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Ke atas Tnak 3 
esar, antaranja tampak Ketua 

lemen Pn, dan sedjumlah 
anggota2 parlemen lainnja, Waliko- 
ta Djakar Sjaimejaridjal Duta Pe 
sar Ceylon di Indonesia, “perwira2, 
kalangan dagang serta para “ unda- 
ngan lainnja. Diluar hala “ge- 
dung Mafikamah Agung sediak pa. 
gi2 hari telah berdiri ratusan orang, 

3 

— Sultan. Hamid Algadri — 
sebagian esa peladjar2 'jg ingin 
melihat w' terdakwa Sultan Ha 
mid. Pendjagaan keamanan  dilaku- 
kan oleh pihak polisi dan C.P-M.. 
deeh see Mnbkan:n, Muba 
kamah, Agung jg melakukan peime- riksaah nana ini, terdiri dari Ke 
tua Mahkamah Agurig Mr.. Wirjono 
sebagai Hakim, Djaksa Agung Su- 

tkan Hatta Tentang 
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NPSN 

2, 163 bis (1) K.U. 
lakukan penjerbuan 

       bunuh Sultan Hamengkubuwono, Ali 
dala m perkara penjerbua 
nair, subsidiair dan meer subsidiair. 

BI 

puan tih dilakukan), sudah dikeli- 
lingi oleh/pasukan2 Apra dan supa 
hja semua menteri berdiam “ditem- 
pat duduknja masing2. 

. Terdakwa terangkan, bahwa ia 
tidak tjampur-tangan dalam penjer- 
buan jang dilakukan oleh Wester- 
ling di Bandung. 

Perkenalan Hamid dg 
8 Westerling Kes 

| Atas Ipertanjaan?2 ketua tentang 
riwajat perkenalannja dengan Wes 
terling, Hamid mendjawab, bahwa 
ia mula? kenal pada Westerling da 

lam bulan Djanuari 1948, sewaktu 
diadakan perajaan di ,Black Cat”, 
Djakarta. Apakah terdakwa pada 

waktu itu sudah mengetahui bah- 
wa Westerling telah berbuat kedja 
hatan, ' antaranja ia melakukan 
pembunuhan? di Sulawesi? Didja 
wab: ketika itu dia masih ingat 

|bahwa Westerling pernah melaku- 
kan pembunuhan terhadap 40.000 
djiwa rakjat Sulawesi. Selandjat- 
nja ia terangkan, sewaktu diada- 
kan sidang? BF O. di Bandung, 
Hamid telah atiap kali pula berte 
mu dan berbitjara dengan Wester 
ling. Pembitjaraan Hamid denzar 
Westerling mengenai soal? politik, 

bertempat #ihotel 

  

ngangkatan Sukarno mendjadi Pre 
siden R.I. 

   

  

   

  

kan Hamid akan maksudnja (Wes | 

Westerl 
nawarkan kepada terdakwa untuk 
mengambil oper . pimpinan pasu-   prapto,setaku penuntut (Djaksa), 

griffer R. Ranu Atmadja dengan 
anggota2 , Mahkamah Agung Sato- 
chid . Kartanegara dan Mr. Husin 
Tirtaatmadja. Terdakwa Sultan Ha- 
mid..dibela. oleh. Mz...Surjadi. dari 
Surabaja. Pada .pemeriksaan. .perka- 
ra. ini, tampak pula hadir isteri dari 
Sultan Hamid. Ba Oa 

aa Emoh dipotret. 
Atas permintaan terdakwa Sul 

tan Hamid, pengambilan opname 
film dan pengambilan potret oleh 
para persfotograaf2, tidak djadi 
dilakukan . didalam ruangan si- 
dang. Sultan Hamid sendiri sudah 
dibawa. kegedung . 'Mahkamah 
Agung kira2 djam 8 pagi: ia da 
tang dengan. mobil sedan biasa. 
Para. persfotograaf baru dapat me 
ngambil gambar Sultan Hamid se 
waktu ia akan dibawa kembali ke 
tempat tahanan setelah pemerik 
saan selesai. Segenap wakil pers 
lengkap hadir, ketjuali kalangan 
pers asing..tidak tampak, karena 
kabarnja, .tidak .diundang.. Suasa 
na.dalam ruangan pemeriksaan te 
nang. Sultan. Hamid sendiri tam 
pak tidak. berobah sebagai sedia 
kala, gemuk dan sebentar2 menge 
luarkan senjuman, seperti djuga 
halnja dengan diri Ketua Mahka 
mah Agung jang telah Pn 
persidangan dengan sangat baik 
dan tamah Giat Sidang ditunda 
sampai hari Saptu tg.. 28 Pebrua 
ri jang akam datang, untuk mende 
ngar keterangan. saksi2, . jakni 
Jusuf Barnas dan Frans Najoan: 
Saksi2. lainnja — djika. perlu — 
a.l. Sultan Hamengku. Buwono, 
Mr. Ali »Budiardjo dan Djendral 
Major Simatupang. P3 

Pemeriksaan dilakukan “pada 
djam 9.10, dan dibuka oleh Ketua 
Mahkamah Agung jang ker 
mempersilahkan . pada 
Agung Suprapto mt 
tutannja. (lihat dibagian 

   

  

   

lain, Red) 

kim Mr. Wirjono mulai memadji 
kan pertanjaan2 kepada terdakwa 
Sultan Hamid, jaitu apakah terdak 
wa mengaku atau mungkir atas se 
gala tuduhan jang telah dibatja- 
kan itu. Get Bear 
Pertanjaan ketua ' 

terdakwa didjawab setjara tenang 
dan ltantjar, bahwa tuduhan pri- 

Sesudah itu selesai, kemudian Ha 6 

    

sama sekali ia bantah dan sangkal, 
tetapi sementara itu. mengakui se 
penuhnja tuduhan terachir, jakni 
membujuk membuat rentjana 
njerbuan terhadap sidang : , 
Menteri pada tanggal 24 Djanuari 
1950 dan membudjuk untuk mem- $ 
bunuh tiga orahg, jaitu Sultan Ha- 
mengku Buwono jang pada waktu 
itu mendjadi Menteri Pertahanan 
dalam "kabinet Hatta, fg. Kepala 
Staf AP Kol Simatupang dan Mr. 
Ali Budiardjo, sekretaris Djenderal 
Kem. Pertahanan, dan membudjuk 
untuk menawan lain? anggota ka- 
binet jang hadir dalam sidang ke- 
tika itu. : t 

Sultan Hamid selandjutnja meng 
akui pula bahwa benar ia meren- 
tjanakan akan mengutjapkan pida 
to singkat dihadapan para anggota 
keBinet bahwa gedung Dewan Men 

a . Djaksa| 
jakan tun | 

dang ituoleh 

mair, sudsidair dan lebih subsidair | 

ina pe 
Dewan | 

kan Apra (mendiadi panglima) te- 
tapi menurut kwa tawaran 
Westerling ketika itu ia tolak. 
Sewaktu Westerling - tanja Ha- 
mid, bagaimana kalau ja mengada 
kan serbuan terhadap kota Ban- 
dung, Hamid ketika itu mendjawab 
supaja Westerling “djangan tanja 

Beritahukan Hatta. 
Terdakwa Hamid selandjutnja te 

rangkan, . bahwa waktu ia bersama 
P.M. Hatta berada didalam kapal 

menurut. terdakwa, ja beritahukan 
pada Hatta, bahwa Westerling ada- 
lah seorang jang berbahaja sekali 

Sekembalinja dari negeri Belanda, 
menurut setahu Hamid, Hatta te- 
lah mengadakan hubungan dengan 
Komisaris Tinggi Belanda di Indo 
nesia tentang kelakuan? Wester- 
Jing, Dalam hal ini menurut Ha- 
mid, Komisaris "Tinggi Belanda 
minta bukti2 tentang ke'idjahatan2 

Westerling jang belum dapat dibe 

rikan pada waktu itu. ' PARA 

Memadjukan sjarai2 pada 

Westerling. 

Selandjutnja Hamid terangkan, 
bahwa ia bitjara lagi dengan Wes- 
terling di Bandung beberapa waktu 
sebelum -terdjadinja penjerbuan 
Bandung oleh Westerling. Dalam 
pembitjaraannja ketika itu dengan 
Westerling” Hamid memadjukan ti 

ga .sjarat, jang kalau  disetudjui 
Westerling, baru ia mau mengam- 
bil oper pimpinan pasukan APRA. 
».Tiga sjarat jang dikemukakan 
itu dalah: 2 
“1 Pasukan APRA harus terdiri 

(melulu dari bangsa. Indonesia: 2. 

Harus dapat tahu segala gegevens 
mengenai APRA, persendjataan- 
nja, djumlah pasukan serta tempat 
pemusatan tentara APRA: 3. Sum- 
ber. keuangan untuk - membiajai 

lasan Hamid terima djaba- 
.. tan Panglima APRA. -. 
mudian oleh ketua sidang dita- 
an kepada Hamid, alasan2 apa- 

kah, jang, sa pakai untuk menerima 
tawaran Westerling mendjadi pemim- 

  

     
    

wab, bahwa pikiran untuk menerima 
ebagai Komandan APRA ketika itu, 

kalau2  sjarat2 “dang ia kemukakan 
Westerling, ialah antara 

'ain, karena setelah penjerahan ke. 
daulatan, menurut pendapat ea ke- 
terangan2 ji ia dengar, terdapat 
tendens ata menghapuskan negara? 

ian. Karena saja duduk sebagai 
salah satu anggota pemerintahan Fe- 
deral ketika itu, maka saja tjari dja- 

  

N perebutan kekuasaan jang gagal dalam tahun 
. Lan YY 

digedungnja jang terletak berhadapan dengan. 

a01, MOD) no 
Westerling di Bandung, artinja 

-itu Westerling beritahu- | 

terbang menudju negeri Belanda, | 

pin pasukan APRA. Hamid mendja- 

    

    

   

  

erbuan | 
: Bahajanja Westerling |las terdengar Red.) jang ketika 

| Kelihatan Lebih Gemuk 
an 

1 
1950     hari Rebo kemaren mulai dipe iksa oleh Mahka- 

| lapangan Banteng, 
sebagai terdakwa. Ia dituntut Nae en aa 

H.P. semua jo Stbl 1945 : 
terhadap Dewan Menteri, serta Budiardjo dan Sina ea, Sea Ne Lah 

k 

Kadimalatuk ihenghapiskan negara? 
bagian, jang menurut pendapat saja, 
bertentangan dengan undang2 dasar 
kita sendiri ketika ita, demikian ter- 
dakwa, . « : 
“ Ketua: Apa wudjud dari suara2 
tentang tendens untuk hapuskan 
negara bagian? 4 S 

jang terdjadi di-daerah2 terhadap 
pegawai2 Federal. Djuga masih 

bapak jang ber- 
“3 sendirinja 

kata 

   

  

daan, 

mengapa. untuk menje- 
lesaikan kegandjil .diatas di- 
pakai "pasukan  dan- kekerasan 
sendjata? : 
Hdmid: Pasukan saja bisa pa- 

kai djika terdjadi pasukan lain 
(jang dimaksud TNI) jang ber- 
maksud menghapuskan negara 
bagian. | 
Kemudian terdakwa  tjeritakan 

tentang terdjadinja penjerbuan 
Bandung oleh Westerling pada 
tanggal 23 Djanuari '50, dan ba- 
gaimana kemudian ia marah dan 
maki2 Westerling sehari kemu- 
dian sesudah penjerbuan: itu di- 
lakukan, sewaktu Westerling da- 
tang padanja di Hotel des Indes 
memberitahukan penjerbuan jang 
telah dilakukannja itu. . 

Ketika 'ditanja, apa sebabnja ia 
marah, «oleh Hamid didjawab, 

bahwa ia marah karena sebelum 

“ada keberesan soal tawaran pe- 

    4 

ngoperan “omando Apra itu, 
| Westerling telah bertindak “sen- 
diri. 4 : 7 2 

Pada waktu itu, 
kira2 djam 1 siang, saja : 

, ag“ supaja. “petang — harinja . KL MN 19.0 ng. P3 5 Na bae rling dalam hal ini telah me kira2 djam 7, mengadakan penjerbu 
an terhadap sidang Dewan Menteri 
serta memerintahkan membunuh Sul- 
tan, Al Budiardjo dan Simatupang. 

supaja djangan diketahui bahwa pe- 
rintah penjerbuan itu ia jang laku- 
kan, Hamid perintahkan djuga pada 
orangnja Westerling, Najoan,- supaya 
djuga menembak Hamid sendiri se- 
waktu menjerbu ' kedalam gedung 
Dewan Menteri, tapi djangan sampai 
menjebabkan luka2 berat, misalnja 

disuruh. tembak dibagian kaki. 5 

“Hakim: Apa rentjana.sdr. apa- 
bila seandainja rentjana' penjer- 

buan dan pembunuhan itu berha- 
sil? : 
Hamid: Kemudian saja akan 

minta persetudjuan Presiden dan 
Wakil Presiden supaja membo- 
lehkan saja membentuk kabinet 
baru dimana saja sendiri. akan 
mendjadi Menteri . Pertahanan. 
Kemudian Hamid katakan: ka- 
rena tidak ada bukti serbuan itu 

(serbuan gagal karena sidang 

kabinet selesai lebih tjepat dari- 
pada rentjana. penjerbuan, kira2 
6.30) maka menurut pendapat 
saja, saja. tidak bisa dihukum. 
Saja akui, bahwa moreel ketika 
itu saja bersalah, karena sebagai 

anggota kabinet, tidak membe- 
ritahukan “akan adanja maksud 
penjerbuan, demikian Hamid, 

Selandjutnja oleh terdakwa di- 
terangkan, bahwa sebelum pergi 
kesidang kabinet pada hari itu, 
dia sudah memberitahukan pada 

c ndung ) 

"Hamid: umpamanja intimidasi | 

jaita tg. 24/1-'50 
ja perintahkan |- 

Menurut Hamid, untuk menutupi dan | 

Van der Maide (7?) (tidak dje- 

jitu ada bersama dihotel Des In- 
des, bahwa ia akan mentjegah 
terdjadinja penjerbuan oleh Wes- 
terling hari itu, dan kemudian 
ia bersjukur bahwa penjerbuan 

jang ia perintahkan itu ternjata 
tidak terdjadi. Menurut Hamid, 
pada waktu ia membudjuk Wes- 
terling untuk menjerbu Dewan 

gelap, disebabkan oleh datangnja 
kabar bahwa. Westerling sudah 
adakan. penjerbuan di Bandung. 

Hamid,. Westerling beritahukan 
Hamid tentang gagalnja rentjana 
penjerbuan terhadap Dewan Men. 
teri. itu, karena -500. sendjata. 
karabijn. jang seharusnja datang 
di Djakarta. (tidak diterangkan 
dari mana sendjata2 itu), ternja- 
ta. kemudian tidak datang. 

Terdakwa. tidak dapat ' mene- 
rangkan . dengan  se-djelas2nja 
pertanjaan jang dimadjukan oleh 
Mr. Husin, mengapa djustru tiga 
orang itulah jang ia perintahkan 
supaja dibunuh, sedangkan lain? 
Menteri hanja diperintahkan su- 
paja ditawan. Mengenai ini Ha- 
mid hanja katakan, bahwa mak- 
sudnja ketika itu “ialah supaja 
dapat mendjadi Menteri Pertaha- 
nan. dan dengan demikian" me- 
nguasai tentara. 2 : 

Terdakwa djuga dengan pan- 
djang lebar menerangkan ten- 
tang lain2 soal jang dipandang- 

    

   
   

                            

   

— Pierre Raymond Westerling — 

nja kurang baik, seperti tjara pe- 
nempatan tentara pada dja- 
man Federal didaerah Kaliman- 
tan, dil. 

Sesudah itu, Hakim Mr. Wir- 
jono- memberi kesempatan. kepa- 
da lain2 anggota Mahkamah 
Agung serta Djaksa Agung sen- 
diri untuk memadjukan perta- 
njaan2, jang dipergunakan oleh 
pihak2 - jang bersangkutan dan 
didjawab pula oleh terdakwa. 

Atas Suatu pertanjaan jang di- 
madjukan oleh “salah seorang 
anggota. Mahkamah Agung, Ha- 
mid mendjawab, bahwa ia me- 
'ajanggupi memimpin: — pasukan 
APRA untuk memperbaiki hal2 
jang .menurut pendapatnja tidak 
baik, #a.l. adanja tendens- untuk 
menghapuskan negara2 bagian. 
.Sesudah “terdjadi lagi sedikit 

tanja djawab, achirnja ketua si- 
dang, Mr. Wirjono, mengumum- 
kan ditundanja sidang sampai tg. 
28 Pebruari jang akan “datang, 
untuk. memulai mendengarkan 
keterarigan2 ' dua orang saksi, 
jakni Jusuf Barnas dan Frans 

Najoan. Seiama persidangan itu, 
menurut keterangan, tidak ter- 
djadi sesuatu insiden. 

  
  

Tetapi Dengan 

pada hari Rabu menerangkan, 

gaskan, bahwa 

sekutu2nja. 
Kata Eisenhower: ,Saja bersedia 

i bertemu dengan Stalin “atau “salah 
seorang pemimpin dunia jang ma- 
napur djuga atas beberapa sjarat, 

“asal pihak sanapun berusaha demi- 
kian”. Sjarat2 jang dimaksudkannja 
itu ialah: asal menurut pendapai- 

inja, pertemuan sematjam itu akan 
' membawa: perdamaian dunia — dan 

  
lan untuk mentjegah tendens jang, sesuai dengan apa jang diharapkan 

Eisenhower Sedia 
Bertemu Dgn Stalin 

— PRESIDEN AMERIKA SERIKAT, Dwight D. Eisenhower, 
dalam konperensi pers, bahwa ia ber 

| sedia bertemu dengan perdana menteri Sovjet Uni, Josef Stalin, 
atau salah seorang pemimpin dunia lain jang manapun djuga, asal 

| sadja pertemuan sematjam itu mengandung kemungkinan bagi ter- 
tjapainja suatu persetudjuan jang 

- Giberikan oleh rakjat Amerika. Dalam. pada itu Kisenhower mene- 
: pertemuan sematja m itu tidak mungkin dapat diada- / 1 kan sebelum Amerika Serikat lebih dulu bermusjawarat dengan “an de onderscheiden. Indonesi- 

Sjarat2 Tertentu 

konkrit berdasarkan mandat jang 

Menteri 'itu, fikirannja sedang: 

Beberapa hari “kemudian, kata | 

terling tsb., jg 

    
    

       

   

  

  

Kemaren dulu. pagi, diruangan N.V. ! 
karta telah diadakan demonstrasi dengan mesin pembuatan sepatu model 
baru, jang diimport oleh N.V. Ruhak tadi. Dengan mesin baru ini pe- 
motongan kulit untuk sepatu. dapat dilakukan dengan tjepat. Tampak 

mesin baru ini sedang ditjoba ketjepatannja memotong. 

Naa MAA tk 

, 
    
      

Mesin Sepatu 
Model Baru 

  

     

  

Ruhak di Djl, Tanah Abang Dia- 

  

Dakwaan Thd. Hamid 
Bunji Surat Ultimatum Westerling Jang 

“Asli Sebagai Bukti 
DAKWAAN TERHADAP Hamid lengkapnj 

| Kami Kata As Kana gg Pata Indone- kut: Atas nama Keadilan. 
sebagai beri- 

sia di Djakarta Melihat surat tuntutan dari Djaksa Agung pada Ke 
djaksaan Agung Indonesia di Djakarta AAA Djanuari 1953 
terhadap terdakwa: SJARIF HA MID ALGAI 
ahir di Pontianak, tempat tinggal di Pontianak, d 

a dan Kepala, Swapradja Pontianak, (didalam ta- 
hanan sedjak tanggal 6 April 1950), 
an Menteri-Negara 

berikut: 

Primair: Bahwa ia, didalam 
bulan Djanuari 1950, djadi dida 
lam keadaan perang, di Djakarta 
atau ditempat lain di Djawa, dgn 
maksud untuk melawan Pemerin 
tah jang telah berdiri di Indone 
sia, telah menjerbu dengan atau 
menggabungkan diri pada gerom 
bolan orang, diantara mana ter 
dapat Raymond Pierre Wester- 
ling, dan lain2 orang jang tidak ' 
dapat disebutkan namanja jang 
melawan kekuasaan. Pemerintah 
dengan sendjata dan kemudian 
mengangkat sendjata terhadap Pe 
merintah itu dengan djalan me 

|ngadakan organisasi setjara mili- 
terj 
katan Pe    

akan APRA (Ang 
g Ratu Adil) jang di 

aond Pierre Wes | 
“setelah Raymond 

Pierre Westerling mengadakan ul 
timatum terhadap Pemerintah Ne 
gara Pasundan, jaitu- Negara ba 
gian dari Republik Indonesia Se 
rikat jang berbunji: : 

.Ondergetekende, R.P.P. Wes- 
terling, Jleider van de 
Apra heeft aan Uwe Regering het 
volgende. mee te delen: 

1. De RAPI, zomede haar ge- 
wapende macht de APRA . kun- 
nen zich volkomen verenigen 
met de ter Ronde Tafel -Confe- 
rentie te Den Haag door de: Ne- 
derlandse Regering enerzijds. en 
de Indonesische delegaties ander- 
zijds aangegane  overeenkomsten 
en de 'als gevolg daarvan op de 

         

    

      

   

27ste December: 1949 piaats. ge- | 
had hebbende souvereiniteitsover- 
draeht, £ 

2. De RAPI kan zich uit een | 
cogpunt yan orde em-rust niet 
verenigen met de. ondemocrati- 
sche  wijze, - waarop  getracht 
wordt, de Negara's, in het bijzon- 
derde Negara Pasundan, zonder 
dat de bevolking zich  daarover 
vrijelijk . heeft kunnen uitspreken 
— fe ligiideren: 

3. De RAPI kan niet inzien, 
waarom “zelfstandige staten, die 
toch in een en hetzelfde federa- 
tief verband thuis horen, onder 
ondergrondse druk ten bate van 
cen nevenstaat tot liguidatie moe- 
ten worden gedwongen: 

4. Door bovenstaande facto- 
ren zijn illegale Indonesische 
strijd-organisaties ontstaan, die 
zich ten doel stellen ' aan deze 
unitaristische c.g.  despotische 
houding het hoofd.te bieden. Dit 
unitaristisch pogen van de Repu- 
blik Indonesia groep heeft deze 
illegale organisaties tot en " aan- 
sengesloten blok met cen en de- 
zelfde wil... samengedreven en 
aceft meer- bedoelde- strijdkrach- 
ten tevens' bezield met ernstige 
verlangen voor de enige' en ware 
merdeka zonodig de zwaartste of- 
fers te brengen: 

5. .De RAPI is geporteerd 
voOr cen gezonde'en  krachtige   

, 

oleh rakjat Amerika dari presidea- 
-nja”, 1 ! 

Eisenhower memberikan keterang- | 
lan tersebut sebagai djawaban atas , 
| pertanjaan. mengenai interview jang 
“diberikan oleh Stalin kepada harian 
| New York Times” baru2 ini, di- 
' mana Stalin menjatakan kesediaan- 
inja untuk bertemu - dengan Eisen: 
hower. (Antara). 

sttat Pasundan binnen het kader 
yan de R.LS., waarin de belangen 

sche Volkeren en van de. ver- 
schillende bevolkingsgroepen op 

| gelijke wijze behartiging vinden: 
6. De RAPI met haar gewa- 

vende macht, de-APRA en alle 
daarbij aangesloten thans nog il- 
legale strijdorganisaties, verlangen 
dringend erkenning door de Re- 
gering van Pasundan, opdat hier- 
door de mogelijkheid wordt ge- 
opend tot cen officieel contact 

  

akan mengadjukan protes resmi ter 
hadap Perantjis, karena negeri itu 

hi resolusi2 ig telah diterima dlm 
sidang umum “PBB mengenai Ma- 
rokko dan Tunisia, demikian dida- 
pat kabar, hari Rebo di New York. 
Sebuah komite ig terdiri, dari pemim 
pin2 delegasi Asia-Arab dibawah 
pimpinan Mesir, “akan mengundjunsi 
sekretaris djenderal “PBB, Ts 
Lie untuk mengadjukan protes terha 

  
  

lusi2 ig telah. diterima tahun. lalu 
oleh sidang umum PBB dan dalam 

menurut keterangan tidak memenu-| mana didesak supaja Perantjis sece paikan 
ra melandjutkan kembali  perundi: 

jngan dengan kedua protectorat?nja 
di Afrika Utara. . 

Perantjis telah memboikot sidang? 
PBB ig membitjarakan masalah Ma- 
toko dan Tunisia dengan tidak 

| menghadiri sidang2 itu dan kepada 
PBB .menjatakan tidak mau mengin 

'dahkan resolusi2 itu, berdasarkan 
teri (pada waktu rentjana penjer- dap apa jg dinamakannja kelalaian ikenjataan, bahwa resolusi2 itu 'me- 

rupakan  pertjampuran tangan “uru- 
san dalam negeri Perantjis. Delega- 

hi Asia-Arab. bermaksud manjam- 
protes itu kepada  Trygyve 

Lie sebagai langkah pertama dari be 
berapa langkah2 lain ig sedang di- 
pertimbangkan bertalian dengan ke- 

adaan di Afrika Utara, jg menurut 
pendapat negara2 Asia Arab seka- 
rang bertambah “buruk. Blok A-A 
seminggu jg lalu telah memutuskan 
untuk. mempeladjari beberapa ket | 
mungkinan tindakan  supaja pelak: | 
sahaan resolusi2 sidang umum. RBRBk 

van Kundan 

Lambags Kebudajaen "3 
sitea sKon Batasia 

Blok Asia - Arab 4djukan Protes Rosmi 
BLOK ASIA Arab dalam PBB Perantjis. untuk melaksanakan reso- didjalankan oleh Perantjis. Menurut 

para diplomat negara2 blok ' Asia 
ada kemungkinan, bahwa salah sa- 
tu langkah - dari blok Asia Arab 
akan merupakan “pemboikotan sim: 
bolis terhadap salah satu sidang pa- 
nitya politik chusus PRRB. Diterang: 
kan, bahwa ' perdebatan Ig sesung- 
guhnja mengenai persengketaan so- 
al protektorat2 itu mungkin akan 
diminta selama masa sidang seka, 
rang ini, tetapi sampai sekian djatih 
mereka belum “mengambil sesuatu 
pekan mengenai hal tsb. 

seb Gonsane hap 5 
$: yi “4 

an Watenschangan   
  

  

Rapi en: 

s umur 43 tahun, 
ulu berpekerdja- 

tuntutan mana berbunji sebagai 

'tussen de Negara Pasundan en de 
RAPI voor .het gezamenlijk ne- 
men yan maatregelen ter verze- 
kering van orde en.rust, welke 
naar het .0ordeel van de. RAPI 
bij de” TNI niet in vertrouwdc 
en bekwame handen moet  wor- 
den geacht gezien het feit dat de 
TNI nog als jong en onervaren 
moet worden beschouwd: 

7..Door de huidige onbevredi- 
gende gang van zaken zal het voor 
de leiding van de RAPI niet mo- 
gelijk zijn haar 'strijdorganisaties 
voor enbepaalde  tijd in bedwang 
te.houden, weshalve het nodig zal 
zijn, dat de Regering inzake de 
onder ten 6de gevraagde erken- 
ning spoedigst tot cen duidelijke 
Beslissing komt, waartoe de RAPI 
zich als uiterste  termijn 7 dagen 
— na dagtekening dezes — stelt: 

8. Uitdrukkelijk vooropstellen- 
de'dat de RAPI ordeen geen 
chaos wenst zou 'een langer dralen 
van de Regering van Pasundan 
tot het bepalen van haar houding 
Lay. dc RAPI tot-gevechten op 
grote schaai kunnen leiden, waar- 
onder gelijk in de afgelopen jaren 
helaas doch onvermijdelijk Indo- 
nesie in zijn. gcheel en de bevol- 
king het meest te lijden.zal heb- 
ben: : 

-9. Mocht omtrent de gevraagde 
erkenning op de sub ten zesde be- 
doelde datum' geen beslissing door 
de Regering van Pasundan zijn ge- 
nomen, zo.wijst de RAPI 1edere 
yerantwoordehjkheid  betreffende 
de daaruit voortvlosiende gevol- 
zen van zich af: 

10: RAPI verzoekt de Regering 
yan Pasundan haar beslissing te 
doen toekomen op Pri Kemanusia 
an Tegallega, menjerang kesatuan 
Angkatan Perang Republik Indo- 
nesia Serikat jang ditempatkan di- 
kota Bandeng atau disekitarnja, 
Serta mentjoba menduduki dan/ 
Latau tetap menduduki kota itu, ke 
mudian menjerang kesatuan Polisi 
Negara, ialah ia, terdakwa, seba- 
gai pemimpinnja, karena ia me- 
megang opper-commando dari pa 

|da gerombolan tersebut diatas. 

SUBSIDIAIR: Bahwa ia pada hii- 
“i Selasa tanggal 24 Djanuari 1950, 
djadi didalam - “keadaan perang, di 
Hotel des Indes- di Djakarta, dengan 
maksud  untnk “menjiapkan atau 
memPermudahkan pemberontakan 
seperti tsb. dalam - pendakwaan pri- 
matr,. telah mentjoba membudjuk 
atau mempengaruhi Raymond Pier. 
re Westerling “dan/atau Frans Nas 
foan, supaja. mendialankan “ pembe: 
rontakan tadi, jaitu menjuruh Ray- 
mond Pierre. Westerling danfatan 
Frans ' Najoan tsb. melakukan  pe- 
njerbuan terhadap sidang Dewan 
Menteri Republik Indonesia Serikat 

-ig akan diadakan pada tanggal tsb. 
diatas. hari sore. digedung bekas 
Raad van. Indie di Pedjambon, Dju- 
karta, dimand Menteri dan pendija- 
bat2 agung Republik Indonesia Seri: 
kat akan hadlir, serta menawan  se- 
mua Menteri, dengan. mengadakan 
pidato . pendek pada hadlirin, dgn, 
mengatakan, bahwa. gerombolan 

APRA telah mengelilingi gedung 
tempat berapat, dan bahwa sesuatu 
perlawanan akan ditindas dengan 
kekerasan, dan selandjutnja mereka 
harus. tetap tinggal. diam, sadja: se- 
landjutnja menembak mati Menteri 
Pertahanan Sultan Hamengku Bu- 
wono IX, Sekretaris Djenderal Ke: 
menterian Pertahanan, Meester Ali 
Budiardjo, Kepala Staf Tentara Nu- 
sional Indonesia, Kolonel Simatu- 
pang, serta mengerahkan teraga dan 
sendjata ig dibutuhkan untuk semua 
itu 

Subsidiair lagi: bahwa ia, pada 
waktu dan ditempat dan dengan 
maksud seperti tersebut dalam pen 
dakwaan subsidair, telah berusaha 
untuk. mendapatkan keterangan tau 
ichtiar bagi Raymond Pierre WES 
TERLING dan Frans Najoan untuk 
melakukan pemberontakan tersebut 
diatas, jalah ia, tersangka, tlh mem: 
beritahukan kepada Raymond Pisrre 
Westerling dan Frans Najoan, bah: 
wa pada tanggal tersebut kira2 djam   17 sore akan diadakan : sidang De- 
wan Menteri dibekas Raad van In- 

dis di Pedjambon, Djakarta dimana 

1 sgtsig dera bi 

    

   

tahuPtentang keinginan 

  

Edisi 
Wetan   

Tuduhan kedua ialah bahwa Af- 
fandi Ridwan dengan sengadja lang- 
sung atau tidak langsung telah mem 
beri bantuannja untuk memperta- 
hankan Darul Lslam itu jakni baik 
moril maupun materiil, hal mana 
antara lain dilakukan dengan -kun- 
djungan terdakwa kepada salah se- 
orang pemimpin “gerombolan terse- 
but di Tjiandjur dan memberi ban- 
tuan kepada kurir2 tadi. Pengadilan 
pada hari Rebo diketuai oleh R. 
Harsojo Muktisajongko, sedangkan 
sebagai djaksa bertindak R. Pulung 
Jumarta. Terdakwa jang.telah ber- 
ada dalam tahanan . semendjak bu- 
lan Mei tahun jang lalu atas perin- 
tah fihak militer, dibela oleh mr. 
Kasman Singodimedjo dari Djakar: 
ta dan mr. Tan Sik Tjong dari Ban- 
dung. 

Perhatian umum sangat besar, ter- 
utama dari fihak para pemimpin 
Masjumi dan partai2 Islam lainnja, 
diantaranja “tampak Kijai Anshary 
anggauta parlemen, para anggauta 

DPD Djawa Barat dan para pem 
besar militer. 

a cmeriksaan. 
Dari pemeriksaan tadi ternjata. 

bahwa dua kurir Darul Islam telah 
menginap dua malam dirumahni 
Pada waktu itu terdakwa sedan 
berada di Djakarta. Terdakwa mes 
nerangkan bahwa ketika ia kembal: 
kerumahnia di Bandung ia mer: 
djumpai kedua orang itu, jang bag'- 
nja adalah orang2 asing. Bahwa 
inereka telah menginap dirumahnis, 
menurut terdakwa adalah dengan ss 
idzin isterinja. 

Oleh kedua orang itu kepadania 
kemudian disampaikan seputjuk su- 
rat berasal dari Sanusi, seorang pc- 
mimpin D.L, dalam mana Sanusi 

mengatakan bahwa ia telah menge- 
yan Ui 

tuk menemui pemimpin2 D.I. Akas 
tetapi, demikian terdakwa, keingin- 
annja tadi hanja semata:mata dit: - 
djukan - untuk mentjari penjelesaian 
dalam soal keamanan Djawa Barat, 
jang olehnja dianggap sebagai suatu 
kKewadjiban dari seorang anggauti 
DPD. 

  

semua Menteri akan hadlir berserta 
pedjabat2 agung R.I.S., dan membe 
rikan kepada Raymond Pierre We: 
terling dan Frans Najoan itu sebuah 
gambar daripada tempat sidang .tsb 
dengan didjelaskan tempat2 duduk 

para Menteri, supaja Raymond Pier 
re Westerling dan Frans Najoan da- 
pat melakukan penjerbuan terhadap 
sidang itu, dan mendjalankan psr 
buatan2 seperti diterangkan dida- 
lam pendakwaah. 

Lebih 'subsidiair  lagi:.. “bahwa ia 
pada waktu dan tempat tersebut di 
atas dalam pendakwaan  subsidiair, 
dengan mempergunakan ichtiar dan 
keterangan seperti diterangkan diatas 
telah “mentjoba membudjuk atau 
mempengaruhi Raymond Pierre Wes 
terling dan Frans Najoan untuk me 
lakukan pembunuhan dengan diren 
tjanakan terlebih dulu atau psmbu- 
nuhan biasa, jalah dengan menem- 
bak. mati ketika itu djuga Menteri 
Pertahanan Hamengku Buwono IX. 
Kolonel Simatupang dan  Mecster 
Ali Budiardjo, jang akan menghka- 
dliri sidang Dewan Menteri seperti 
tersebut diatas, dan melakukan pe- 
rampasan kemerdekaan dengan rae 
lawan hak, jaitu menangkap dan me 
nahan Menteri2 jang hadlir pada 'si 
dang Dewan Menteri itu, akan tet: 
pi kedjahatan atau pertjobaan kedia- 
hatan itu tidak sampai- djadi didi? 
lankan. 

Perbuatan2 - mana diatur dalam 
dan dapat dihukum menurut pasal? 
108 (4) No. 2 jo. 108 2), H0 2) 
No: 15110 (2) No: 2, 163” bis GO) 
K.U.H.P. semua jo Staatsblad 1945 
NO: 135, 

Melihat pula berkas perkara pida 
na jang kami terima dari” Djaksa 
Agung pada Kedjaksaan Agung In- 
donesia di Djakarta tertanggal “16 
Djanuari 
kup alasan untuk memadjukan per 
kara pidana ini kemuka sidang Pe: 
ngadilan: 

Mengingat akan fatsal 39 dari Un 
dang2 Mahkamah Agung Indonesia 
dan lain2 peraturan Undang:Undanz 
jang bersangkutan: 

  

Menetapkan: 
Menjatakan, bahwa perkara nid: 

na ini, jang berdasarkan surat tur 
tutan Djaksa Agung pada Kedjaksa 
an Agung Indonesia di Djakarta ter 
tanggal 15 Djanuari 1953 tersehu: 
diatas, dapat dimadjukan 'kemuka si 
dang - pengadilan dari Mahkamah 
Agung: 

Menetapkan hari persidangan pad: 
hari Rabu tanggal 25 Pebruari 
1953 djam 9 pagi di Gedung Mahka 
mah Agung di Tarah Lapang Ban 
teng-Timur No. 1 Djakarta: 

Memerintahkan — kepada Djaksa 
Agung supaja 'isi surat tuntntan tsb 
diberitahukan kepada terdakwa “dan 
supaja terdakwa dipanggil menoha- 
dap dimuka sidang pengadilan Mah 
kamah Agung pada. hari, tanagai 

dan djam jang ditentukan. ini: 
Menentukan, bahwa terdakwa ha 

rus tetap ditahan dalam pendjara:   
  

Menetapkan tenggang antara hari 
pemberitahuan isi surat tuntutan tsb, 
kepada terdakwa dan hari sidang 
pengadilan — sekurang-kurangnja . 3 
hari. 

  

   

1953, jang “memberi tju-. 

  

DENGAN BERITA? TERACHIR 

    

Dalam surat tadi Sanusi - meng- 
usulkan . waktu untuk mengadakan 
pertemuan, jang olehnja dapat di- 
setudjui. 

Keesokan harinja, : kedua orang 
tadi memang kembali lagi dan ,ber- 
sama-sama: dengan..terdakwa .mere- 
ka. menudju... ketempat. gerombolan 
Sanusi itu, jakni didalam sebuah. hu- 
tan, didaerah Tjiandjur, jang dapat 
ditjapai 4 djam berdjalan .kakt se- 
telah meninggalkan djalan raya. 

Atas pertanjaan ketua pengadilan, 
mengapa ia hanja mengadakan kon- 
tak dengan gerombolan D.I. sadja 
dan tidak dengan gerombolan lain- 
nja, terdakwa tidak dapat memberi- 
kan djawabannja. 

Pertemuan. 
Terdakwa selandjutnja menerang- 

bahwa pertemuan 'itu berlangsung 
didalam hutan tersebut jg. dihadliri 
pula oleh salah seorang pemimpin 
gerombolan lainnja, Achmad Sung- 
kawa. Akan tetapi menurut. terdak- 
wa pertemuan ini tidak membawa 
hasil, karena D.I. menuntut, 
mereka hanja bersedia ber 
dengan pemerintah R.f.. & 
merintah mau mengakui : 
'am jang telah dipreklamirkan oleh 
DJ. itu. 
Tuduhan bahwa ia tslah memberi 

keterangan? tentang pekerdigan2 pe- 

merintah. sipil dan militer di Djawa 
Barat disangkal olehnia. 

  

    

Sehabis pertemuan, 

Setelah pertemuan ini selesai, 
terdakwa kemudian kembali “lagi 
ke Bandung diantar oleh kedua 
orang kurir tadi. Setibanja diru- 
mah ia minta kepada kedua orang 
jang mengantarkannja itu supaja 
mereka. menginan dirumah hadji 

IS. sedangkan penghuni rumah ter 
sebut tidak berada dirumah. Seba- 
sar atasan atas in “Tang 
aneh, ini-dikemukakan, bahwa di- 
rumahn'a sendiri ta tidak mempu- 
njai tjukup tempat untuk meneri-s 
ma-tetamu2 gina mengihap. : 

Dua hari kemudian, terdakwa 
menerima seputjuk surat lagi dari 
Sanusi. bahwa D. FT. kini bersedia 
untuk berunding dengan -psemerin- 
tah R.I. tanpa tuntutan mereka 
itu. Surat ini. disampaikan pula 
oleh kedua kurir tersebut. Akan 
tetapi tak Jama kemudian ia di- 
tangkap oleh jang berwadjib. 

Ketua memutuskan untuk me- 
nunda pemeriksaan ini sampai ha 
ri Sabtu jang akan datang. 

Tetap Anti 
. Swapradja 
Keterangan Ketua PAS 

Solo 
BERKENAAN dengan tersiar- 

nja kabar achir2 ini bahwa Mr. 
Wongsonegoro baru2 ini telak me 
ngadakan pertemuan dgn orang2 
terkemuka di Solo dan memper- 
soalkan kemungkinan penggabung 
an Dokekaatn ea Daerah Isti- 
mewa Jogjakarta, atas tanjaan 
Sudiman Ketua Dani An San 
pradja menjatakan, bahwa ja baik 
selaku Ketua P,A.S, maupun sela 
ku Ketua Dewan Daerah Partai 
Nasional Indonesia Surakarta, ti 
dak dapat memberikan keterang- 
an apa2, hanja ia dapat menegas- 
kan bagaimana pendapat P.A.S. 
dan pendirian Dewan Daerah P. 
N.I. mengenai masaalah tersebut. 
Selaku Ketua P.A.S, Sudiman me 
nerangkan,. bahwa Panitya Anti 
Swapradja tetap konsekwen pada 

pendiriannja jalah menentang 
kembalinja Swapradja - Surakarta 
dalam bentuk apapun djuga. Mes 
kipun Surakarta telah mendjadi 
daerah biasa dalam Kesatuan Ne- 
gara Nasional kita sekalipun, P. 

.S. tetap aa mengawasi dan 
menetang tiap-tiap pertjobaan io. 
akan merobah sifat Pa deal 
sifat keistimewaan dengan bentuk 
apapun djuga. Per 

“ Selaku Ketua Dewan Daerah PNI 
Sudiman . menegaskan, “mengingat azas partai jg menghendaki masin- 
rakat Marhaenis dengan perkataai 
lain masjarakat bahagia bersam: 
dak: dapat “menjetudjui  penggabu-- 
ngan Surakarta defigan Daerah teti- 
mewa Jogjakarta Mau | sebaliknia: 
Hal itu adalah pula demi kenenti- 
ngan “demokrasi jg selalu didukirag 
oleh rakjat, Urituk bahagia bersama 
baik dasar? kenegaraan, sosial man- 
pun ekonomi harus sama dengan "ti 
dak ada keistimewaannia. : 

Pada dewasa ini baiktah kita men 
tiufahkam Tikifart! dah tenaga wiruk 
melantjarkan “proces demokrasi ta- 
tak. Pun Surakarta Harus madiu ber 
kembang kearah itr tanpa molatni 
sifat istimewa jg bagaimanapun dju- 
ga 

   

Oleh Sudiman seterusnja.  dikata- 
kan pula bagaimana pendapat. De- 
wan Daerah P.N,I.. mengenai, dab: 
rah enclave Imogiri, dan. Ngaweh. 
Dinjatakan bahwa mengenai kedua 
daerah itu Dewan Daerah PNG. 
berpendapat” tetap masuk daerah 
Jogjakarta, Alasan untuk mengeluar 
kan: Imogiri don Neawen dati Jot- 

        

jakarta tidak ada, Bahkan Negata 
Kesatuan tidak ““mengrentaki "bagi. 
an daerah lain dalam  wilajahnja. 
Demikian Sudiman. 

Afandi RidwanDi- 
dakwa Bantu DI. 

Pemeriksaan Ketua GPII Dja- 
wa Barat Didepan Hakim 

AFFANDI RIDWAN, anggauta dewan pemerintah daerah pro- 
pinsi Djawa Barat dan ketua GPII Djawa. Barat, pada hari Rebo 
kemaren telah dihadapkan dimuka pengadilan negeri Bandung atas 
tuduhan bahwa terdakwa selama. bulan Djanuari sampai bulan Mei 
1952 telah memberi bantuan dengan sengadja kepada Daril Islam 
jang dipimpin oleh Kartosuwirjo atau bahwa dalam masa itu ja te- 
lah memberi bantuannja kepada gerombolan jang terlarang itu dgn 
menerima 2 orang kurir gerombolan tadi dirumahnja atau ditempat 
lainnja untuk menginap dan memberikan pula kepada kurir2 tadi 
keterangan2 mengenai pekerdjaan2 jang dilakukan oleh pemerin- 
tah sipil dan fihak militer di Djawa Barat. 
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ia. Rp. 11.— luar kota (ditambah Rp. 0,30 untuk me- 
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Kabar Kota 

Harga Tembakau Djatuh 
Sebagai Akibat Kesulitan2 Tjengkeh 

Be 0 Oleh: Wartawan Kita) 

HARGA TEMBAKAU telah merosot 

arga Rp. - sekilonja, sekara 
ditjapai oleh pendjual, bahkan de nja pendjualan masih sangat sere 
djutnja dikatakan, bahwa merosot 

Se ap ti 

. | njaj se 

kian ini, maka kalangan pedagang 
kan tjengkeh 
lak, berhasil 
njak akibat. 

Dalam hat ini ditambahkan pula 
tentang gulung tikarnja - beberapa 
perusahaan? rokok kretek ketjil di- 
seluruh Indonesia dan  tertekannja 
kaum. tani jang mengerdjakan tem- 
bakau. t 

Lebih djaun dari kalangan Impor- 
tir Nasional di Semarang didapat 
keterangan, bahwa sementara ini, 
soal tjengkeh telah diperhatikan 
benar2 oleh fihak Pemerintah. Di- 
katakan bahwa perundingan telah 

masuk ke tingkat tertinggi di Dja- 
karta: tapi sementara itu Pemerin- 
tah belum dapat mengambil suatu 
keputusan maupun ketegasan.  Ke- 
lambatan dalam menentukan sikap 
ini menjebabkan kalangan importir 
jang bersangkutan mendjadi gelisah. 

Rahasia kesulitan2 tjeng- 
keh. 

Mungkin soal terlambatnja kepu- 
tusan ini disebahkan timbulnja sua- 
ra-suara dari fihak luar jang banjak 
mengetahui soal tjengkeh, dalam 
mana  disebut2 tentang perbuatan 

' orang Pemerintah” jang berhak 
memberi licensi untuk mengimpor! 
tjengkeh dan mengexport karet. Ka- 
langan tadi selandjutnja menuturkan, 
bahwa soal import/export 2 barang 
ini telah diserahkan kepada seorang 
Tionghoa di Djakarta, hingga soa 
tjengkeh dapat didatangkan olehnja. 
Dengan ' adanja tjara2 begini ini. 
maka djalan pembekuan 'tjengkeh 
jang ada ditangan orang2 partikelir 
oleh fihak jang berwadjih adalah 

| djalan jang mutlak untuk menutup 
vacumiteit tjengkeh. Sekalipun tin- 
dakan ini ai kata nanti dapat 
membawa hasil baik, sudah logis 
bahwa nanti ada djuga kalangan2 je: 
menentangnja,  antaranja ialah ka- 
langan - jang mempunjai persediaan 
tjengkeh atau- sedikitnja mempunjat 
sangkut paut dengan urusan tjeng- 
keh. Sementara itu, sekalipun ter- 
siarnja berita mengenai peranan pen 
ting dalam soal tjengkeh ini sudah 
banjak terdengar oleh umum, teta- 
pi pada hakekatnja fihak Pemerin- 
tah sendiri belum dapat mengambil 
tindakan2 seperlunja. 

   

    

   

Tentang tjengkeh ini ketika kita 
tanjakan kepada fihaknja GABID. 
ternjata ia belum bersedia memberi 
keterangan2 apapun djuga. 

Freelist. 
Sementara ini kalangan pedagang 

Tionghoa menjatakan ada berbahaja 
sekali kalau tjengkeh diberikan ke- 
pada orang2 ,,avonturier dalam ner- 
dagangan”, sekalipun diawasi oleh 
Pemerintah. Sekarang ini telah ter- 
bukti, bahwa Pemerintah tidak da- 
pat mengatasi keadaan tjengkeh de- 
ngan djalan pembagian jang sering- 
kali terhenti ditengah2 djalan. De- 
ngan demikian, maka keadaan tjeng 
keh bukan mendjadi baik, bahkan 
sebaliknja, hingga sumber penghasi- 
jan Pemerintah seperti jang diteri- 
manja dari bea pun merosot. Ada 
lah lebih tepat kalau soal tjengkeh 
ini dikembalikan pada sisteem free- 
list. Orang2 jang mengerdjakan se- 
Gikitnja dapat membikin pasar men- 
djadi ramai dengan djalan bersaing- 
an. Hanja kadang2 harga akan me- 
ningkat tinggi, karena kosongnja ba- 
r ng. Suatu hal jang memang biasa 
terdjadi didalam kalangan perdaga- 
ngan. Kesulitan tjengkeh jang dewa- 
va ini terasa telah mengundjukkan 
aga, bahwa orang2 jang bersang- 
|.tan diluar negeri dan mengarti 
t 'tang kedudukan Indonesia dalam 
“al tjengkeh telah berusaha seda- 
Pt mungkin supaja harga tjengkeh 
dihkir- demikian rupa sehingga 
Usena Pemerintah. akan mendjadi | 
gagal. Hal jang demikian ini gam- 
pang dimengarti, karena kedudukan 
Pemerintah dalam usaha dagang di 
luar negeri seringkali masih mudah 
dipermainkan oleh negara? jang 

: Ingin melihat Indonesia didalam ke. 
katjavuan. 
maka achirnja kalangan tersebut me 
rasa setudju kalau soal tjengkeh te- 
lah dilepas kembali oleh Pemerintah 
dan dimasukkan freelist. 

Derrikian keterangan? jang dida- 
pat mengenai soal tjengkeh. : 

  

RADJA NEONZALDF 
Menjembuhkan rupa2 Tuka 
dan penjakit kulit. Terutama 
sangat dipudjikan buat : 
Kaki tangan rangen, eczeem 

.di sela2 djari, pitjah2 di tela- 
pakan kaki, ambeien, djera- 
wat, panu kadas, trotolan di 
muka dan gatal2. 
Keterangan lengkap dan atu- 
ran pakainja terdapat dalam 
bungkusan. 

|. NEON CHEMICAL WORKS 

  

    
  

'SMG., KEMIS 26 PEBR. 1953. | 

dengan harga Rp. 2,— pun djalan- 

merasa gelisah dan 

Berhubung dengan ini, | 

banjak kalau dibanding- 
jang lampau. Djikalau dahulu pa- 
embakau dapat didjual dengan 
ng ini harga tersebut tidak dapat 

t, demikian keterangan jang di- 
tembakau di Semarang. Selan- 

nja harga ini terutama disebabkan 
engkeh. Kalau tjengkeh bisa dida- 
gelap sudah meningkat sampai 

dangkan tjengkeh jang didjual de- 
mudah didapatkan. Karena demi- 
pada umumnja jang membutuh- 

bertanja, apakah Pemerintah ke- 
tiengkeh ini jang membawa ba- 

    Semaranga 1 

ATAS NAMA...... 
Sir-pong punja dinas rahasia zon 

der beslit, laporkan, bahwa dalam 
atjara sambutan pada mlaam re- 
sepsi Kongres Sobsi tadi. malin: 
waktu pengatjara minta sambutan 
dari SAUDARA WAKIL GUBER- 
NUR, serentak ada dua orang jang 
berdiri dari kursinja, hendak beri- 
kan pidato selaku wakil Gubernur 
ini tadi. Jang seorang ialah pegawai 
tinggi banget jang memang lajak 
untuk mewakili gubernur, dan jang 
seorang jang djuga tinggi, tapi tak 
begitu mentul2. 

Untung segera itu pegawai tinggi 
jang pertama terus mundur urung 
menudju ke mimbar- sedang jang 
lainnja djadi terus berpidato SELA- 
KU WAKIL GUBERNUR. 

Sir-pong dengar kedjadian ini tiu- 
ma bisa kasi komentar: Memang 
djaman sekarang banjak orang jang 
,krandjingan” -pidato. Hanja term 
dan lagaknja jang lain2. 

Ada jg. gemar pakai istilah: Saja 
berbitjara. ATAS NAMA RAKJAT. 
menuntat......... Ba OS 

(Noot: meskipun nama rakjat'ini tj 
ma dipindjam sadja). 7 : 

Jang lain merasa lebih gagah “dan 
mentereng kalau berpidato: “AFAS 
NAMA PADUKA JANG MULIA. 
BAPAK PEMIMPIN....... dahi 

Dan. rakjat: jang di pinggir 
djalan . tjuma - bisa mengutjap : 
ATAS NAMA PERUT, saja tidak 
minta pidato, tapi minta berasssssss, 
berassssssss!!!!! 

  

Sir-pong. 

KONGRES SOESI TJABANG 
SEMARANG. 

Dengan mendapat perhatian besar 
djuga, kemaren malam, bertempat 
di gedung Sin Yoe She, djl. Stadion 
Semarang, Kongres SOBSI tib. Se- 
marang telah dimulai dengan  di- 
adakannja malam resepsi. Setelah 
pertemuan ini dibuka oleh ketua pa- 

  

Ali Sedia 

enai penjelesaian keamanan ngan, bahwa Hamid Al pemitap 

  

lantikan Bataljon anak buahnja je | 
terdiri dari 7000 orang, dengan tja- 
tatan 3 Bataljon atau 1 Brigade ms 
rupakan kesatuan tetap dalam Ang- 
katan Perang dan 6 Bataljon 
nja disalurkan dalam lapangan pem 
bangunan. PAT Sk | 

Perlu didjelaskan disini,” bahwa 
Batalion Apri 711 dan 422 adalah 
batalion2 jg bertugas disebelah bagi 
an Utara dan Timur daerah Pare- 
Pare dan daerah kegiatan gerombo- 
lan Hamid Ali djuga sekitar daerah 
tsb. Seperti diketahui Kahar djuga 
madjukan tuntutan2. Mengenai for- 
masi anak buahnja ia menuntut su: 
paja diresmikan 1 dipisi jg terdiri 
dari 3 resimen dan 1S Batalion. 
Apakah tuntutannja itu meliputi dju 
ga satuan? dari gerombolan Hamic 
Ali sampai berita ini dibuat belum 
diketahui. Tetapi menurut suratnia 
ig disampaikannja pada Presiden, | 
Hamid Ali menjatakan bahwa Ka- 
har telah berchianat pada statement 
nja tanggal 18 Oktober 1952. Reak- 
si2 resmi terhadap kedua tuntutan 
ini belum ada. 

Politik Bebas & 
Modal Asing 
Pendjelasan Mr. Ali 

Sastroamidjojo 
DALAM suatu pidato jang di- 

utjapkannja dimuka dewan pernia 
gaan' Tionghoa, Perantjis, duta 
besar Indonesia di Amerika Se- 
rikat, mr. Ali Sastroamidjojo me- 
ngemukakan lagi, bahwa ,,masih 
senantiasa ada bagian jang terten 
tu dari ekonomi, jang sangat 
menghendaki ikut sertanja modal 
asing”. Mr. Ali Sastroamidjojo 
menegaskan, bahwa penanaman2 
modal asing sematjam itu akan 
disertai dengan sjarat2 jang terten 
tu, sebagaimana halnja dinegara- 
negara lain, akan tetapi, demikian 
mr. Ali, hal ini dimaksudkan 
»untuk memungkinkan Indonesia 
tetap melakukan politik bebasnja. 
Hal ini hendaknja djangan diarti- 
kan sebagai suatu djalan “ untuk 
menakutkan penanaman modal 
asing”, 

Pembitjara kemudian mengingzat- 
akan kepada faktor psychologis, jg 

masih menganggap se- 
mua bentuk modal asing sebagai ke- 
landjutan- dari perhubungan2 kolo- 
nial. Dutabesar Indonesia tsb. me- 
ngemukakan, bahwa: harus diakui, 
bahwa kedudukan modal asing — di 
Indonesia setara prinsipil harus ber- 
beda. dengan kedudukannja — didja- 
man kolonial. ,,Modal asing di In- 
donesia - harus mendjalankan pera- 
nan ikut membantu mempertinggi 

taraf penghidupan. Kita hanja dapat 
mentjapai suatu dunia jang lebih 
baik, bilamana perkataan Negara 
jang terbelakang kemadjuannja” hi- 
lang dari kamus dalam waktu se- 
Singkat-singkatnja, — demikian mr. 
Ali. Achirnja mr. Ali mengemuka- 
kan, bahwa untuk penanaman mo- 
dal asing tidak ada persoalan me- 
ngenai prinsip besarnja modal jang 
ditanam dan bunga jang diperoleh- 
nja daripada modal tsb. Dalam hu- 
bungan ini mr. Ali menundjukkan, 
bahwa neratja pembajaran Indone- 
sia mengenai tahun 1951 menun- 
djukkan peningkatan hampir 10046   nitia, kemudian oleh sdr. Sriwidjaja 

dibentangkan  perdjoangan SOBSI. 
Oleh seorang anggauta lainnja di. 
bentangkan pula dengan pandjang 
lebar putusan? jang telah diambil. 
nja SOBSI dalam konperensi inter- ! 
nasional belum lama berselang di 
Djakarta. Dititik beratkan tentang 
pembentukan Front Nasional dan 
menasionalisir perusahaan2 penting 
sepertinja bank, perkebunan dsb.- 
nja, dimana hasilnja dapat dipergu- 
nakan untuk rakjat Indonesia. Di- 
djelaskan pula mengapa SOBSI te- 
lah masuk anggauta Gabungan Bu- 
ruh Sedunia dan pro kepada Per-: 
damaian Dunia. | 

Sesudah uraian ini selesai. kemu- 
dian beberapa Serekat Buruh, baik, 
jang tergabung pada SOBSI maupun 
tidak telah memberi tanda peringat- 
an, 

TKANSMIGRASI KELUARGA 
DAN UMUM TH. 1952. 

Djawatan transmigrasi Djawa Te 
ngah menerangkan kepada P.I. Ane 
ta, bahwa selama tahun 1952 ini 
telah dipindahkan keluar Djawa” ja 
itu ke Sumatera Selatan dan Sula 
wesi sebanjak 8.622 orang, terdiri 
dari 5,185 transmigrasi keluarga dan 
3392 transmigrasi umum, kesemua- 
nja ke Sumatera Selatan dan 45 
orang transmigrasi umum ke Sula- 
wesi Selatan. 
Mereka ini adalah dari daerah 

Semarang — Pati 140 orang, Sura 
karta 3.728 orang, Kedu 2.108 
orang, Banjumas 1.189 orang dan Pe 
kalongan 457 orang. Sebagian besar 
dari mereka itu adalah petani. Un- 
'tuk ini pemerintah telah mengeluar 
kan uang sebanjak I.k. Rp. 860.000. 
Selandjutnja dikatakan bahwa untuk 
kwartal pertama tahun 1953 dari 
Djawa Tengah direntjanakan pemin 
dahan keluar Djawa, sebanjak Lk. 
2.200 keluarga atau Lk. 11.00 dji- 
wa. Tetapi mengingat soal keuangan 
maka kemungkinan besar djawatan 
transmigrasi Djawa Tengah  hanja 
dapat memindahkan sebanjak Ak 
750 keluarga termasuk transmigra 
si keluarga. 

Dapat dikabarkan, bahwa belaka 
ngan ini pendaftaran orang jang 
ingin dipindahkan keluar Djawa lu- 
ar biasa banjaknta, terutama dari 
daerah2 jang keamanannja tergang 

gu. Soal ini mendapat perhatian pe 
nuh dari djawatan tsb. 

BEKERDJA KEMBALI 
Didapat kabar, bahwa mulai tg 23 

Pebr. 1953, Paberik Rokok »Pom- 
pa” jang sedjak tg. 27 Djanuari jl 
telah berhenti kerdja, buruhnja telah | 
bekerdja kembali hingga keada'an- 
nja mendjadi normaal. 

4 

    
pada transfer keuntungan modal 
asing, djika dibandingkan dengan 
tahun 1950, jakni masing? Rp. 92 
djuta dan R.p 69 djuta. 

PAWAI SEPEDA MOTOR. 
Pawai Tjap Go Meh bersepeda 

motor jg. akan diadakan oleh PPS$ 
pada hari Sabtu j.a.d. djam 6 sore, 
akan di-ikuti djuga oleh Lk. 20 pe- 
ngendara sepeda motor 
Gjadi angg. Persatuan Sport Sepeda 
Motor Jogja. Kedatangan angg. dari 
Jogja ini akan didjemput oleh angg. 
PPSS antara djalan Srondol dan 
Bawen. Pada esok 'harinja lalu di- 
adakan pertemuan di Rumah Makan 
Lido antara pengurus PPSS dan 
PSSJ, . sehabis mana para tetamu 
akan dihantarkan sampai Ambara- 
wa atau Magelang oleh PPSS.  Be- 
rangkat dari Semarang pada hari 
Minggu pukul 12 siang. Ada ke- 
mungkinan jang perkumpulan sepe- 
da motor dari Solo akan mengirim- 
kan beberapa orang” ke Semarang 
untuk ikut pawai, . tetapi kepastian 
tentang ini belum didapat. Menurut 
tafsiran, pawai itu akan di-ikuti oleh 
Lk. 200 orang berseprda motor. 

BAK-AIR MASUK LAUT. 
Tadi pagi antara djam 8 sebuah 

truck dengan bak-penggandeng dari 
D.PILA.D. 84 waktu mengadakan 
proefrit di Kalibaru sesampainja di- 
muka Gudang Garam, gandengan- 
nja terlepas dari truck dan masuk 
kedalam laut. Bak-gandengan itu 
adalah bak-air berikut mesinnja 1g. 
beratnja Ik. 2 ton. Ketjelakaan ma- 
nusia tak ada. 5 

NAIK APPEL. 
Pembela dari terdakwa2 Paberik 

Rokok ,,Pompa” jang baru? ini te- 
lah didjatuhi hukuman2 oleh Penga 
dilan Negeri di Semarang telah naik 
appel atas putusan? jang telah dibe 
rikan oleh hakim. 
“P. B. M. AKAN BERAKSI? 
Persatuan Buruh Minjak tjb. Se- 

marang jang diketuai oleh sdr. Su- 
topo telah mengirim surat kepada 
Panitia  Penielesaian Perselisihan 
Perburuhan Daerah di Semarang 
dalam mana dinjatakan tentang ada- 
nja tuntutan? jang telah diadjukan, 
al. tidak membenarkan pemetjatan 
jang dilakukan oleh madjikan. jang 
se-olah2 merupakan tentangan dan 
menjebabkan akan terdjadinja se- 
suatu jang akan harus dilakukan oleh 
buruh. Untuk mentjari djalan ke- 
luar, maka PBM terpaksa akan 
mengadakan aksi sebagai konse- 
kwensi dari pada tuntutannja, Ka- 
lau soal ini dalam tempo 3 minggu 
belum dapat diselesaikan, maka fi- 
haknja P.B.M. akan mengadakan 
aksinja.   

  

Asal Diberi Amnesti-3 Tuntu 

an mengenai penjelesaian keam: al 
dipimpinnja. Pengumuman itu berisikan 

. pertama supaja pihak pimpinan militer n 
memberikan 

lain-| (8 

tedjo, Kee Sien, Kahono, Tiong 
Edy Suwono, Sudjono, Sukirno, Su. f 
'peno, Kristiono. 

jang men-|. 

  

7000 Grombolan Hamid 

aa
 

    

  

Sulawesi Selatan didapat ketera: 
gerombolan bersendjata dalam 
sampaikan sebuah pengumum- 

an dalam    

      

     
In 

  

   
   

i amnesti pada anak buahnja. — sup ja satuan2 
Angkatan Perang jang tergabung dalam E 711 dan Batalion 
422 dipindahkan kelain daerah. 2 

Ketiga, bahwa bersedia untuk pe-| 

  

. PASANGAN MAESA DAN 
as SSS DIPERKUAT.. 
Dibawah ini adalah pasangan? 

ri Kesebelasan Maesa dari Djakart: 
Ca 

dan SSS diperkuat jg akan. berha- 
dapan satu sama lain dilapangan 
Stadion Semarang pada tg. 2 Maret 
PE aa 

Maesa:  Parengkoan, Dotulong, 
Samsu, Harahap, Prapto, Subandi. 
Hasan, Suroso, F. Najoan, Zanger, 
Sugiono. f 

SSS: Han Siong, Kong Lieh, Su- 

Hie, 

PERTANDINGAN BULU- 
TANGKIS. 

Tgl. 22 Pebruari j5.b.., Perserikat 
an Buruh Gula Pakis telah mengen- 
don ke Semarang untuk mengada- 
kan pertandingan persahabatan de- 
ngan perk. Chung Hua Kuo Yu 
Hui bertempat dilapangan mereka. 
Pada sore-harinja mereka telah me. 
ngadakan pertandingan melawan 
perk. Kuo Yu Hui jang berkesudah- 
an 5—2 untuk kemenangan Kuo 
Yu bat 

KOMPETISI PELTI. 
Kesudahannja kompetisi Pelti 

da tg. 22-2-53 sbb: CHTCS II 
PISEA IE SPO IN STCIE 
Fi GONE PTO MI 2 — 3 
Atjara tg. 1-3: CHTCS IT — PF 
Kendal: STC I — STC II: CHTEsI 

OKI. 

pa- 
  

DJEPANG BERNIAT UNTUK 
MENGGONDOL PULANG KE 
DJUARAAN RENANG DA 
LAM OLYMPIADE 1935 

Regu renang Djepang jang ga 
gal dalam usaha menggondol “pu 
lang kedjuaraan2 renang - dalam 
Olympiade Helsinki ditahun jang lalu kini berniat keras untuk mem 
perbaiki reputasinja dalam dunia 
renang dan berlatih giat untuk 
menghadapi pertemuan Olympia 
de 1956. Untuk mentjapai mak 
sudnja itu Federasi Renang Dje- 
pang akan mengadakan perlom 
baan2 pertjobaan dengan mengun 
ang djago2 renang dari luar ne 

menjebabkan, bahwa sebagian bang- |£€ri antaranja dari Amerika Fede 
sa Indonesia rasi tersebut telah menjampaikan 

undangan kepada djago2 renang Amerika, djuara Olympiade un- tuk turut dalam pertandingan? ke 
djuaraan di Djep Bana SPAN Balai terenak Perenang2 Dj jang .diun- dang itu ialah dj 

jepang :) 
Ford Kono djuara 

perlombaan 1500 M gaja. bebas, 
Yoshi - Oyakawa (warganegara 
Amerika dari Hawaii) djuara 
Olympiade perlombaan 100 M ga 
ja punggung, Scholes djuara 
Olympiade 100 M gaja bebas dan 
Davis Browning -djuara Olympia 
de perlombaan menjelam. 

Perlombaan2 kedjuaraan Dje- 
pang itu akan diadakan di Tokio 
pada tanggal 30/7 hingga. tang- 
gal 2/8. 
ARCADS VOROBJEV PETJAH- 
KAN REKORD DUNIA ANG- 
KATAN CLEAN & JERK. 

Dari 160 kg mendjadi 
“180 kg. 1 

AFP mengabarkan dari Mos- 
kow, bahwa djago angkat besi 
kelas ringan-berat. dari Soviet: Ar 
cads Vorobjev telah berhasil 'me- 
metjahkan rekord dunia angkatan 
clean & jerk atas namanja sendiri, 
mentjapai angkatan seberat 180 
kg dalam perlombaan jang diada- 
kemarin di Sverdlovsk. Rekord Ia 
ma ialah 160 kg. 

ART LARSEN MENANGKAN 
KEDJUARAAN AMERIKA. 
Menurut berita AFP dari New 

York, pemain tennis Amerika Art 
Larsen kemarin menangkan tour- 
nament tennis gelanggang tertutup 
di Amerika, mengalahkan dalam 
finale, pemain Denmark Kurt 
Nielsen dengan angka 5—7, 64, 
6—3, 63. 

Kedjuaraan single wanita dime- 
nangkan oleh Missus Thelma 
Long dari Australia jang dalam 
finale mengalahkan Missus Barba- 
ra Davidson dari Boston, (Angka 
kemenangan Missus Thelma Long 
tak disebutkan dalam berita AFP 
itu. Red). 

PELATIH CHOO SENG OUE 
DITUNGGU KEDATANGAN- 
NJA ACHIR MINGGU INI. 
Dalam surat djawaban Choo 

Seng Oue seorang pelatih di Sin- 
gapura atas tawaran Pengurus Be- 
sar PSSI untuk datang di Indone- 
sia guna melatih pemain? PSSI, 
dinjatakan menerima baik tawa- 
ran itu dan bersedia pula tinggal 
di Indonesia selama lebih kurang 
212 bulan. Png 

Menurut rentjana Pengurus Be 
sar PSSI, untuk melaksanakan sa- 
lah satu putusan kongres PSSI 
di Surabaja achir tahun jang lalu 
pelatih Choo akan dikirim kedae- 
rah2 untuk sekedar memberikan 
latihan dan kursus2 tentang per- 
sepakbolaan. : : 

KONPERENSI PAMONG PRA- 
DJA DI DEMAK 

Didapat kabar, bahwa pada hari 
Rebo jbl. di Demak telah diadakan 
konperensi Pamong Pradja jang di- 
pimpin oleh Residen Milono Kon- 

  

a me- 

  

  

  

-Hari Selusa malam Rebo Lb. Universiteit 
mengadakan. Dies Natalis kedua bertempat 
Pada gambar tampak Ketua Dewan Mahasiswa sedang berpidato. Puda deretan kursi muka antara lain kelihatan presiden Sukarno dan prof. mr. 

dr. Supomo. 1 

ANEKA 
DJOKJA 

. 5 aa aa Sa 

SEKOLAH RAKJAT  DARU- 
RAT UTK ANAK2 TIONGHOA 

Sekolah Rakjat Darurat parti- 
kelir guna menampung murid2 
Tionghoa jang terlantar peladjar- 

    

  

an P.P.K. untuk menutup S.R. 
Partikelir Tionghoa No. 2 di Jog- 
ja, hari Senin telah dibuka dengan 
resmi. Ketua panitia jang tugasnja 
menjelenggarakan sekolah rakjat 
darurat ini, K.R.T. Notojudo da- 
lam pidato peresmian pembukaan 
itu memperingatkan kepada mere- 
ka jang bersangkutan dalam pen- 
didikan bangsa Mepgua, bahwa 
dalam menjelenggarakan sekolah 
harus dipenuhi peraturan2 peme- 
rintah mengenai Sekolah Penga- 

Indonesia Djakarta telah 
digedung Istana Merdeka, 

  

ban A 

lajah Sidaredja) hari Saptu 

ri Tjilatjap. 

  

Tjengkeh 
Madian 

Penanamannja Bisa Tum- 
buh Subur 

KEMARIN dulu oleh Koesna 
wi dari Djawatan Pertanian Rak 
jat Djawa Timur bagian dagang 
telah diadakan penindjauan didae 
rah Ngrambe, Madiun, untuk me 
meriksa tanaman tjengkeh disana. 
Diterangkan oleh Koesnawi, bah 
wa didesa tsb. ada 300 pohon 
tjengkeh — kepunjaan keluarga 
Kreefft, jang asalnja dari satu po 
hon ditanam dalam tahun 1911: 
kemudian oleh keluarga tersebut 
tanaman itu diperluas hingga seka 
rang mendjadi 300 batang pohon 
dan sudah menghasilkan tjengkeh. 
Tidak diterangkan berapa djum 
lah hasilnja. Ketjuali buahnja, 
daunnja jang kering pun dapat 
dipergunakan sebagai bahan utk. 
menfjampuri rokok keretek. 
Disamping itu Djawatan Pertani- 

'an sendiri disana telah mempunjai 
1200 pohon tjengkeh diatas kebun 

pembibitan. : : 
Oleh Djawatan Pertanian kabupa- 

ten Surabaja, Madiun, Besuki dan   "Kediri djuga telah didatangkan 1000 
batang pohon tjengkeh- dari Banju- 
mas, jg telah . djuga ditjoba di ta- 
nam ditempatnja masing2. 
Diterangkan djuga oleh Koesrawi, 

(bahwa bibit tjengkeh akan di datang 
ikan dari luar Djawa dan. akan dise 
| diseluruh Djawa (mn 4 

  

KONPERENSI KEAMANAN 
Pada hari Senen jl di Jogja telah 

diadakan konperensi keamanan de- 
ngan dihadiri oleh pihak pamong 
prodjo, kepolisian dan ketentaraan 
dari daerah Jogja dan Kedu. 

Konperensi tsb adalah jang perta 
ma kali, semendjak keamanan dipe- 
gang oleh pihak ketentaraan diseki- 
tar Merbabu — Merapi Complek. 

  

SOKONGAN2 PADA JAJASAN 
17 AGUSTUS. 

Dalam waktu singkat, Jajasan 17 
Agustus di Semarang telah dapat 
mengumpulkan sumbangan? jg luma 
jan dari penerbitan penanggalan (ka 
lender). Para dermawan? diantara. 
nja: Kantor- Bea dan Tjukai di Se 
marang memberikan Rp. 100 Ex 
compto Bank Rp. 100:  Neder- 
landsche Handels My Rp do 
Asiatic Motor Comp. Rp. 500.— 
Toko Buku ,,Malta” Rp. 500.—, Jan 
dari lain2 perusahaan2 dapat dikum 
pulkan Rp. 370.-—. Dalam beberapa 
hari ini telah mentjapai 
Rp. 1670.—. 
Siapakah jang hendak menjusu!? 

djumlah 

  

SIARAN R.R.I. SEMARANG. 

Hari. Kemis 26-2: 
Djam 17.00 Pembukaan: 

Tjiptaan Bu Sud: 17.10 Dongengan 
Kanank2: 17.30 Pengumuman dan 
BERITA DAERAH: 17.45 Orkes 
Peter Yorke: 18.00 Hiasan Sendja 
oleh Suara Kelana: 18.25 Pengadji 
an dan adzan maghrib: 18.40 Hia 
san Sendjas 19.00 Tanda waktu — 
WARTA BERITA: 19.10 IBU KO 
TA HARI ING? 19.15 Tindjauan 
mingguan ekonomiy 19.30 Peladja 
ran gending: 20.00 SARI WARTA 
BERITA: 20.05 SIARAN PEME- 
RINTAH, “20.30 Mimbar Islam: 
20.45 Indonesia menjanji rajuan: 
21.00 BERITA BAHASA DJAWA: 
21.15 Langgam dan Kr. Aseli hi- 
dangan  Tossema: 22.00 WARTA 
BERITA, BERITA OLAH RAGA: 
22.15 Tindjauan atjara esok hari: 
22.20 Irama Malaja: 23.00 Tutup 

17.05 

Djum'at,. 27-2-1953: 
Djam 17.00 Pembukaan: 17.05 

Taman Peladjar: 17.30 Pengumum- 
an dan berita daerah: 17.45 Taman 
Peladjar, 18.00 Tjahja Kemala: 
18.15 Norwegian Dance: 18.36 Ad- 

pi Di Tjarui 
Onderneming Digedor Kemudian Di:- 
bakar —Stengun Dibungkus Tikar 

LAN (Oleh: Pembantu Kita) 

KOMPLEKS PERUMAHAN Onderneming karet Tjarui (wi- 

lautan api akibat pembakaran gerombolan, 
Antara djam 06.00 pagi pada 

gian banjak berpakaian seragam, 
orang, dan 8076 bersendjata menjerang pos 
rui. Tembak menembak berdjalan dengan 
rapa djam lamanja sampai datangnja balabantuan dari T.N.I. bat. 440, jang selandjutnja berkobarlah pertempuran jang seru sampai djam 10,00 pagi, dan achirnja gerombolan 

djaran Asing. ' 
la mengharapkan agar kedjadi- 

12 jang memaksa pemerintah 
menutup sekolah2 Tionghoa dja- 
igan sampai terulang. Sebagai per 
nah dikabarkan, atas perintah ke- 
menterian P.P.K., sebuah sekolah 
rakjat partikelir Tionghoa di Jog- 
ja itu harus ditutup, karena ter- 
bukti bahwa disekolah tersebut di 
idjarkan hal2 jang bertentangan 
Jengan politik pengadjaran peme- 21-2 - 1953 jang lalu telah merupakan | -: tah R.L 

demikian dikabarkan da | 
hari tsb., gerombolan seba 1600 HA TANAH GUNDUL 

kekuatan lebih kurang 300 AKAN DITANAMI. 
pendjagaan polisi Tja- ea alun bak dahsjatnja hingga bele. Dari pihak Djawafan Pertanian 

Daerah Jogjakarta didapat ketera- 
ngan, 'bahwa tidak lama lagi akan 
mulai naga penanaman bibit 
tumbuh-tumbuhan atas tanah? gun 
dul diseluruh daerah Jogjakarta se 
banjak 1000 Ha. t 

Menurut keterangan pihak Djawa 
tan Pertanian tersebut diseluruh da 
erah Jogjakarta terdapat lebih ku- 
rang 38.000 Ha. tanah gundul aki 
bat penebangan setjara besar2an pa 
da waktu pemerintahan Djepang, jg 
achirnja sangat merugikan bagi per 
tanian rakjat. 

Untuk tahun ini daerah Jogjakar 
ta mendapat beaja sebanjak Rp. 100. 
000.— dari R.K.I. guna penanaman 
kembali tanah2 jang gundul itu. 

MAHA GURU AUSTRALIA 
DI JOGJA. 

Kini telah tiba di Jogja dari Dja 
karta Prof. Leyser maha guru dari 
Melbown University dan anggota 
Australian Institute of Internasiona! 

terdesak mundur. 

Tetapi sebelum itu gerombolan 
ngan dapat menguasai kompleks 
Onderneming karet jg achirnja diba- 
kar. Kerugian jg diderita oleh on- 
derneming tsb. ialah: 1 rumah ad: 
ministrateur, kantor, 2 buah gudang, 
tempat penggarangan, 2 buah jeep, 
| truck dan 4 buah rumah2 pega- 
wai dibakar. Selain dari pada itu, 
gerembolan memasuki rumah2 pen- 
duduk kampung dan melakukan 
penggedoran? serta pembakaran 28 
buah rumah. Selama pertempuran 
itu, seorang penduduk tertembak 
mati, seorang lagi luka berat. Bera 
pa djumlah korban gerombolan. be- 
lum diketahui dengan pasti, sedang 
dari fihak kita terdapat selamat. Kc 
tjuali dari pada itu dari sumber res 
mi pembantu kita mendapat susulan 
berita, bahwa pada hari itu djuga   Affaires dalam kundjungannja kebe 

berapa daerah di Indonesia. Ia akan 
tinggal di Jogja selama seminggu 
dan selama disini ia menemui wakil 

didjalan antara Gandrungmangu — 
Tjinangsi terdapat majat dari keba- 
jan Tjinangsi nama Ardjo a.l. Kas- 
roh akibat pembunuhan kedjam. : : : :| kepala daerah Pakualam, mengun- Du Daan belum dapat di djungi Perguruan Tinggi Gadjah Ma 

da dan objek2 kebudajaan dan so 
sial. 

Dari Jogja ia akan melandjutkan 
perdjalanannja ke Djawa Timur de 
ngan singgah di Solo. 

PURWOKERTO 

Sendjata-api dim tas tikar. 
Seterusnja dapat pula diwartakan. 

bahwa baru2 ini Polisi Negara dari 
Sub. Det: Kroja jg sedang bertugas 
di Nusawungu dengan setjara kebe- 
tulan dapat mensita 2 putjuk sendja 
ta api dari dua orang: ig ditjurigai, 
Djalannja peristiwa sebagai beri: MA Metumnnea kut: Sedjak  terdjadinja penggaro:- , ngan dirumah desa Nusadadi, pada TENTANG PERTEMPURAN hari Selasa" (17/18-2-1953) jg lalu | TNI — DI Di-PANTJASAN. maka pemeriksaan «lalu lintas dari » Mengenai pertempuran, antara djurusan - timur “didjalankan amat pasukan TNI. dan gerombolan teliti. Pada hari Rebo siang 2 orang | D.I. di Pantjasan, dapat dikabar- jg sedang -berdjalan, - kemudian. di kan lebih djauh bahwa dalam per berhentikan suntuk diperiksa. Tas da tempuran itu telah djatuh kurban ri tikar (sempet) jg mereka bawa, |4 orang dari piiffk gerombolan kemudian diperiksa di pos polisi: dan 1 orang dari pihak perintis Apa jg terdapat sungguh? meru-| (pojisi Negara). Seperti. diketahui pakan hasil polisi jg sangat berhar- baru-abru ini pasukan D.I menje- ga: ja'ni didalamnja terdapat 2 stel rang ketjamatan Tjilongok. Se- mun seragam, dan di bawahnja sudah melakukan pembakaran erdapat- 2 putjuk - sendjata api (l Maa . siak Giaa: Tani 2 dan perampokan disekitar ketja- pistol colt). : Tetapi pada waktu polisi akan me| Matan itu mereka mengundurkan nanja -pada-2 orang tangkapan itu, diri kearah Tenggara. Setelah me- ternjata sudah melarikan diri lobih|reka tiba didekat Pantjasan dan dahulu. Perlu diketahui lebih djauh, berpapasan dgn pasukan TNI jg bahwa dalam tas tsb. terdapat diu- | dikirim utk mengadang mereka. ga 2 helai surat keterangan pendu- Siap. enija Pa Kebetulan duk, masing2 nama  Madngali dan dari arah A jibarang datang sebu Sanmukarta, asal dari dukuh Sawahlah bis merek PERAK” 2 oleh (Tjipari) distrik Sidaredja. gerombolan segera disetop. Se- Ketjuali dari pada itu, Polisi Ne- Torang anggota. perintis 
gara Kroja telah berhatsil menang- | jang berada dalam bis tersebut Kap seorang kepala Garong nama! ryk mau menjerah dan mengada- Dawikarta asal dari Wangon. Di kan perlawanan dengan senapan 
karenakan pada waktu penangkapan dan akibatnja ia berhasil menem- Pera - Ne Dea (1 bak mati dua orang gerombolan paksa ak POLISI me:epaskan :em- 2. SA na bakan hingga mengenai arah betis. on : 2 Sm tertembak mati. Kabar lebih landjut dapat diketahui, eat 3 Nan pertempu- bahwa orang tsb. memang sudah jaran disekitar antjasan tersebut ma ditjari oleh jg berwadjib. baru reda kira-kira siang hari Pihak gerombolan mengundurkan 

diri dengan membawa korban? 
jang luka dan mati. Djumlah kor- 
ban dari pihak gerombolan jang 
luka tidak dapat diketahui, tetapi 
menurut keterangan djumlah jang 
mati ada 4 orang dan oleh mere- 
ka dikuburkan didesa Gunung- 
puteri. 

  

"— Mr. Sjafruddin Prawiranegara te- 
lah diundang firma Thomas de La 
'Rue untuk mengundjungi London 
pada penobatan Ratu Elizabeth. Fir 
ma itu adalah perusahaan pertjeta 
kan kertas berharga dan dipimpin 
oleh Lord Kiliearm. Demikian ,An 
tara” dari Amsterdam. 

  
  

Dongeng Meuwese 
Katanja Penduduk Irian Masih Suka 

Parang & Kapak 
»SETELAH KAMI kaum missionaris ber-tahun2 mengembara dirimba belantara Irian Barat, untuk mendjumpai banjak suku- Irian jang belum perrah bertemu dengan bangsa kulit Pu- tih, dan untuk mengembangkan agama Kristen diantara suku2 bangsa disini, achirnja kami berhasil menggabungkan daerah misi kami”, demikian Pater C. Meuwese menerangkan kepada ,,Maasho de”. Pater C. Meuwese, seorang missionaris jang terkenal di Irian Barat, jang kini telah kembali di Tilburg, akan berobat sesudah mendapat sakit karena kekurangan vitamin, Baru2 ini ia dengan pater J. Verschuuren telah mengembara sebulan setengah laman dan dapat mengadakan perhubungan dengan missi jang bek disebelah utara. , Ma , 

7 

»Sebulan setengah lamanja ka 
mi mengembara didalam rimba? 
jang tanahnja tidak ada jang ke 
ring, kata pater Meuwese, karena 
daerah itu seluruhnja tidak lain 
dari lumpur dan rawa belaka. 
Penduduk. asli jang diam disana, | 
hidup hanja dari sagu dan ulat? 
sagu, sebab tanahnja tidak dapat 
ditanami. Penduduk daerah “ini 
besar2 badannja, dan, mereka ses 

merampas parangnja. Mereka ha 
nja ingin mempunjai sendjata tsb. 

.»Sukar sekali bagi kami mentjari 
perhubungan - dengan suku-bangsa 
ini 'kata pater Meuwese, ' Sewaktu 
pater Verschuuren dan saja masuk 
kampung mereka (setelah kami di- 
tinggalkan oleh kuli2 jang takut ke- 
pada penduduk itu), kami lempar- 
kan kepada mereka sebuah kapak, 
dan mereka lalu "berkelahi mem- 

DiguaTencAl 

annja akibat perintah kementeri- 

    

PRINTCRITIC ,IKAFO” 
Senin malam jl. ,,Ikafo” (Ikatan 

Amateur Fotograaf) Surakarta telah 
mengadakan ',,printeritic” bertempat 
di Sekretariat ,,Ikafo” Kebalen no. 
10 Solo. 
Dalam pertemuan tersebut telah 

dilakukan kritik terhadap gambar? 
hatsil pemotretan dari para anggau 
ta ,Ikafo”, baik dari sudut opname- 
technisch, fototechnisch, maupun da 
ri sudut compositie dsb. dengan mak 
'sud untuk makin mempertinggi dan 
menjempurnakan hatsil2 pemotretan 
para anggauta. Berhubung untuk ka 
li ini ,,onderwerp” dari pemotretan 
tidak ditentukan, maka telah masuk 
berbagai matjam foto. Diantaranja 
terdapat stemmingsfoto's illusiratic- 
foto's, stilleven, snapshots dsb. jang 

| masing2 harus diukur dengan nilai? 
masing2. ,,Critic” tersebut dilakukan 
oleh Kardijono Penasehat dari ,Ika- 
to 

Printeritic jang akan datang diten 
tukan pada tanggal 23-3 jad bertem 
pat dirumah kediaman Dr. Suharso. 

MAGELANG 
Maa nan 

7 BUAH PERUSAHAAN JG. 
| DISELENGGARAKAN OLEH 

BEKAS PEDJOANG. 
Sebagaimana diketahui didaerah 

Kedu kini terdapat 7 buah perusaha 
an jg diselenggarakan oleh para be 
kas pedjuang jg ditampung oleh Bi- 
ro Rekonstruksi Nasional. Menurut 
tjatatan jg diperoleh dari instansi 
tsb. sedjak bl. Djuni sampai achir 
tahun 1952 perusahaan2 ini telah 
mentjapai kemadjuan2 sbb: 

Perusahaan batu merah jg terletak 
didesa Kramat Magelang telah men 
tjapai produksi 1.116.955- buah den. 
hasil pendjualan Rp 5.149 —.  Mo- 
dal perusahaan ini meningkat sam- 
pai Rp 60.055,—. 

Mengenai perusahaan peti jg ter- 
letak di desa Dekil Magelang, telah 
mentjapai modal Rp 186.520.35 ha- 
sil produksinja 1.693 buah peti dgn. 
hasil pendjualan Rp 3.200,—. 

Perusahaan sepatu di Karangga- 
ding mentjapai hasil produksi 82 
kodi sepatu dengan hasil pendjua- 
lan Rp 9.000,— dan mentjapai mo- 
dal hingga Rp 43.000,—. 

Perusahaan  Pendjaitan Djagoan 
mentjapai modal Rp 60.800,— dgn. 
hasil produksi 1.533 potong pakai- 
an serta hasil pendjualannja Rp 
2.885,— 

Selandjutnja mengenai perusaha- 
an gamping di Kuwaru Gombong 
ditegaskan, bahwa perusahaan tsb. 
mentjaPai modal Rp 20.000 dan pro 
duksi 52,5 meter kibik. Hasil pen- 
djualan perusahaan ini selama itu 
nihil. 

Perusahaan genting di Sruweng 
(Kebumen) mentjapai modal Rp 
84.000,—. Perusahaan tsb. selama 
itu mentjapai produksi 164.385 dgn. 
hasil pendjualannja Rp 4.700,—. 

Achirnja mengenai perusahaan ku 
lit jg terletak di Wonosobo, oleh pe 
rusahaan ini telah dihasilkan pro- 
duksi sebesar 4.415 kg kulit dgn. 
(hasil pendjualan Rp 32.240,62,—. 

Perlu diketahui bahwa dalam pe-   
(polisi) | 

zan, 18.40 Rajuan Luciano Taioli: 
19.00 Tanda waktu — warta berita: 
19.10 Ibu kota hari ini: 19.15 Tin- 
djauan Tanah Air: 19.30 Setengah 
djam Irama Yang Kiem: 20.00 Sari 
warta berita: 20.05 Siaran Pemerin- 
tah, 20.30 Orkes Studio Bandung: 
21.00 Berita bahasa Djawa: 21.15 
Dendang malam: 22.00 Warta beri- 
ta, Berita olah-raga: 22,15 Atjara 
esok hari: 22.20 Penghantar keper- 
aduan, 23.00 Tutup. 

perensi ini dihadliri oleh para Bu- 
pati. dari seluruh Karesidenan Se- 
marang dan Gubernur Djawa Te- 
ngah. Dalam konperensi ini jang 
mendjadi pokok persoalan ialah 

soal pembelian padi. Kabarnja dja- 
tah padi untuk Purwodadi telah di- 
tambah dengan 500 ton dan Demak 
djuga dinaikkan 500 ton. 

Selandjutnja diputuskan, 
konperensi sematjam ini di 
waktu diadakan di Salatiga, 

supaja 
lain   lalu mengiringkan kami dari bela- 

kang.” Sekali ketika pater Meu- 
wese naik kedarat, ia diserang 
oleh orang2 Irian itu. Pater telah 
siap menunggu dengan sebuah 
kampak ditangan kanan dan pa 
rang ditangan kirinja. Sekonjong2 
seorang Irian menjergapnja dari 
belakang, merampas kapak mis- 
sionaris itu, dan terus berlari ke 
dalam hutan. Kawan2-nja jg Jain     mengepung pater Meuwese dan 

  

perebutkannja”, Supaja kami sela: 
mat, maka kami buangkan semua 
kapak, parang dan pisau jang ada 
pada kami. Barang2 ini diperebut- 
kan,  sendjata?nja sendiri dibuang- 
kannja setelah mendapat sendjata? 
baru dari kami. Tetapi kami tidak 
diganggunja”, Demikian pater Meu- 
wese jang selandjutnja  menjatakan 
ingin sekali balik ke Irian, akan 
me-Nasranikan penduduk asli disa- 
na, 

rusahaan2 tsb. terdapat 123 orang 
buruh -diantaranja 104 orang bekas 
pedjuang, 

AKAN DIRESMIKAN. 
Dari kalangan jang berdekatan 

didapat kabar, bahwa dalam bu- 
lan Djuni 1953, Sentral Pembikin 
an Kulit di Magelang akan dires 
mikan. Perusahaan ini untuk se 
mentera waktu masih dimiliki 
oleh Pemerintah, tetapi lambat 
laun akan didjadikan miliknja na 
sional. Perusahaan tsb, merupa- 
kan induk perusahaan dari perusa 
haan2 nasional ketjil2 jang telah 
ada di Magelang dan akan mem 
bimbing kearah kemadjuan. Un 
tuk Sentral Perusahaan2 Kulit 
ini Pemerintah telah mengeluar- 
kan uang sebesar Rp. 2.000.000.- 

Selainnja ini dan sudah diketa 
hui oleh umum, selama th. 1952 
oleh Pemerintah telah dapat didi 
rikan perusahaan ”Unit” Sema- 
rang dengan beaja Rp. 2.500.000. 
dan Perusahaan2 Pajung di Dju 
wiring (Klaten) dengan beaja 
Rp. 4.000.000,5. Disamping ini 
oleh Djwt. Perindustrian Djawa 
Tengah senantiasa diusahakan ba 
han2 maupun keperluan2 penting 
untuk kemadjuannja perusahaan 
tsb. 

KEBUMEN 
BANTUAN KEPADA 

MADRASAH. 
Didapat keterangan, bahwa Kan- 

tor Pendidikan Agama kabupaten 
Kebumen selama triwulan IL, 11 
dan IV tahun 1952 telah menge- 
luarkan uang sebesar Rp 26.371,40. 
Uang tsb. asalnja dari pemerintah 
untuk diberikan sebagai bantuan ke 
pada Madrasah2 diseluruh daerah 
kabupaten Kebumen. 

DJAPEN KABUPATEN 
BERGERAK. 

Djawatan Penerangan kabupaten 
Kebumen, baru2 ini telah mengadu 
kan pertundjukan Sandiwara/petilan 
wajang orang keliling. Selama 4 ha 
ri (di Mirit, Bondjok, Prembun 
dan Puring banjaknja penonton ada 
Ik. 8500 orang. Ketjuali itu, djuga 
diadakan  pertundjukan selama 10 
hari berturut-turut berupa bioskop 
dipelosok2, bertempat di perbatasan 
daerah katjamatan satu dengan lain- 
nja. Perhatian penduduk sangat me 

muaskan, 1 

KUDUS 
»GEDUNG RAKJAT” DAN 

DJAWATAN2., 
Djapen Kudus telah mengada- 

kan pertemuan dengan  kepala2 
Djawatan2 resmi (sipil dan mili- 
ter) jang dikundjungi djuga oleh 
Pamong2 Sekolah. Pokoknja sa 
ran Kepala Djapen dalam perte- 
muan tsb untuk meminta, supaja 
Gedung Rakjat” jang akan didi- 
rikan dan telah ada Panityanja, 
itu. mendapat dukungan dan so- 
kongan dan matereel dari segenap 
murid2 dan pegawai2. Saran tsb 
oleh hadlirin dapat disetudjui. 

Oleh Djapen dikandung mak 
sud . tanggal 25/26 Februari ini 
akan mengadakan rapat dengan   party2 dan organisasi2. 
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Ta 

Birma Gempur Gerilja KMTI 
10 Ribu Pasukan? Nasionalis| Tana 
Bertahan Sepandjang Batas | : 

. Birma-Tiongkok | 
iman !: 1 , ki PASUKAN2 PEMERINTAH Birma dibantu oleh pesawat2 

0 Sa aa dengan teliti penerimaan || | pemburu dan kendaraan berlapis badja menurut berita hari Selasa 
“kini ternjata, bahwa jang pa sana || Itelah mulai mengadakan serangan atas pasukan2 Kuomintang di 

t-stempel 31 Des. 1952) seluruh- || | Birma Utara. Menurut berifa2 terlambat jang dierima diibukota Bir 

ea 
— Rp. 1000? 

  

Pertumpahan Darah 
Di Iran Terhindar 

Sjah Iran Menjokong Penuh Beleid Mossadegh 
SJAH IRAN, Mohammad Reza Pahlevi dan perdana menteri 

Mossadeg hari Selasa telah men fjapai ,,persetudjuan sementara” 
dalam perselisihan mereka mengenai intrige istana terhadap perda- 
na menteri Mossadeg. Berhubung dengan tertjapainja persetudjuan 
ini maka ,,kerusuhan2 sengit didalam negeri” untuk sementara da- 
pat dihindarkan dan pula ,,penumpahan2 darah jang tidak diingini” 
dapat ditjegah demikian diterangkan oleh seorang pembesar Iran 
kepada United Press, setelah perte muan Sjah dengan Mossadeg sela- 
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Para Pembatja Budiman !: "     
        

  

   

| 1952 jl. ialah: | 
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| 
Il 
Ii k 

1g 

  

  
   | al. 

—H 
NJAK Rp. 1000.— ($ 

UI SOLO. 

| Rp. 500.— djatuh pada: 

SEMARANG. 

-tebak an. Dari djumlah tadi, setelah 

jang dianggap teramat penting pada tahun | 

|a. Peristiwa 17-Oktobers mendapat 9873 suara 

sebut diatas. Diantara peri stiwa2 jang disebut i 
djandjian Friscos kundjungan Ouirino ke Indonesia, peristi- 
wa mengenai kedjadian2 penting dalam hidup kekeluargaan 

Setelah semua pemasukan tebakan tadi diundi, tern 
ADIAH PERTAMA, BERUPA UANG KONTAN SEBA 

RIBU RUPIAH) djatuh pada: 
Ni sdr.: W: HADISOEMARTA Yg || 

h| Tjengklik Gg 1 no. 5 . | 

Hadiah ke-II, berupa UANG KONTAN, SEBANJAK 

Hadiah ke NI, berupa UANG KONTAN, SEBANJAK 

1 soal per 

  
sdr.: R. SISWOSUDARSO 
Pendrikan Kulon 1/ 20 

  

AA 

Kangker 
Pendapatan Baru Sar- 

djana2 Djepang 

TUDJUH ORANG  sardjana 
Djepang - telah berhasil untuk 
mengisoleer virus suatu bentuk pe 
njakit kanker tertentu dan tiga 
orang sardjana Amerika telah da 
pat membuktikan, bahwa suatu 
matjam kanker tertentu mengan 
dung suatu bagian jang berkelaku 
an sebagai suatu virus. Ketudjuh 
sardjana Djepang tadi bekerdja 
pada perguruan tinggi kedokteran 
di Okayama. Sedjak tahun 1940 
mereka itu berusaha dibawah pim 

membuat suatu serum jg mengham- 

Pasukan2 " Birma selandjutnja te- 
lah merebut kembali pos perbatasan 

melarikan diri kearah Birma Utara. 
Selama mereka menduduki Kyukok 
itu, pasukan? Tiongkok. Nasionalis 
telah mengibarkan bendera Chiang 
Kai Shek diatas pos mereka, tidak 
djauh  diseberang satuan tentara 
RRT, jg berada diseberang perbata 
san. 

Tentara Tiongkok Nasionalis jg 
pada permulaan bulan ini terang2- 
an menjerang tentara Birma, setelah 
selama tiga tahun berdjuang pasif, 
menjerang pasukan2 penjerbu Bir- 
ma itu dari belakang kawat2 ber- 
duri. Beberapa garnisun Birma jg ke 
habisan peluru, dapat ditolong oleh 
sebuah bataljon Birma jg datang 
memberikan bantuan. Dikabarkan, 
bahwa tentara Tiongkok Nasionalis 

sedang utiapran. pidatonja pada pembukaan konperensi tadi. 

  

  

Indo-China, akan disusun dalam 

lebih banjak dan 
dan Perantjis di Indo-China. 

Djumlah bentuk pemberian ban- 

PEMBESAR2 AMERIKA hari Senen menerangkan, 

rentjana baru untuk memberikan bantuan oleh Amerika kepada 

Berdagang     
Dibentuk Di Vietnam-Bantuan 

Dari Amerika Disiapkan 
bahwa 

empat — lima minggu ini, sehing 

ga diharapkan dapat diadjukan dalam bulan April kepada panitya 
kongres untuk angkatan bersendja ta, an 
untuk memberikan bantuan dari pemerintah presiden Eisenhower. 

Kalangan2 jang lajak mengetahui di Washington mengharap, supa 

ja rentjana pemberian bantuan itu ditudjukan kearah kerdja sama 

lebih erat dengan pemimpin2 militer Vietnam 

sering dengan programa2 lain 

sebagai langkah terbaru untuk ,,me 

Manila, bahwa dalam keterangan 
nja pada hari Selasa dimuka kon 

gasi Sovjet Vassily Kamensky me 
njatakan, bahwa pemerintah Sov 
jet bersedia mengadakan persetu 
djuan2 perdagangan dan memban 
tu usaha industrialisasi negara2 jg 
terbelakang jg mendjadi anggauta 
ECAFE. Dikatakannja, - bahwa 
produksi alat2 mesin jang dibu 
tuhkan oleh Asia kini adalah 3 
kali daripada sebelum perang dan 
ia diberi kekuasaan untuk menan 
da-tangani persetudjuan2 perdaga 
ngan pada setiap waktu, djika ne 
gara2 Asia menghendakinja. 

Delegasi Djepang menerang- 
kan, bahwa pemerintahnja meng 

si Djepang menawarkan barang? 

ix | , En 3 dipersendjatakan ringan sekali dan|tuan itu sebagian b n dida-|ngatasi keadaan” di Indo Tjina. de- : £ 
Rp. 250.— djatuh pada: - | |pinan dr. Yukio Hamazaki untuk | mobil. Mereka mengundurkan dir: | sarkan Span anna Bi RU Uollap puber umelguwatkan #etrtaki Peragaan dgn Asia 

sdr.: SUPARTO IL Pimemetjahkan soal ini. : karena tekanan tentara Birma utk.|kemukakan oleh -panitya pemeriksa |hari Selasa dari Saigon. Pa $ engenai rendahnja 

, Kuntjen 17 oo Menurut kabar jg disiarkan di da | berkumpul kembali dihutan belu-|jang terdiri dari empat orang, jang| alam suatu pengumuman resmi : th 3 Sen ngan ja mengemu 

$ JOGJAKARTA. : TN lam madjalah kedjuruan ,,Penjelidi-|kar. Kekuatan sesungguhnja darilharu2 ini dikirim ke Indo Tjina un-| sesudah berachirnja perundingan pa akan sebagai sebab tingginja har 
| | kan kanker” mereka itu telah dapat | tentara Tiongkok Nasionalis di Bir-|tuk mempeladjari keadaan disana diva beranakucan 'ulkteapkkn . “ba- ga-harga bahan2 mentah jang di 

$ 10 Hadiah-penghibur, berupa buku2 lektuur pengeta- | | mengisoleer tumor (bisul) tikus Yo-|ma Utara itu tidak diketahui, tetapildan memberikan laporan dalam hwa mereka telah menerima sebuah | SKSPOrt. Demikian AFP. Menu 
' huan jg sangat berguna djatuh pada saudara2 tersebut sbb.: | /|shida, dan mereka itu telah dapatjorang beranggapan, bahwa mereka |tempo sebulan kepada direktur rentjana untuk membentuk ,-sedjum rut UP, dalam sidang tsb. delega | 
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Medan Siapkan Diri 

bat tumbuhnja tumor. Dalam hubu 
ngan ini ditegaskan, bahwa sel? tu- 
mor jg diobati dengan serum itu 
mendapat kembali sifat ganasnja se 
penuhnja apabila virus tadi dimasuk 
kan kembali. Sardjana2 Amerika, 
dr Abraham Canteras, Joseph Stas- 

ney dan Karl Paschkis bekerdja pe 
da perguruan tinggi Jefferson di 
Philadelphia.  Keterangan2 mereka 
itu diumumkan oleh perserikatan 
Kanor, jg menjokong penjelidikan? 
mereka itu. Mereka itu telah men- 
tjampur sel2 jg diperoleh dari getah 

ditundjukkan, bahwa suntikan hagi- 
an2 tsb. kepada tubuh tikus? menje 

mempunjai 9 sampai 10 ribu tenta- 
ra. Baru2 ini pasukan2 Tiongkok 
Nasionalis hampir dapat menguasai 
seluruh perbatasan Birma jg mem- 
budjur sepandjang 800 kilometer, 
sedang selain itu mereka mengan- 
tjam tangsi2 besar di Birma Utara, 
Lashie, Bhano dan Myikin. 

Pilipina 
Tjuriga 

PARA SENATOR dari partai 

menteri pertahanan Ramon Mag 
saysay supaja menempatkan ,,pe 

M.S.A., Harold Stassen. 
Ada kemungkinan bahwa dalam 

minggu pertama bulan Maret ini 
akan diadakan perundingan di Paris 
mengenai berapa -sgal pemberian 
bantuan itu. 

Perhatian pemerintah: Amerika ke- 

ini semakin bertambah, berhubung 
dengan adanja berita2, bahwa ada 
kemungkinan fihak Rusia akan me- 
ngambil langkah2 baru disana. Soal 
ini beberapa hari jang lalu telah di 
kupas oleh senator Mansfield jang 

sukan2 Vietminh. 
Kabarnja ketua panitya angkatan 

  

    

pada Indo Tjina dihari2 belakangan| W 

lah besar bataljon2 pasukan peng- 
gempur bentuk baru, ig seluruhnja 
terdiri dari pasukan? Birma.” 

Kalangan? pembesar tentara me- 

nerangkan, bahwa batalion2 pasu- 

kan penggempur” ini dididik untuk 

memperkuat pos2 depan jg djumlah 

ja sedikit sekali untuk melawan pa 
sukan2 Vietminh. 

Selandjutnja pasukan? tsb. akan 
mengadakan patroli malam, untuk 
melawan pasukan? Vietmin diwaktu 
malam. 

nam jg hadir dalam pertemuan itu 
adalah Bao Dai dan perdana men- 

modal serta barang2 buatan pabe 
rik jang dibutuhkan oleh pelba 
gai negara didaerah ECAFE guna 
perkembangan  perekonomiannja. 
Dikatakan selandjutnja, bahwa 
Diepang menaruh perhatian jang 
istimewa terhadap djaminan ba 
rang2 iang di-eksvort dan ingin 
mendirikan tempat? service dipel 
bagai negara suna memperbaiki 
serta mengganti barang2 modal js 
dikirim oleh Djepang. 

Ditambahkannja, bahwa   Dje 

on ' Tariff 

flar, ia memberikan saran supaja 
diadakan suatu sistim pembajaran 

  

  

perensi ECAFE di Manila, dele 

|) INA Bere, PRA " , | ma hari Selasa, gerakan jang terpenting kabarnja dilantjarkan pada ma empat djam. 
|| diteliti Ingi, tern bahwa 10.262 tjukup memenuhi sjarat2, | / | tanggal 19 Pebruari, ketika sebuah batalion infanteri berturut tu- | on Ka a besuk Sabtu ja.d., digedung Iniro Bogor ' 
|| sedang 21 tebakan terpaks harus di-diskwalificeer, Naa ( Frut menduduki daerah2 perbatasan Mongy, Muse dan Nampakat "Mulai hari Selasa jib.l. 1 mnokib mio Hilows mito, 5 : sira : Pembesar tadi mengatakan: ,,Sri 
UI tak mentjukupi sjarat2-nja. $ $ i | Jiang merupakan sarang pasukan2 Kuomintang. Batalion Birma ber |telah diadakan Konperensi Dinas Karet Rakjat seluruh Indonesia. Pa ja gi Baginda telah mendjamin - kepada 

! Se Ba pena tan Len Kangen ara agan ana Ba Moana Gjalan djauh untuk menjerbu ke perba- | gambar tampak sdr. Sadjarwo, ketua Rubber Study Group Indonesia Sovj et Mau - Ta Ba an aa 
trige istana, karena  Sjah' selamanja 
menjokong . Mossadeg. Perdjandjian 
sementara itu mentjegah langkah is- 

— P.M. Mossadegh — 
Mossadeg. Perdana menteri Mossa- 
deg kini telah memutuskan pula utk 
tidak mengeluarkan pengumuman 
tersendiri mengenai kesukaran?nja 
dengan istana. Mossadeg kini telah 
membatalkan rentjananja untuk me- 
nuntut referendum dimuka  tjorong 
radio mengenai pertanjaan apakah 
rakjat masih suka ia memegang dja 

batan. 
Usul2 Henderson. epada ARA MERDEKA | SE Sa Sa 30 Diu 2 2 je 

nang. Kepada para an nk »SUARA M tain2.nja | bening tikus2 jg dihinggapi penja Emas Seharga 30 Djuta mengandjurkan kepada pemerintah) alam pertemuan itu Perantjis di | Pang bersedia memberikan konse Diutubiti Na Meng 
ngutjapkan SELAMAT" dan epada para penebak S0 fkit kanker. Dollar Didasar Lautan | Amerika, supaja mengirimkan sen-| vakili oleh menteri negara? aso- “2 bea tjukai, diika diberikan sta er uonjara Liga Mi 

jang kali ini tidak begitu mudjur, .,SUARA MERDEKA TN Tjampuran sel2 tadi dimasukkan djata lebih banjak - ke Indo Tjina, |Yiasi di Indo Tiina. Jean Letourneau US #nggauta oleh GATT (Gene- menteri Ta Zn ussein Pa 

Hi : IL kedalam suatu mesin dan karena ge i'onalis Pilipi 2 agar pasukan? Perantjis dan Viet-lgan oleh dienderal Raoul Salan ral Agreement and Na Na Sena an Ta 
SAJEMBARA JANG MENJUSUL. | rakan berputar itu bagian? dapat di Na 2 pina pekan Ta me |minh mempunjai perlengkapan lebih | panglima besar Perantiis di Timur | Trade). Berkenaan dengan kurang i Fe Aa an ae ba 

| pisahkan satu sama lainnja. Telah | ngadjukan permintaan epada | baik dalam peperangan terhadap pa- Djauh. Diantara pemimpin2 Viet-| nia nersediaan Djepang akan dol Fatkan selndjitea. mnesaskati - 

hwa pembitjaraan jg dilakukan oleh 
perdana menteri .Senen malam dgn. 

  

  

| et 2 Lg KN Tea Na roda: | t 2 ba In ea Maan Pa LN Ft) h @ . Dgn ia Anggauta tana untuk. mengumumkan suatu ke 

| Tabah 2 peritima cal sil bibata | p bb: :ra Kuomint j lah pemerin- epu Tau : Fs f terangan tersendiri, untuk mendje- 
i i i r icti : g, jg setelah pemerin: 4 : cafe ngan 1 sa 

| atnnja engkau DAA SN maa memnjan tetua || CAS OA ah Gang Ki Basa dahum “1aas | OC. tu da d 1ons A.F.P. MEWARTAKAN dari aa nasa ne enaan Ai 
kh jang tidak endapan PU run han seperti 2 : an | ratan Tiongkok dalam tahum 1949 DA (AA 23 ngan tuduhan2 jg diutjapkan oleh 

          

babkan, bahwa 4076 dari binatang| nindjau” di kapal2 pengangkat |bersendjata kongres berpendapat, bal... v: N Van Tam. Itilateral tik 2 : 
itu dengan tjepat dihinggapi penja-| Djepang jang berada diperairan |hwa apabila orang dapat melatih 40 ga ai ba La es a Inorsernanak Katataral Sangsie dn dutabesar Amerika Loy PAR "| 
kit kanker pada getah2 beningnja. |Pilipina, agar supaja ,,muatan2 (sampai 50.000 tentara dan mereka Na Naa aban N amkpabiba en adek tai € Ma maniak aa 

& 3 £ 0g, - ta 2 & : 5 $ . . Ne barak st . 3 Pt c . 7 5 « AS Jak an. 

Mau Djadi Kota Pusat Seluruh Indonesia SORE dasiondp. instan: 10: OKE berharga". Maan mai tw dipersendiatai lebih “baik, make Kan rakjat je th, tjukup umur Utk-| Dinjatakan selandjutnja, bah | Menurut Katemi, dutabesar Hen. . 

: Selama PON : sel2 kanker jg tidak lengkap. Dite-| diduga turut karam dalam sebuah (ngah di Indo Tjina akan berobah. - berdinas pada bagian2 ketentaraan (wa lebih dari 2096 import Die |derson dengan lisan telah 'mendje- 
Es ask bahwa dal hal ini telah : : 1 Ng an atur Vietnam, demikian komunike itu. |oang berasal dari negara2 daerah |laskan kepada perdana menteri me- 

(Oleh: Pembantu Kita gaskan, bahwa dalam hal ini telah | kapal Djepang jang tenggelam di| Keterangan itu agaknja ada hubu- 5 ah : apa: H3 : hi : : dian ab aer sela 2 : pe Agak Dikabarkan lebih djauh, bahwa | ! CAFE dan Djepang mendiual |ngenai usul2 itu, sedang dr. Mossa 
f SPP F1 ga -|muka pantai Leyte, tidak akan li b Viet dalam wak 1 ya Yam Ideg dari fihaknja menundjukkan, ba i £ kanker binatang dan .bukannja ma- hilang. Permintaan itu diadjukan Pe Be aa aa kepada negara2 itu 404: dari | C9 Gari tinaknja undjukkan, ba 

-SEKEMBALINJA DARI P ERDJALANAN 21 hari di Suma | nusia dan bahwa masih belum ada | perk d ri menindak "Itu singkat akan mendapat pertang- djumlah seluruh ekspornja. hwa usul2 itu akan dipeladjari lagi 
tra sdr. Maladi, Kepala Djawatan- Radio: dan Sekertaris K.O.L, |harapan2 orang2 jg berpenjakit kan- epaan dengan pe ingatan se di Na R3: gungan djawab besar, untuk ,,mem y olehnja- dengan  penasehat?nja dan 

1 “pc Pan w n Merdeka” 3 negara SE asahubk nator Carlos “Garcia jang chawa | Sjasama I - “erat Ta "pertjepat penjerahan - tanggung dja: tanggal 8 Maret ia akan bertolak. ke 'sesudah itu' akan memberikan -lapo- $ Ketua PSSI menerangkan kepada wartakan ,,Suara , bah kan dapat disembuhkan dalam 5 5 rikat GT Kproe daa Indo Tjins : : . - 
wa jalanannja di Pulau Harapan itu amat berhasil dan benar2 jhari depan jg dekat. tir kalau2 orang2 Djepang jang | 5 Btn Rn IDOO 3JMA. “| Wab -pertahanan dan perlindungan Australia untuk berunding dengan|ran kepada parlemen, sehingga den. 

ulau ini men aa Ta banjak ha rapan disegala hal. Tugas jang | —————— melakukan penjelidikan2 diperai- 2 alan angan2 ig lajak Ba seluruh daerah Vietnam kepada pemimpin? pemerintah Australia |demikian terpaksa harus mengambil 
ama, “alah Bana: Pa daan studio2 di Kotaradja, Medan, Pa 22 s Iran Pilipina itu ,,akan menghadap tahul Tn Par, Dena FA pembesar? Vietnam.” mengenai masalah jg bersangkutan | waktu beberapa lama lagi, sebelum 
dang, Bukitti ssi, Palerhbang. Mengenai kota pertama jg tertimpa | PELEDAKAN DLM PABERIK kan sendjata kepada kami” dalam Be ae Nu ge Bngan Menteri Letourneau -mengumum- dengan stabilitet dan keamanan di|djawaban Iran diserahkan kepada 

AN Be 3» Nanas bee ken idak lan Tapi Radio sudah | ANGKATAN LAUT AMERIKA mereka mentjari tempat2 kapal jg tarkla2 kembilileran : "dam? fiara2 lati kan “setelah pertemuan, bahwa pada Timur Djauh. Amerika. (UP). 

dapat melajang lagi, bahkan dgn pemantjar jang baru dari 1 KW | Dua orang Amerika jang melaku ditenggelamkan oleh tentara Ame |. bagi pasukan? Asia jg sekarang | mm Senen 
dengan kekuatan listrik sendiri, sedang gelombangnja djuga di- | kan penjelidikan2 dengan bensin pe |rika Serikat dan jang didalamnja |»: turut aktif dalam “perdjuangan | 
ubah supaja dapat luas terdengar. jakni 60 meter. Oleh karena |Sawat terbang pada hari Sabtu te- | membawa muatan2 berharga. | erhadap. komunisme... 29 .3 j 
Atieh € dok Tetakai da Ibu Kota, maka berita2 radio me '!2h tewas, sedang lima orang lainnja Seorang senator nasionalis Je. Ma at 1 um er a u enar 
Atj ae Maa Ha 3 terfiepat b asi Pemerintahan daerah, | '0K22, ketika terdjadi suatu ledak-|diutus oleh ketua senat Eulogio . Vietnam bentak Siinet “9 
Na kiat aa t p t h 2. dkkana 5 ? lan dalam sebuah pabrik. ketjil, di | Rodriguez untuk melakukan pe- 33 battalion SA : e e 99 
agi rakjat dan terutama bagi pers . pasa Tipakka Pena an guna pindjauan selama lima hari atas Dalam pada itu Dewan terting adi Sui 1 iber | lai | 5 3 . £ £ : KA angkatan laut, demikian ari | gerak-gerik kapal Djepang ,,Ari- | ..: 23 aka PPS t 3 J ta 9 
Kesenian rakjat tetap terpeliha Giaannja. Kiranja tidak tjukup 4 | Minggu. aa Denga ekAN aa da du | £i militer dalam- sidangnja. . hari 39 Kk: 

ra dan bagus2, hingga tidak lama 
lagi akan dikirimkan rombongan 
dari Radio Pusat untuk merekam 
kesenian? asli itu, demikian pula 
lain2 kesenian asli diseluruh Su 

bulan djika hendak teliti - sekali 
merekamnja. Hanja sadja usaha 
'itu sangat verdiend dan biar su 
sah pajah akan besar manfaatnja 
bagi kesatuan Indonesia. Keseni- 

Berhubung dengan ledakan terse 
but ahli2 dari F.B.I. (dinas rahasia 
Amerika Serikat) telah dikerahkan 
untuk melakukan pemeriksaan akan 
sebab musababnja peledakan tsb. 

gaan2 kuat bahwa sebuah kapal 
perang jang tenggelam dimuka 
santai Leyte masih membawa 50 
hingga 60 djuta pesos mas bata 

Selasa - bertempat: dipesanggrahan- 
radja Bao Dai di Dalat telah me 
mutuskan untuk membentuk da 
lam. tahun 'ini djuga 54 ,,shock 
battalions”- dibawah. komando op- 

Distribusi 
Usaha Berhasil (Dari Bekas Pegawai 

Magelang 

PADA hari Sabtu seorang pen 
duduk desa Adjungmangli di ka 
bupaten Djember telah ditangkap 
oleh polisi, karena bekerdja seba 
gai ,,tukang suntik” dengan memu 

matra. Studio2 di Sumatra itufan2 asli jang banjak terdapat .. Kerugian ditaksir 1 djuta dollar. Na al Na ae sir-opsir. Vietnam sendiri. (Oleh : Pembantu Kita) nga Apaan tah 5.— sampai 

umyanja Sepah berdaun Naa Dea aa Aoa aa tika diserang oleh pesawat? pem |, eaam pengumuman jang dike MENURUT LAPORAN tutupan buku dalam tahun 1952, Ko | pm pa gka B.AI ajian 
sumbangan masarakat bagus, per- 
hatian Pemerintah daerah tidak 
hanja dalam pernjataan tetapi de 
ngan bukti2 njata, mitsalnja mem 
bantu alat? kantor, bahkan para 
Gubernur sanggup mengusahakan 
tanah2 untuk studio2 baru, dil. 
|Lagu2 Indonesia jang ternjata ma 
sih kurang terdapat didaerah ini 
akan segera dikirim dari Pusat. 
Dan ternjata radio umum sangat 
dibutuhkan dan akan diusahakan 
sekuat dapat. 

Bahan siaran didaerah ini ter 
lalu banjak. Meskipun kita di Dja 
karta sering menjaksikan tari? 
piring, saputangan, dil., tetapi ter 
njata jang disaksikan didaerah itu 

kota2 terpentjil mulai Atjeh sam 
pai Palembang. Rombongan reka 
man gelombang pertama akan be 
rangkat pada tg. 6 Maret j.a.d. 
ini dimulai dari Medan. 

Dunia olahraga. 
Nampak djelas kemadjuan rak 

jat dalam berolah-raga. Terutama 
sepakbola njata2 sudah mendjadi 
permainan rakjat. Dimana2 kini 
terdapat lapangan2-nja dan ini se 
bagian atas bantuan Tentara wak 
tu membikinnja. Setiap daerah 
berusaha keras melatih diri dan 
ingin madju ke PON ke-lll. Ha 
nja atletik jang belum nampak 
merata, meskipun ada djuga. Di 

Ekonomi 
Italia . 

Makin Tergantung Pada 
Amerika 

MENURUT kantor berita 
»Tass”, angka2 jang diumumkan 
oleh madjallah ekonomi jang ter 
bit di Roma baru2 ini menundjuk 
kan, bahwa perekonomian Italia 
makin hari makin banjak tergan 
tung kepada Amerika Serikat. Me 
nurut angka2 itu, dalam waktu 10 
bulan jang pertama dari tahun 

50m Amerika Serikat dalam per 
tempuran2 sekitar Leyte. Garcia 
menerangkan bahwa beberapa ka 
sal Djepang jang tenggelam itu 
masih memuat muatan2 jang ber 
harga. Selandjutnja Garcia mem 
buat laporan setjara detail ten- 
tang kegiatan2 kapal2 Djepang 
jang sedang mentjari kapal2 teng 
gelam. 

Kementerian luar negeri Pilipi 
na menerangkan bahwa bwjan de 
pan diperairan Pilipina ditunggu 
kedatangan 15 hingga 20 kapal 
pengangkat. Seperti diketahui, se 
bagai ganti kerugian perang kepa 
da Pilipina, Djepang antara lain 
akan mengangkat muatan2 dari 

luarkan setelah: dewan bersidang 
dibawah pimpinan bersama Bao 
Dai dan komisaris tinggi Peran 
tjis untuk Indo-China Jean Letour 
neau dikatakan bahwa bataljon2 
ini semata-mata akan: terdiri atas 
serdadu2 Vietnam, jang nantinja 
akan ditempatkan untuk memper 
kuat pos2 luaran dalam lingkaran 
pertahanan. Nahoi dan -djuga 
akan diberi tugas melakukan pa 
troli2 malam untuk menghadapi 
pasukan2 Ho Chi Minh jg lebih 
besar djumlahnja pada malam 
hari. Sidang itu djuga dihadliri 
oleh komandan tertinggi pasukan 
pasukan Peranfjis di Ta Djauh 
djendral Raoul Salan dan perdana 

sebagai suatu organisasi autonom 
penuh baik keluar maupun keda. 

Dari djumlah 167 anggauta jg 
menerima uang tunggu, 67 orang te 
lah dipekerdjakan kembali dan 3 
Orang pegawai tertembak mati oleh 
pihak gerombolan jg tidak bertang- 
gung djawab, didalam  mendjalan- 
kan kuwadjiban membantu pemerin 

  

perasi ,,Sumber Madu” jang diusahakan oleh PPBD (Perserikatan 
Pegawai Bekas Djawatan Distribusi) Magelang 
keuntungan sebesar Rp. 23.880,055. Banjaknja anggauta ada 171 
orang dengan 2.722 helai saham seharga Rp. 27.220.— 
perserikatan tersebut selain mempersatukan segenap pegawai bekas 
Djawatan Distribusi djuga memperdjuangkan nasib dari pada para 
anggauta jang menerima uang tunggu, dalam lapangan penempatan 
tenaga serta penampungannja, mendirikan koperasi jang berstatus 

telah mempunjai 

Tudjuan 

ie dengan mempunjai kedanlatan 
lam. 

tah. Dalam suratnja jg disampaikan 
kepada - DPRDS kabupaten Mage- 
lang, mendesak kepada pemerintah, 
agar pegawai bekas Djawatan Dis- 
tribusi R.I. dalam uang tunggu scle 
kasnja diangkat kembali dalam dja- 
batannja- semula, sesuai dengan PP. 

padahal ia tidak mempunjai hak 
untuk menjuntik. Orang itu dahu 
lu pernah mendjadi pelajan ru 
mah-sakit, dan belakangan men 
Gjadi pendjual tempe. 

18 Harimau 

Dibasmi 
Sebagai daerah jg terletak dekat 

hutan, penduduk ketjamatan Pasiri- 
an. (Lumadjang) ' sering diganggu 

oleh. harimau. Banjak kambing dan 
sapi mendjadi korban. Dengan ban- 

tuan pihak kepolisian penduduk ke- 
tjamatan itu achir-achir. ini menga- 

dakan gerakan membasmi harimau 
. : 3 Ati - i ir ti : i 1 5 15/1951. pasal 8 ajat a, dengan di BN aabab naa 

lebih bagus dan amat “menarik.. Atjeh umpamanja, hampir tiap 1950, import gandum dari Ame | kapal2 jang tengcelam untuk Pili menteri Vietnam Nguyen Van Ke : - adan dalam waktu ig tidak lama te- 
Dalam kesenian ini pengaruh? lapangan luas dipergunakan Oleh rika Terikat iesamikan 204 dari pia ae 88 ya "1 | Tam. Dalam pengumuman selan Ba Ba pd. tiap2 | yh menembak mati 18 ekor hari- 
dari Arab, India nampak djelas. 
Di Sigli njata sekali pengaruhnja 

kanak2 dan orang2 dewasa untuk 
bersepakbola dan sebagian besar djumlah gandum jang di-import 

oleh Italia selama waktu itu, se 

djutnja dikatakan bahwa koman 
do Vietnam dalam waktu singkat Djendral Rund- Gabungan Organisasi pem- 

beli padi. 

mau tutul, sedang se-ekor 
kumbang tertangkap hidup. 

matjan 

iman Hindu. Dan di h | masih belum bersepatu. : Pentjak . : .. akan mengambil rtanggungan . : k Daun 

ab na bekdapar Dena Kon Silat jang kini djuga termasuk ra y-ingga angga pgn ve Bao : an Ir djawab besar ea di bei stedt Meninggal : Ta oa. penebalan, Pan nan Ib 1 t RRT 
Portugis. : "« sport dan ikut diperlombakan di Skuad kametikeh bia un China (Vietnam-Selatan). Kini del - Marskal besar djenderal Von (|'8 1 - dalah » di Mena ad Ki . ukota 

Malahan di Medan dan dae | PON bagi Sumatra adalah permai a mendiadi 314 Datati Waka e |wan tertinggi militer sedang me | Rundstedt, panglima Hitler untuk Ta aa Na ee Ng & 
rah sekelilingnja nampak  djelas ... ae ra sak 55. 10 bulan Tue #ela dani tudirasi Pen un si njelesaian Pu jania jang akan Ha acar ea aahan, aa Si Kiper Tape "Madu" “90.980 Pindah? 
sekali kini gerakannja untuk me | Sranraga tetapi Gjuga keseniane” | 1952, bagian itu sudah mendjadi | ' Menekan PAN TANPA Pe aa aa aa uni Iton gabah seharga Rp  98,25840:| “ Kantor berita Tiongkok 2 
melihara dan memadjukan kese| V4 amat besar dipengaruhi oleh TO 20. . Dengan tergesa-gesa di Berlin Ba- tanggungan djawab atas keama- NN an Pe an PPDI 82,944 ton Rp 89.579,525 1 ji Ta Tao Tn Na 
nian2 asli jang masih dapat hidup | 
di masjarakat. Medan berusaha 

pentjak silat ini. Boleh dikata se 
tiap orang dapat bermain pentjak . Demikian djuga halnja dengan 

import batu bara dari Amerika 
rat hari Selasa orang harus menjiap- 
kan dua kemah penampungan baru 

nan dan pertahanan nasional ke 
pada pembesar2 Vietnam sendiri. 

lam usia 78 tahun. 
Sedjak beberapa 

tan Rundstedt terganggu, 
waktu keseha- 

dan se- 

N.V. Kedu 95.824 ton Rp. 103.489, 
92, djumlah besar 269,748 ton se- 

bahwa pemerintah Republik Rakjat 
Tiongkok mengandung niatan un- ban AT an Sae an Silk ir i jg lain. , 1 : : - 7 Achirnja diterangkan bah 1.327,84. Sed lain? : keras supaja bisa mendjadi Kota silat, dan lain dari pada jg : aa noan bagi kaum pengungsi dari Djerman | 'N Ja diterangkan bahwa sel y: i : "h ga harga Rp 291.327,84. Sedang lain? | sp ahkan k : 2 

ab na luruh Indos i IPSI, ikatan pentjak di Sumatra) Serikat, jang meningkat dengan ma nia 0 aa da Man Idjalan dengan usaha2 ini, peme siak Mkbebaskan.. dari kamp: tawa: | ryanisasi. menundjukan hasi: SYM/ 2 Manan aa Kenakan naga Pusat bagi seluruh jonesia nan |. are : 2 perkembangan 790 — 314 —| : g dari da 1 : : Se.” Inan Inggris ditahun 1948 ia menga: rintahan pusat dari Peking ke Lan- 
ini merupakan tjabang jg. besar rah pendudukan Rusia di Berlin Ti |intah Vietnam akan memobilisir SDIT ada 324,758 ton gabah sehar-| cow, jani sebagat salah satu usaha ti diwaktu2 PON ke-fII. 

Untuk Medan akan diusahakan 
perlengkapan. radio jg sempurna: 

POM Tik untuk dapat melajani 
itu, sedikitnja seperii jang terdja 
di di Djakarta waktu PON HH. 
Djuga gedung studio di Medan 
akan diperbaharui dengan rentja 
biaja Rp 775.000. jang mudah2- 
an dapat segera dilaksanakan, se 
bab dalam hal ini kesanggupan 
Gubernur besar sekali untuk mem 
bantunja, bila perlu memindjami 
uang jang diperlukan. Sedapat 
mungkin di Sibolga (Tapanuli) 
dan di Riouw akan. diusahakan 
berdirinja stasion relay jg amat 
penting artinja bagi seluruh Indo 
nesia. : 

Usaha pembikinan ' studio di 
Palembang agak susah sebab har 
ga tanah disini sudah Rp T000/ 
m2. Terutama berhubung dengan 
rentjana perluasan kota kearah 

Talang Betutu, maka banjak ta 
nah djatuh ditangan spekulan2. 

Kesenian asli. 
Untuk mempeladjari, merekam 

dan menjebarkan kesenian2 asli 
di Sumatra ini amat besar harga 
nja meskipun terlalu berat peker 

dan kuat. Malahan kabarnja be 
sok pada Konpirensi IPSI di Ban 
dung (April?) ini Sumatra. akan 
mengirimkan rombongan pentjak 

Isilat istimewa jang belum pernah 
dipertundjukkan di Djawa. 

Kapan PON ke-IH. 
' Stadion jang bagus untuk mene 
rima PON ke-lIl di Medan itu 
akan selesai kira2 dalam bulan 
Djuli j.a.d. Dan menurut rentja 
ina PON ke-IIl akan dapat dimu 
"lai nanti pada tg. 20 September 
1953 ini, djadi tinggal kira-kira 
7 bulan sadja, suatu djarak jang 
sudah dekat bagi suatu perlomba 
'an Nasional jang besar itu. Djuga 
perhatian dari seluruh daerah In 
donesia - sudah  mendjadi-djadi. 
Persiapan2 jang perlu sudah diker 
djakan. Memang Sumatra jang 
biasa disebut Pulau Harapan ini, 
penting untuk ditindjau dari Pu 
sat, tetapi djuga penting sekali 
untuk segera diwudjudkan ban 
tuannja dan usaha2 apa sadja jg 
dikirim dari Pusat. Dan dengan 
bekerdja keras disegala lapangan, 
benar Sumatera merupakan gu   dang kekajaan Indonesia djuga. 

447o, dan bahan2 tjita mentah de 
ngan perkembangan 5840 — 67 
— 744. Selandiutnja madjallah 
itu menjatakan, bahwa makin ter- 
gantungnja ekonomi Italia kepada 
Amerika Serikat makin membu- 
rukkan keadaan neratja pembaja- 
ran Italia dan akan memudahkan 
pemerintah Amerika Serikat un- 
tuk memaksakan suatu politik jg. 
mendjamin keepntingan2 Washing 
ton kepada pemerintah Italia. 

mur. berdujun masuk ke Berlin Ba- 
rat. Hari Senen 3.100 orang telah 
mengungsi ke Berlin Barat. 

Senator Otto Bach, anggota senai 
Berlin jg ditugaskan dengan urusan2 
sosial menerangkan, bahwa djumlah 
orang-orang jg setiap hari harus di- 
angkut dengan pesawat terbang dari 

kalangan2 luas penduduk Viet- 
nam dan mengandjurkan kepada 
mereka untuk memikul tugas da 
lam angkatan2 nasional Vietnam 
jang vital. 

' Ko “Istimewa Vietnam.   Berlin ke Djerman Barat akan ber-   
Djerman Timur tetap mengalir. 

PEMBESA 2. militer Perantjis di 
Indo Tjina hari Selasa: telah menje- 

tambah dari 1.000 sampai 1.500 tudjui rentjana pembentukan ” korps 
orang, apabila bandjir manusia dari istimewa tentara ' Vietnam jg akan 

merupakan »pasukan2 penggempur”, 

singkan " diri di Hannover. Waktu 
terachir ia muntjul dalam masjara- 
kat ramai jalah, sewaktu ia meng- 
hadliri pemakaman  djenazah isteri- 
nja Luise- pada bulan ' Oktober ta- 
hun 1952. 

3 Tahun Rundstedt meringkuk da 
lam pendjara Inggris setelah perang 
dunia berachir, tetapi kemudian ia 
dimerdekakan kembali karena ' men- 
derita penjakit . djantung dalam ta- 
hun 1948, dan ia tak pernah di ma   djukan dimuka pengadilan. 

  

Delegasi 
SIDANG bagian kedua Sidang 

Umum PBB untuk tahun 1953 pa 
da hari Selasa kemaren dulu djam 
20.00 GMT menurut rentjana 
akan dibuka dengan Korea dan 
Timur Djauh sebagai masalah2 
terpenting, tetapi beberapa djam 
sebelum sidang itu dibuka oleh 
ketua Lester Pearson dari Cana- 
da orang belum lagi mengetahui     langkah2 apa nanti akan diambil 
baik oleh negara2 Barat maupun 

. oleh blok Sovjet terhadap masa 

Amerika Ih 
lah2 tsb. Delegasi Amerika, tidak 
sebagai halnja diwaktu jg sudah2, 
hingga sekarang tidak bersedia 
memberi keterangan tentang lang 
kah2 jang direntjanakan — untuk 
sidang kedua ini, suatu sikap jg 
mungkin selaras dengan politik 
Eisenhower agar ,,pihak lainnja 
tetap hanja dapat menerka ten. 
tang langkah2 strategis jang akan 
diambil oleh negara2 Barat.” 

Apakah jg  direntjanakan oleh 
blok Sovjet untuk sidang ini tidak 

  

PBB ..M ain Rahasia" 
diketahui pula, tetapi dalam sidangytama untuk menentukan agenda. Si- 
pembukaan ' jg formil pada Selasa| dang Panitya 
sore j.l. menteri tuar negeri Sovjet 

Andrei Vishingsky atau salah se- 
orang dari ke-empat menteri luar ne 
geri negara2 sekutu Sovjet 
kin sekali akan berbitjara, 
mana mungkin akan 

1 Politik ini menurut 
rentjana akan berlangsung kira2 8 
Minggu. ' 

Perkembangan jg mungxin terdja- 

mung-|di dalam sidang pembukaan pada 
pidato | hari Selasa 

memberikan | Republik Dominican 
ialah usul resmi dari 

supaja dalam 
tanda2 mengenai pendirian2 Soviet| agenda sidang “ditambahkan masa- 
terhadap  masalah2 Timur 
Perdebatan? 

Djauh. Ilah ,,anti-semitisme 
sesungguhnja baru di|rai Besi” dan soal pengembalian ki- 

dibelakang Ti- 

mulai pada hari Rebo djika Panityalra2 100.000 orang bangsa Sepanjol 
Politik mengadakan sidangnja jg per jg kini ditahan di Rusia. 

   KN UNIK RM   

ga Rp 350.738,64: N.V. Nirwana 
303,416 ton Rp 327.689,28. Usaha 
Pedagang Indonesia 164,706 ton Rp 
177.882,48 dan Kedu  sebanjak 
1.144,504 ton seharga Rp 1.236.064, 

ai 

P.P.B.D. meleburkan diri 
— dalam organisasi IPBDDI. 

Sesuai dengan keputusan kong- 
res wachtgelders Djawatan Distri 
busi pada tanggal 25 sampai de 
ngan 27 Desember 1952 di Jogja, 
maka dalam rapat anggauta kope 
rasi "Sumber Madu” ketika tang 
gal 22 Pebruari jl. di Magelang 
telah diambil keputusan bahwa 
PPBD telah meleburkan diri da- 
lam organisasi IPBDDI (Ikatan 
Bekas Pegawai Djawatan Distribu 
si), jang dewan. Pimpinan pusat- 
nja berkedudukan di Jogja. Kepu 
tusan lainnja ialah: selain kope- 
rasi Sumber Madu jang sudah ber 
diri baik djalannja, dalam tahun 
1953, akan mendirikan Bank Ko 
perasi dengan modal pertama se 
besar Rp. 5.000.--, mengadakan 
kursus dalam: Memegang buku, 
Hitung Dagang, Pengetahuan Hu   an dan lain2 usaha jang dipan- 

  

kum Dagang, Ekonomie perusaha, 

menghadapi kemungkinan jang tidak 
di-inginkan dimasa depan. ' Dikata- 
kan bahwa rentjana tersebut” akan 

dilaksanakan dalam waktu dua  ta- 
hun ini. Lanchow adalah ibukota 
propinsi Kansu jang letaknja diba- 
gian. barat. Laut Tiongkok. Menurut 
Ta Tao. antara lain di Lan Chow 
akan dibuat suatu pusat tenaga lis- 

trik besar, dan tempat perlindungan 
jang memberi ruangan bagi 50.060 

orang. : 

  

dang perlu jang dipimpin dan di 
peruntukkan sementara oleh atau 
buat anggauta2nja. Suatu “usaha 
dang dapat. menapung tenaga2 pa 
ra wachtgelders  setjara massaal 
dengan memadjukan permintaan 
modal kepada kabupaten Mage- 
lang, tentang suratnja tsb diatas. 
Koperasi Sumber Madu dapat me 
nerima anggauta dari umum. dan 
Basuki ditundjuk sebagai forma- 
teurs untuk menjusun pengurus 
baru dengan ' kekuasaan penuh 
buat tahun 1953, baik pengurus 
IPBDDI tjabang Magelang, kope 
rasi Sumber Madu maupun Bank   

  

koperasi. 
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Xx r Ur ta $  Ibintjangan terhadap pada keadaan - 4 N.V. Feneroitan |laatam. dunia, atau (masibnja suatu e 201 250p Ta ae Nan a Ilmu Falakiah nara Ng AA Tn TO | |dapat me belum, serta : 

(4 R53 5 dapat pula angkan dan me- 
5 tjam penjakit - 

la, dengan 
s-djelasnja 

beien : lamanja, dapat 
Ke 'tempo 15 hari BT ten ba y 5 3 1» 

Ba Sa Hanja ,,Blue Band dengan bunga Matahari 
i Pa Hj LN sedia obatnja sampai beranak. Jang dapat memberikan asajang 4 Ng ISA KASIH OBAT te 3 1 53 

4 ' Sakit. Badan mati sebelah gurih dan sedap : 
22: 2 2 3 

Ab Pe an: ba Lg Batin tidak kuat. 
— susak , 

H3 ag Mena ka untuk segala matjam. penjakit. — Ramalan? ae ena 1 Ten Aina ap . (saja “berani GARANTIE (tanggung 10096): tentu tjotjok -tentang obat2 PURWODINATAN UTARA 11-11A DI SEMARANG “| |ehin dan modine2 na: GanaTung 1005) tentu jok, .ietang obat ENG 
Pena x De na fsikdah, banjak "orang berobat disini semua sembuh. 2 Mo Pi 

. RE € : $ SA He j 5 Sa patang KE Bal ya rimar Pinta niaga na “ Sang Pe ak dapat | ET $ 

. AA , TA 3 pyigakui hi Peri Ka | balasan. in. Kalau. bajar vol Sakit entjing Manis atau si i£ Lepra saja 3 1 Menerima J e ala € perd Aan “3 ca G. Naga 9 aa sembuh seperti dahulu, dan sakit Ambeien jang sudah Tendapar Bean Motelg “4 
ea Se ain Tan V i 4 5 at aan ta TA Dem Pat tanggung baik dan tidak berasa dan tidak dari: 5: 2d “2 kg. 
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: : - H mba, lagi. 1 | penjakit,, sampai hidup. At sd Sa NE Sila ————————— | SAKMAEPR4, SAKIT KENTING MANIS, SAKIT HATLK MAU. ha badan 2 Ta na ina K3 Ta ak mug Keep Hlyngd lepra dalam, 3 bulan kalau pregkos vol sakit 

Sa dh eh Bea Kiekae kru datsen ata Ok pei '“Dlar' beri : ama. bisa baik. ' Mester Sajid Mohamad Hoesin PA ab E : ea aa SE TeLi LUR Aa ba Un 4 ag x 2 Ka Pa Na asa k # Se margin telah berdiri sebuah Ik. Bahan Perpu a nan TR3 ba ai Ber » SEMARANG. 
Ah: dengan, nama. ..Injasn | Ob SAMA Kanpu ana ag Bel) su KO RAT KE rebana AB | A, ET - Adji Saka?, dengan maksud akar Sei Pemerintah, Kap, Nenarap | Kepada: jang terhormat Semarang, 7: Maret. 

5 

Nan Pena Nana Hen turut.membantu Pemerintah supa- (Pada tanggal 19. Pebruari 193 Tuan Sajid Muhammad Husain. : : 
2 

KEioNe KAUWw Hwer. Jia dapat... bertempat S3 Dump Makan, aa Dini pusdrka . Once Free, forever free With TIRTA N 
embirakanlah orang dalam rumah 

Tiap2 hari Minggu sore dari djam| - Mempertinggi . deradjat penge- | DO mnta, JAN. peliri Jang tersebut nama dibawah ini SU JA TM IN, kom. Kompie III Njonja dengan margarine jang segar ini. 
16,30 sampai pada djam 18.30, Pe-|tahuan rakjat dengan djalan me. | Oleh 28 aa Be enutu | Mob. Brig, Polisi Djawa Tengah, tinggal di Mritjan 14, dengan ini 3 kali seba BELA POUI Aa, 
gujuban Khong Kauw Hwee di Gg | nerbitkan, dan menjediakan alat | S-S. P emerintah telah mengambi kami mengutjapkan diperbanjak terima kasih kepada Tuan Sajid . Berilah mereka 3 kali sehari ,, Blue Band de 
Lombok 60 selalu mengadakan tje | batjaan: Meresapkan Ideologie Ne keputpanad pa Peraturan Tata. | Muhammad Husain, jang telah dapat menjembuhkam dalam tempo ngan bunga Matahari” jang warna,harum dan 
ramah untuk umum. Atjara dalam|gara (Pantja-Sila): Membantu |, Mengesjahkan Peraturan Tata 20 hari atas penjakitnja isteri kami, jg. menderita selama 10 tahun 

e ikan. Oleh Njonja 

: bulan Maret sbb.: Pemberantasan Buta Huruf dil- |tertib. Badan Permusjawaratan. Adapun siikitnja ialah sakit dalam djantung hulu Ntt Merak set rasanja sangat mengagumkan. jon) 
Tg. 1-3, Peladjarannia Khong | nja. & Lea SN dan Mn Tan beberapa dokter tidak dapat menolongni. ' Ser AN 3 dan untuk rumah Njonjalah Blue Band ini 

Tioe, oleh Sdr. Lie Ping Lien. Mulai sekarang telah mener- | Sekretariat Bersama, jang ter Maka dengan ini atas pei hai Tuah Getah 
lih Di: ia Mena mi 

ma HW, SA ikan Medi pala mener|an 3 Onbant is Je ai | ata dengan ii ats pelotongang bah dengan Wak jahu en cepilih. Djangan banja menatikan minta Ko Kwat, Hong... “m0. (Djawa) ,,Tjaraka”, (dulu pener- |x S- B-- Kementerian Perburuhan |. Sekali lagi terima kasih saja utjapkan, pmargarine” kepada toko langganan Dora, 
— Te 15-3 Tjeritera jg mengenakan | bitan dari Djapen Prop, Djateng). |: B-. Kementerian sertahanga 31 . Hormat kami : tetapi mintalah dengan pasti jang dikehendaki, 

kebatinan, oleh Sdr. Lie Ping An Selandjutnja akan menerbitkan Tjabang Semarang, S.B. Keseha- V SUJA: 
Te bari” 

dan dilandjutkan oleh Sdr. Kwee Ik | buku? dar risalah2 jang mudah | tan: 'S. B. Kereta Api: S.S. Ke- SETIA EA Bs jaitu ,,Blue Band dengan bunga Matahari ”. 
sea 223 Soal tanja-diawab. divim | Simengerti oleh rakjat dan lain? Penaaai Dalan” Memet Tatang Saja Soetan Mantri gelar Soctan Hariman Hook va Kan Tang, 

g. 22- | tanja-djawab. dipim : 2 ane : emarang. Ea NT NU Taat : ae SAR UNILEVER 

pin oleh Sdr, Lie Ping Lica penerbitan jang dipandang perlu. dalan riat Bersama mempunjai Djawa cs. Padang menerangkan ramal penglihatan jang akan datang, 
Tg. 29-3. Perhatiannja. Khong | : Pengurus pertama dari Jajasan bagian? Umum/ Administratie, | Jang telah sgedah,. sebenarnja. Toehan jang mahakoeasa gerakan 

Cara Ratani 
Tjoe, oleh Sdr. Lie Ping Lien. Pap: difewiroio, | Perburthast. Keiungam, penerang” benarlah bagai jang soedah dilihatnja itoe sebagai saja jang soedah Harumnj asanja 

BA Tea SO A Pn R. Sadono Dibjowirojo, an/ Dokumentasi, Perhubungan/ | dialani, tegasnja benar sekali kedjadian jang soedah. jang akan da- 
Na e . 

KURSUS P. B. H. “Acting, Kepala Djapen Prop Dja- Perlengkapan... , Wang dengan idzin Toehan. Begitoelah saja telah memperoleh satoc neng PAI Wa KA 
Terdorong -oleh rasa kesadaran. | (€1&: Panitera: R. Gerardus Soe- " : 1 laktlak , 

TN 3 
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« Gregory Peck—Susan ,The TRAIL of.the ( 
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— — k 
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HIGHLY DANGEROUS" 
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— Roy, apa jang terdjadi? Saja — Hii. Ada hantu lagi, ' Se — Saja ti , AI RO Na 1 aa 
baru sadja kembali dari makan ber-  andainja saja dulu tidak menang- Nata Tn Ga ae ap BN DR Ps F sa a 82 4 ongan bapak itu. Pa si tjeritajang sangat menarik-Actieluar Dili! » PERHATIAN” . Harap surat2 disertai prangko film Tiongkok Yeh Tihun Sam Hiang” 

eibat ! 

1 igail, - kan hotel: jang tidak ada harga- 1 
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