
“di Teheran telah diadakan demon- 

PARLEMEN IRAN pada hari Senen telah mengadakan sidang 
istimewa untuk membitjarakan perselisihan paham antara perdana 
menteri Iran, Mohammad Mossadeg, dan Shah Iran. Mossadeg telah 
menolak untuk menjetudjui anggaran belandja sebesar $ 1.800.000 
bagi keperluan istana Shah. Menurut sumber2, jang dapat mengeta- 

dengan pengunduran diri, djika 
anggota2 kabinet Shah tidak menghentikan mengadakan sekongke- 
lan2 dan anggota2 madjelis rendah Iran dari pihak oposisi tidak 
berenti dengan menjukarkan keadaan baginja. Mossadeg mengata- 

ia akan mengadakan pidato radio 
untuk menjerukan bantuan rakjat. 

Surat2 selebaran telah dibagi2- 
kan dalam mana diserukan  su- 
paja melawan imperialisme Ing- 
gerisdan A.S., jang mempertahan 
kan diri di Timur Dekat dan Ti- 
mur Tengah. Dalam  selebaran2 
itu djuga diserukan pengusiran 
militer2 A.S. dan penasehat2 lain 
dari Iran dan penghapusan pelak- 
sanaan program Fasal-4 Truman, 
jang dipakai oleh ,,kaum imperia- 
lis A.S.” untuk mengganti kedudu 
kan kongsi AIOC di Iran. 

Menurut  harian2 Iran maka 
polisi telah membubarkan rapat2 
dan demonstrasi2 bertalian de- 
ngan hari internasional tsb. 

Lebih dari 100 pemuda, dian- 
taranja beberapa wanita, telah di- 
tahan di Teheran. Harian2 ,,Kei- 
han” dan ,.Dad” mewartakan bah 
wa beberapa orang diantara me- 
reka jang ditahan itu mungkin 
akan dibawa ke.pulau Kharg di 
Teluk Iran diraana ditahan sudah 
para mahasiswa dan pemuda Iran 
lainnja, jang diusir dari Teheran   Istrasi, jang dilakukan terutama 

soleh para mahasiswa dan pela- 
 djar. 

berdasarkan undang2 darurat, jg. 
| telah diadakan oleh perdana men 
teri Mossadeg. (Fass). 
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Ikan: Bersikap 
Kaviaar Untuk Mossadegh 

Van Blankenstein — Chas ,,Suara Merdeka”) 

negeri 

Harus diakui, bahwa segala-gala- |- 

NN 1 

tjapai titik penjelesaiannja, maka | 
Inggeris dan Amerika harus in- 
sjaf bahwa utjapan Nadjib itu se- 
bagai desakan untuk mempertje- 
pat penarikan 
dari Terusan Suez itu. Djika Me- 
sir dapat dimasukkan dalam su- 
sunan pertahanan Timur Tengah, 
maka ini berarti penambahan ke- 
kuatan jang besar sekali dipihak 
negeri2 Barat. i 
ingat, bahwa Israel pada bela- 
kangan ini akan menjandarkan di 
rinja kepada mereka, karena per- 
petjahan jang terdjadi antara Is- 
rael dan Rusia. OR 

Sementara itu Pakistan telah me- 
njatakan, bahwa hanja dengan ber- 
sandar pada negeri-negeri Barat da 
pat diselamatkan keadaan negeri 
mereka. Ini berarti, bahwa mereka 
sedia turut dalam pertahanan Ti- 
mur Tengah. Pernjataan ini meru- 
pakan suatu penjimpangan dari poli 
tik netral mereka. India tidak me- 
njetudjui sikap Pakistan itu, dan be 
berapa orang-orang politik terkenal 
di India mengantjam akan memu- 
tuskan segenap kerdja sama dengan 
Pakistan. Tapi Nehru rupanja tidak 
'akan lekas mengambil tindakan jg 
sematjam itu. 

Dengan demikian, maka Pakistan 
merupakan tiang dibagian timur jg 
mendjadi pegangan susunan perta- 
hanan Timur Tengah jg sedang di 
bangunkan itu. $ 

Bagaimana keadaan di Iran? 

Pada waktu sekarang ini ada 
nampak ketenangan dalam hubu- 
agan antara Iran dan Inggeris. 
Berita2 jang terachir menjatakan 
kemungkinan, bahwa Mossadek 
dengan bantuan Amerika ssedia 
mengachiri perselisihan dengan 
Inggeris menurut suatu tjara jang 
ditetapkan bersama... 

Sementara itu di Iran ada tim- 
bul suatu persoalan konsesi jang 
baru, jang meskipun menarik per 
hatian tidak begitu penting keli- 
hatannia. 

Pihak Rusia sedjak tahun 1867 
mendapat konsesi penangkapan 
ikan didaerah Iran dilautan Kas- 
pia. Ikan itu sangat digemari Ru- 
sia karena telornja, jakni ,,ka- 
viaar” Rusia jang terkenal. Kon- 
sesi penangkapan itu berachir pa- 

|da tahun 1952 dan Mossadek te- 
lah-menjatakan tak akan memper 
baharui konsesi tersebut, sesuai 
dengan prinsiep2 nasionalisasi. 

Kaviaar itu memang sangat ma- 
halnja — kira2 150 gulden buat 
satu kilo di Nederland — tapi so- 
alnja tentu tidak dapat disamakan 
dengan konsesi minjak. 

Hasil2 setahun ialah 110 ton. Pi- 
hak Rusia membelinja dari perusa 
haan Rusia-Iran menurut harga jg 
ditetapkannja: sendiri. 

Tapi Iran tidak dapat bagian jg 
selajaknja dari keuntungan jg diper- 
oleh. Satu dan lain telah menjebab- 
kan, bahwa Mossadek memutuskan 
tak akan memperpandjang konsesi 
itu. 

Soalnja tidak dramatis. Rusia ti- 
dak. mendjadi marah. Permintaan- 
nja supaja konsesi itu diperpan- 
djang ditolak. Perbedaan prinsipteel 
dengan perselisihan minjak ialah, 
bahwa dalam soal kaviar ini, kon- 
sesi itu telah habis. Tak ada milik 
jg disita tidak pada waktunja. | 

Rebutan 

9 Kutub Sit 
Antara Inggris-Chili- 

Argentina 
MENTERI LUAR negeri Ing- 

gris, Anthony Eden, pada hari 
Senen menerangkan di Madielis 
Rendah, bahwa Inggris telah me 
nolak usul2 balasan jang diadju- 
kan oleh Argentina dan Chili me 
ngenai ikaian tentang daerah 
Kutub Selatan. Eden menjatakan, 
bahwa Inggris telah berulang2 me 
nawarkan, supaja pertikaian tsb. 
diadjukan kepada Mahkamah In- 
ternasional di Den Haag, akan te 
tapi sajang sekali, bahwa kedua 
negeri tsb. telah menolak tawaran 
tersebut. Selandjutnja dikatakan, 
bahwa Argentina dan Chili telah 
mengadjukan saran2 pembalasan, 
supaja masalah tsb. diselesaikan 
berdasarkan perdjandjian Rio de 
Janeiro tahun 1947. Inggris telah 
menolak saran ini, demikian 
Eden. 

Achirnja Eden menerangkan, bhw 
Inggris baru2 ini telah memerintah 
kan untuk membongkar 2 buah ba- 
ngun2an jg didirikan oleh kedua ne 
geri tsb. dipangkalan Inggris Port 
Foster dipulau Deception dan me- 
nangkap 2 orang Argentina jg ada 
disitu, jg kemudian dikirimkan kem 
bali kenegerinja. Dikatakan pula, ba 
hwa pemerintah Inggris telah pula 
menjampaikan protes kepada peme- 
rintah2 Argentina dan Chili, Se- 
mentara itu dikabarkan dari Santia- 
go, bahwa pembesar2 dari kemen- 
terian2 luar negeri Argentina dan 
Chili pada hari Senen telah bera- 
pat di Valparaiso untuk membitia- 
rakan djawaban ig akan disampai- 
kan kepada Inggris berkenaan dgn. 
statement Eden tsb. 

Dalam pada itu belum diketahui. 
apakah djawaban itu akan berups 
suatu - nota-gabungan  Argentina/ 
Chili ataukah masing2 pemerintah 
akan menjampaikannja sendiri2. 

kan-pasukan PBB di Timur Djauh 
djenderal Mark Clark mungkin sc- 
gera. akan 'mengundjungi Pilipina. 

demikian diumumkan oleh koman- 
dan angkatan udara Amerika Seri 
kat di Timur Djauh djenderal O.P, 
Weyland. Pada waktu ini Weyland 
sedang berkonperensi dengan para 
pembesar pertahanan Pilipina di 
Manila. Menteri pertahanan Pilipina 
Ramon Magsaysay dalam konperen- 
itu kabarnja memberi tahukan ke- 
pada Weyland, bahwa ia akan me- 

langsungkan niatnja dahulu untuk 

  

tentara  Inggeris | 

Lebih2 djika di- | 

'halang2i perundingan2 gentjatan t 

Neta” 

   

Pada hari Senen digedun, 
tjara' pembukaan perund 
dan Indonesia. Gambar: Mi . Kurt 

utjapkan pidao sambutan, (A, 
AT OT aa 

  

   
      

  

en Et 
.| nesia-Djerman 

avasche Bank Djakarta telah dilakukan “upa- 
Uya 

     

igangan . antara delegasi -Djerman 
ne (ketua) delegasi Djerman meng- 
Susanto ketua delegasi Indonesia 

  

   

japkan pidato (B) 
  

Dan Kini Menggabung: 
Kata 

Front Kaesong 
128 Tank Amerika Di- 

hantjurkan Utara 
KETUA delegasi gentjatan sen 

djata Utara djenderal Nam II pa- 
da hari Senin menuduh bahwa pe- 
uh militer PBB telah mene- 
waskan 39 orang tawanan 
Serikat dan melukai 157 Tw 
Serikat lainnja dalam 9 serangan 
jang dilakukan terhadap kamp2 
.tawanan perang Utara, sedjak per 
mulaan perundingan2 gentj 
sendjata di Korea. Tuduhan Nam 
H itu termaktub dalam surat js. 
disampaikan kepada ketua delega- 
si gentjatan sendjata PBB, djende- 
ral William Harrison, dengan per- 
antaraan opsir penghubung - PBB 
di Panmunjom. Dalam suratnja 
djenderal Nam Il tidak menjebut2 
permintaan djenderal Mark Clark 
mengenai pertukaran tawanan2 
perang jang sakit dan luka2. Djen 
Geral Nam Il selandjutnja menu- 
duh bahwa Komando PBB kini te 
lah mempergiat pemboman j 
sewenang2 terhadap kota2 dan 
bangunan2 bukan militer di Ko- 
rea dengan maksud untuk meng- 

sendjata. . 
Sementara itu Satuan Artileri da- 

ri Pasukan2 Sukarela Tionghoa jg 
ditempatkan di medan pertempuran 
Kaesong telah menghantjurkan 128 
buah tank dan merusak 111 tank 
lainnja selama 2i bulan hingga 
achir bulan Desember 1952 jl. 
Djumlah tank2 jg dirusak serta di 
hantjurkan itu adalah lebih banjak 

tdari 3 bataljon tank Amerika atau 
11 kompi tank. Dalam satu hari sa- 
tuan tsb. pernah menghantjurkan 7 
tank lawan. Dalam operasinja sela- 
ma 5 hari bulan Oktober jl., satuan 
tsb. menghantjurkan 25 tank lawan 
dan dengan bekerdja bersama2 dgn. 
infanteri telah menimbulkan korban 
sebanjak 2.300 orang dipihak lawan. 
Di bulan Djanuari 1953 satuan tsb. 
telah menghantjurkan atau merusak 
lagi 13 tank. 

  

16 SETASIUN TRAKTOR UN- 
TUK PEMBANGUNAN PER- 
TANIAN KOLEKTIF Di 

TIONGKOK. 
Menurut NCNA, dalam tahun 

- 

-demikian 

  ini diberbagai-bagai tempat di 
Tiongkok akan dirikan 10 buah se 
tasiun traktor untuk keperluan 
pembangunan pertanian. Dikata- 
kan, bahwa rombongan pertama 
dari kader2 jang akan mengemu- 
dikan setasiun2 traktor itu kini 
telah mengachiri latihannja, dan 
telah dikirim ketempat-tempat pe- 
kerdjaannja jang baru. 

Pendirian setasiun2 traktor ter- 
sebut adalah menurut rentjana 
pembangunan perusahaan2 perta- 
nian kolektif. : 

Perwakilan 

Inggris 
Tetap Ada Di RRT 
Maupun.Taiwan | 

Inggris tetap mempunjai konsidat 
di Shanghai (RRT) dan di Taiwan, 
sedangkan di Peking ada kuasa usa: 
ha Inggris, demikian diterangkan 
dalam “madielis rendah oleh  Antho- 
ny Nutting atas nama pemerintah 
Inggris. Keterangan itu diberikan 
atas pertanjaan “anggota Eric Joki 
son (Buruh). Selandjutnja dikatakan 
oleh Nutting, bahwa kuasa usaha 
Inggris di Peking belum pernah di 
terima oleh menteri luar negeri 
RRT, tetapi pernah mengadakan   

Pada Gerilja?2 KMT — 
PRA fa Taipeh 
RRT Sudah Melatih Pasukan2 Pajung Wanita 

KEMENTERIAN pertahanan Tiongkok Kuomintang mengu- 
mumkan pada hari Senen bahwa gerilja Ku 
Djum'at telah mengadakan serangan terhadap daerah Yungchia Pi- 
lien dipantai propinsi Chekiang sebelah Selatan. Menurut pengumu- 

pada hari 

man itu gerilja Kuomintang telah berhasil meledakkan 5 buah gu- 
dang penuh dengan beras sebelum mengundurkan diri kembali ke 
markasnja didaerah pegunungan. Pilien terletak 30 mil sebelah Uta- 
ra Hangchow, ibu kota propinsi Chekiang. Djuga diumumkan bah- 

wa dalam bulan jl. suatu bataljon milisi RRT telah memberontak 
dan kemudian menggabungkan diri dengan gerilja Kuomintang. 

Seterusnja Pemerintah Taiwan ha- 
ri Senen mengumumkan ditiadakan- 
nja perdjandjian persahabatan dan 
persekutuan Kuomintang — Sovjet 
Uni jg ditanda-tangani di Moskou 
tanggal 14 Agustus 1945. Putusan 
untuk mentiadakan perdjandjian itu 
telah diambil hari Senen oleh kabi- 
net Kuomintang. P 
lebih dulu sudah dibatalkan oleh 
RRT dan Sovjet Uni. Pada tanggal 
14 Pebruari 1950 Sovjet Uni telah 
menanda-tangani suatu perdjandjian 
dengan RRT dan berbagai protokol 
ig bersangkutan dengan itu jg mem 
batalkan perdjandjian antara Sovjet 
Uni dan Kuomintang dari tanggal 
14 Agustus 1945 tsb. 

Wanita RRY ikut djuga 
dalam pajung. 

Sementara itu menurut NCNA Pe 
king, wanita RRT kini merupakan 
suatu kekuatan dalam produksi in- 
dustri dan pertanian: nasional. Ka- 
um wanita bekerdja djuga ' sebagai 
penerbang2 dan serdadu2 -pajung, 

diterangkan oleh Shih 
Liang, menteri kehakiman, jg ada 
seorang wanita. Dikatakan, bahwa 
lebih banjak orang wanita di RRY 
kini telah  bekerdja dalam industri 

berat dan ringan, dalam pertahanan 
jang |dan pembangunan -nasional, mitsal- 

nja sebagai penerbang? dan “serda- 
du2 pajung..- Banjak kaum - wanita 
kini memangku  djabatan2 jg ber- 
tanggung djawab dalam  pemerinta- 
han dan sel : 
Tionghoa. seka 

  

     
    
karang telah. mendjadi 

suatu kekuatan besar dalam  gera- 
kan wanita internasional jg memper 
djoangkan perdamaian dunia, demi- 
kian menteri Shih Liang. 

1g 4 

Kemenakan Fa- 
rouk Chianat 

Dalam Peperangan Di 
Palestina 

DJENDERAL Fuad Sadek ig 
memegann, mempan pesakan2 
na Pan hari Senen sah 
taka imuka pengadilan, 
akibat pengchianatan dari fihak 
istana radja, maka pasukan2-nja 
dalam tahun 1948-1 menderi 

  

ta kekalahan terhadap kaum Jahu 

dalam penentara De Manga pe' ni m 

makna & Sta Neta 
Dienderal Sadek dipanggil seba 
gai saksi dalam perkara pangeran 
Abbas Halim seorang kermrenakan 
bekas radja Farouk, jg dituduh 
telah m al (sendjata2 rusak 
kepada tentara Mesir. 
Dengan djalan demikian ia kata- 

nja mendapat keuntungan sebesar 
$ 379.440, wang mana diambil dari 
fonds2 negara. Pada waktu itu ja 

Swiss ,.Oerlikon”. Djenderal Sadek 
menerangkan bahwa ia telat: mem- 

djata2 buruk itu kepada  marsekal 
Mohamad Haidar, jg waktu itu men 
djabat panglima besar tentara dan 
menteri pertahanan, : tetapi bahwa 
laporan2 itu dikesampingkan, kare- 
na marsekal dan lain?nja takut 
oleh pembesar2 atasan (Istana). Ki- 
ni penuntutan dikemukakan oleh 
djenderal Nadjib jg melihat sendiri 
anak buahnja tewas dalam pertem- 
puran2 akibat persendjataan -ig bu- 
ruk itu. Pengaduan jg diadjukan da 
lam tahun 1951 dizaman pemerinta- 
han Farouk telah didep. 

  

SIARAN LEGESI SOVJET 
DISITA PEMBESAR2 MESIR 
Pembesar2- Mesir: telah mensita sia 

ran dalam bahasa Arab, jang dike 
luarkan oleh Legasi Sovjet di Kairo, 
demikian, didapat kabar di Kaito pa 
da hari Minggu. Tindakan ini ialah 
pensitaan jang ke-3 kali dalam wak   pembitjaraan dengan wakilnja. 

lam waktu singkat. Djenderal Wey- 
land menerangkan bahwa  kemam- 
puan Pilipina untuk mendjadi ben- 
teng anti-komunisme kini sedang di 
peladjari dengan seksama. Weyland 
tiba dari. Tokio Minggu malam 
dan “ia telah bertemu dengan 
menteri pertahanan  Magsaysay scr- 
ta pembesar2 militer lainja untuk 
mendapat keterangan tentang masa- 
lah Huk. 

Para pembesar pertahanan Pili 
pina dalam pada itu menegaskan 

tu 8 bulan 'dari Siaran Sovjet tsb. 

kepada Weyland perlunja pelaksa 
naan dengan segera rogram per 
tahanan Bersama fatal jang Iu 
ngenai pesawat2 21 serta pembua 
tan delapan bua lapangan ter- 
bang baru. Menurut rentjana djen 
deral Weyland akan bertolak Se 
nen malam ke Okinawa, 

Dari Tokio AFP mengabarkan 
lebih djauh bahwa menurut kala 
agan2 jang berdekatan dengan in 
spektur aa pasukan2 ber 
sendjata Perantjis Marsekal Al- 

bertindak selaku agen sebuah firma 

buat 28 buah laporan tentang sen- | 

Perdjandjian itu 4 

kaum wanita t 

| mempunjai gedung 

(Oleh : Pembantu 

—.. TIMBULNJA penjakit 
pat di Indonesia teurtama 
|antara lain di Djakarta, Bandung, 

.|pula di Malang dan Solo — telah mendapat 
menggerakkan wanita2 Solo untuk segera bertindak menolong na 
sib mereka itu. Angka2 jg pasti mengenai djumlah anak2 jang ter 
kena ,,kinderverlamming” itu kini 

iketerangan para dokter di Solo, 
| dapat anak2 jang terkena penjakit 
mudian mendjadi lajuh (lumpuh). 

Suatu hal jang“sangat menarik 
para wanita itu jalah, bahwa ke 
banjakan diantara anak2 itu — 
'karena tjatjad pada tubuhnja itu 
|— kemudian tidak disekotahkan 
oleh orang tuanja, sehingga dgn 
demikian anak2 jang telah men 
derita tjatjad pada tubuhnja itu, 
nantinja akan terlantar pula nasib 
nja berhubung mereka tidak akan 
dapat berguna bagi masjarakat. 
Padahal mereka itu umumnja 
mempunjai otak jang baik seperti 
|anak2 lainnja, jang dapat berkem 
bang dengan seluas2-nja asalkan 
kepada mereka djuga diberi ke- 
sempatan jang tjukup. Perhatian 
jang besar terhadap masalah itu 
terutama telah digerakkan oleh 
Dr. Suharso Supervisor Rehabi!i- 
tatie Centrum Surakarta, jg ber 
ikali2 telah berbitjara didepan or 
ganisasi2 wanita di Solo untuk 
mengemukakan masalah itu dan 
untuk menarik perhatian para wa 
nita terhadap masalah tsb. Andju 
ran2 itu telah disertai pula ke- 
sanggupan, bahwa Dr. Suharso 
sendiri sanggup memberikan tena 
ganja dilapang pertolongan . me- 
disch bagi anak2 itu. 

“ 

Jajasan Pemeliharaan 
Anak2 Tjatjad. 

Demikianlah kini di Solo telah 
didirikan Jajasan Pemeliharaan 
Anak2 Tjatjad jang diusahakan 
oleh para wanita di Solo, jang 
bermaksud akan memperhatikan 
anak2 tjatjad itu. Jajasan tersebut 
didirikan atas dasar kepertjajaan 
bahwa tiap2 manusia mempunjai 
hak untuk . memperkembangkan 
pribadinja, sedang maksud dan 
tudjuannja jalah: 1. memelihara 
anak2 jang menderita tjatjad tu- 
buh, dalam arti kata seluas2-nia, 
2. dengan perkataan ,,anak jang 
menderita tjatjad tubuh”  diarti- 
kan: anak2 dibawah umur 14 ta 
hun jang menderita tjatjad pada 
tubuhnja, ketjuali tjatjad buta, 
tjatjad tuli, tjatjad dungu dan tja 
tjad ingatan, 3. dengan perkataan 
memelihara” diartikan: memberi 
pertolongan dalam hal kesehatan, 
pendidikan, dan sosial, untuk me 
njiapkan anak? tjatjad agar kemu 
dian dapat hidup sebagai anggau 
ta masjarakat jang berguna (reha 
bilitatie), dan 4. membantu Peme 
rintah dalam usahanja kearah ter 
tjapainja kesedjahteraan anak2. 

Balai Pemeliharaan. bagi 
Anak2 Tjatjad. 

Untuk mentjapai maksud dan 
tudjuan tsb. oleh jajasan akan di 
adakan usaha2 diantaranja: 

1. mengadakan penerangan2 ke 
pada umum tentang pentingnja 
memelihara anak? tjatjad tsb.: 2. 
berusaha - mengadakan pendafta- 
ran anak2 tjatjad untuk seluruh 
Indonesia: 3. mendirikan BALAI2 
PEMELIHARAAN BAGI 
ANAK2 TJATJAD (Rehahilitatie 
Centra) didalam mana kepada 
anak2 tjatjad tadi dapat diberikan 
pertolongan2 iang mengenai tu 
buhnja, pendidikannja dan keada 
an sosialnja, 4. mendirikan con- 
sultatie2 bureau melulu untuk 
anak2 jatjad. 5. berusaha untuk 
mentiarikan lapangan hidup jang 
lajak bagi anak2 tjatjad setelah 
mendapat ertolongan didalam 
Balai Pemeliharaan anak2 tjatjad, 
6. mengadakan perhubungan dan 
kerdjasama dengan perkumvulan2 
atau hadan2 lain. didalam mau- 
pun diluar negeri. jang mempu 
njai azas dan tudiuan sama don 
jajasan tsb., dan 7. lain2 usaha 
jang tidak menjalahi dasar, mak 
sud dan tudjuan jajasan. 

Pendaftaran anak-anak 
tjatjad. 

“Oleh jajasan tsb. kini telah mu 
lai diadakan pendaftaran bagi 
anak2 tjatjad jang membutuhkan 
perawatan itu. Hingga kini telah 
terdaftar 8 orang anak, diantara 
nja dari Djember, Surabaja, Te- 
gal, Temanggung, Solo dsb. Dju 
ga telah diterima surat? dari ber 
bagai tempat di Indonesia jang 
menanjakan segala sesuatu ' me 
ngenai akan didirikannja Balai 
Pemeliharaan  Anak2 Tjatjad itu. 

mulai menerima anak2 
itu, untuk dipelihara selandjutnja. 

Berhubung jajasan kini belum 
jang tjotjok 

untuk keperluan Balai Pemelihara 
an itu, oleh Pengurus Rehabilita- 
tie Centrum Surakarta dipindjam 
kan sebuah zaal dari R.C. jang 
untuk sementara dapat diperguna 
kan bagi keperluan itu. 

Sementara itu dikabarkan, bah   wa Dana Milik Mangkunegaran 
telah menjatakan kesediaannja pu 

Pilipina Sebagai Benteng Thd Komunisme 
PANGLIMA TERTINGGI pasu-menindjau medan perang Korea da- 

phonse Juin, tidak lama lagi se 
rombongan opsitr2 Amerika Seri 
kat, mungkin dengan disertai oleh 
opsir2 Korea Selatan akan me 
ngundjungi sekolah2 pendidikan 
tentara Vietnam di Indo-China. 
Kalangan2 tadi seterusnja mene- 
tangkan bahwa sedjumlah opsir2 
Perantjis dan Vietnam dalam hari 
hari. ini akan datang ke Korea, 
dimana mereka akan tinggal be 
berapa lama guna  mempeladjari 
tjara2 mendidik pasukan? Korea 

Selatan. 

skin derverlamming” dibeberapa 
sedjak achir perang dunia ke-II ini — 

Il Bataljon 1 Milisi injakan berumur a kebawah. 

RRT Memberontak 

Kini jajasan tsb. telah dapat pula ' 
tjatjad | 

» SLAra Merdeka)” 

tem 

Bangka dan achir2 ini terdapat 
perhatian dan telah 

belum didapat, karena kebanja- kan dari anak2 itu oleh orang tuanja hanja ditaruhkan didalam 
rumah sadja hingga tidak banjak orang jang tahu. Tetapi menurut 

ditempat itu sadja telah banjak ter 
itu, jang anggauta badannja ke- 
Anak2 jang terkena penjakit itu 

la untuk membantu usaha itu. 
Djuga Pemerintah Kota Besar Su 
takarta akan membantu sebaik2- 
nja kepada usaha tsb. 

Berhubung dengan 
beaja jang dibutuhkan utk. usaha 
itu, oleh | Nj. Dr. Padmonegoro 
Ketua jajasan tsb., diserukan ke 
pada instansi2 jang bersangkutan 
dan kepada masjarakat umumnja, 
untuk memberikan sokongannja 
kepada usaha itu. 

Pemeliharaan anak2 tjatjad. 
Kepada anak2  tjatjad tersebut 

akan diberi pertolongan dalam hal 
kesehatannja dengan tjara: diberi la- 
tihan berdjalan, diberi latihan ber- 
olahraga jang disesuaikan dengan 
tjatjad badannja, diberi alat2 pengu- 
at kaki, diberi massage dan djika 
perlu ditolong dengan operasi dju- 
ga. 

Sedang anak2 itu tadi didalam 
pengobatan,  pendidikannjapun tidak 
dilupakan. Mereka akan diberi pen- 
didikan setjukupnja, agar kelak nu- 
sibnja tidak akan tergantung kepada 
belas kasihan orang lain, bahkan 
dapat mendjadi angauta masjarakat 
jang berguna. 

Sesuai dengan kebutuhan2 itu, ma- 
ka Balai Pemeliharaan Anak2 Tja- 
tjad jang akan didirikan oleh jajasan 
itu, membutuhkan ruangan jang tju- 
kup luas. - Menurut rentjana, Balai 
Pemeliharaan itu perlu mempunjai: 
sebuah asrama untuk anak2 itu, se- 
buah ruangan untuk latihan berdja- 
lan, gerak-badan dsb., sebuah ruang- 
an untuk massage, sebuah zwembad 
guna latihan, ruangan untuk pendi- 
dikan, ' dan mungkin djuga sebuah 
operasi-kamer, dil. 

Hingga kini jajasan tsb. belum 
mempunjai gedung jang ,,geschikt” 
untuk keperluan itu. 

Pengurus Jajasan. 

Pengurus Jajasan tersebut terdi 
ri dari: 

Ketua: Nj. Dr. Padmonegoro, 
Wakil Ketua: Nj. Soetjipto, Penu 
lis-I: Nj. Dr. Suharso, Penulis II: 
Nj. Gusti Djohan, Bendahari I: 
Nj. Sempu Sundaru, Bendahari II: 
Nj. Sahelani, Bagian Medisch: 
Dr. Soeharso, Bagian Pendidikan: 
Nj. Sugondo Notodisurjo, Bagian 
Sosial: Nj. Doeriat, Bagian Pene 
rangan: Nj. Soepardjo, Bagian 
Usaha: Nj. Kartono, Commissaris 
sen: Nj. Gondoatmodjo, Nj. De- 
ngah: Nj.. Hadisuharto, Nj. Ardji 
darmo, Nj. Surani dan Nj. Djo- 
noto. 

Sebagai Pelindung dari jajasan 
itu telah diangkat Walikota Sura 

banjaknja 

| Wanita Solo Bergerak 
Mendirikan Balai Pemeliharaan 

Anak? Tjatjad Tubuh 

  

14 Mesdjid 

Di Sanghai 
| Keadaan Kaum Mus- 
| limin Di RRT 

. SAJA MENEMUI orang Mus 
'lim di Tiongkok Baru” adalah ke 
pala suatu karangan dalam madja 
lah ,,People's China” penerbitan 
terachir, ditulis oleh Ibrahim Ja- 
lees, seorang wartawan, jang da 
tang mengundjungi RRT bersama 
sama delegasi Pakistan. Dalam ka 
rangan itu antara lain dikatakan, 
bahwa ketika ja hendak menudju 
Tiongkok beberapa orang sahabat 
nja telah minta supaja ia berusa 
ha menemui orang2 Muslim Ti- 
onghoa dan tjoba mengetahui, apa 
kah mereka memperoleh kebeba- 
san dalam melakukan agamanja. 

Seterusnja  Jalees  mentjeritakan 
tentang  pertemuannja dengan se- 
orang Muslim di Peking jg mem- 
buka warung. Menurut orang Islam 
Tionghoa ini jg bernama Mohamad 
Saud, dibawah pemerintahan RRT, 
kaum Muslim Tionghoa memper- 
oleh kemerdekaan sepenuh2nja dan 
diperlakukan sama seperti rakiat 
Tiongkok lainnja jg tidak memeluk 
agama Islam. 

' Jalees telah mengundiungi ru- 
mah2 makan Muslim dan mesdjid. 
Di Shanghai sadja ia telah melihat? 
14 mesdjid besar dan 3 sekolahan 

Islam untuk “kebutuhan 120.000 
orang Muslim di Shanghai. 
Karangan tadi diachiri dengan ka 

ta2 sebagai berikut: ,,Kini setelah 
kembali di negeri saja, bila saja 
mendengar propaganda jg mengata- 
kan, bahwa di Tiongkok tak terda- 
pat mesdjid atau orang Muslim, ma 
ka mesdjid di Peking jg besar lalu 
berbajang dalam pikiran saja.” 

(NCNA—Antara). 

Kearah Kesa- 

tuan Sosial 
Orang2 Tionghoa Di Ti- 

ibet Diandjurkan Kawin 

Menurut berita-berita jg diterima 
oleh ,,The Press Trust of India” da 
ri Kahtmandu, orang-orang Tiong- 
hwa, laki-laki dan perempuan, jg 
datang di Tibet bersama-sama tenta 
ra RRT, telah  diandjurkan untuk 
menikah dengan orang-orang Tibet 
dengan maksud untuk mentapai 

»kesatuan “sosiaP” antara Tibet dan 
Tiongkok. 

Berita-berita itu menjatakan, bah- 
wa. banjak diantara orang-orang 

Tionghwa jg datang di: Tibet ada- 
lah dikirimkan sebagai ,saluran2 
kebudajaan.” 

  

karta. 
Pendirian jajasan tsb. telah di 

siahkan oleh Wakil Notaris Gusti 
Djohan di Surakarta pada tang-   gal 17 Februari jl. 

  

Dengan menulis dalam eerste pei- 
soon, Hart -berkata: - Rusia- harus 
menghantjurkan Inggris dalam wak- 
tu singkat berhubung dengan kedu- 
dukannja 'jg sangat penting terpisah 
dari benua Eropah, sehingga tak 

dapat. dipergunakan sebagai pangka- 
lan oleh Amerika untuk melakukan 
serangan balasan dengan bom atom. 

Untuk melaksanakan serangan ini, 
kata Hart seterusnja: ,Saja telah 
mengambil putusan bahwa Rusia 
harus membangunkan - tentara pa- 
jung sebesar2nja. untuk didjatuhkan 
diatas Inggris, gerakan mana tidak 
mungkin dapat dilindungi oleh ang- 
katan lautnja”. Dalam Perang Du- 
nia II, kapten Hart melaporkan, ba- 
hwa Rusia ,,telah banjak ' mempu- 
njai tentara pajung jg baik latihan- 

nja dibandingkan dengan negeri ma 
napun djuga, tapi tidak tjukup mem 
punjai pesawat terbang untuk meng 
angkutnja.” Menurut taksirannja 
Rusia pada waktu ini mempunjai 8 
divisi serdadu pajung jg tjukup per- 
lengkapannja - untuk dipergunakan 
sebagai ,sendjata jg  menakdjub- 
dalam perang dunia III. 

Russia tahan menderita. 
Sekiranja Inggris ternjata mem 

berikan perlawanan ulet, maka 
Hart meramalkan Rusia akan 
mempergunakan bom atom, ,,atau 
serangan dengan bom kuman — 
oleh karena Inggris adalah daerah 
pulau maka bahajanja tidak sebe 
rapa bom kuman itu akan menim 

a dirinja pula. Djalan jang ter 
baik untuk ,,melenjapkan Inggris” 
ialah mendjadikan daerah itu tem 
pat jang tak bisa didiami manusia 
lagi — merobahnja mendjadi de- 
Set 

Ahli militer Inggris jakin bah 
wa Rusia pada mulanja - tidak 
akan mempergunakan bom atom 
supaja dia dapat meletakkan kesa 
lahan kepada Amerika Serikat se 
bagai jang mula2 sekali memper 
zjunakan bom atom. Masih berbi   jara dari sudut pandangan Rusia. 
Hart 

Inggris Digempur 
Paling Pertama 

Bila Sampai Petjah Perang: Russia 
Punja Paratroops Tjukup: Ramalan 

Strateeg Lindell Hart 
(Chusus ,,Suara Merdeka”) 

KAPTEN LINDELL HART. ahli strategi 
oleh Rusia sebagai ahli militer jang terpintar di Inggris” menurut 
bekas duta besar Sovjet di Inggris Ivan Maisky, menulis dalam pe- 
nerbitan terachir dari madjallah ,, United Nations 
Inggeris akan mendjadi sasaran besar jang pertama dari Rusia seki- 
ranja terdjadi peperangan antara blok Barat dengan blok Timur. 
Dengan mempergunakan dirinja memegang peranan sebagai se- 
orang marsekal Rus, Hart, kepada siapa marsekal2 Hitler membe- 
rikan pudjian atas tepatnja segala ramalan - ramalannja mengenai 
strategi Perang Dunia II, menguraikan detail lengkap mengenai ren 
tjana2 perang Sovjet dalam sebuah tulisan berkepala. ,,Djika saja 
mendjadi kepala Staf angkatan perang Sovjet”. 

jang dipandang 

World” bahwa 

kekuatan atom menguntungkan 
baginja ,,dan Inggris serta negara 
negara satelit Amerika lainnja ter 
letak sangat berdempet-dempet se 
hingga dapat dihantjurkan dengan 
mudah. Berkat berseraknja “letak 
nja perusahaan2 industri Rusia, 
serta penghidupan sederhana dan 
tidak begitu mewah dari rakjat 
Rusia, maka Rusia mungkin 10 
kali lebih tahan menderita sera 
ngan bom atom daripada musuh”. 

New York bisa dibom. 
Dalam perang tanding jg lama 

dengan “mempergunakan bom 
atom, maka sangatlah mengun- 
tungkan bagi Russia djika pada 
awal pertempuran itu melakukan 
serangan2 terhadap New York 
serta kota2 besar Amerika lain- 
nja. Semua kota2 itu masih da- 
lam djarak penerbangan pesawat 
pembom 'TUG-75 Russia. Tapi 
sebelum persediaan bom atom di 
tambah saja tidak setudju dengan 
pemakaian bom atom itu kesebe 
rang lautan Atlantik. Sebagian be 
sar dari bom itu harus disimpan 
untuk dipergunakan terhadap Ing 
gris atau negara2 Eropa, lainnja 
jang berkepala batu.” 

Andaikata dia mendjadi kepala 
Staf angkatan perang Rusia, Hart 
masih ,,tidak akan memberi nase 
hat untuk melakukan serangan. 
Adalah lebih' menguntungkan utk. 
melandjutkan ,,peperangan tersem 
bunji” jang sedang dilakukan, ig 
djuga disebut ,,perang dingin”. 
Sebagai seorang peradjurit Rus, 
Kapten Hart jakin, dia akan 
menginsafi benar pokok kebena- 
ran adjaran Lenin, jang telah di 
praktekkan dengan sangat tjerdik 
oleh Stalin, jaitu strategi jang ter 
baik dalam peperangan ialah me 
nunda segala operasi2 militer sam 
pai merosotnja moral musuhnja   

menganggap perimbangan ' 

sehingga kemungkinan untuk me 
lakukan serangan jang mematikan 
dengan mudah.” 
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Kabar Kota : | 

Saja Mau Dj 

  

    

INSPEKSI Nan ad aa Djawa Tengah menerangkan 
bahwa dalam tak 

wa Tengah ada 70 buz 
kursus tehnik 1 tahu 

   

  

11.000 orang, di S. T. 2.073 orang dan pada kursus tehnik 1 tahun Lk. 650 orang. : 
           

   

Gran 
    

Sema 
va Se ATA TA 

PENERANGAN 1. 
Seorang 'pentjinta Sir-pong ot: 

tjinta Semarangannja, bukan tjinta 
orangnja jang 10076 sudah dimiliki" 

den-aju Sir-pong sendiri), menggugat 
pada Sir-ponig.. mengapa. masjarakat: 
Indonesia umumnja lebih tahu ten 

  

     
     
    da tentang bandjir Atieh. Dengan ke 

lengkapan berlap D djir. Neder- 
land jang ngeri itu, maka..dengang 
mudah orang djuga mau membe- | disesuaikan 
rikan bantuannja. ten- 'Sebab apa t 
tang bandjir Atje Toe Bk kalah 
hebatnja kok sepi sadja? Mana usa 
ha2 penerangan jang terang kepada 
rakjat tentang bentjana ini? 

Sir-pong jang tjuming ngetong- 
krong di Semarang ini sebetulnja 
djuga sudah lama tunggu2 penerbi-| 
tan gambar2 Lukisan Indonesia” 
keluaran Kem. Penerangan jang me 
ngenai bandjir ini. Tapi kok ja adem” 
sadja, tidak keluar2. 

Orang2 jang djail bisa nanti bi- 
sik2: “Apakah politik penerangan 
Kem. Pen. djuga sudah seperti Seh- 
denbu dulu? Lha mbok ada kelapa- 
ran memuntjak terus  dengungkan' 

? suaranja: Alhamdullilah, Asia sudah 
dikembalikan pada bangsa Asia. 
Marilah kita bekerdjasama untuk ke 
makmuran rakjat seluruhnja......... A 

Tobat, tobaaaaaatttttt!!!!17 

PENERANGAN 
Ada seorang rekan Sir-pong jang 

mendjabat djadi ,,wartawan ambte- 
naar” alias wartawan jang digadijih 
menurut P.G.P. mengeluh pada- Sir- 
pong: ,.,Wah, gimana mas, saja per- 
tjuma kalau 'dapat' berita2 tentang 
perampokan pembunuhan dan peng 
gedoran. Tak boleh saja siarkan 
Jang boleh tjuma kabar? tentang ke 
madjuan, pembangunan dan pembe 
rantasim buta .huruf.” Sir-pong -de- 
ngar keluhan itu ,,wartawan-. ambte 
naar” kok ja kasihan bener. Maklum 
menurut kejakinannja,  menjiarkan 
kabar2 jang kurang baik dari kea- 
daan masjarakat kita “dianggapnja 
memberi penerangan jang kurang 
baik. 
Kembali Sir-pong ingat sama da- 

lil pekerdjaan barisan -propagahda 
Djepang Sendenbu: ,,Alhamdullilah, 
eta Makan em 2 

“ Dan dimasa itu rakjat pakai goni 
dan makan bekitjot! 

  

PASAR HASIL BUMI 
Pasar hasil bumi Semarang jang 

tertjatat oleh Du & Kolff pada 
tg. 24 Pebruari. 1953 sbb.: Kapok C 
kedjadian 975: Bidji kapok pendjual 
72,50 z.z. Oveip: Kopi Rob. Kam- 
pong GB pendjual 780: Rob. Ond. 
WIB pendjual,930: Palembang GB 
pendjual 780: Kedele pmi Djember 
pendjual 155 o.o., gendjah pendjual 
155, hitam pendjual 132,50: Gaplek 
pembeli 62,50: Djagung putih pem- 
beli 73, pendjual 80: Katjang glon- 
dong terpilih pendjual 242,05 o.o.: 
Osee tidak terpilih pendjual 265 n.o.3 
Osee terpilih kasar pendjual 285 n.o.: 
Katjang ' merah - pendjual — 130, 
hidjau  pendjual 175: Beras kre- 
tek “TC. pembeli 145 April/ Mei: 
Kretek TC tjeree pendjual 160 Ma- 
ret ex desa, Karung HC Green pen- 
djual 4,95. 

  

    SIARAN R.R.I. SEMARANG. 
Hari Rebw 252 : 
Djam. 17.00 Pembukaan: . 17.05 

Taman Kasuma:.17.390- Pengumuman 
dan BERITA DAERAH:.17.45..Ork 
Haw. The South Sea Crooners: 18.00 
Ruang C.P.R.A.D.: 18.15 Petang Ri. 
ang oleh O.K. Pantja Ragam Burung 
Kenari: 19.00 Tanda waktu — WAR : 
TA BERITA: 19.10 IBU KOTA 
HARI INI, 19,15 Siaran Penerangan 
19.30 Suara  Remadja mengantar 
lagu2. 20.00 SARI WARTA. BERI- 
TA: 20.05 SIARAN PEMERINTAH 
20.30 Pilihan, Pendengar:.21.00 BE 
RITA BAHASA .DJAWA: 21.15 
Langendrijan oleh Karawitan studio, 
2200 WARTA BERITA: BERITA 
OLAH RAGA: 22.15 Tindjauan 

erhatiannja terhadap sekolah2 tehnik hingga dengan 
jaknja permintaan murid2 baru jang akan beladjar di Sekolah2 

si. Djumlah Sekolah Tehnik ma di Dj 
h, sekolah Tehnik 10 buah dan 14 buah 

(| sadja didirikan, dan maksudnja" ia: | 
lah untuk "menghasilkan murid2 ig era ' 

15 'gedung'jang chusus. dapat 'diper- 

 djaan-pekerdjaan 

  

adi Tehniker 
» pemuda2 kita telah banjak 

djumlah murid2nja ' di S. T. Pp, 

Kursus tehnik 1 tahun ini baru 

  

anna aa DInJARI 
Seorang : 

2e MACHINIST JANG BERPENGALAMAN 

  

untuk | 
Pabrik Gula ,,GEMPOL” dekat Tjirebon 

1   | telah mendapat “didikan praktek ber-' 
“dasarkan systeem baru jakni 'systeem 
»Eindhoven dan Sibrer”. Adapun: 
|murid2 kursus tehnik Ll tahun ter- 

keatas,.jang tidak menganggur atau: 
keluaran S.R. jang umurnja sudah 
|meliwati batas untuk Sekolah Lan-): 
'djutan Pertama atau Sekolah Me- 
nengah Pertama. ..... 
Djumlah guru pada S.T.P, : Jake Ii 

600 orang, pada S.T. kira2 300/ 

    

   TU itu, ma 

ikini masih tetap dialami adalah ke- 
kurangan gedung? sekolah. Dari se- 

kian banjaknja S.T.P, itu baru 'ada 

gunakan untuk situ dan S.T. hanja 
10 buah, sedangkan sekolah lainnja 
ditempatkan dalam rumah biasa jg. 
disewa dari penduduk. $ 

Berhubung : dengan adanja peng- 
hematan' keuangan negara, maka 
untuk mengatasi. kesukaran2 “isb., 
oleh inspeksi sekolah Djawa Tengah: 
akan dimadjukan. usul 

paja diperkenankan 
dung-gedung sekolah 
sekolah itu sendiri, 

usahakan pula 

jang 
oleh murid2 tsb. 

pat diperoleh uang. 

PERUSAHAAN NASIONAL, 
DJAWA TENGAH. 

  

Semarang didapat kabar, bahwa. da- 

usahaan: Kulit di Magelang akan di- 

rintah telah mengeluarkan uang 
Rp. 2.000.000,—. Induk Perusahaan 
kulit ini akan membimbing perusa- 
haan2 kulit ketjil2 jang ada di Ma- 
gelang dan -mempunjai hasrat .na- 
sional. Apabila kelak: 'perusahaan2 
ketjil ini dapat kemadjuan, kemudi- 
an Induk Perusahaan ini akan di- 
serahkan kepada mereka. 

Djawatan Perindustrian - Djawa 
Tengah senantiasa telah berusaha 
untuk mendapatkan bahan2, seperti- 
nja mesin2 dsb.-nja pula untuk ke- 
perluan : perindustrian  ketjil2. : Sela- 
ma th. 1952 oleh Djwt. Perindustri- 
an-Djawa Tengah telah didirikan 
SUNIT” di Semarang dengan beaja 
Rp. 2.500.000,—:. dan « Perusahaan 
Pajung di Djuwiring (Klaten) deng- 
an beaja Rp.4.000.000,—. 

  

HARGA BUKU2 NAIK??? 
Daftar. buku2 dibawah iri kami 
TURUNKAN 1076 dari harga2 
resmi hingga 5.Maart '53 untuk 
meringankan Peladjar2 jang akan 
Udjian. Pergunakanlah sebaik2nja. 

Karangan August Sunario: ,,Lati- 
han Berhitung a Rp. 7,50. Latihan 
Bahasa Indonesia a Rp. 7,50. La- 
tihan Sedjarah a Rp. 6,50. Lati- 
han Ilmu Bumi Rp. 6:50”.- 
Karangan Tarjono: ,,Ilmu Alam 
1-2-3-4 a Rp. 4. So'al2 dan Dja- 
waban Ilmu Alam Rp. 3,50. Ilmu 
Alam -Yanja-Djawab “Rp. 4.50) 
So'al2. Udjian Ilmu Ukur untuk ! 
SMP: Rp. 2:75. #11 
Buku2 jang distensil, sanget di- 
perlukan oleh SMP-SGB-STP. dil: : 
Aldjabar 1-2-3 a Rp. 6,50 Ilmu | 
Ukur I Rp. 4 ke: II Rp. 5 ke: HI 
Rp. 6,50. Sari Peladjaran Tata ' 
Bah: Ind. Unt. SMP. KL 1: 
Rp. 3,— KI. 2 Rp. 4,75-Pedoman 
Bah. Kita I Rp. 5. Mlaju Umum | 
I-N-IH dengan Kuntjinja. 
Karangan sdr. Soemarno Guru 
SMP. Madiun:” Aldjabar 1-2-3 

ja Rp. 9. Karangan Seehardjo Gu- | 
ru SMP. Madiun:” Tanja-Djawab : 
Ilmu Alam 3A Rp: 6-3B:Rp. 9. 
Djuga semua buku2 dari Econo- 
mie dan Budi Pustaka Bandung, 
semua buku2 dari Medan. $ 
Karangan Umar . Singgih Guru. 
SMP: Jogja?” Ilmu Manusia 
Rp. 2-Ilmu Hewan Rp. 2,50- 
Tumbuh2an ke: I Rp. 1,25 ke: 3 
Rp. 1,50. Jang ke:-1-2-3 djadi 1 
buku Rp. 4,25 - 555. Pertanjakan 
Berdjawab I Rp. 4,50 ke: II 
Rp. 3,50. : 
Buku2 itu selama sediakan ada. 

Toko ,,ANA” 

  
  atjara esok hari, 22.20 Langendri- 

jan, 23.00 Tutup. , 
4 

pada 

  Tina Ly 

BODJONGINo25 
    

   
— Barangkali register ini dapat 

mendjadi petumdjuk, mengapa ba- 

akan: hotel | tahun jang lalu. njak orang tertarik 
tua di ,,Kota Hantu” ini?, demi- 
kian pikir Roy. 

4 Wong #nskdd 

  

MAMPIR dan BERBELANDJALAH 

Toko ,HTEN” & Co. 

  

PATI. 

  

maroy 

diri dari pemuda? umur 16 tahun tah 

orang, sedangkan mereka ini seba- | 
|gian .ketjil. adalah keluaran Sekolah | 

FK.W.S. dizaman Belanda,, — Untuk | 
at pengetahuan para gu- |' 

a diadakan kursus? jang |: 
1, dengan rentjana pela- |! 
jaran sekarang ini. Kesulitan? jang | 

  

Pelamar-pelamar dengan pengalaman luas dalam Lapangan 
Electrotechnisch lebih diutatmakan. an : 

. Surat-surat lamaran dengan disertai keterangan jang lengkap , 

N. V. Internationale Crediet en   
Atdeeling: asam 

  

     

perihal pendidikan, praktijk, dil, dialamatkan kepada : 1 | 

Handels-Vereeniging »Rotterdam”s| 

      

  

    

  KOLURIET 

    
   

Inilah kaleng 
jang berisikan 

cacao jang terbai 

  

  Cultuur- & Industricele Belangan, Postbox No. 711 
Djakarta - Kota. - 

4 

| 

  

   
ANGGUR KOLESOM DAN 

  

  

  kepada ke-l' 

DIDJUWAL LEKAS 
1 Rumah besar, pekarangan luas, | 
1/2 papan 1/2 batu. 4 km: tidur, | 
Iikm. mandi, 1 w.c. lantas bisa 
pakai, di sekitar Seteran' Telo- 
goredjo. Keterangan: 

WASSERI ,A S 1 A" 
Pontjot No. 3 Semrang 

Sekarang dan “selama-lamanja 

| Baru, dengan tiap kali minum 
''DIAMU SORGA 

  menterian P.P. dan. K. Djakarta, su- | 
membuat. .gesli “ 
  oleh murid?! 

mengusahakan |: 
pembikinan alat2 sendiri dan meng-! 

supaja buah peker-|: 
dihasilkan | 

supaja dapat -di- |: 
djual sehingga dengan demikian da- | 

  

Advertentie dalem 

Suara Merdeka 
Istri dan Penganten Baru. 

  

    

A33   Dari kalangan jang berdekatan di!' 

lam bulan 'Djuni. 1953, Induk Per-| 

resmikan. Untuk maksud..ini Peme-! 

- Bh. MO Ear TRI 
Ha Wi INN Ka 

| ale, 
| Tak ada obat jang 
| lebih baik daripada 

| 

| 
f 

| 
|. BINI NINSTN 

| Mel 
Dirumah obat & Toko? | | 

    
judan 141, 

Ii Giringan 28,   
    man 15, Pasar Nongko 125. 

me Dental |! MAKE SUNGGUH POLA 
PENGANTEN BARU 

|| Njonja dapat memperindah diri 3 PA eh , d 173 3 : 1 Nona as Sipkan Ho periga 
Djamu ini "membawa kebahagia- 

didalamnja. Djamu ini teristime 
wa untuk kaum wanita — Kaum 

1 doos Rp. 15.— 

Ba Ana 

  

Toko Pedamaran 90, Telp. 900, |: 
Semarang. Agen2 Surakarta: Tjo 

Pasar Nusukan 4, 
Widuran 67, . Pasar Kliwon 142, 

an Dj. Slamet Riadi 
:1394, Gading Kidul 170, . Ngape- 

ANGOUR WANITA TJAP 
GARUDA BOLA DUNIA 

TERPISA DARI RUMAH TANGGA 

KERENA KALAU SWAMI ISTRI 

   
Net MN an, 'kerna seluruh ketjantikan! 
Ms tubuh Nan selalu tinggal se BL 

1 d|sar, muda dan tjantik, berkat 

Pesangjak bahan2 pilihan jang terkandung 
. Toko Obat Hwee, Djoen. 
. Toko Obat Fie Min Y 
. Toko Obat Hway Aan To 
. Toko Obat Eng Tay Ho. 
Pekodjan 101. 

. Toko Obat Weng Len. 

. Toko Obat Jensen. J
A
 

u
R
M
p
P
 

      

        

   

  

   

      

. YANG. SUDA MINUM IMI ANGGUR, KESEHATANJA 
BERTAMBAH, ENAK MAKAN, HILANGKAN TJAPAI 

DAN SELALU MEMBAWAK KEBRUNTUNGAN 

BISA DAPAT BELI Di MANA TOKO 

| PUSAT PENDJUAL: 

    

Agen Semarang : 
. Toko Obat Toen Djin Tong. | 8. 

ok Fong 10. 
ng, 

    

Toko Obat Ngo Hok Tong. 
9. Toko Obat Tek Sing Tong. 

Toko Obat Eng Tay Ho 
Gang Warung 1. 

I11. Toko Tay San. 
12. Toko Eng An. 
13. Kong Djin Tong Dispensary. 

  

  

kepada: 

    ACEHLI ILMU FALAK 
(Occultist) 

esulitan dalam hal2 seperti penghidupan, perdjodohan dan lain2. 
uan/Njonja akan dapat djawaban2 jang : 
ahasia tanggung dipegang teguh. Kirim 4  pertanjaan 

NAMA dan UMUR dalam satu envelop dengan poswesel.Rp 10.- 

tjotjok dan berbukti. 
berikut 

M. AL. G. RAWAL 
Kotakpos 170 — Bandung. 
knee nanah Na man 

  

  
  

  

« 

Berapa adegan jang terpenting dalam film : 

Didalam sunji gelap gulita di gunung Kilimanjaro, Harry Street, seorang pemburuh 

  

1.) Dia ingat Helen, itu djanda 2.) Waktu di Parisdia djato 
hartawan jang kawin padanja oleh. tjinta sama Cynthia dan se- 
kerena dia kesepian dan djuga baliknja Cynthia djuga be- 
sebab ada Helen dia bisa kembali tul2 menjinta pada Harry : 
lagi ke Afrika. Sekarang Helen 
berdiri disampingnja dan mendja- 
ganja. 

Dia sengadja bikin sakit hatinja 
Helen dgn. tjeritakan ia punja 
pengidupan jang lampau. 

  

  

dan pengarang, menunggu adjalnja kerna luka2nja, ia mengarti jang pertulungan tak 
akan datang, ia 'melajang kembali pikiran2 pada pengidupan jang lampau kepada tjin- 
ta2njarjang"'dahulu. : 

Kilimanjaro” 
Tjiptaan Pengarang Hemingway jang termasjhur. 

! 

    
  

  

    

      

   

      

    

   
     

     

    
     

  

   

1. “ANGGUR OBAT KOLESOM. Ini Anggur Kuat terbikin da 
Tjampuran Obat2 Tionghoa jang berfaedah dan mahal, antaran 
Kolesom, dll. Obat jang sanget penting untuk tambah kekuatan t 
buh,dan darah. Ini Anggur pun tertjampur dng. sarinja Buah Ang 
gur jang terpilih. « 

Amat baik bagi lelaki/perempuan jg. berbadan lemah. Kurang da' 
rah, muka putjet, air muka kelihatan tua dan lesu tidak bersem: 
ngat, kaki tangan dingin, bua pinggang sakit, tulang linu, kepal 
suka pusing, bermapas pendek, urat sjaraf lemah, sumangat laki" 
kurang. Paras perempuan tua dil. Penjakit kelemahan. Minum ir 
Anggur dalam sedikit tempo sudah tentu lekas kelihatan faedahnj 
Baik untuk lelaki dan perempuan, tua atau muda. : 
ANGGUR KOLESOM PO THAY. Amat perlu bagi prempua' 
jang duduk perut, dan jang berbadan lemah, kepala suka pusing 
sakit perut tumpah2, kaki bengkak dil. Sakit lemah dalam wakt: 
bunting. Perlu diminumi sampai tjukup agar badan ibu tinggal seh: " 
dan baji dalam kandungan tinggal waras. 

3. ANGGUR KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum perempua 
sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dalam badan mendjadi ber 
sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, me ' 
nambah air susu ibu, dan menambah nafsu makan. Terutama bag” 
perempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA s 
ngat dipudjikan. 2 

4. ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. Ini Anggur Obat Rheumatiel " 
dibikin menurut resep jang sudah termashur turun menurun. Dib 

kin dengan bahan obat Tionghoa jang mahal dan. mandjur, denga 
ditjampuri Kolesom dll. Ini anggur obat melulu untuk sembuhka: 
segala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditut 
lang, urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah lama atau jan" 
baru, Sesiidah minum 3 botol tentu nanti kelihatan mandjurnja dar 
6 botol SEMBUH sama sekali. " 4 

Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO2 P. & D. diseluruh Indonesia. “ 
Pabrik Anggur ,,REN AY & Co”, Surabaja. 
Agent: ', | 

La
) 

    

K SING TONG” Semarang. 

  

  

  

  

PILIHLAH JANG TERDEKAT. 
SEK. FROBEL MASEHI, Uetsx koper 
  

  

    

    

   

Mawar 4 frobel —— kl. I 
Tjitarum 56 2 : 
Kr. Tempel 194 frobel 

- 276 (Peterongan) frobel 
Kb. Tiong Hwa II KET TIM SR SC.F. 

Dipimpin guru2 beridjazah 
. Selalu dibawah penilikan 

Nj. LAUW DJIEN DJWAN (N. Siem) 
Tanah Putih 7, Semarang   

  

    

CITY CONCERN CINEMAS 

  

      

  

LUX Ini malam premiere (u. segala umur) 

Telan Lex Barker - Dorotby Hart 
INDRA Patric Knowles — Charles Karvin 

METAL. aiarsan's Savage Furys 
This Years all New Tarzan Thriller! 

Yungle Perils ! — Guard Taboo! — Diamond Hoard ! 

3.) Dia terus ke Madrid 
utk. melihat Adu Banteng, 
sampai Cynthia punja anak 
meninggal. Dia baru men- 
dusin jang Harry tak akan 
tertjapai tudjuannja dan dia 
terus tinggalkan Harry : 

4). Mengingat waktu berada di Riviera, 
Countres Liz jang mentjoba tangkap hati- 
nja Harry, tetapi gagal. 
Pengabisan Harry buruh Cynthia pula 
di Spain, tetapi terlambat ! 
Kembali lagi diwaktu sekarang, Helen 
berada disampingnja, mendadak beritau- 
kan padanja jg. pertulungan sudah sampai. 
Sekarang dia baru mendusin jg. “dari 
Helenia baru bisa mentjapai ia puuja 
tudjuan jaitu ,,Tjinta”. 

penuh sensatie! Heibat! Gempar! 

  

GRAND Ini malam premiere (u. 13 th) 
By z . wa 13 , tk 

Ray Crash. Corrigan -. John Dusty King 
Max Aliby Terhune 

,The RANGE BUSTERS 
  

  

  

  

    

“. MPA &. 
OVER TEN MEARS 

AGO..TLL START 4 WORKING BACK »- 

- Heemm. Pentjatatan dalam 

Saja. akan. mulai 
bekerdja kembali. 

f 

  

register jang terachir. “ adalah' 10 “ Rogers, seorang . jang tidak di- 
kenal "memukul kepala: Roy da- tuk mengetahui segala: sesuatu jang 

UK: Orang2 lelaki: wanita, tua. mudadan anak2. 
Ip 

PRAKTIJK UNT 
Deputi “Yara Siri     

  

   

  7 1 At 
THAT'5.A WARNING, 
PROV. ROGSERS IT ISNT 
HEALTHY TO PRYINTO ' 
THINGS THAT. PON 

CONCERN' YOU ye 

Dengan tidak disangka2 oleh —. Itulah: suatu. peringatan, Ro- 
gers. Dan tidaklah «ada .gunanja un- 

ri belakang. bukan -urusanmu. 
NG UU, ASUMUKL Gn 

  

  
  

  
  

EF BADAN RONGSOK DALAM IO DJAM GAGAH KEMBALI ' 

MAHA TONIK 

OBAT KUAT 'yANG 3 MENGEDJUTKAN: DUNIA - & 
HARPINI: 

LESU LEMAH 
3 MALAM: 

MAKAN 2 TABLET 

  

  

(PERDJOANG PEMBRANTAS KEDJAHATAN) 

  

  

Nan pt 3 penuh sensatie — Heibat Gempar ! 

Sie DJIE GOE SAN mi gb YYAL at banbutiaa GMNA lum 
Djam bitjara: Pagi 9—11 Sore 4—7 PP ORION R Aa ban Bah di Toko Obat .NGO HOK TONG" But we 557, 59-— Margaret Lockwood — Dane Clarl 
Gang Pinggir No. 1 — Semarang — Telp. 1658 3? MARIUS GORING. Ki 

SEMARANG Ta OA dengan TJEPAT segala penjakit, baik KT en) .HIGHLY DANGEROUS 

  

Ini dan besok malam 

MEA. 5d 505 MT IA) 
Dane Clark — Gail Russell 

.Moonrise" 
Metropole — 5-7-9.- (13 th.) 
Clayton Moore — Pamela Blake 

.GHOST ot ZORRO" 
Deel II (Tamat)" 

Besok malam premiere 
Djagalan 5.-7.-9.- (seg. um.) 

Cho Swan—lii Lt Hua—Pe Yan 
Li Shiang Lan (Shirley  Yamaguchi) | 

| 
| 
| 

  

  

Pe Kwang—Kung Chio Shia 

.SIAN LOK PIAUW PIAUW 
CHU CHU WEN” 

Film Tiongkok Baru dgn. 24 lagu2 
jang. menggemparkan 

Ini malam pengh. 7.—09.— 

sALADDINs 03 ih 
  

MORENA LT Nge -—xe.     Lertjerakan Sing. No. S8A/IN/A/ TA 

   
            

A Secret mission in an East European Country. 
The Story of Francis Conway — Special Agont ! 

penuh sensatie gempar! 

  

ROXY ini malam premiere (u: seg. umur) 
Me Aa tjerita jang sangat menarik-Actieluar biasa: 

: : Tin “4 
film Tiongkok ,Yieh Tjhun Sam Hiang 
Pertandingan silat jang seru! Perkelahian heibat! 

Djiwa bajar djiwa ! 

ma mp nb Se Hi SA bete N AP 

    Naaah 

Main mulai tg. 23 s/d 25 Februari 1953 
Kembali lagi, karena permintaan chalajak ramai 

.The Day The Earth Stood Still" 
dng. Michael Rennle dan Patricia Neal 
  

  

“SEGERA 

DEBRA PAGET : 

sn ob E S MISER A BL ES" | Ta 

THEATER 
Phone: 245 

BOL Ms 

aa 

     


