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gu selesainja konperensi panglima | bang Amerik 
seluruh Indonesia jg akan mulai | bit dalam bahas: diadakan pada hari Djum'at jg. | seorang pemuka aksn datang. “1x. | melakukan pe 

Konperensi para panglima tsb.| Amerika, tetay 1 K 
mungkin dapat: memberi “lebih ba-| tak dengan pesawat2 Rusia itu. 
njak bahan kepada pemerintah un-y 
tuk menindjau soal keamanan “itu. 
Diduga, bahwa  konperensi pangli- 
ma jg akan dilangsungkan di Dj 
karta itu akan dih 
Menteri Perta 
po. Dalam hubun 

keterangan selandjutnj: 
dak mungkin didalam 

terangan-keterangan itu. 

     

  

   

   

   

  ri “dj 
-i. Mr. Wilo-fketerangan Ashida itu 

1 Pesawat? Ri 

PERDANA menteri Djepang Hitoshi Ashida pada 21 1 menjatakan bahwa pesawat2 Rusia telah me- 
rbangan diatas Tokio..tidak 9 ca, demikian diwartakan oleh harian Djepang jang ter- 

Inggris ,,/Nipponi Times”, 
partai Progressif Djepang, 

anggaran itu telah dapat ditangkap oleh tirai radar 
pi pesawat2 Serikat tidak berhasil mengadakan ' kon- 

tidak akan mengatakan sumber dari mana ja 

Djurubitjara markasbesar angkst- 
an udara Amerika di Timur Djauh ! 
jjang ditanja tentang benar tidaknja sekarang mempunjai potret? udara 

ik u membantah dari pangkalan Amerika Tachigawa 
. menurut 'bahwa penerbangan?  demikiar? itu 

ukan: ti- vpernah dilakukan oleh pesawat? So- 
jaraan vjet. Dikatakannja, batewa pertahan- 

  

. mur kopra merupakan tiang ke- 

soal keamanan oleh kabinet, 
an di Sulawesi Selatan"akan me 
pat perhatian sepenuhnja.  Sebag 
diketahui $ 

kiman, 

atas permintaan seksi2 waktu 
dalam negeri, pertahanan dan keha pada djika 

- an udara Djepang tahu benar? ten- 
da tang - tang segala pesawat jang terbang di 

i 'atas atau dekat wilajahnja, dan di 

terdjadi pelanggaran? 
sebelum Parlemen reses, oleh pesawat2 asing. Hingga seka- 

oleh Parlemen pemerintah akan di rang pelanggaran? itu hanja terdja- 
mintai keterangan2 sekitar soal ke- di diatas atau dekat pulau Hokksi- 
amanan itu. do.. Demikian “djurubitjara tersebut. 

(3 : 
  

| 3. PENA TT 2 Perdagangan Kopras 
Ditindjau? Kemungkinan2 Untung- 

. Ruginja 
ekonomian antara Perekonomian £ g 

direksi din pengaw Jajasan Kopra untuk menindjau tjara bekerdja Jajasan Kopra. Dari Kementerian P n 
      

  “hadir antara lain 
Sediono, Direktur? Djenderal Ir. Teko dan Naina rani junkusu- 
mo dan 
dan Kantor 

Dalam pertemuan tersebu, “antara 
lain diselidiki kemungkinan, untung 
atau ruginja, kalaw sekiranja dalam 
pendjualan kopra dalam batas?" ter. 
tentu diadakan perubahan. Jaitu sam- 
pai berapa djauh sebagian kopra da- 
pat dibebaskan untuk diperdagang: 
kan buat export inter-insulair vatav 
keluar negeri. 2 Aa 5 135 

Setelah dirindjau dan dibitjarakan 
dengan masak2, kesimpulan jang. di-| 
ambil dalam itu ialah 
bahwa tjara erdja Jajasan Kopra | 

kepala? dari Djawatan Perdagangan. 
| Organisasi Usaka Rakjat. Dari ih 
s t a dj t 

3 2 

bilisasi kopra didjaga sebaik2nja. 

Harus diingat pula, bahwa harga 
kopra. sedang baik diadakan per- 
sediaan untuk waktu harga tu- 
run. Sementara itu Jajasan Kopra 
senantiasa berusaha 'supaja pen- 
Gjualan perantara kopra seberapa 
“boleh ditangan bangsa Indonesia. 
“Kalau dulu Jajasan" Kopra hanja 

membeli dari rakjat penanam: kelapa 

| 

     

    

jang lalu telah tjukup was-' 

      

Toley 
u | Bangunan' Militer Amerika 
m| Sudah Diketahui Sovjet 

kemauan | 9 Buah Bom Atom Tjukup Untuk 
2 2.0. Melumpuhkan Djepang Set te 

djauh dari lapangan2 ter- 

Menurut Ashida, jaita 
pesawat2 Rusia jang 

Ashida menambahkan bahwa ia 
telah memperoleh ke- 

5 Buah bom atom. | 
Menurut Ashida 'pesawat2 “ Rusia 

jang letaknja dalam djarak-perdja- 
lanan 90 menit dari pusat kota To- | 
kio. Dikatakan bahwa pesawat? Ru- 
sia telah membuat potret2 pula dari | 
banjak - pangkalan? militer lainnja 
diseluruh Djepang. 

Ashida, . jang "menurut ,,Nippon 
Times” mempunjai. hubungan erat 
dengan pembesar? Amerika, selan- 
djutnja menjatakan bahwa menurut 
perkiraan Rusia ,,hanja S buah atom 

jakan dibutuhkan untuk melumpuh- 
' kan Djepang”, 
berikan oleh Ashida untuk mem- 
perkuat seruannja  supaja  Djepang 
mempersendjatai diri kembali, jaitu 
salah satu program jang terkuat jg. 
diperdjuangkan oleh partainia. 

Pasukan? Amerika 1955 
ditarik dari Djepang? 

Ashida adalah seorang anggauta 
"terkemuka partai Progresif Djepang 
jang setudju dengan persendjataan 
kembali Djepang. Ia menjesalkan 
perbedaan pendapat dikalangan 
rakjat. Djepang mengenai keperlu 
an adanja djaminan dalam pembe 
laan diri. Achirnja Ashida jang ber 
pedato dimuka sedjumlah kaum per 
industrian Djepang itu menjatakan 
pendapat bahwa Amerika Serikat 
mungkin akan menarik pasukan2 
nja dari wilajah Djepang dalam ta 

hun 1955. K 

Lagi Belanda 
Main Usir   Pemenangan: sebanjak.25 ton, se 

karang berangsur-angsur djumlah ter- 
sebut diturunkan hingga 1 ton. Mak- 

sekarang ini pada umumnja perlu sudnja supaja bangsa Indonesia tu- 
Karena . Jajasan Ko- irut 

pra, maka" kewalitet kopra kita seba- 
gai barang - export dapa, didjamin | 
sehingga 'terkenal internasio- | 
nal. Usaha Jajasan Kopra bukan sadja ' 
terbatas pada usaha stabilisasi harga: 

lainkan djuga stabilisasi harga ba- 
rang2 lain keperluan rakjat didaerah 

kopra. Jajasan Kopra djuga menda- 
tangkan barang2 keperluan hidup se- '! 

zink, semen, tekstil dil.  kedaerah 
kopra... ae 2 Aa Kuan Sg 

Begitu djuga, demikian kesim- 
pulan tersebut selandjutnja, ka- 
rena Jajasan Kopra maka berba- 
gai usaha kemakmuran dapat di- 

beajai dengan tidak mengganggu 
anggaran belandja, seperti pem- 
bukaan paberik ,,dessicated coco- 
nut” (kopra dalam bentuk te- 

pung), 'paberik waliboard dari 
idjuk kelapa, penanaman tjokelat 
sbg. ,tusschenbeplanting” men- 
datangkan ternak dil. Ng 

Selain itu untuk Indonesia Ti- 

makmuran rakjat jang  terpen- 

kepra didalam dan diluar negeri, me-i 

serta didalam pengumpulan dan 
dagangan “perantara. 
Sekarang djuga sedang dikerdja- 

kan 'pembikinan tempat “djemuran 
atau pengeringan kopra jang terse- 
Jar didaerah kopra Indonesia Timur, 

"jang memakan tempo 2 atau-3 tahun. 
'Maksudnja supaja dapat memudah- 
kan usaha rakjat. Untuk kepentinyar 
rakjat “daerah kopra sendiri, tjara 
bekerdja Jajasan Kopra perlu diper- 
itahankan, “akan tetapi dalam pada 
itu sedang dipikirkan bagaimana da- 
pat diadakan bimbingan kepada pe- 
ngusaha2 nasional dalam perdaga- 
ngan - kopra. Bukan sadja setjara 
export keluar negeri, tetapi lebih2 di- 
'dalam - perdagangan, pengumpulan 
“dan perantaraan. Demikian kesimpu- 
lan dalam perterauan antara pihak 
Kementerian Perekonomian dan Jaja- 
san Kopra itu. 5 

  

Orang'Ambon 
Di Nederland     ting, sebab. “ekonomi . didaerah 

tersebut sangat ,,eenzijdig” (ha- 
nja tergantung dari satu bahan): 
sekali Maka untuk kepentingan 
daerah dan rakjat perlulah sta- 

Untuk menghadapi pertandingannja 
melawan djuara dunia tindju' klas 
berat, Rocky Marciano, jang akan 
diadakan beberapa pekan lagi, baru- 
baru ini petindju Roland La Starza 
telah mengadakan pertandingan per- 
siapannja, melawan petindju. Rex 
Layne dalam 10 ronde. Tampak 

Akan Dikirim Ke Irian 
5 Barat : 
Menurut harian ,,Telegraaf” 

soal2 mengenai kedudukan orang2 
suku Ambon di Nederland akan 
,segera dimulai dalam pembitjara- 
an mengenai anggaran belandja 
kementerian luar negeri Belanda 
didalam cerste kamer. Demikian 
kawat dari ,,Antara” Amsterdam. 
Dikabarkan selandjutnja bahwa | 
an au -eerste kamer 

itu banjak jang tidak menjetudjui 
demiliterisasi orang2 suku Ambon   tjalon lawan Marciano ini (kanan) 

sedang memberikan . ,,bogem men: 

itu dan mengharap supaja mereka 

|ah pesawat 

|dian Pacific Airlines 

itu diberi bagian dalam memper- 
tahankan Irian Barat. ag 

aa, 

tah”-nja kedagu Rex Layne, 

ja 

    LA AA IA AL PAPAN ed 

  

2 Orang Indonesia Djadi 
Korban Hg 

DUA ORANG buruh pelabu- 
han dan pelajaran, Abdulmadjid 
dan Ismail, jang diusir oleh peme 
rintah Belanda, diharap kedata- 
ngannja di Indonesia dari Negeri 
Belanda pada tgl. 26-2 ini dengan 
kapal ,,Indrapura”. Alasan pengu 
siran oleh. pemerintah Belanda ia 
lah bahwa kedua mereka, kata- 
nja, bermaksud menghadiri Kon- 
gres E.V.C. ke-HI. 
Kedua orang buruh tsb. 

pemimpin2 seksi SBPP dari kapai 
»Nassau”, jg telah mendjalankan tu 
gas memimpin pemogokan kaum 
buruh dari kapal ,Nassau” tsb., ka 
rena menolak mengangkut serdadu? 
Belanda jg akan dikirimkan ke me-j 
dan peperangan Korea. 

Demikian berita dari Sentral Biro 
Sobsi. 
Kedua korban pengusiran tsb 

akan disambut hangat . oleh kala- 
ngan buruh sendiri. maupun goic- 
ngan? lainnja sebagai pedjuang per- 
damaian dan pahlawan buruh. 

“ PESAWAT COMET AKAN 
' SINGGAH DI DJAKARTA. 

K.l. tanggal 28 Pebruari sebu- 
terbang penumpang 

bentuk Comet, jang diperlengka- 
pi dengan mesin2 jet akan sing- 
gah di Djakarta dalam penerba- 
ngannja dari Inggeris ke Sydney 
di Australia. Pesawat penumpang 
ini termasuk bentuk seri IA jang 
dua buah diantaranja oleh Cana- 

di Sydney 
telah dibeli untuk menjelenggara- 
kan perhubungan antara Austra- 
lia dan Amerika Utara. Pesawat2 
ini adalah buatan Haviland  Air- 
craft Co Ltd di Inggeris. Pesa- 
wat terbang ini dapat terbang pa-   

   

“da tinggi 12.800 meter. 

bd   

    

  
  

jan 
4 Rt 

|dah disjahkan oleh De 
kilan Rakjat Indonesia. 

  

Keterangan? ini di- | 

adalah 

  
  n 

   bahan Kredit 
16.955.700 

PEMERINTAH baru? ini minta 
| kepada parlemen, supaja menge- 
Isjahkan  p djuan tambahan 

| Amendatory Agreement” antara 
publik Indonesia dan EXIM 

|Bank of Washington jang telah di 
tanda tangani pada tanggal 3 No- 
pember 11952 oleh mr. Ali Sastro- 

  

   

  

     

'amidjojo duta besar berkekuasaan | 
penuh Indonesia di Amerika Seri- | 
kat atas nama pemerintah Repu- 
blik Indonesia dan Herbert C. Gas 
ton, ketua Exim Bank. Menurut ke 
|tentuan dalam persetudjuan ini, 
persetudjuan hanja berlaku sesu- 

Dewan Perwa- 
(aa 

Dengan persetudjuan ini #ndone- 
sia akan mendapat tambahan kre 
“dit sebanjak “16.955.700 dollar dari 

    
MR. ALI SASTROAMIDJOIO 

Exim Bank, sehingga dengan de- 
mikian Indonesia seluruhnja akan 
mendapat kredit sedjumlah 69.201. 
200 dollar, menurut persetudjuan 
pertama jang ditanda tangani pada 
12 Djenuari 1951 oleh duta besar 
Indonesia di Washington. Indone- 
sia mendapat kredit 52.245.500 dari 
Exim-Bank. 

Menurut persetudjuan ini, maka 
pengeluasan banjaknja kredit itu 
utk tudjuan2 jang dimaksud mem- 

bantu Indonesia “untuk memba- 
ngun bagian? vital dari perekonomi 
annja dan pula untuk memudah- 

kan export serta pertukaran 'ba- 

rang2 dagangan antara Amerika 
dan Indonesia. Menurut rantjangan 
undang2 jang baru” disampaikan 
kepada parlemen tentang penge- 
sjahan . perdjandjian “ pindjaman 
tambahan RI dengan. Exim-Bank, 
maka menteri keuangan diberi ke 
kuasaan untuk mengurus uang jg 
disediakan dibawah kredit tersebut, 

untuk membiajai pembelian per- 
lengkapan2, bahan? perkapalan di 

Amerika Serikat atau dilain nega 
ra dan untuk mengexportnja ke In 
donesia. 

Program 5 Pa- 
sal Vietminh 
Menggiatkan Perang 

Gerilja 
SENTRAL Komite Partai Viet 

nam Lao Dong dalam sidang leng 
kapnja ketika achir bulan Januari 
ji telah menjetudjui program un 
tuk tahun 1953, jang terdiri dari 
5 pasal, jaitu: : 

1. Pergiat agitasi dikalangan 
massa, serta pekerdjaan2 lainnja 
jang bertalian dengan hal ini. 

2. Perkuat - pimpinan politik 
partai dan pergiat pekerdjaan me 
ngadakan perobahan2 dalam ten 
tara Vietnam (Ho), sempurnakan 
latihan militer. 
"3. Perbesar 
ping memperbaiki 
rakjat. 

4. Perkembangan peperangan 
gerilja. 

5. Perbaiki pekerdjaan partai 
didesa-desa, 

produksi disam- 
taraf hidup   Berdasarkan karangan Stalin ,.So- 

al2 ekonomi dari Sosialisme di So- 
vjet Uni” dan berdasarkan  doku- 
men2 dari Kongres ke-19 Partai Ko 
munis Sovjet Uni, maka sentral ko 
mite partai Vietnam tadi mengeluar 
kan statement jg. membalas keada- 
an didalam dan. diluar: negeri. Viet- 
nam. Ditegaskan bahwa pada dasar- 
nja, ,,revolusi: "nasional dan demo- 
krasi rakjat Vietnam itu adalah re- 
yolusi kaum “tani” dan oleh sebab 
itu maka kekuatan kaum tani harus 
diperbesar, kebutuhan ekonomi me- 
reka jg sah harus dipenuhi dan -ke- 
unggulan politik mereka harus ter- 
djamin. Dengan demikian maka per 

isekutuan antara kaum buruh dan 
petani sungguh2 akan kukuh. 
Demikianlah singkatan pernjataan 

Partai Lao Dong tadi. (Antara). 

——enaga 

PEMERIKSAAN PERKARA 
MATA2 DI ALBANIA. 

Siaran Radid Belgrado "jang di- 
tangkap di Paris pada hari Saptu 

'Imenjatakan, bahwa pemeriksaan per 
kara 8 orang warga negara Albania 
jang. dituduh bekerdja sebagai ma- 
ta2 untuk kepentingan Inggris, Yu 
goslavia dan Junani dimulai di Tira 
na pada hari Minggu. 
Menurut bunji surat tuduhan, 8 

orang tersebut diselundupkan ke Al 
bania untuk mengadakan pembunuh 
an2 politik, sabotage dan kegiatan2 
mata2, 

  

      

  

   

(|sebav2 

        

    

   

  

   
     

  

SEORANG PENGUSAHA 

  

TAHUN KE VIH No. 14. 

'uptah Gontjang? 
Kesulitan Devisen lalah Karena Orang 
Chawatirkan Kedudukan Rupiah 

di Amsterdam dalam ALG. Han- 

    
DELSBLAD mengenai kesukaran2 devisen Indonesia, menjatakan 
pendapat, bahwa kesukaran ini disebabkan oleh perkembangan di- 
negeri2 dimana Indonesia dalam tahun 1951 menempatkan order 
barang2 modal seharga 4 miljard rupiah. Mula2 dikira, bahwa pe- 
daksanaan order2 itu sebagian besar akan terdjadi dalam tahun2 
1954 dan 1955, tetapi ternjata, banjak diantaranja jang sudah da- 
pat diselesaikan sekarang dan untuk ini diperlukan devisen, Itulah 
menurut pengusaha tersebut sebabnja maka import mendjadi su- 
kar, ditambah lagi oleh perluasan barang2 benteng dan kenaikan 

  

DENGAN BERI 

  

TA2 TERACHIR 

  

   

  

  

    
   

    

         
    

  

LAN dapat mengimport seharga 
port 600.000 tuptah setahun. 

Ia tidak tahu, apakah kemundu 
ran tsb. tadi dapat ditutup dengan 
(kenaikan djumlah izin jang diberi 
kan kepada pedagang2 Indonesia, 
tetapi bank2 Juar negeri tidak ber 
pendapat, bahwa konpensasi itu 
akan mentjukupi, sehingga dapat 
diduga, demikian pendapat penu 
lis, djumlah barang import akan 
sedikit sekali. Selandjutnja ia ka 
takan, banjak orang menduga 
akan terdjadinja devaluasi rupiah 
mendjadi 1/5 atau 1/6 gulden pa 
da musim panas ini, sebab itu 
banjak “diantaranja jang uangnja 
didjadikan barang. Kalangan da 
gang hasil perkebunan (di Neder 
land) berpendapat, bahwa di Dja 
karta kini sudah berdjuta2 rupiah 
|jang didjadikan karet, sedang pen 
djualan hanja dilakukan kalau be 
tul-betul memerlukan uang. Dgn 
Idemikian perdagangan hasil2 itu 
terhambat sekali. 

Demikian penulis itu. 
5 Naa 

Tahun 1952 tahun baik. 
f Sebaliknja seorang penulis da 
lam ,,Telegraaf” menjatakan pen 
dapat, bahwa tahun 1952 adalah 
tahun jang baik bagi kaum im- 
portir Belanda di Indonesia. Me 
reka mendapat kemenangan, ber 
kat bantuan bank2 dalam »per- 
djuangan liguiditeit”. 5 

Sikap metindungi kaum impor 
lir Indonesia jang dilakukan oleh 
pemerintah Indonesia da pada 
uu menempatkan kaum industri 
(di Nederland) dalam kedudukan 
jang sulit, karena mereka tidak 
suka begitu sadja memutuskan 
hubungan2 lama dengan pengusa 
ha2 (asing di Indonesia) guna ke 
penuingan kaum importir Indone 
sia, tetapi sebaliknja merekapun 
narus berusaha mempertahankan 
Giri dipasar Indonesia. 

Sudah bebe 2 kali ada order 
order pemerintah (Indonesia) jg 
“lolos”, tidak mereka dapatkan, 
karena di Indonesia mereka tidak 
diwakili oleh importir2 Indonesia. 
Sebagai tjontoh dikemukakan mo 
nopolisasi import kain putih, se 
hingga industri kain putih di Ne 
derland terpaksa melepaskan re- 
lasi2 lama, dan mengadakan per 
habungya dengan Batik Trading 

Oo. 

Tulisan itu diachiri dengan pen 
dapat, bahwa diwaktu jang akan 
datang ini kedudukan importir? 
Belanda tidak mudah, tetapi dinja 
takannja pula  kepertjajaan, bah 
wa kaum pengusaha Belanda 
akan dapat menemukan pemetja 
han soal ini. (Antara) 

Perumusan mosi menen 
tang peraturan devisen 
bara F 

Sementara itu didapat kabar di 
Djakarta, bahwa anggota Seksi 
Perekonomian Parlemen kini se 
dang “merumuskan suatu usul 
mosi jang tidak menjetudjui pera 
turan devisen baru, atas alasan, 
bahwa disamping barang2 jang 
terkena oleh peraturan itu, pun 
barang2 lain jang tidak terkena, 
naik pula harganja. 

Perumusan usul mosi itu hari 
ini dibitjarakan dalam Seksi Pere 
konomian Parlemen. 4 

Tiongkok Diber- 
sihkan 

Sedjumlah 600.000 orang konu- 
nis telah dikeluarkan dari Partai 
Komunis Tiongkok, demikian  di- 
umumkan oleh sumber resmi RRT. 
Djumlah ini ialah 10 prosen “dari 
anggauta Partai seluruhnja. Mereka 
dituduh tidak kompeten dan men- 
djalankan: korupsi serta anti revolu- 
sioner. Dalam pengumuman dikata: 
kan, bahwa partai mengadakan peri 
bersihan' sedjak bulan - Desember 
1951 jang akan diteruskan - sampai 
musim semi 1954. 

bulat telah menerima pengangkatan 
Karl Rankin sebagai dutabesar Ame 
rika di Taipeh. 

Karl Rankin sedjak tahun 1950 
memegang djabatan kuasa usaha di 
negeri itu. 

MENTERI LUAR neperi Sepu- 
njol Alberto Martin Artajo jang se- 
karang “sedang mengadakan kun 
djungan resmi di Philipina pada ha- 

si pers bahwa Sepanjol telah siap 
untuk mengambil bagian dalam per- 
tahanan Eropa terhadap agressi ko- 
munis. Artajo mengemukakan bah- 
wa Sepanjol sedjak lama mempu 
njai sikap anti-komunis, dan bahwa 
negerinja sekarang ingin mengam- 
bil bagian dalam pertahanan  ber- 
sama di. Eropa. Mengenai perundi- 

  

indusemen jang menghalangi perkembangan 
tjontoh dikemukakan, bahwa suatu firma, jang biasanja TIAP BU- 

600.000 Komunis| 

Panitya.urusan luar negeri senat 
Amerika, hari Selasa dengan suara 

ri Rebo menjatakan dalam konperen ! 

pernjagaan, Sebagai 

'satu djata, kini hanja mengim- 

Alkohol Peng- 
ganti Bensin 

| Pertjobaan Je Berhasil 
Di Pilipina 

PEMBESAR2 ketentarsan Pili 
pina baru2 ini mengumumkan, 
bahwa bagian penjelidikan dan 
perkembangan tentara .telah siap 
dengan perijobaan2 mengenai pe 
makaian alkohol sebagai bahan 
bakar untuk keperluan kendara- 
an2 militer, Difterangkan bahwa 
zat itu adalah suatu penaganti 
jang baik dari bensin. Setelah me 
nerima laporan mengenai hasil2 
pertjobaan, djendral major Calix 
to Dugue, kepala staf tentara Pi 
lipina dan, kepala bagian pemerik 
saan dan perkembangan, kolonel 
Fiorention Medina memerintah- 
kan supaja mengadakan peroba- 
ihan2 jang diperlukan pada 20 
icep, supaja kendaraan itu dapat 
menggunakan alkohol sebagai ba 
(han bakar, 

Dengan diadakannja pertjobaan2, 
baik di Camp Murphy maupun di 
Baguio orang mendapat  kesimpu- 
lan, bahwa mengadakan perobahan 
perobahan pada jeep, maka alkohol 
dapat menggerakkan mobil itu seba 
gai gantinja bensin. Pembesar? ke 
tentaraan “mentjurahkan perhatian 
besar akan 'hasil2 itu dan - mereka 
menerangkan, bahwa  Pilipina sam 
pai kini ada kemungkinan akan me | 
|ngalami kelumpuhan akan alat2 Ia 
lu lintas bermotor, apabila negara? 
jang menghasilkan minjak tidak da 
pat lagi mengirim bensin ke Pilipi- 
na. Diterangkan, bahwa alkohol 
dapat diperoleh dalam djumlah2 be 

  

Sebagaimana kita kabarkan, pada tanggal 20 Pebruari 1953 j-L- oleh 
beberapa orang Israel telah dilemparkan sebuah granat pada gedung 
kedutaan Sovjet Russia di Israel, jang mengakibatkan beberapa orang 
anggauta kedutaan mendapat luka. Tampak setelah terdjadinja peristiwa 
tadi, kuasa usaha Russia di Israel, Pavel Yershoff (tengah) sedang me- 
ninggalkan gedung kedutaannja, dihantar oleh dr. Michael Simon, ke- 
pala protokol Isrucl, hendak pergi mengundjungi gedung - pemerintahan 
Israel, guna memberitakan keputusan Sovjer Russia tentang maksud 
Russia untuk menutup kedutaannja  di- Israel serta memutuskan segala 

hubungan diplomatik dengan negara tadi.     
  

Badameata Setudju 
Korea Utara Hadlir 

Dalam Membitjarakan Masalah Korea Di PBB 
DALAM SIDANGNJA pada hari Rabu kemaren dulu, Pani- 

tia Politik Sidang Umum PBB telah memutuskan, memberikan 
prioritet kepada masaalah serdadu2 Junani jang ditahan oleh nega- 
ra2 blok Sovjet, segera setelah membitjarakan masaalah Korea. Se- 
perti telah dikabarkan, dalam perdebatan mengenai - masaalah Ko- 
rea, Panitia Politik PBB telah menolak usul Rusia, supaja Korea   sar dari melasse, suatu hasil tamba 

han dari tebu. Pilipina- kini dapat 
menghemat sedjumlah  70.000.0600 
peso setiap tahun jang digunakan un | 
tuk mengimport bahan2 bakar dan 
hasil2 'minjak lainnja, apabila alko | 
hol digunakan setjara besarZan, de 
mikian pembesar? tadi. 

. 2» 

Maen | 

Stevenson Akan | 
Ke Indonesia | 

Menurut UP dari Chicago, djago 
Demokrat: js baru-baru ini kalah da' 
lam pemilihan presiden Amerika Sel 
rikat, Adiai Steverson, “dalam per- 
djalanannja menindjan berbagai ne-: 
geri di Asia jg akan “dimulainja! 
awal bulan Maret ini, pada 1gl. 8 
April akan tiba di Djakarta. Ia akan 
tinggal di Indonesia: sampai 121.13 
April. Negeri-negeri jg akar dikun- 
djungi ialah berturut2 Djepang, Ko- 

rea-Selatan, . Formosa, Hongkong, 
Indo China, Singapura, Indonesia, 
Thai, Birma dan India. Maksud per 
djalanannja ialah untuk dari dekat 
menindjau soal-soal luar negeri. 

ysawat2 terbang, 

. Utara diundang untuk mengambil bagian dalam, perdebatan, 
Debat tentang Korea. Fa RRT dengan bantuan sumber? 

radat2 -dari seluruh dunia Sovjet. Se 
Taruh. dunia tahu, kata Lodge, bhw 
djika tak ada bantuan jg aktif kepa 
da Korea Utara dan RRT oleh So- 

ivjet Uni, peperangan Korea dewasa 
untuk mem-: Ini akan telah berachir. 

Dalam sidang tsb., delegasi Ame 

rika Serikat Cabot Lodge membatja | 

kan dafiar jg memuat ,,10 kenjata- 

and”, dengan maksud 

buktikan, bahwa Rusia memperluas 

ata? kepada Pa: Terhadap tuduhan2 Lodge itu, 
(wakil Rusia  Vishinsky memberi- 
Ikan djawaban jang agak lunak dji 
ika dibandingkan dengan pernja- 

suk angka? tentang pengiriman2 pe taan2 wakil Amerika itu, jang 
dan lain? | mengandung usul supaja wakil da 

“ sila . z Tr . 3 Ae iri Korea Utara diundang untuk 
sendjata perang oleh Soviet: Dani mengambil bagian dalam perdeba 
pada 'achir uraiannja, Lodge Menah: tan di PBB. Entah alasan apa jg. tang wakil Sovjet “unvak- membukti- | ada pada Vishinskv. mengapa £ 
kan: bahwa  tudahan2nja “ita tidak | SGP PN AN Nag benapr Menurut Lodge, ' kenjataan) tak mengundang djuga wakil dari ar. Menu .01ge, enjataan2? As bana Ng aa an 
jg dikemukakan itu menmundjukkan, ! AN Han bak na Haag 
betapa luasnja tindakan jg dilaku- Ta na Na, Na Shang Ta 
kan oleh Sovjet untuk memperluas An an kepada Panitia peperangan. Sedjak musim “panas ta ! POlitik PBB, bahwa tak akan ada 
hun 1950 PBB tidak memerangi sua | Sesuatu Tesolusi jang berguna, dji 
tu musuh jg lokal sifatnja, tetapi | ka wakil2 dari Korea Utara di- 
suatu sumber manusia jg besar da- djauhkan dari PBB. Adalah suatu 

hal jang mudah, untuk mendjelek 

bantuan? perang 

sukan2 Sukarela Tionghoa dan Ko- 

rea Utara, Dalam daftar itu terma- 

artileri 

  

KMT Siap 

- sidang: dewan “perwakilan propinsi 

Chi Lu jang baru kembali dari 

penindjauan seluruh kepulauan se- 

landjutnja menerangkan bahwa mo 

ral pasukan2 Nasionalis sangat ba 

ik. 

Dalam pada itu laporan? jang di 

peroleh dari daratan mengatakan 

bahwa RRT sedang melakukan per 

siapan2 setjara luas untuk memu- 
kul mundur. kemungkinan serang- 

an Nasionalis. Berita2 pers menga- 
takan bahwa di muara Sungai 

Yang Tse telah dipasang randjau2 
sementara didaerah2 Swatow dan 

. Foochow diadakan maneuver? diba 

| wah pimpinan opsir2- Rusia. Diatas 

kota Sjanghai kabarnja kelihatan 
terbang pesawat pemburu malam 

| Rusia dari type LA-5. 

  
ngan-perundingan dengan Amerika 
Serikat tentang pemakaian pangk- 
lan-pangkalan di Sepanjol, — Artajo 
menerangkan bahwa perundingan? 
itu berdjalan lambat tetapi memuas: 
kan. Ditanja apakah Sepanjol akan 
menggabungkan diri dalam NATO, 
Artajo mendjawab bahwa ikut ser 
tanja Sepanjol dalam organisasi itu 
tidak perlu karena kini sudah sex 
dang dirundingkan suatu perdjan- 
djian pertahanan ' dengan Amerika 

| Serikat.   Artajo  selandjutnja mendjelaskan 
bahwa Sepanjol kini tidak hanja 

  

  

Lambana Webudajass Indas atur 

.Kon Batarisasch Gensoahap 
yan Kuncian an Watenschangan     

“RRT Siap: Menolak 
GUBERNUR Taiwan K. C. Wu hari Kemis menjatakan dimuka 

| siapan2 utuk kemungkinan “serangan pembalasan terhadap daratan 
Tiongkok. Ditambakkannja bahwa persiapan? itu hanja bisa diterang 
Kan dalam suatu sidang tertutup. Menteri dalam negeri Huang Chi Lu 
menjatakan dalam sebuah komentar lain atas penjerbuan daratan Ti 
ongkok dimasa depan, bahwa kementeriannja kini sedang menjempur 
nakan tindakan? persiapan 'dipulau Taiwan supaja pulau itu dapat 
dipakai sebagai batu lontjatan dalam serangan pembalasan. : 

z5 kan rakiat Korea dan menerus- 
. kannja kepada Sovjet Uni sebagai 

M erbu mana dilakukan oleh delegasi 
eni) Amerika. 

Kemudian  Vishinsky menjatakan, 
hendak memberikan djawaban ter- 
hadap ,.10 kenjataan2” jg dikemuka 
kan oleh delegasi Amerika itu. 

Delegasi Inggris, Gladwyn  Jebb, 
mengatakan, bahwa menurut penda- 
patnja hadlirnja delegasi Korea Uta 
ra tidak akan membawa sesuatu hal 

bahwa kini sedang dilakukan per- 

ig baru. 

Delegasi Indonesia, L.N. Palar, 
mengatakan, bahwa ia menjetudji 
diundangnja wakil Korea Utara, ka 
rena Korea Utara adalah  fihak jg     

'son Akan Diadili 

| Mah. Agung 

Meine Pot & Col- 

Antara” - Amsterdam. kabarkan, 
Meine Pot dan Colson dalam perka- 
ra pertjobaan pembunuhan atas Lt. 
Kolonel Harjono, akan: diadili: oleh 
Mahkamah Agung di- Den Haag tel. 
18/3 jg akan datang. Sebagai di ke- 
tahut, awal Djamuari ig lalu oleh pe 
ngadilan Den Haag Meine Pot di 

djatuhi hukuman 1 tahun dikurangi   Z bulan waktu. dalam. tahanan, se- 
dang tuntutan djaksa 9 tahun. Col- 
son dikenakan hukuman  pendjara 
seminggu. Dalam perkara ini djaksa 
naik .appel. 

membutuhkan. persendjataan kem- 
bali militer tetapi djuga ' persendie- 
taan kembali perekonomiannja, Dt: 
katakan bahwa semua, negara lain: 
nja telah menerima “bantuan. dari! 
Amerika Serikat, tetapi..tidak demi- | 

kian halaja dengan Sepanjol jang | 
tidak menerima apa2 baik dibawah 

| Rentjana Marshal maupun EC4. 
Menurut Artajo kini tidak akan ada 

. kesulitan2 untuk masuknja Sepanjol 
dalam MSA, karena Kongres Ame- 
rika sudah menjetudjui bantuan se- 
banjak 100 djuta dollar kepada &e- 
panjol. Mengenai kemungkinan nu: 
suknja  Sepanjol sebagai “anggota   

terlibat dalam persengketaan.. Dika- 
takannja, bahwa hadlirnja' delegasi 
Korea Utara ita akan memperbaiki 
suasana, 

Dalam pemungutan blok suara 

'A-A menjokong usul. Rusia demiki- 
an djuga negara? Fropah Timur is 
bersarikat- dengan Sovjet -dan dian- 
tara negara? “ig tak“ memberikan 
suaranja sebagian besar terdapat ne 
gpara2 Amerika Selatan. 

Seperti telah dikabarkan, usul Ru- 
Sia untuk “mengundang wakil dari 
Korea Utara guna mengambil bagi. 
ar dalam pembitjaraan2 itu telah di 
totak oleh Panitva Politik PBB dim 
sidangnja pada hdtf Rebo," dengan 
perbandingan | suara “35 Tawan 16 
dan 6 blangko. - Hari Kemis pagi 
perdebatan tentang Korea dilandjut- 
kan. 

Spanjol Sedia Ikut Membendung Komunisme 
PRB, Artajo mengatakan bahwa Se- 
panjol tidak pernah diminta untuk 
menggabungkan diri- dalam oreani- 
susi dunia “itu, tetapi andaikata Se- 
panjol sekarang “diusulkan lagi un- 
Ink mendjadi anggota PBB, ia per- 
tjaja bahwa keanggotaan Sepanjol 
itw akan diterima dengan suara ter- 
banjak. oleh anggota2 PBB. Dikata- 
kan: bahwa. negara2 Amerika Latin 
jang akan mengemukakan soal ke- 
Langgotaan  Sepanjol itu akan diso- 
kong. oleh negara2 Blok Arab — 
Asia jang selalu telah menjokong 
megerinja. — Demikian “antara “ain 
menteri luar negeri Sepanjol Artajo. 
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! Udjian Serentak 
Djemaah? Hadji 
Dari Karaekdartah Agama di ka 

ta supaja mengadakan 

   

saringan 

  

     
     

   

Sudjono, Mr. Rasjid, Dr. Abuhanifah dan lain2nja. 
. Ketua Seksi Luar Negeri Mr. 

Djody sesudah rapat kerdja mene 
rangkan kepada pers, bahwa me 
(nurut  pendapatnja  persoonlijk 
letak Indonesia masih diluar ba- 
tas garis pertahanan Amerika dan 
oleh karena itu tidak ada alasan 
'bagi Indonesia untuk melepaskan 
polti 

    

  

  

memperoleh gelar doctor dalam 'ilmu bedah: 
| dengan thesis: ,,Het jeugdstadium van de endemische blaassteen”, T. am- 

pak waktu dr. Mullers membatjakan thesisnja tersebut. 

    
gelar ini diperolehnja 

Dasar? Sensur Film 

Mimbar Djum' at: 

  

Harus difikirkan ! 
Bagi barangsiapa jang pandai 

dan tjakap mengambil pengertian 

Keadaan Alam Manusia 
Ada Masanja Djaja - Ada Masanja 

Menderita 
(Oleh: H. Munawar Chalil) . 

.Sesungguhnja pernah datang atas manusia suatu ketika dari 
Pena, N.V. ,Suara Merdeka”, Ta KE L Neg Dr. Darwanti, ser poba Dias masa jg ia tidak ada sedikitpun disebut-sebut” (0. Surat Ad Dahr enjelenggara: Hetami deral Kementerian Luar Negeri, sebagai wakil Menteri Luar Nege- ajat 1). | Alamat: Purwodinatan Utara No. 11 A./” || ri Mukarto memberikan pendjelasan k Seksi Luar Negeri par Tilpon: Redaksi 2087, Rumah 1798 Smg. j| lemen tentang soal2 sekitar politik Pemerintahan Eisenhower dan ALAM MANUSIA, sesungguhnja adalah suatu alam jang ter- ARA Se Ka BNN aa . $ Da» MAAN Mana A : IKAT IU. Heru Kh KENGAN « PARE | Nan, MEA 4 : ie jang meng ng berbagai bagai pela jaran. Riwajat S 5 lam kota. Rp. .— luar kota (ditambah Rp. 0,30 untuk me- ga oleh anggauta2 staf Kementerian Luar Negeri diantaranja Mr. Bertempat di aula Fakultet Kedokteran di Djakarta kemaren telah di: NUN dipermukaan alam jang luas serta indah ini mempunjai peng: terai) 

adakan upatjara untuk menghormati Doctor J. B. Mullers- jang telah alaman pandjang, perdjalanan jang penuh pemandangan, jang sebe- narnja semuanja itu mengandung peladjaran tinggi dan pendidikan 
Juhur bagi tiap-tiap diri manusia sendiri. Dari abad ke abad dan da 
ri masa ke masa, riwajat ,,manusia” merupakan suatu buku riwa- 
jat jang tersendiri. Tiap-tiap keturunan bangsa manusia mendjadi 
satu baris dari buku riwajat perdjalanan alam ,,manusia”! 

jang kebetulan sedang dalam ke 
megahan, kemewahan hidup, ke 
sesaran dan kemenangan. Dja- 

Tg R | : 2? Ti peak bebasnja. Sjarat untuk men dan ibarat dari buku tjatat: g: knj Ci 
2! . - , Ik Ta "3 2 : « bebasnya. 5): unt : jatatan keJaganlah hendaknja mereka itu 52 F ip. 1 Wa 4 barkan, bhw Kantor2 Urusan Agama djalankan politik-bebas ini 'menu EN $ : T adaan alam manusia, maka tiap2 | .upa atau melupakan riwajat bang 

— Ul ' homo L Propinsi diseluruh Indonesia dimin- AN ian dalah: terutama pereko Dititikberatkan Kepada Ke pentingan Negara peristiwa atau kedjadian tentu Isa manusia hn jang telah pu . HASIL SAJEMBARA KITA 
anunya 

| | Para Pembatja Budiman ! 
IL... Setelah 3. minggu dikerdjakan dengan teliti penerimaan 
|| sajembara kita, maka kini ternjata, ama jang memasuki 
| sajembara tadi (dengan post-stempel 31 D es. 1952) seluruh- 
|| nja berdjumlah 10.283 tebak an. Dari djumlah tadi, setelah 

| diteliti lagi, ternjata bahwa 10.262 tjukup memenuhi sjarat2, 
|| sedang 21 tebakan terpaksa harus di-diskwalificeer, karena 
| tak mentjukupi sjarat2-nja. 
FI Dari semua pendapat2 jang dimasukkan tadi, ternjata 

| 

  

ah hadji dengan 
kabuparen/kota-besar 
donesia dimulai 

tjalon2 djemaah jg tidak siah. Dite- 
|rangkan, bahwa tiap2 tahun telak 
terdjadi ,,kepindahan” pelamar tja 
lon. diemaah 

daerah dengan maksud supaja men 
dapat sebanjak mungkin 
tan sebagai tjalon djemaah  hadii. 
Perbuatan2 tsb. tidak sjah dan da- 
pat mengakibatkan kerugian kepada 

  

(udjian) para pelamar rjalon djema- 
1 serentak di tiap2 

diseluruh In- 
tgl. 25 Pebruari 

1953. Maksud saringan serentak tsb. 
ialah untuk menghindari perbuatan2 

hadji dari satu kelair 

kesempa- 

Inomian jang baik dan keamanan 
|jg sentosa sehingga tersusunlah 
kekuatan didalam negeri. Hal ini 

pai asal partai2. politik benar? 
mengusahakan persatuan. 

DE Wait and See”, 
Mengenai. politik Eisenhower 

jang dinamakan ,.politik membe 
oaskan .negara2 jang didjadjah 
Komunisme” dan politik Truman 
jang disebut ,,politik 'memben- 
dung Komunisme”, Mr. Djody 
berpendapat, bahwa dengan ada 
aja perubahan politik USA itu, 

menurut pendapatnja dapat ditja' 
diumumkan sbb: Selain menurut 

partikelir ataupun perseorangan. 

film jang tertjantum dalam fihmordonnantie 1940, 
1940, film verordening 1940, pedoman pemeriksaan film, surat pu- 
tusan Menteri PPK tg. 3/11-1952, untuk melakukan .tugas Panitia 
Film ditambah dengan ketentuan2 seperti dibawah. Pemeriksaan 
film harus didasarkan kepada kepentingan negar: 
jaitu titik berat pemeriksaan harus diletakkan pada pengaruh isi 
film itu bagi masjarakat. Pemeriksaan film jang menurut sifatnja 
memerlukan pertimbangan Kementerian PPK, keahlian dari luar 
Panitia Sensor Film dapat dilakukan dengan bantuan ahli jang ber 
sangkutan dan luar panitia, ialah dari instansi - pemerintah, badan 

TENTANG PEMERIKSAAN film, oleh Kementerian PPK 
emeriksaan 

ilm besluit 
ketentuan2 mengenai 

dan masjarakat, 

mendjadi suatu peladjaran jg ter 
sendiri, mendjadi suri tauladan jg 
teristimewa. Suatu peristiwa jang 
mula2 sekali dapat didjumpai da 
lam buku tjatatan alam manusia 
dimuka bumi ini — semendjak 
zaman bahari —, jalah peristiwa 
jang dilalui oleh mereka sendiri. 
Diantaranja, ada sebagian jg ma 
dju. semadju-madjunja, sampai 

cinggi setinggi2-nja, dan ada seba 
3ian jang lain mundur semundur 
mundurnja, sehingga tidak lagi 
mempunjai kedudukan jang lajak 

dapat mentjapai kedudukan jang | 

aah dan hapus dari tjatatan buku 
alam manusia sendiri. Djangan- 
ah pada waktu dalam kemegahan 
dan kebesaran itu pura2 tidak 
tahu peristiwa2 jang telah terdja 
di pada masa sebelum mereka, 
ataupun jang terdjadi pada masa 
mereka itu djuga. Manusia harus 
ungat, sedjarah akan berulang, 
dan masa senantiasa beredar ! 

Barangkali dari antara sidang 
-pembatja jang budiman ada jang 
'pernah dengar atau batja bagai 
'mana beritanja Negara Atlantika. 
Xonon chabarnja negara itu ter (| Te nan jang dianggap teramat penting pada tahun pelan tjalon djemaah hadii jg sampai kini belum ada tanda2, banana Dijadikan Pemeriksaan , sesuatu film dengan dan sesuai sebagai manusia, dan | masuk suatu “negara jang besar, M.S 2 3 1 33 bisaa bahwa USA memandang Indone memakai teks jg Semula telah dile ichirnja hilaag musnah, dan tidak (dan penduduknja sudah mentja- Hanan Ga 1I-Ditober: menapak 2073. serang IN sia sebagai ..negara jg didjadjah B I Rosan KnGAn Hen Kana disebut-sebut lagi. Kalaupun ada |oai ketingkat “alam  kemadjuan, ip b. bubar nja kabinet Sukiman tg. 23-2-1952, menda- |! cON TJABANG .| Komunisme”, tetapi kedudukan| eras Iiram isan. (subtite). dalam — prinsip “Ie | disebut-sebut, hanja tinggal nama | dan “lebih madju dari pada bang n pak 0962 suara 5 (| Pn PELAN “|indonesia tetap dipandang pen Pi Pembeli : Na Mae Pen Pane dan sebutan belaka: dan  tanda2 |sa Eropa pada masa itu, jalah pa & | Sesudah 2 peristiwa tadi, menjusul beberapa peristiwa | Pada hari Kemis tanggal 26 pe.ifing karena kekajaannja dalam jara2 Pem San Muasbio pemeriksaan itu eilakuke. | bekas negeri" tumpah  darahnja |damasa sebelura negara itu dibi e | Jainnja jang dianggapnja penting seh pe pembatija, tetapi || Ca 1953 dengan Beat dilbahan2 mentah. Mengenai kg Sedang Diatur Olen Kana ketjil, dimana duduk |aanja mendjadi sebagai tontonan | rasakan TUHAN. Menurut tjeri - || jang tidak mendapat sebanjak suara seperti 2 peristiwa ter- | Gedong Kakjat. Indonesia (RL) mungkinan adanja ,,paksaan” un dua orang anggota panitya ketjil jc belaka. Pula, andai kata mereka f-era bangsa Mesir, sebelum bang 
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dll. 

| "NJAK Rp. 1000.— (SERIBU RUPIAH) djatuh pada: 
| sdr.: W. HADISOEMARTA K 
| Tjengklik Gg 1 no. 5 
| SOLO. 

Rp. 500.— djatuh pada: 

sdr: R. SISWOSUDARSO 
Pendrikan Kulon 1/ 20 

SEMARANG. 

| Rp. 250.— djatuh pada: 

Hi 

|! no. 474, SEMARANG, 3. Nj. R. SOEDIMO, Botton. Gg 
| Walujo 4, MAGELANG: 4. DJOJODIHARDJO, d/a Kan 

| tor Wilajah 

“7. SOEMARJO BROTOSOEDIRDJO, Kampung Sadilan, 
| BREBES: 8. N. SOEMJARTI, d/a Sanatorium, SALATI- 
" GA: 9. SOETRIMO, Kp. Dempok Plangitan no. 26 (Bla- 

|| kang SKP) PATI: 10. AGOENGSOENJOTO, Djatingaleh 
| no. 23, SEMARANG. 

Semua hadiah segera akan dikirimkan pada para 

tidak begitu mudjur, UAR 
terima kasih atas perhatiannja dan 

|! jang kali ini 

| SAJEMBARA JANG MENJUSUL. 

SAMPAI   
Hadiah ke-II, berupa UANG KONTAN, SEBANJAK | 

| 

sebut diatas. Diantara peri stiwa2 jang disebut ialah: soal per 
|| djandjian Frisce, kundjungan Ouirino ke Indonesia, peristi- 

|. wa mengenai kedjadian2 penting dalam hidup kekeluargaan | 

Setelah semua pemasukan tebakan tadi diundi, ternjata ! 
HADIAH PERTAMA, BERUPA UANG KONTAN SEBA .:| 

Hadiah ke III, berupa UANG KONTAN, SEBANJAK | 

Parakan, KA BUPATEN TEMANGGUNG: 5. | 
| DIARWO, Paberik Gula Gondangwinangun, KLATEN, 6. II 

1 E. TINTINGON, Kps. Lorong Wanea no. 106, MENADO) | 

i 
! peme- || 
| nang. Kepada para pemenang, ,,SUARA MERDEKA” me- | 
1 ngutjapkan T” dan kepada para penebak lain2-nja' 

1 Peak kesitu muda SUARA MERDEKA" || 
: 
I i   

  

  

Demonstrasi Di 
Genuk 

Pasar Ja'iek sungguh mati 
melihat kepintaran berpidato 
pendjual obat. r « 
menurut omongannja jang 

Dibubarkan PM dengan 
penuh keinsjafan. 

3 $ 5 2 a “ena : sangat baik dan ramah-tamah. Se-' rombon nari tsb. ngat pu ae . : - $ 2 £ i 
| Dari kalangan jang lajak diper |pendjual2 obat, aa Ian 2 PEMBETULAN. . Ipai djam 7 malam Apotheek2 Rath-|landjutnja rombongan O.P.R. di- akar Aoa 'Kebutuhangnja 2 di diri, sekalipun pada mulanja men |tas palsu dari Rp 100.— jang di i tjaja didapat kabar, bahwa belum | Sokter, NA an aa Karena kechilafan koreksi, kamp, Pekodjan, Van Gorkom, Bo-jadjak melihat2 di: Guwosingosari, ' berikan oleh Duta RI. di Belgia |djadi suatu bangsa manusia jang | pergunakan orang untuk membeli k lama berselang di katjamatan Ge |9ah lama harus dipensiun, ramah? | gjumiah penebak ,,Sajembara” di djong. Dari djam 8 pagi sampai Tjirebon, Kebun Anak Agung Gde Agung dan per |bermegah, mempunjai kebesaran | sapi. nuk ada terdjadi peristiwa, dima 

na Lk. 200 orang penduduk dari | Lebih mengagumkan lagi 

para 
Pendek kata kalau 

fazeh 
lantjar itu, obat2 model Pasar Ja'iek 
itu bisa sembuhkan segala matjam 
penjakit. Kalau bener apa kata it: 

  

|sakit dibongkari semua, bukan?!?, 

kepin- 
Ta 
Sendangmoeljo telah mengadakan 
iemonstrasi didepannja Ass. We 
iono Genuk dan menuntut dile- 
saskannia 5-orang dari desanja 
ang ditangkap oleh faiak jang 
erwadjib. 

Sebab2 penangkapan 5 orang 
i'i menurut kabar, adalah karena 
mmbikinan sendjata lantakan dgn 
da idzin dari jang berwadjib, 
'djata mana katanja akan digu- 
kan untuk memburu tjeleng. 
“ihak Polisi maupun Pamong 
dja telah memberikan pendje- 

sudah lama dipraktekkan 

taran pendjual2 sega'la niatjam obat 
ikuwat ini, tjaranja mereka member 
'tjontoh kemandjuran obatnja: m 
salnja kain hitam disiram denga: 
tjampuran obat tadi lalu bisa putih 

ini- katanja ibarat kotoran? dalan 
perut kalau kena obat mudjarabnj: 
tadi bisa djadi bersih kaja kain tadi 
Padahal tjara membikin putih ber- 
sih kain hitam atau kain kena tint: 

oleh tu- 

kang2 penatu dan tjaranja djuga bu- 
kan pakai obat kuwat, tapi dengan 

| ,sbleck-water”. 
Lagi pula tain dong, tjara bikin 

putih kain dan bikin bersih perut 

Gendong 1144 Semarang telah di- 
buka permulaan Konggres 
Tjabang Semarang ke-I oleh Panitya 
Konggres Tjabang Sdr. Karsanto ig. 
kemudian menjerahkan kepada sdr. 

Sri Widjaja selaku Sekretaris Umum 
Sobsi Tjabang Semarang. 

Setelah dibentuk sebuah presidium 
jang terdiri dari 7 (tudju) orang dar 
pengesjiahan tata-tertib, maka dimu- 
'ai dengan laporan Umum jang di- 
utarakan Sdr.- Sri Widjaja. 

Perlu dikabarkan, bahwa Kong- 
gres Tjabang Sobsi Semarang itu di 
kundjungi oleh 215 orang penindjau 
dan utusan dari 63 basis organisasi 
dari 11 Serekat Buruh jang mewa- 
kili 5268 anggota. 

TERTANGKAP. 

(Djambu) Ambarawa telah ditangkap 

mana a.l. disebut, kalau Lurah tidak 
suka memberi uang Rp. 300.— un 
tuk gerombolan, ia akan dibunuh. 

Dengan: antjaman ini, maka Lurah 
desa nii telah memberi tjitjilan uang 
sebesar Rp. 25.—. £ 

DINAS WIJKDOKTER 
Dari Pimpinan Djawatan Keseha- 

tan Kota dikabarkan, bahwa dinas 
wijkdokier pada hari Ahad (Ming- 
gu) tg.-I Maret 1953 ialah Dr. Be 
Tiang Hien, dji. Mataram 645, telp. 
1306 jang mendjaga untuk pegawai 
negeri dan otonoom jang berhak 
.rechtshebbenden” dan orang2 jang 
kurang mampu. Wijkdokter ini akan 
memberi pertolongan pengobatan 
dengan tjuma2 kepada orang? ter- 
sebut diatas. 

TANAH AIR KITA. 

kagum | dipakai dibanjak sekolah landjutan. 
baik negeri maupun partikelir dan 
untuk memenuhi permintaan, mak: 
kini sudah diterbitkan. 

Silahkan selandjutnja — membatjz 
iklan jang dimuat hari ini. 

sementara penerbitan kita kema- 
ren ada salah zet : djumlah 10.235 
sebenarnja ada 10.283.   

Sobsi 

tuk memihak blok USA, Mr. Djo 
dy menegaskan pula bahwa djika 
tersusun kekuatan didalam negeri 
seperti jang dimaksud diatas, ma 
ka paksaan itu tidak akan dapat 
dilakukan, tetapi kalau kekuatan 
didalam negeri tidak ada, maka 
swallahu-alam”, demikian Mr. 
Djody jg mengachiri keterangan 
1ja dengan .,Wait and see”. 

  

ROCKY MARCIANO DAN 
JOE WALCOTT MENANDA 

djuara tindju kelas berat, dan pe- 

direntjanakan akan diadakan pada 
tanggal 10 April jang akan datang 
di Chicago. Sebagaimana diketahui, 
dalam pertandingan ditahun jang Ia 

knockout Walcott. 2 
REGU PINGPONG RRT BE- 
RANGKAT KE BUKARES 
Menurut berita UP dari Tokio, 

regu RRT jang terdiri dari 10 orang 
pada tanggal 19/2 jang baru lalu te 
lah meninggalkan Peiping untuk tu 
rut serta dalam pertandingan? ke- 
djuaraan pingpong sedunia jang ke- 
20 dan akan diadakan mulai: dari 
tanggal 20 hingga tanggal 29/3 di- 
ibu kota Rumania, Bukares. Sebagai 
mana pernah disiarkan baru? ini, 
Djepang jang dalam kedjuaraan di 
Bombay tahun jang laiu memper 
oleh beberapa kedjuaraan, kali ini 
tak akan turut serta, disebabkan Pe 

Selama tg. 1 sampai pada 7 Maret 
1953 dinas Kamar Obat sbb.: 

Hari Minggu, 1 Maret jang dibu 
ka dari djam 8 sampai 12 siang 
Apotheek Van Gorkom, Bodjong 
135. Selama tg. 2 sampai 7: Maret 
jang dibuka dari djam 8 pagi sam- 

djam 5 sore jang dibuka Apotheek2 
Numa, Bodjong, Sik Tang, Wotgan 
dul dan Koo Hwie, Pekodjan. 

lu Rucky : Marciano dapat: memukut 

DALAM pembelian beras di 
Iran oleh Indonesia, pemerintah 
Iran mengandjurkan supaja diha 
ri-hari jg akan datang transaksi 
ifa dilakukan diantara  pemerin 
tah Indonesia dan pemerintah 
Iran. Keterangan ini diberikan 
oleh Menteri Perekonomian Na- 
sional Iran, Dr. Ali Akbar Akha 

(vi, kepada Brotomartojo dari Ke 
imenterian Perekonomian baru2 
ini tatkala ja mengundjungi Tehe 
ran. Demikian menurut kabar jg 
kita perdapat dari pihak jang me 
ngetahui. Brotomartojo sekarang 
dalam perdjalanan di Timur Te 
ngah untuk mempeladjari situasi 
beras dan dengan demikian dapat 
disusun suatu sistem pembelian 

  
7.500 ton, jang hingga sekarang 
belum 1045 sampai di Indonesia, 
sedangkan sedjumlah perskot su 
dah dibajarkan. Sebagaimana di 
ketahui, dalam hal ini Indonesia 
telah menanda-tangani kontrak 
dengan sebuah firma Iran, jang 
kemudian tidak memenuhi kon 
traknja ifu. Brotomartojo kini te 
lah melandjutkan perdjalanannja 
ke Kairo dan Rome, dimana Indo 
nesia banjak djuga membeli beras 
untuk mentjukupi kekurangan jg 
djumlahnja setengah  djuta ton. 
Sumber2 beras jang lain untuk 
Indonesia ialah Muang Thai, Bir 
ma, Indo-China, Amerika dan Bra 
zilia. 

an pada hari Minggu tanggal 2? 
Pebruari 1953 dengan dipimpin oleh 
sdr. Darmowijoto tjamat Sumur- 
panggang, telah diadakan piknik ke 
Tjirebon. Sesampainja di Tjirebon 
rombongan OPR ditrima oleh bapak 
Wakil Wali Kota Tjirebon dengan   Taman-bahagia 

| Pertabian Tjirebon dan Kraton Ke- 
| sepuhan serta Kraton Kanoman Tiji- 
rebon untuk melihat2 barang kuno. 

memeriksanja dahulu, dan apabil: 
tidak mungkin djuga, susunan pani- 
tya akan ditetapkan oleh ketua Pa- 
nitya Sensor Film. Film jg telah d 
tolak oleh panitya ketjil atau panity: 
lengkap (pleno) dapat diketemukan 
lagi untuk diperiksa dalam susunar 
tjerita baru, setelah jg berkepenti- 
ngan mengadakan potongan jg di- 
anggap perlu. 

Pengulangan sensur. 
Mengenai film jang masih dipertu: 

djukkan di Indonesia atas dasar kc 
putusan Film Keurings - Commissic 
sebelum tg. 21 Maret 1950, haru 
diperiksa lagi. Pemeriksaan ulangan 
ini bebas dari pembajaran uang px 
meriksaan. Keputusan sesuatu film 
dinjatakan setjara tertulis. Penolak 
an, permintaan pemotongan atau kc   

|tanggung djawab kepada ketua Pz 

berkepentingan 
nja itu. 

Penetapan susunan panitia ketii' 
itu dilakukan oleh Ketua Panitia 
Sensor Film, demikian “djuga “pene 
tapan peraturan tata-tertib - untuk 
pekerdjaan sehari2, sedangkan pe- 
ngangkatan ketua dan wakil ketua. 

demikian djuga penetapan uang tur 
djangan jang tetap untuk djabatan? 
itu ditetapkan dengan surat keputu 
san Menteri PPK tersendiri. 

Wakil ketua selain mengganti ke 
tua bilamana ia berhalangan mela- 
kukan tugasnja, pula membantunja 
dalam pimpinan Panitia Sensor 
Film dan kantornja. Pembagian pe 
kerdjaan antara. kedua djabatan ini 
diserahkan kepada ketua Panitia 
Sensor Film. 

tentang keputusan- 

Rombongan penari Bali ig kini te 
lah bertolak dari Paris diduga akan 
tiba di Djakarta pada tanggal 28/2 
sore besuk. Demikian Antara ka- 
watkan dari- Amsterdam. Di kabar- 
kan lebih landjut bahwa pemimpin   
tolongan2 jg telah diberikan oleh pe 
ladjar2 Indonesia di Eropa selama 
perdjalanan rombongan ini. 

masih ada, masih adanja itu ha 
1ja tinggal kulit dan gambaran 
sadja ! 

Sebagian dari antara bangsa 
nanusia ada jang mulanja hanja 
segerombolan, segolongan — ketji! 
sadja, jang tidak dikenai asal ri 
wajatnja, tetapi lalu turabuh di 
nuka bumi, kelihatan dipermuka 
an alam jang luas dan tampak di 
engah pertjaturan hidup, lambat 
laun dapat mentjapai tingkatan 
ang tinggi dan dapat menduduki 
empat kedudukan jang luhur, se 
ungga dapat menguasai dialam 
sekelilingnya, naik diatas puntjak 
kemegahan, kebesaran dan kemu 
jaan jang tidak disangka2 sebe 
'umnja. Disamping itu, ada seba 

dah mempunjai kebesaran, 

disangka-sangka mereka menga- 
lami keadaan jang amat memilu 
kan bulu roma dan menjedihkan 
serasaan, karena keadaan jang se 

Hdang dialaminja, kemunduran dan 
kehantjuran jang tengah diderita 
yja dan penuh air mata serta ra 
ap tangis jang selalu dihadapi- 

1ja. Kemunduran jang membawa 
kekalahan, dan kekalahan jang 
membawa kehinaan dan kerenda 
han, dan achirnja mendjadi lebih 
hina dan lebih rendah daripada 
machluk bangsa binatang ! 

Demikianlah jang harus difikir 
kan benar-benar ! 

Peringatan TUHAN. 
Dalam Al Our'an ada satu ajat 

jang artinja sebagai jang tertera 
diatas, jang isinja dengan tegas 
djelas menundjukkan, bahwa se 

memang sudah tidak kurang2 ter 
djadi, pada suatu ketika daripada 
masa jang mereka tidak dikenal 
lagi riwajatnja oleh sebagian bang 
sa manusia djuga, karena mereka 
telah lama hantjur musnah dari 
buku tjatatan alam manusia sen 

serta berkuasa. Peringatan TU-   HAN jang sepenting ini pada ha 
kekatnja ditudjukan atas manusia 

sa Eropa merantau ke Mesir, 
orang dari penduduk negara itu 
relah lebih dulu merantau ke Me 
sir. Katanja, bangsa Atlantika itu 
bertubuh tegap dan bersifat pem 
berani. Orang-orang dari bangsa 
Eropa hampir tidak pertjaja pada 
mulanja akan adanja negara itu, 
sarena mereka belum pernah me 
agetahuinja. Selandjutnja para 
"hli penjelidik dari bangsa Eropa 
sendiri pada masa jang achir2 ini 
barulah menjelidiki bekas2 negara 
itu, jalah jang terletak dalam lau 
tan Atlantik, jang memisahkan 
Afrika dan Eropa dari benua 
Amerika. Penyelidikan lebih lan 
djut hingga kini masih terus di 
asahapgan orang2 jang ahli dari 

sdr.: SUPARTO Dari kalangan resmi didapat ke TANGANI KONTRAK beras jang efficient untuk Indone ap Reog Onga1 yian dari antara bangsa manusia | bangsa. Eropa. Dan tanda2 jang Kuntjen 17 |'# Iterangan, bahwa baru2 ini seorang| - Kemaren dulu telah ditanda:ta (sia dalam tahun 1953. Ke Haa TRAA Na naa 'g mulanja sudah kelihatan men | menundjukkan bahwa - di lautan JOGJAKARTA. lg jnama S. tinggal didesa Kelurahan |ngani kontrak oleh Rocky Marciano ' : Na Keha penis Legal harus ber. | Tapak tingkatan jang tinggi, su-| tu ada bekas2 suatu negara jang fit Menteri Perekonomian Iran itu : keme besar dan berkemadjuan kini su 10 Hadiah-penghibur, berupa buku2 lektuur pengeta- |? |oleh fihak jang berwadjib karena | nantang Jersey Joe Walcott untuk |kabarnja telah pula  menjatakan ' ririn Sensor Film tentang keputusan | 2ahan dan kemuliaan, pula kekua |dah banjak diketahui dan diper huan jg sangat berguna djatuh pada saudara2 tersebut sbb.: (| (dituduh belum lama berselang te- | perebutan kedjuaraan dunia kelashpenjesalannja tentang peristiwa ' panitia itu mengenai sesuatu film. | tan dan kekuasaan jang rasanja |tjajai orang. | 1. ALI TARWADI, d/a Kantor Ketjamatan Djekoelo, || an Tania ata Tea EN berat, demikian AFP mengabarkan dimana Indonesia terlibat dalam dan bila diperlukan harus memberi tidak mudah dihantjurkan bera Peristiwa jang sedemikian itu 
| KUDUS: 2. SRI MOELJOHARTONO, Kp. Lempongsari || tah Na aa Sian BEA asia dari Chicago. Pertandingan tersebut|satu transaksi beras “sebanjak | kan pendjelasan. kepada mereka jg | 'iapapun djuga. Tetapi dgn. tak |. galah sebagai bukti keadaan 

bangsa manusia, sebagai jg kami 
uraikan diatas, “dan itu sebagai 
peringatan TUHAN kepada um- 
mat. manusia. Berhubung dengan 
itu, kepada para pemimpin nega 
ra, pemimpin ummat dan pemu 
ka rakjat bangsa Indonesia jang 
kini telah MERDEKA serta ber 
daulat, lantaran KEMERDEKA- 
AN kita kini sedang diliputi ,.kri 
sis achlag”, kemudian diselubu 
ngi oleh .,krisis gezag”, jang se 
sungguhnja amat berbahaja bagi 
negara dan bangsa jg telah MER 
DEKA itu, kami serukan, mari 
lah kita bersama ingat akan Peri 
agatan TUHAN sebagai jang ter 
tera diatas tadi. Djanganlah Kc 
merdekaan kita itu, kita perguna 
kan untuk berdurhaka. kepada 
TUHAN, tetapi pergunakanlah 

2 

) , leh T Hi , : : 3 Me 1 NI Ie Nge tiket sines dl ae Dk Tana Ini Ma aa AN Ma Sa Pp O. Pe R- PIKNIK. sungguhnja telah datang atas ma | untuk thaat dam patuh  kepada- : ng KA Et itarbi : " Na nusia satu ketika daripada masa | Yia ! ea Ta - Ban jang akan berangkat kenegara2 jg| Setelah pemuda? O.P.R: sebanjak Rombong an Pe. jang tidak disebutsebur lagi ke Demikianlah, dan semova kita | na uk gan kalimat ,,Hn Mean berada dibelakang tirai besi. 27 orang dalam distrik Tegal men- BY diktan” “Tak ' | 2 : OBAT KUAT. Tanah Air Kita (Indonesia), karang: dapak Wan Ca jain ar K : B li P l adaan riwajatnja t 2 Hata masing2 selalu ingat kepada 5 5 :$ : , £ 5 i i machluk keturunan | r ! i 5 : Sa & an tn. S. Kartosubroto, Kepala SMP f tangki sekagai Senurngant Mtb. NGArL Ot FU ang Di dari antara, ni Bana ana TUHAN ! | 1r-pong jang gemar Klujuran '/Negeri IV, Jogja. Buku tsb. sudah DINAS KAMAR OBAT. ) bangsa manusia ada djuga, | 

Awas Uang 
Palsu Rp100 

Baru2 ini di Bandjarmasin te 

Menurut penjelidikan uang ker 
tas palsu jang di-edarkan itu 
mungkin berdjumlah Rp 180.000. 
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KONGRES SB TEXTIEL KE II 

DI SOLO 
Pada tanggal 22 hingga 29 Maret 

jang akan datang. di Solo akan di 

Ky
a 

  

KA DIAWA TENGAH 
DJOKJA 
kito 

ANDI AZIS DIADILI TGL. 25 
MARET 1953 

Kini telah didapat kepastian bah- 

rakarta. Setelah ini akan menju 
sul konperensi P.N.I, didaerah-da 
erah lamnja. 

Berhubung dengan ini, maka 
Sidik Djojosukarto, ketua umum 
dewan pimpinan P.N.I. dan ang 
gauta parlemen Manai Sophiaan 
akan memerlukan datang ke Bo- 
jolali untuk menghadirinja bersa 
ma-sama dengan para pemimpin 
tjabang partai di Djawa Tengah. 

KURSUS BAHASA METHODE 
BARU 

Mulai tanggal 1 Maret jad. di 
Magelang akan dibuka sebuah 
kursus bahasa methode baru di- 
mama akan dipeladjarkan bahasa2 
Inggeris, Prantjis dan  Djerman. 
Sebagai pengadjar telah menda- 
pat kesanggupan seorang guru ba 
hasa bangsa Prantjis jang berpe 
ngalaman. 

' malam j.l. telah didatangi oleh ge- 
rombolan jang bersendjata api dan 
terdiri dari 8 orang. Setelah meram- 
pok barang2, kemudian salah se- 
orang dari gerombolan itu - minta 
minjak tanah pada tuan rumah un- 
tuk membakar rumahnja. Ketika 
isteri S. mendengar niat gerombolan 
itu, ia lalu bertereak minta tolong, 
sehingga gerombolan membatalkan 
maksudnja untuk membakar rumah 
itu. Akan tetapi sdr. S. lalu di-ikat 
'tangannja dan dibawa pergi oleh 

dan barongan. 
MENDJAGA KESEHATAN 

2. BAJI 
. Untuk mendjaga kesehatan ba 
ji, maka pada tg. 23 Pebruari di 
ketjamatan Njaringan telah di- 
adakan tjatjaran umum untuk ba 
(en jang berumur 1 bulan ke- 
atas. 

TEGAL 

lah kedapatan 6 lembar uang ker ' 

an2 mengenai soal tersebut, te- jang penuh tjap-djae, sambal & ta- | langsungkan kongres S. B. Textiel|wa perkara kapten Andi Azis akan MOH. NATSIR AKAN 

    

4 rupa2nja pendjelasan2 ini 
ih menimbulkan salah paham: 
am keadaan jang begini, achir 

“ P.M. Semarang telah: datang 
r- nbantu dan pendjelasan2 jang 
(- h diberikan diterima dengan 
x 

€ 

hu pong. 
Lebih menjedihkan lagi, 

: puas, sehingga mereka insjaf 
» achirnja telah meninggalkan 

tempat tersebut dengan rasa puas. Janti segala matjam penjakit. 
£ 

     

ternjata 
domongan pendjual2 obat jang demi- 
kian ini kok ja dipertjaja oleh ba-j 
njak orang, tidak sedikit rakjat bang 
sanja Sir-pong jang kena tipu, mau 
bajar glintiran2 tepung sebagai pil 
mudjarab obat kuwat nomor wahid, 

Kapan ja polisi bertindak dan ka- 
pan ja Djawatan Kesehatan Kota, 
terutama bagian penerangannja suka 
bikin penerangan jang betul2 terang 

jang ke-2. 
Berkenaan dengan itu oleh DPP. 

S.B. Textiel telah dibentuk Panitya 
Kongres S.B. Textiel ke-2, dengan 
Widodo, Sahali S. dan Sadijono, ma 
sing2 sebagai Sekertaris Umum ke-l 
ke-2 dan ke-3. 
UPATJARA PENJUMPAHAN 

KETUA PENGADILAN 
AGAMA. 

Kemaren pagi djam 09.00 di Kan- 
tor Mahkamah Islam Tinggi, Pengu 
lon-Kauman Solo, telah dilangsung- 

diperiksa oleh pengadilan tentara 
Jogjakarta pada tgl. 25 Maret 1953 
jad. Bila dalam sehari itu nanti- pe- 
meriksaannja belum lagi selesai ma 
ka pemeriksaan tersebut akan di- 
teruskan pada hari-hari berikutnja. 
Selandjutnja saksi-saksi Jainnja jang 
akan diperiksa pada tanggal 30 
Maret 1953, ialah overste A. J. Mo 
koginta, dan pada tgl. 1 April 1953 
akan diperiksa pula bekas presiden 
Sukawati sebagai saksi. 

Pemeriksaan tsb akan dipimpin 

MAGELANG 
BADAN PERMUSIAWA- 
RATAN SEREKAT2 BU 
RUH PEMERINTAH 

Diantara beberapa keputusan 
rapat Serekat Buruh Daerah Auto 
|noom Tjb. Magelang, jang diada 
kan baru2 ini telah diambil kepu 

jtusan unuk mengusahakan berdi 
rinja badan permusjawaratan sere 

s 

  

  
KE MAGELANG 

Menurut keterangan pimpinan 
Partai Masjumi Tjb.. Magelang 
dikabarkan bahwa pada tgl. 6 
Maret jad, Ketua Dewan Pimpin 
an Masjaumi Moh. Natsir akan 
mengundjungi Magelang. Dengan 
kundjungan ini dimaksudkan un 
tuk menindjau Megelang dan me 
ngadakan tjeramah bagi ' umum 
maupun bagi kalangan Masjumi 
sendiri. 

gerobmolan. Sampai pada saat be- 
rita ini dibikin belum ada kabarnja. 
Adapun kerugian barang2 jang di- 
rampok ditaksir seharga Lk. Rp. 2. 
000,—. 

: TELAH DIKUMPULKAN 
Rp. $0.000.— 

Untuk menambah beaja jang di- 
butuhkan oleh P.M.I. bagi sanato- 
rium peladjar 
di. Salatiga, 
digedung Rex 

pada hari Minggu jl. 
telah diadakan per- 

tundjukan film jang pendapatannja 

jang akan didirikan ' 
angan Agama Kabupaten Tegal, 

PERSATUAN MUBALLIGH 
—.. ISLAM 

Berkenaan dengan andjuran da 

Pusat kepada segenap Organisasi 
Islam dan perseorangan Mubal- 
ligh Islam) maka 
dengan melalui Djawatan Pene- 

baru2 ini telah diselenggarakan 
rapat organisasi2 Islam dan para 

5 : In 2 , Bg) kat2 buruh pemerintah jakni su- at : : am & aja tak mudahfkan upatjara penjumpahan para Keloleh hakim R. S. Gandasubrata dan 1 jakn1 Su Berh d k Rp. 580,—  disumbangk kepada | Muballigh i ta . 3 ge aarapa Ol tua Pengadilan Aduan En KL djaksa mr. Imam  Bardjo, dengan Pn bertugas merun- tsb. Na Magenta Nan PMI Sampai pada Kat ini Ng Gehba dhpat” Bt onta GRAN O5 
5 P1 $ Sir-pong. denan Surabaja, Madiun dan Besuki bertempat diruang belakang peng- , deng an Ka - Han Ine ja ba tuk panitya penjambutan jang di juang jang telah dikumpulkan men- pengurus sbb: Ketua I sdr. K.H. SIARAN R.R.I. SEMARANG. (Propinsi Djawa-Timur) dan 1 orang |adilan tentara Jogjakarta. 1gan kepenting an | ketuai oleh Partalegawa. tiapai angka I.k. Rp. 60.000,—, Per. | Asjari, Ketua II sdr. O.S.Abd. 13 Ketua Pengadilan Agama .Pekalo- , Pemerintah. 2 lu diketahui bahwa sanatorium anak- | Rachman Penulis I sdr. Abd Sabtu, 28-2-1953:| PANITIJA KORBAN BANDJIR (ngan, seluruhnja sebanjak Ik. 15 | UNTUK MENGATASI TANAH |  Selandjutnja mengenai 'kepu- Na an anak jang akan didirikan itu teruta-| Ghofir, Penulis II sdr. Buchori, Diam 17.00 Pembukaan: 17.05 ATJEH DAN SOLO orang. . LONGSOR tusan2 lainnja, Sebda — Tjabang semau d ul desa Kemloko. Tembarak | Wa bagi para peladjar jang mende- | Keuangan 1 sdr. Supodiwirjo dan Taman Kusuma: 17.39 Pengumum- 

an dan berita daerah: 17.45 Mendje- | perlor 
Di Lampermidjen Kelurahan Lam- 

pada tanggal 23 malam 24 WONOGIRI 
Dari tanah longsor seluas 38.090 

ha jang terdapat didaerah istimewa 
Magelang akan mengadakan re- 
tormasi pengurus. Mengenai hal 

(Temanggung), maka pada bulan 
Maret j.a.d. Residen Solo Salamun 

rita sakit paru2. Keuangan II sdr. Achjat, 
Adapun anggauta2nja terdiri Jang Sendja suara Ratna 19.00/Pebruari 1953 telah terbentuk suatu | Jogjakarta, 1.000 ha dalam tahun inijini Sudarnadi, Suwarno dan. Mar h teu t dari anggauta2 Organisasi Is Obrolan Pak Patrol: 18.15 Mana-|Panitya Korban Bandjir Atieh dan| “GYAT MEMBANGUN PE- |djuga akan ditanami dengan  po- | soatmodjo jang masing2  berke- Bo Mangga ang an serta akta Muballigh MN, suka Angkatan Perang: 19.00 Tan- | 

da waltu — warta berita: 19.10 Ibu 
kota hari ini: 19.15 Siaran penera- 
ngan: 19.30 Merdu Meraju: 20.09 
Sari warta berita: 20.05 Siaran Pe- 
merintah, 20.15 Ichtisar pers: 20.30 
Klenengan patalon oleh Karawitan 

dijanto. 
Tudjuan Panitya tersebut 

mengadakan  pertundjukan 

Solo jang diketuai oleh sdr. S. Soe- 

akan 
Wajang 

Orang di Gedung ,,Pantjadaja” Lam 
permidjen jang mana para pemainZ- 

nja terdiri dari para pegawai2 dari 

RUMAHAN 
Keterangan jang diberikan oleh 

Kepala bagian Kehutanan Wono 
giri mendjelaskan, bahwa kini te 
lah dapat diwudjudkan perumah- 
an2 baru untuk para Sinder2 dan 
Mantri Kehutanan daerah Wono 

hon2 penahan. Beaja jang disedia- 
kan untuk ini ialah sebesar Rp. 1. 
000.0000.— beaja mana adalah da 
Tt Re 

BOJOLAI | 

  

dudukan sebagai Sekr. Umum 1, 
UH dan III diberi kekuasaan un- 
tuk membentuk Seksi2 serta staf 
nja bagi Sebda Tjab. Magelang. 

Berkenaan dengan akan ber- 
langsungnja kongres SOBSI tja- 
bang Magelang pada tg. 6, 7 

Salamun mendjadi Residen Kedu 
dalam clash kedua telah mentjapai 
hubungan ajng erat dalam kerdja 
sama dengan rakjat didaerah tsb. 

SALATIGA 

  

PURWODADI 
GEDUNG BARU 

Sekolah rakjat VI diketjamatan 
Njaringan jang telah tiga tahun 
ini mondok pada tg. 23 Pebruari 
I. telah pindah menempati 

an. Program selandjutnja akan 
mengadakan campagne penerang- 
an keliling, dengan maksud untuk 
memperbaiki masjarakat umum 
jang bergandengan dengan keme 
rosotan moreel, Stduio, 21.00 Berita bahasa Djawa: | pelbagai — Kantor/Djawatan — jang 20 Dean biki Bai Orang dan 8 Maret jad., Sebda Tib. Ma! , . ab Er Perlu diketahui, bahwa persatu 

71,15 Wajang kulit oleh Dalang Wa. | ini jumbangkan tenaga mau- | siri, Beaja pembikinan ini, ada 3 - : ja « Sebda Tjb. Ma dung baru jang memakan beaja an tersebut hanja melulu bertugas litelon: Then erat: Nana TN DER kata” betitania guna korban| sebesar Rp. 230.000.-, dengan ke KONPERENSI P, N. IL, gelang bersedia membantu dengan |. DIRAMPOK DAN DITJULIK (Rp. 45.000,--. Gedung tsb diker | dalam lapangan keagamaan, dan tja, 22.00 Warta berita: Berita olah- 
raga, 22.15 Atjara esok hari: 22.20   bentjana alam tersebut. Pendapatar 

“bersih 10076 nantinja akan diserah 
terangan bahwa Rp. 65.000,-- un 
'uk tiap rumah  Sinderan dan   Pada tanggal 28 Pebruari 

P.N.I. akan mengadakan konpe-   actief. Achirnja mendjadi kepu- 
tusan pula mengenai perluasan   Sdr. S. pegawai  djawatan pene- 

rangan ketjamatan Suruh jang ber-   djakan oleh D.P.U. 
Untuk menggembirakan — para   anggaran dasar dan rumah tangga kini sedang disiapkan oleh Pengu   Wajang kulit: (Mulai pk. 23.00 me-|kan kepada P.M.I. guna korban? | Rp. 25.000,--, guna masing2 pe- | rensinja di Bojolali jang diperua- | Keanggautaan dan usaha meng- (tempat tinggat didesa Kalibedji ke-| murid, maka pada tg. 24 Pebrua- ' rus jang dibantu dengan beberapa lalui 76.05 M): 05.00 Tutup. tersebut, rumahan Kemantren. tukkan tjabang2nja diseluruh Su giatkan pemasukan keuangan.- tjamatan Tuntang pada hari Selasa 'ri dipertundjukkan wajang orang | anggautanja. Pn : # 

One NN 
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tinggiZnja di Amerika Serikat. dinggiZn) 
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»Surat 
Darah“ | 

900 Tawanan Emoh f 
Kembuli Ke Korea 

"1 Utara" 
DENGAN RESMI diumumkan | 

di Pusan hari Rabu kemarea dulu 
bahwa ketika hari Selasa j.l. telah 
disampaikan seputjuk surat jang | 

ja, bahwa orang2 tawanan tadi was PN menata Obialan 
perkemahan tawanan perang, da- 
lam mana mereka menjatakan 
»@engan keras menolak hak mere- 
ka untuk direpatriasi kewilajah 
Komunis, apabila tertjapai peng 
hentian tembak-menembak”, 

Seterusnja menurut  maklumat ig 
hari Reba kemaren dulu . dikeluar- 
kan oleh komando PBB urusan ta- 
wanan perang di Korea Selatan, ke 
tika hari Selasa j.l. telah terdiadi 
suatu ,,pertjobaan .untuk mengobar- 
kan pemberontakan massa” disalah 
satu perkemahan tawanan perang, 
dalam mana seorang tawanan mene 
mui adjalnja. Menurut. pengumuman 
tadi, orang2 tawanan jg berdemon- 
strasi sambil menjanji-njanji tadi, 
mengabaikan perintah. letnan-kolo- 
nel Fred Taylor supaja mereka ber- 
henti berdemonstrasi lalu berdiri 
berdjadjar. Pihak pendiaga kemudi- 
an menjemprotkan tjampuran gas 
airmata dan sematjam gas jg berbau 
busuk tetapi tidak berbahaja. Perin- 
tah dikeluarkan lagi supaja demon- 
strasi bubar. Orang2 tawanan tetap 
membangkang. Mereka - disemprot 
lagi. Mereka berpekik-pekik dan me 
njanji-njanji makin keras lagi. Sua- 
tu regu Korea Selatan digerakkan 
untuk memaksa orang2 tawanan ta 
di berkumpul dihalaman perkema- 
han, dan baru sesudah-itu keadaan 
damai” kembali. Dalam usaha me 
maksa ini, seorang tawanan menda- 
pat luka2 parah hingga ia menemui 
adjalnja. Seterusnja diumumkan pu- 
la, bahwa seorang tawanan sipil 
Komunis” diperkemahan tawanan 
dipulau Pongam telah mendapat lu- 
ka parah, sesudah ia melempar ba- 
tu kepada seorang sipir Korea Sela 
tan, dan oleh sebab itu ditembak. 

Antara di Amsterdam  mende- 
'ngar kabar, bahwa berita2s tentang 
mutasi diplomatik jang dilakukan 
oleh Kementerian Luar Negeri Indo 
nesia, kurang mendapat pengharga- 
an diberbagai ibu-kota, karena me-! 
njimpang dari kebiasaan diplomatik, 
jaitu meminta pertimbangan peme- 

rintah jang bersangkutan lebih dulu, 
dan meminta agrement. 

  

   
   

110 “Djuta Orang 

Hiingi Taiwan dan 
bantuan Amerika. 

Smokkel 
 Arlodji 

Sampai Seharga Ham- 
pir 3 Djuta Dollar 

POLISI Djepang telah menang 
'Kap 17 orang j a. men 
Gjadi biang keladi daripada suatu 
organisasi penjelundupan setjara 
besar2an — jang kabarnja dipim 
pin dari Tiongkok dan mempu- 
njai tjabang2 di Amerika Serikat 
dan Hongkong. Demikianlah - di 
wartakan oleh kantor berita Dje 
pang ,,Kyodo” malam Kemis ke 
maren. Seterusnja berita tadi me 
ngatakan bahwa ,,beberapa” ter 
sangka telah ditangkap di Ameri 
ka Serikat dan 25 orang di Hong 
kong. 

Menurut perkiraan, barang2 jg 
telah diselundupkan tadi — keba 
njakan terdiri dari erlodji — ber 
harga $ 2.800.000. 

Menurut keterangan polisi, 17 
lorang jg tertangkap di Djepang tadi 
terdiri dari 13 orang Djepang dan 
4 orang Tionghoa, 3 dari orang 
Diepang tadi adalah pegawai pa- 
bian, 7 orang bekerdja pada kong- 
si2 penerbangan asing.  Penangka- 

.pan2 ini dimulai sedjak Djuli 1952. 
| Diterangkan bahwa arlodji2 tadi 
— kebanjakan buatan - Swis — di 
“diual kepada perantara? di Djepang 
dengan harga $ 12-— $ 20 sebuah. 

' Salah seorang diantara orang? 
i Tionghoa jg ditangkap tadi menga- 
Iku bahwa pemimpin organisasi tsb. 
adalah seorang bekas anggota tenta 

Ira Kuomintang: Kata ,,Kyodo”, ia 
| ditangkap oleh tentara RRT dan xe 
| mudian diselundupkan ke Djepang 
iketika tahun 1950. Laba jg diper- 
| oleh dari pendjualan arlodji2 tadi di 
pakai untuk beli alat2 presisi bua- 
tan Djepang, jg diselundupkan ke 
RRT melalui Hongkong. 

  
(Antara—UP). 

  

Dongeng Jg Lutju 
Komentar Vishinsky Thd Adjakan, 

Eisenhower | 
Pembatalan Persetudjuan Yaita Akan Persulit"Kedu- 

dukan Amerika 

DALAM KONPERENSI pers jang diadakan ak aa 
kemaren dulu Presiden Amerika 

pada hari Rabu 
Eisenhower mengemuka- 

kan pendapatnja tentang kemungkinan2 untuk membatalkan perse- 
tudjuan Yalta. Apabila Amerika membatalkan begitu sadja perse- 
tudjuan2 rahasia jang sudah diada kannja, misalnja persetudjuan Yal 
ta, kata Eisenhower, maka Amerika Serikat akan mengalami kesu- 
litan2 diberbagai2 tempat, misalnja di Berlin. Seterusnja Eisenho- 
wer mengatakan bahwa ia tidak setudju dengan permintaan bebe- 
rapa orang senator Partai Republik, jang menghendaki supaja nas- 
kah daripada pembatalan persetudjuan2 rahasia tadi — jang diusul 
kan oleh Gedung Putih itu — diperkeras kata2nja. 

Dikatakannja bahwa ,.pelangga- 
ran2 jg menurut Eisenhower- telah 
dilakukan oleh Sovjet Uni, telah ber 
akibatkan diperbudaknja beberapa 
bangsa tertentu dan hal ini musti di 
kutuk oleh Amerika: ,,Amerika ha- 
rus mendjaga supaja bangsa? tsb. 
tadi djangan sampai mengira, bhw 
mereka dilupakan”, kata Eisenho- 
wer. 

Sebagai djawaban atas beberapa 
pertanjaan, Eisenhower seterusnja 
menegaskan lagi pendiriannja, bhw 
perang di Korea itu merupakan 
peperangan jg tjukup besar.” 
Dengan demikian maka ia mem- 

bantah pernjataan Presiden Truman, 
jg selama 3. tahun tetap berpegang 
teguh kepada utjapan bahwa perang 
Korea itu hanja bersifat ,.aksi poli- 
sionil” sadja. 

Selandjutnja  Eisenhower - mere: 

rangkan, bahwa ia mengerti dar me 
njetudjui alasan2 jg pernah mengge 
rakkan pemerintah Partai Demokrat 
(pemerintah Truman) untuk mentja- 
ri djalan tengah dengan Soviet Uni. 
Akan tetapi dalam pada itu Eisenho- 
wer mengemukakan bahwa keadaan 
sekarang sudah berobah dan bahwa 
Amerika Serikat sekarang harus de- 
ngan tegas menjatakan  pendirian- 
nja. 

Liberalisme dan Proteksio- 
nisme. , 

Mengenai lapangan perekono- 
mian, Eisenhower menerangkan 
bahwa Amerika hendaknja mene- 
mukan djalan tengah antara libe- 
ralisme jang berkelebih2an dan 
proteksionisme jang merugikan. 
Kata2 tadi diutjapkannja sebagai 
djawaban atas pertanjaan2 menge 
nai persetudjuan2 dagang berda- 
sarkan sifat timbal-balik, jang tak 
lama lagi akan diperbaharui oleh 

Kongres. Eisenhower mengatakan | 
bahwa Amerika harus memelihara 
djalan keluar untuk melindungi 
— djika perlu — beberapa ma- 
tjam industri jang tertentu dan 
untuk memelihara kemampuan 

untuk mentjukupi kebutuhan diri 
dilapangan ekonomi. Eisenhower 
mengatakan bahwa tidak mungkin 
untuk meliberalkan sama sekali 
perdagangan dunia. Henry Ford 
dan sebuah studygtoup di Detroit 
belum lama berselang ini mengan 
djurkan supaja perdagangan du- 
nia diliberalkan sama sekali, se- 

gera sesudah dipulihkan suasana 
damai”. 

Dikatakannja selandjutnja bah- 

wa telah diambil keputusan untuk 
mempertahankan taraf hidup se- 

Reaksi Vishinsky terhadap 

pernjataan Eisenhower. 

Dari markasbesar PBB diperoleh 
keterangan, bahwa menteri luar ne- 
geri Sovjet Uni Andrei Vishinsky 
hari Rebo telah memberikan komen 
tar terhadap pernjataan - Presiden 
Eisenhower, mengenai sjarat jg dike 
hendakinja guna mengadakan perun 
dingan dengan Josef Stalin. Seperti 
diketahui, Eisenhower menjatakan 

kesanggupannja untuk berrunding, 
asal sadja pertemuan sematiam. itu 
akan membawa perdamaian di du- 
nia dan sesuai dengan apa jg di ha- 
rapkan oleh rakjat ” Amerika dan 
Presiden.”  Vishinsky — menamakan 
utjapan  Eisenhower tadi ,,dongeng 
ig lutju”, dengan tjara “jg sarkastis. 
Tetapi Vishinsky sama sekali tak 
hendak memberikan komentar me- 
ngenai kemungkinan untuk mengada 
kan perundingan sematjam itu. 

1700 Peti Susu 
Kaleng Disita 

Seperti  tindakan2nja “ jg sudah2, 
hari ini Polisi Ekonomi Djakarta 
Raya kembali telah melakukan pem 
beslahan dari dalam gudang perusa 
|haan Tionghoa  didjalan Toasebio, 
| Djakarta Kota, berupa 200 peti su- 
su manis tjap nona d 48 kaleng dan 
1.500 peti susu - manis tjap - gangsa 
(Swan Brand) d 48 kaleng, jg keda 
patan dengan  sengadja- ditimbun 
oleh pemiliknja untuk kemudian di 
djual dengan harga tinggi  berhu- 
bung dengan peraturan baru menge 

nai barang2 import. Sesuai pula an- 
tjaman2 ig pernah dikeluarkan, di 
mana dikatakan “akan diambil: tin- 
'dakan2 tegas terhadap barang2 tim- 
bunan, maka  pemiliknja, Ng K.T., 
ditahan oleh polisi untuk diperiksa 
lebih djauh. « 

  

| Sumber Kekuatan 
/ Tionghoa Di Asiaf 

Siap Bantu Tiongkok Nasionalis | 
—Kata Olmstead F 

Kapal2 RRT Berlajar Dilautan 

DJENDRAL MAJOR George Olmstead direktur bantuan mili 
| ter Amerika jang mengundurkan diri hari Selasa mengatakan, bah 

wa 10 djuta orang Tionghoa di Asia Tengga 
| bantu Tiongkok Nasionalis dalam kegiatannja 

| Dalam sebuah konperensi pers Olmstead mengatakan, 
laporannja terachir kepada menteri tahan: 
kan, supaja kepada kaum patriot Tionghoa itu diberikan bantuan. 
Kesimpulan Ohmstead itu didasarkan kepada penjelidikan2 jang di 
lakukan olehnja dalam perdjalanannja selama tiga minggu menge 

negara2 Asia Tenggara lainnja jang menerima 

« 

    autan Tiongkok 

a sudah siap mem | 
menghadapi RRT. 

: , bahwa dim 
In ja mengandjur- 

   

Diterangkan lebih landjut, bahwa | 
kiriman pertama pesawat2 jet kepa- 
da Taiwan akan dilakukan dalam 
musim panas ini. 

njai 2.000 penerbang jang baik, an- 
taranja 40 orang mendapat didikan 
di Amerika Serikat untuk mengemu- 
dikan pesawat2 jet. Tentara Nasio- 

visi dengan kekuatan kira2 252.000 
serdadu. berpakaian seragam. Lebih 
dari tiga divisi dari djumlah ini siap 

deral - Olmstead. 3 
"Dalam pada itu sumber? kepoli- 

sian Mung Thai di Bangkok - hari 
Rebo kemaren - membantah berita? 
jang berasal dari Rangoon, jang 
mengatakan bahwa serdadu? Tiong- 
kok Kuomintang jang bertempur 
melawan pasukan? pemerintah Bur- 
ma itu, berpangkalan di Muang 
Thai. Sementara itu UP mewartakan 
dari: Washington, bahwa para pem- 
besar Amerika Serikat “hari Rebo 
menantikan laporan2 jg lebih leng- 
kap mengenai pertempuran2 jang 
achir2-ini terdjadi lagi antara pasu- 
kan-pasukan pemerintah Burma dan 
sisa2 tentara Tiongkok Kuomintang 
di Burma timur-laut, sebelum dapat 
menarik kesimpulan berbahaja ti- 
daknja keadaan didaerah tadi. 

Diperoleh keterangan, bahwa pa- 
ra pembesar tadi senantiasa berha- 
rap supaja keadaan didaerah tadi 
dapat dibereskan, karena mereka 
chawatir kalau2 RRT akan mem- 
pergunakan kekeguhan didaerah ta- 
di sebagai alasan untuk menjerbu 
ke Burma Utara. 

Para pembesar Amerika harapkan 
supaja Burma dapat menginternir 
serdadu2 Kuomintang tadi, ,,seperti 

Pada waktu ini| 
Tiongkok Nasionalis sudah mempu-|- 

nalis di Taiwan mempunjai 21 di-| 

untuk pertempuran, demikian djer-| 

  

Taiwan | 

  

Bekas Kolonel Angk. Perarg Brazilia 

dibikin ,,untjal2an” oleh polisi pada 

  

Carvaiha Didja- : 

dikan ,.Bolas 
LA 

  

Olimpio Ferraz. de Carvalho telah 

suatu pertemuan di Rio de Janeiro, 

dimana ia mentjoba berbitjara dihadapan 500 kaum komunis: Peristiwa 

itu terdjadi karena ,,kaum merah” menentang polisi jang melarang” di- 

adakannja ,,konperensi perdamaian” tadi. 

  

BERITA2 JG. DITERIMA 
wa sesudah kundjungan Presiden 

dari 3000 orang jang mengungsi   apa jang telah terdjadi dengan ser- 
dadu-serdadu Kuomintang jang me- 
larikan diri ke Indotjina”. 

Seterusnja sumber2 “ tadi mene- 
rangkan, bahwa sikap mereka ter- 

hadap masalah ini tidak ada hubu- 
ngannja dengan politik pemerintah 
Amerika jang menjokong Chiang 
Kai Shek itu. Mereka katakan bah- 
wa serdadu2 Kuomintang jang me- 

njerang Burma ini tidak membantu 
Chiang: Kai Shek, tidak mempu- 
njai kemungkinan untuk berhubung- 
an dengan Chiang serta tidak akan 
menambah daja kemiliteran Chiang. 
djika bisa mengadakan — hubungan 
dengan dia”. 

Seterusnja diwartakan, bahwa se- 
buah kapal dari pendjagaan pantai 
Djepang melaporkan, .bahwa kapal 
tsb. telah melihat tiga. .romboengan 
kapal2 RRT jg berlajar dibagian Ti 
mur dari. Lautan Tiongkok. Kabar: 
nja kapal2 itu menudju kedjurusan 
Timur Laut. Berhubung dengan la- 
poran tsb., para pembesar angkatan 
laut Djepang di Tokio segera telah 
mengirim peringatan kepada kapai2 
nelajan Djepang, . supaja: lekas me- 
njingkir dari perairan2 dimana su- 
dah berulang “kali. terdjadi- pensita- 
an kapal2 Djepang oleh kapai2 
RRT. Dalam laporan dari fihak pen 
djagaan pantai Djepang dinjatakan, 
bahwa djumlah kapal2 RRT tadi 
ada 31 buah diantaranja beberapa 
kapal meriam, trawler dan kapal2 
Djepang..jg dirampas dahulu. Dila- 
porkan pula, bahwa menurut peng- 
lihatan rombongan kapal2 RRT itu 
agaknja seperti sedang melakukan 
penangkapan? ikan. 

  

. Zonder 
Sjarat" 

  

« 

fTuntutan Mesir Supajal 
“Inggris Tarik Pasukan?- 

nja Dari Suez | 
MENTERI “luar negeri Mesir 

Mahmoud Fawzi pada hari Rebo 
kemaren dulu menerangkan, bah 
wa Mesir sekarang telah siap un 
tuk memulai perundingan2 dgn 
Inggris mengenai masalah Teru 
san Suez. Dikatakan bahwa peme 
rintah Mesir telah mengadjukan 
tuntutan kepada Inggris supaja pe 
rundingan2 itu segera dimulai, te 
tapi hingga kini belum ditentukan 
kapan perundingan2 itu akan di 
adakan. Mendjawab pertanjaan 
seorang wartawan apakah penari 
kan mundur pasukan2 Inggris 
dari daerah Terusan Suez akan 
mempunjai hubungan dgn. pem 
bentukan organisasi pertahanan 
Timur Tengah, Fawzi menegas- 
kan bahwa tuntutan Mesir ialah 
»penarikan mundur pasukan2 Ing 
gris dengan tiada bersjarat.” 
Mendjawab pertanjaan lainnja apa 

kah Amerika Serikat mendjalankan 
peranan jg aktif dalam sengketa me 
ngenai Terusan Suez, Fawzi menga 
takan bahwa dengan djalan pikiran 
jg sehat Amerika Serikat dapat me- 
'nginsjafi bahwa perdamaian di Ti- 
mur Tengah untuk sebagian besar 
tergantung ' pada penarikan  pasu- 
kan2 asing dari wilajah Mesir jg da 
pat membuka djalan untuk perhubu 
ngan2 jg lebih erat. antara Mesir   

Grombolan Kahar Petjah 
Par& Mendjadi Normal—Pengungsi 

Banjak Kembali Kekota 1 
ar 

gi Pare-Pare menjatakan, bah 
ukarno, daerah. itu. berangsur- 

Sedangkan angsur mulai normal kembali. Pasar telah mulai ramai. 
keluar kota pada bulan 

ber jg lalu ketika timbul insiden2 bersendjata, kini kira-kira 2000 
sudah kembali dalam kota lagi. Sementara itu keadaan ekonomi 
mulai pulih kembali dengan terbukanja hubungan lalu-lintas antara 
kota Pare-Pare dengan daerah sekitarnja. Perlu djuga diketahui, 
bahwa Pare-Pare adalah stasion bus jg terbesar diseluruh daerah 
Sulawesi 

Gangster 
Djakarta 

Beralih Siasat Pada 
Siang Hari 

KAWANAN pendjahat dida 
lam kota Djakarta jang rupanja 
dalam hari2 terachir ini i 
mendapat ,,pasaran” dimalam 
hari sebagai akibat daripada kegia 
tan2 dilapang keamanan jang di 
djalankan pihak berwadjib, telah 
mengganti siasat dan kini mendja 
lankan roinja diwaktu siang hari 
dan dengan demikian mengambil 
kesempatan dari  kelengahan 
orang banjak terhadap kemungki 
nan terdjadinja kedjahatan diwak 
tu siang hari. Demikianlah, suatu 
peristiwa perampokan jang meng 
akibatkan hilangnja uang kontan 
Rp 20.000.—, telah terdjadi kira 
kira diam 12.06 kemarin dulu 
siang didalam epelette js sedang 
berdjalan dari djurusar Djatinega 
ra menudju Keramat, dan dialami 
oleh Nio Tjin An, pegawai toko 
Ban Lim” di Asemreges, jang 
ketika itu sedang membawa bung 
kusan uang sebesar seperti terse 
but diatas. 

Dia dirampok didalam opelette di 
bilangan Laan Tegalan, Matraman, 
oleh 3 pendjahat jg berada didalam 
satu opelette dengan dia, dan ig se 
sudah membikin sang korban tidak 
berdaja karena diantjam dengan to 
dongan pistol, kemudian mengikat 
kedua belah tangan serta menjum- 
bat dengan saputangan mulut Nio 
T.A. Sesudah berhasil usahanja itu, 
seperti biasa, para pendjahat perin- 
tahkan supir - opelette- berhentikan 
kendaraannia, setelah mana pendja- 
hat2 melarikan diri. 

INSIDEN PERBATASAN 
VISRAEL/JORDANIA 

Seorang Arab luka2 dan 
seekor lembu mati. 

Markas besar Legiun Arab menja 
takan pada. hari Senen, bahwa pasu 
kan patroli Israel pada hari Saptu jl 
tih. menembaki penggembala2 Jorda 
nia selama 15 djam, sehingga se- 
Orang penggembala Arab mendapat 
luka2 dan seekor lembu mati. 

Selandjutnja dikatakan, bhw pasu- 
kan patroli Israel itu kira2 terdiri 
dari .40 orang dan ketika menis- 
rang mengambil kedudukan didae- 
rah sekitar desa Iilin jang terletak 
didaerah perbatasan Jordania. 

  

Pemandangan dalam resepsi: pembu- 

kaan Kongres Wanita Islam seluruh 

Indonesia, jang diadakan digedung 

Adhuc Stat, Djakarta pada hari Se- 

lasa j.I. “Gambar kiri tampak waktu 

menteri agama Fakih Usman memn- 

berikan sambutannjas kanan: tetamu- 

tetamu jang menghadiri resepsi tsb.   dan negara2 lainnja. » 

  

  
  

  

        

dan merupakan urat nadi ekonomi. 

Semua kebutuhan hidup sehari 
hari seperti beras, kopi, -minjak 
kelapa, bawang turun harganja an 
tara 5Po hingga 10960. Didaerah2 
pedalaman harga gula, minjak ta 
nah, garam, ikan kering jang 
tadinja  memuntjak amat tinggi 
mulai turun-djuga. Terutama “di 
daerah seperti Enrekang, Kalosi 
dan sekitarnja. Papa epik 
an, kaum pedagang dan produsen 
belum — “puas dengan ada- 
nja peraturan2 izin pengangkutan 
dan- dinaikkannja- tarif2 
kutan hingga dua . kali lipat. 
Tidak heran kalau kelantjaran be 
Jum terasa seperti semestinja. 

. Pengumuman Osman 

Kepala gerombolan jang sangat 
ditakuti didaerah Pare-Pare baru? 
ini telah mengeluarkan pengumu 
man bahwa ia dengan anak-buah 
nja berdiri dibelakang - Presiden 
(Panglima Tertinggi) serta siap di 
salurkan. dalam Angkatan Perang. 
Seperti Hamid Ali'jang dalam pe 
ngumumannja kepada. . Presiden 
telah menjatakan Kahar telah ber 
chianat pada statementnja 18 Ok 
tober, begitu djuga- Usman Balo 
dalam pengumumannja. Kata Us 
man Balo dalam pengumumannja 
itn. lebih baik ia  mengchianati 
Kahar dari pada mengchianati 
Proklamasi 17 Agustus 1945”. 

Masih belum ada tanda2 
perubahan sikap R.I. 23 

Sementara itu rapat Komando Re 
simen XXIII dengan ' para Koman- 
dan Distrik Militer dan Djawatan 
Penerangan “sudah berachir tgl. 20 
Pebruari j.b.I. Walaupun keputusan? 
jg diambil dalam rapat tsb. tidak di 
umumkan, tetapi tidak ada tanda2 
bahwa Resimen XXIH sudah meru- 
bah sikapnja didalam langkah tinda 
kan2 militer terhadap - gerombolan 
bersendjata - di Sulawesi Selatan. 
M.C.O. (Comando Operasi) jg tadi- 
nja dibawah pimpinan Overste Wa- 
rouw sekarang sudah diserahkan pa- 
da Komandan Resimen XXIII Sula 
wesi Selatan. - 

Perpetjahan dikalangan 
grombolan. | 

Semakin kuat tanda-tanda bahwa 
antara Kahar dengan sebagian anak- 
buahnja tidak ada keutuhan “dalam 
ikatan kesatuan bersendjata. - Dari 
siaran-siaran gerombolan Usman 
Balo dan Hamid Ali achir-achir ini 
sebagai telah kita kabarkan, ternjata 
bahwa mereka memadjukan  tuntu- 
tan2 tersendiri. Usman Balo dan 
Hamid Ali termasuk kesatuan bri- 
gade Latimodjong dan daerah  ope- 
rasinja disekitar Pare-Pare bagian 
utara dan timur. 

Tuntutan. Hamid Ali sebagai telah 
katan Perang sedangkan sisanja di 
salurkan dalam usaha-usaha pemba- 
NGUNAN, $ Nan 
dikabarkan 'ialah antara lain meng- 
hendaki diresmikannja. 9 batalion 
anak-buah “dari brigade Latimodjong 
jg. katanja berkekuatan 7000 orang. 
Tiga batalion sedia tetap dalam Ang 

. Tuntutan Kahar Muzakar. 
Tuntutan Kahar ' Muzakar jg ka- 

barnja sudah tiba ditangan T.T. VII, 
berisikan program susunan pemerin- 
tah sipil, ekonomi sosial serta for- 
masi anak-buahnja jg akan diterima 
dalam Angkatan Perang. Tentang 
program" mengenai pemerintahan si- 
pil, ekonomi dan sosial belum lagi 
diketahui sifat dan bentuknja. Teta- 
pi konsep mengenai formasi kesa- 
tuannja, ia madjukan jaitu 1 divisi 
terdiri dari 3 resimen dan 15 batal- 
jon. Apakah formasi ini sudah ter- 
masuk gerombolan Usman Balo dan 
Hamid Ali tidak diketahui. 

  

Inspektur pertanian propinsi Kali- 
mantan tuan Partolo jang baru2 ini 
menghadliri konperensi di Solo mene 

rangkan pada Pia, bhw anggaran ba 
landja djawatan pertanian propinsi 
Kalimantan untuk tahun 1953 ber 
djumlah Rp. 4.382.500.—. 

  
    

-pengang | 

Njonja Shafik jg memulai melan- | 
|tjarkan gerakannja untuk mentjapai 
kedudukan sama sepenuhnja bagi 
kaum wanita Mesir ditahun 1948 
mengatakan bahwa dua matjam tu-, 
djuannja jg pertama ialah untuk | 
membanteras dan mengachiri poli- 
gami dan hak lelaki Islam mentje- 
raikan isterinja tjukup dengan me- 
ngusir si-Isteri keluar dari rumah- 
nja. 

Poligami adalah sumber pertje- 
tjokan pertama dalam hidup keluar- 
ga Mesir”, katanja. 

Semendjak saja mulai mendiri- 
kan gerakan saja jg bernama Bin- 
tiel Nil (putera sungai Njjl), saja te 
lah berbitjara dengan ribuan wanita 
Mesir mengenai soal2 jg mereka ha 
dapi dan kebanjakan masaalah itu 
berpusat pada soal poligami. 

»Pertjektjokan timbul bila sang 
suami mulai djemu dengan isterinja 
jg pertama. Sesudah isterinja itu 
memperlihatkan tanda2 usia tua 
dan berbadan gemuk serta tidak 
menarik lagi, maka dia memindah- 
kan perhatiannja kepada wanita lain 
jg lebih muda dan kemudian mem- 
bawa wanita ini ketengah2 keluar- 
ganja. 

Perbuatan ini sudah djelas me- 
nimbulkan tjemburu pada isterinja 
jg pertama. Dan tidak djarang si-la- 
ki menjelesaikan masaalah ini dgn. 
mengusir isterinja jg tua. Untuk ini 
  

Pedoman 

Bersama 
Guna Penjelesaian 

Masalah Sula- 
wesi Sit 

ruh TT VII di Ambon jang sedia 
nja akan diachiri pada hari Rebo 
kemaren, Selasa djam 10.00 telah 

putusan jang akan digunakan se 
bagai pedoman bersama dalam 
melaksanakan keamanan didae- 
rah TT VII itu. Sebagai penutup 
telah dikeluarkan kominike bersa 
ma oleh pd. Panglima TT VII 
Let. Kolonel Warouw, para Gu- 
bernur Sunda Ketfjil, Sulawesi 
dan Maluku jang berbunji antara 
lain sbb.: Dalam konperensi ini 
telah dipersoalkan masalah2 ke- 
amanan dan pembangunan dalam 
wilajah tugas TT VII dalam arti 
jang seluas2-nja. Masalah keama 
nan oleh semua pihak ditindjau 
tidak melulu dari sudut kemilite 
ran tapi djuga terhadap aspek2 
politik, sosial, ekonomi dsb. dibe 
rikan tekanan jang penting: 

Telah diperoleh sesuatu keputu 
san bersama dalam konperensi 
tsb. sebagai pegangan untuk pe 
laksanaan bersama pula terhadap 
masalah2 keamanan dan pemba 
ngunan. Chusus oleh pihak ma- 
sing masing akan dikeluarkan in 
struksi2 dan diambil tindakan2 se 
suai dengan keputusan? bersama 
itu. Kepada pemerintah pusat di 
adiukan berbagai usul pendapat 
jang dibutuhkan untuk pelaksana 
an keputusan bersama itu. Demi 
kian antara lain kominike bersa 
ma itu. 

“Pd. Panglima TT VII, Guber-: 
nur2 Sulawesi dan. Sunda Ketjil 
bersama stafnja kemarin telah be 
rangkat pula dengan pesawat ter 
bang G.ILA. kembali ke Makasar. 

Operasi 
»Rendezvous” 

Pada achir bulan Maart jad. di 
bawah pimpinan 
Louis Mountbatten, komandan ang- 
katan laut NATO di Eropah Teng- 
gara, akan dilakukan latihan bersa- 
ma angkatan laut negara2  NATO 
di Laut Tengah, ig akan disebut 
operasi ,,Rendez-vous”. Operasi ini 

adakan diperhatikan - dengan seksama 
oleh negara2 NATO mengingat. per- 
bedaan pendapat tentang strategi di 
Laut Tengah antara A.S. dan Ing- 
gris.  A.S. ' hendak menggunakan 
Laut Tengah terutama sebagai me- 
dan pertempuran bagi kapal2 induk, 

di Balkan, Timur Tengah dan Ru- 
sia Barat Daja, sedangkan Inggris 
berpendapat. bahwa tugas di Laut 
Tengah ialah mempertahankan ga- 
ris2 perhubungan, jg vital, dengan 
Timur Tengah dan Asia, 

PERDJANDJIAN KEBUDAJA- 
AN ANTARA MESIR DAN 

PAKISTAN. 
Siaran radio Mesir jang ditangkap 

di Paris: hari Minggu mewartakan, 
bahwa dalam waktu singkat akan di 

'KONPERENSI keamanan selu |Sebelun? Tahirnja agama 

berachir dengan memperoleh ke | 

laksamana lord 

Ig dapat melakukan serangan2 atom | 

IEmansipasi Wanita 
IMenudju Pemberantasan Poligami Dan 

Persamaan Hak-Hak 
(Oleh: Wartawan Keliling Kita) 

NJONJA DORIA SHAFIK, pemimpin wanita Mesir, menjatakan baru2 ini kejakinannja, bah- 
wa pemerintah Militer Djenderal Naguib akan menjokong emansipasi kaum wanita Mesir. Dalam 
suatu interpiu ekslusip dengan wartawan ,,Suara Merdeka” dengan ujonja Shafik jang masih ber- 
usia antara 30—40 tahun dan ibu dari seorang gadis, mengatakan bahwa sokongan itu telah didjan- 
djikan sendiri oleh Djenderal Naguib kepadanja. ,,Djenderal itu mengatakan kepada saja bahwa 
apa jang saja perdjuangkan untuk kaum Wanita Mesir adalah benar”, kata njonja Shafik. ,,Tapi dia 
meminta supaja saja bersabar dahulu pada waktu ini berhubung dengan kesulitan2 jang dihadapi 
oleh pemerintah Mesir jang baru dalam pembangunan susunan politik baru, keluar dan kedalam”. 
»Djenderal Naguib telah membubarkan semua partai politik, dan dia merasa bahwa tindakan ini ber 
laku pula buat sementara waktu bagi gerakan politik jang saja pimpin atas nama gerakan untuk men 
tjapai emansipasi wanita Mesir. ,.Djenderal Naguib ingin lebih dahulu konsolidasi 
mentjapai stabilisasi pemerintahannja sebelum mengambil resiko2 baru dari oposisi elemen2 reaksio- 
ner jang menentang gerakan saja. .,Saja telah menjatakan kepada djenderal itu bahwa saja bersedia 
menunggu, tapi tidak sampai lama benar”. 

  

— Nj. DORIA SHAFIK — 

dia hanja memerlukan memperlihat- 
kan sikap tidak lagi mau menerima- 
nja. Sesudah ini isteri jg malang ini 
dilemparkan ketengah2  masjarakat 
dengan tiada ada orang lagi untuk 
membelandjainja. Baik menurut adat 
ataupun dengan pendidikannja ka- 
um wanita Mesir sanggub untuk 
mentjari nafkah sendiri. 

Islam menudju monogami. 
Golongan reaksioner mengemu- 

kakan, bahwa agama Islam menen- 
tang emansipasi kaum wanita, tapi 
anggapan ini adalah salah benar. 

»Pada awal abad ke-20, Sheik 
Mohammed Abduh, rektor Universi- 

tet Al-Azhar, memberikan buat per 
tama kalinja tafsiran jg djitu dan 
progresif dari isi Ouran. 

Sheik Mohammed Abduh menja- 
takan, bahwa semangat sedjati dari 
agama Islam tidaklah menentang 
emansipasi kaum wanita, malah se- 
baliknja agama Islam menghendaki 
persamaan hak bagi seluruh mach- 
luk Allah termasuk persamaan hak 
antara kaum lelaki dan perempuan. 

Pada hakekatnja agama Islam me 
rintis djalan  menudju - menogami. 

islam se- 
orang lelaki boleh sadja mempunjai 
isteri sebanjak jg disukainja. 

»Yapi “agama Islam - kemudian 
membatasinja. Seorang lelaki hanja 

  

Mesir 

kedudukan dan 

boleh mempunjai empat orang iste- 
ri, tapi sjarat2 jg diwadjibkan oleh 
agama Islam untuk memnunjai em 
pat isteri ada sedemikian sukar utk 
dapat dipenuhi sehingga peraturan 
itu dapat ditafsirkan sebagai suatu 
larangan. 

I. Bunji perintah Islam: ,,Engkau di 
bolehkan mempunjai satu, dua atau 
empat orang isteri dengan sjarat ba- 

(hwa engkau wadjib memberikan me 
ireka perlakuan sama”, tapi kata 
Iperintah itu seterusnja: ,,Dan eng- 

kau tidak akan mungkin dapat, me- 
laksanakannja, biarpun bagaimana 
djuga engkau mentjobanja.” 
Demikian djuga bunji perintah 

Islam terhadap pengusiran isteri (ta- 
lak). Bunji ajat Ouran: 
perbuatan jg di-izinkan, tapi diben- 
tji oleh Tuhan, ialah pengusiran ter 
hadap isteri atau talak. 

Njonja Shafik mengatakan selan- 
djutnja, bahwa gerakannja pada wak 
tu ini memusatkan usahanja untuk 
memperoleh hak2 politik bagi kaum 
wanita dengan udjud supaja dapat 
memilih wakilnja dalam parlemen. 

Inilah satu2 djalan untuk dapat 
djaminan hukum bagi kaum wanita 
dan anak2”, katanja, ,,oleh karena 
selama masih lelaki sadja jg duduk 
dalam parlemen Mesir, maka tidak 
akan dapat diharapkan akan diam- 

ibil langkah2 penting kedjurusan 
emansipasi kaum wanita. 

»Buktinja selama seperempat 
labad ini, dimana hanja kaum lelaki 
jg duduk dalam parlemen, tidak ada 
satupun rentjana undang? melindu- 
ngi hak wanita jg telah disetudjui 

oleh parlemen Mesir. 
,25 tahun jg lampau telah diadju 

kan rentjana undang2 untuk mem- 
batasi poligami dan pengusiran iste- 
ri, tapi selama itu pula rentjana un 
dang2 itu tidak mendapat perhatian 
apa2. 

,Hanja tangan kaum wanitalah jg 
dapat mengangkat undang2 itu ke 
tjahaja jg terang. 

Njonja Shafik .menjatakan bahwa 
gerakannja sekarang, mempunjai 
3,500 orang anggauta, dan menurut   rentjana djumlah ini akan ditambah 
1000 orang setiap tahun. 

  

pah, 

Mengingat sifat dan susunan Ma- 
sjarakat Pertahanan Eropah, maka 
masjarakat tsb. tidak akan dapat 
mempertahankan Eropah dan teru- 
tama Perantjis, demikian de Gaulle 
selandjutnja. — Dikemukakan bahwa 
separoh dari Eropah termasuk blok 
Sovjet, sedangkan separoh dari djum 
lah negara2 Eropah, jg tidak terma 
suk blok Soviet, tidak mendjadi ang 
gota Masjarakat Pertahanan Erepah 
seperti Inggris, Sweden, Turki dan 
Jugoslavia. 

De Gaulle mengatakan bhw ada- 
lah pandangan, jang salah, bahwa 
perdjiandjian masjarakat pertahanan 
Eropah dapat mempersendjatai 
orang2 Djerman dengan tidak mem 
persendjatai kembali Djerman. ' Per- 
djandjian itu hanja akan  mengaki- 
batkan hegemoni militer  Djerman. 
ig djuga berarti hegemoni politik. 

Suatu kedok penjerahan 
kedaulatan nasional. 

De Gualle selandjutnja mengata- 
kan bahwa tentara Eropah, jang di 
rentjanakan itu, tidak mempunjai ka 

| pal2 perang besar, tidak mempu- 
njai pesawat2 terbang untuk djarak 
pandjang dan pangkalan2 disebe- 
rang lautan, djadi tidak mempunjai 
bantuan angkatan laut dan angka- 
tan udara, sehingga selalu tergan 
tung dari bantuan suatu negara 
asing. 

Perdjandjian Masjarakat Pertaha- 
nan Eropah itu politis ialah suatu 
kedok dari penjerahan kedaulatan 
nasional, dari sudut militer berarti 
menjerahkamr pasukan2 bagi kepen- 
tingan strategi A.S., sedangkan dari 
sudut moril berarti suatu alibi, jg 
disadjikan kepada hati ketjil anggo 
ta2 parlemen supaja dapat meng- 
ambil keputusan untuk meratifika 
si perdjandjian tsb. dan pula suatu 

lamunan, jang katjau balau dan mc 

ditelan oleh pendapat. umum, jang 
telah dikelabuhi pengelihatannja.” 

1 atan 2 type sendjata 
atom atom untuk tenta 
ra Rhein, 

Sementara itu harian konservatif 
di London ,.Daily Mail” pada hari 
Rebo mewartakan bahwa berita da-   adakan perdjandjian kebudajaan an 

tara Mesir dan Sudan Radio Mesir 
sebelum itu telah memberitakan ten 
tang adanja pertemuan hari. Minggu 
di Kairo antara menteri juar negeri 
Pakistan dan menteri pendidikan 
umum dari Mesir.   ri Dusseldorf komandan Inggris da 

iri pasukan2 serikat di Djerman Ba- 
rat sebelah Utara, djenderal Sir 
"Richard Gale, telah mengumumkan 
ibahwa 250.00 serdadu, jg ada diba- 
wah komandonja, kini mendapat Ia- 

M PE Ijuma Kedok 
Untuk Kepentingan Strategi Amerika 
Masjarakat Pertahanan Eropa Tak Mungkin Bisa Bela 

Diri — Kata De Gauile 

DJENDERAL CHARLES DE GAULLE, 
»Rassemblement de Peuple Francais”, dalam konperensi pers di Pa- 
ris pada hari Rebo sebelum mengadakan perdjalanan keliling Afri- 
ka, mengatakan bahwa tentara Eropah, jg direntjanakan itu, pada 
hakekatnja bukan tentara Eropah karena ada dibawah komando se 
orang djenderal A.S. dan dibentuk dalam rangka strategi A.S. Da- 
lam bulan Desember jbl. seperti diketahui de Gaulle telah mengusul 
kan pembentukan suatu konfederasi tentara2 nasional negara2 Ero- 

pemimpin partai 

Hentikan Pe- 
rang Kuman 
RRT PADA hari Rebo telah 

menuntut supaja Sidang “Umum 
PBB memerintahkan kepada Ame 
rika Serikat supaja menghentikan 
perang kuman di Korea, demiki 
an menurut siaran Radio Peking 
jang mengutip surat kabar resmi 
RRT ,,People's Daily”. Tadjuk 
rentjana harian itu jang disiarkan 
oleh Radio Peking bertepatan de 
ngan pembukaan Sidang Umum 
PBB, selandjutnja menjatakan 
bahwa Sidang Umum PBB jang 
sekarang sedang bersidang di New   

ninabobokkan, jg diharapkan akan |, 

York ,,mempunjai tanggung-dja- 
wab jang tak dapat dibantah atau 
dikesampingkan untuk mengutuk 
idan menghentikan kedjahatan pe 
'perangan kuman jang didjalankan 
oleh Amerika Serikat itu. 

Selandjutnja diminta pula supa 
ja Sidang Umum segera mengam 
bil tindakan untuk menuntut agar 
pemerintah2 dari semua negara 
meratifisir dan menghormati Pro 
tokol Djenewa dari tahun 1925 
jang. melarang pemakaian gas2 jg 

: dapat menghentikan nafas, jang 
berarjun atau gas2 lainnja dalam 
tjara2 peperangan “kuman, agar 
terdapat djaminan bahwa perang 
kuman jg merupakan antjaman 
bagi seluruh ummat manusia itu 
tidak lagi akan didjalankan. De 
mikian tulisan ,.People's Daily” 
jang disiarkan oleh Radio Peking. 

(Antara-UP) 

    tihan dari pelatih2 A.S. dalam meng 
gunakan sendjata atom disemua Ja- 
pangan. 

|. Menurut Sir Richard satu ataw 2 

type sendiata atom disediakan basi 
tentara Rhein dan bahwa tank? ba 
ru Inggris, ig diperlengkapi dengan 
meriam, jg Sangat besar, tak lama 
lagi akan terlihat di Djerman.. Ia 
achirnja mengatakan bahwa A.S 
memperbanjak pemberian ketera- 
ngan2 tentang sendjata atom kepa- 

da negara2 anggota Pakt Atlantik. 

Salah satu -   
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BARU TERBIT !    Telah Jabir dengan selamat, anak 

    

2 Ng Amns ii Kami jang ke HE, pada tgl. 24 

853.5 5 

GAGAK LODR A 1930-1952” : Febr. 1953 8 , Bu 2 

" Oleh: NJOO CHEONG SENG ||” ,RIJANTI" : Radja Buku Sensasi —. Dibatja (| Pun ta'lupa kami membilang di (ff 750.000 pembat 1930. | perbanjak terimu kasih, atas per- $ TEBAL 204 PAG. BANJAK BAL 2 rAG. 1 15 | tolongan Nj. P- Sugiatmo, Bidan 
GAMBAR2, Ro 190 4 1002 | olorgai j Sugiatmo. 

Tjandi-Lama, serta Pembantunja. k 

    

10. MM Ba ter "| | | 
Masin h. Bni 3 MNGCAL 1 s Kn . & 
SEDIKIT : .. di $ .PENGANTINAN SEUMUR apari Hadi Suprapto 

Tjaudi Pasar 57 

Semarang 

HIDUP” Rp. 10,80 -- 1070 por- 
to. Udara -- R 1.80 

»PRANA" Agency Service 
Petjinanketjil 55h. MALANG. 
BARU TERIMA: "———— Tan Tn 
ZIJDELINNEN DUPION POLOS 

SG 10 WARNA INDAH NN PI 

Modemagazijn — Tailor — Modiste 
Bg An 

Bodjong 66A —  Tilp. “601 — Semarang 

    Tjontohlah saja! Sebab menga 
hemat bahan pakaian daniuang| 

    
  

   
   
   

    

  

  

  

| DAPAT DIBELI DITOK O- TOKO BUKU : 

ILMU BUMI HI 
|. TANAH AIR KITA (INDONESIA ) 

1G ta Oleh : 
—. S. KARTOSUEROTO, 

|. Kepala S. M. P. Negeri IV, Djokdja 
Tebal O0 Telan, Digetak Tapi.” “3 
Terhias dengan 26 peta dan gambar, 
Harga Rp. 5,—. Ongkos kirim tambah 75 sen. 4 
PENERBIT & TOKO BUKU HIEN Hoo SING 

“Gang Lor Pasar 17 — Djokdja. 

TOKO BUKU SURJA wang — 
Djalan Kan (Ambengan) 235 — Semarang. 

PENGUMUMAN 
S. M.P. bag. B. ,Karang-Asem" Semarang. 

Terutama untuk para pegawai: menerima murid2 baru. 
Peladjaran sama dengan S.M. P: Negeri. Lamanja beladjar dipersingkat 

  

            

Badju kebaja lekas kojak sebab 
diljutji dengan sabun biasa, 

    
   
   

Hemat dengan badju kebaja sebab 
ditjurji dengan Sabun Tjap.Tangan! 

Hemat jang bidjaksana, kafauNjonja 
mentjurji dengan sabun Tjap Tangan, 
jang dapat dipertjaja!. Njonjasakan' me 
rasa, betapa halus busahnjafiru “untuk 
segala cjurjian jang kasarssampai' kepada 
jang halus 

  

           

Dengan sabun biasa pakaian lekas 
kojak! Maksud hemar dengan 

pengeluaran uang itu sebaliknja 
Njonja menderita lebih rugi, 
sebab pakaian lekas kojak 

karenanja. Ini berarti bukan 
menghemat! 

—
a
 

b
e
 

   

  

  Agen Pusat : 

buaran 

UNILEVER,       
  
    

   
untuk Kl, Kk If, KL TIF masing2? 9 bulan lamanja. Bajaran sekolah 

Tetap keras 
Rp IL S7 ' : 1 

A s 
Pendaftaran tiap2 hari di Gedung S. R. Karang-Asem dari djam 5 sore—6 sore 

sampa szanja 
ma 

  

  

jang teracbir! 
  

| Alamat antuk Tuan/Njonja Berblandja : 
BARANG? MAKANAN/ MINUMAN 
untuk keperluan sehari-hari, datenglah di: 

Toko ss REO? Bodionz 107—tetp. 808 
(muka Gedong GRIS) $ 

HARGA PANTES ! $ Semarang. $ 
Djuga menerima : DJAITAN (Japonnen.) 

   
sabun jang paling hemat untuk segala tjutjian! 

— Mann Ma Dn Ba Sa 

Ini Malam d. m. b. 

ORION 4.45-7.-9.15 (A7 th.) 
# Gregory Peck—Susan 
Hayward—Ava Gardner 

(TECHNICOLOR) 

  

  

    
  

Tenggorokan 
. 

Ini Malam Premiere 

REX 5-1-0— (13) 
Robert Douglas— Helen Westcott 

“omicide'" 

  

  
  

  KONPERENSI ROUTINE 
  Hari ini Gubernur Budiono telah 

bertolak ke Rembang untuk hadir 
dalam konperensi routine jang tiap? 

Kabar Kota 

    
    

6. Merapi       
    

  

: 
. :3 

Ba bag Mean dng Sa 

Manan 39 Fhe SNOWS of Polisi menghadapi rahasia jg. sulit, 

5 Bek ia aan Man esndehan #uti gn 

Gosokkanlah Va-1 FA KILIMANJARO” bunuh diri atau pembunuh? Sebuah 

"Ne . 8 Lebih landjut didapat keterangan, 

poRubiditenggo:, , 3 film Detektif jang sangat mendebar- 

BEA sekembalinja ' Gubernur — Budiono 
Na 2 Pesenan tampat : Pagi 10.—12.— (kan hati! 

PemerintaH Sia p Sedia |dari konperensi ini, beliau akan me- 
- g t Ngamen. de (Fidak trima via Telef.) 

TER LEG MATAN P3 neruskan rdjalanannja ke. Mage- 

2 a . 

5 1 Tt Pa Dar 1 Ta J Hat J Tn 

ngan “tapal-panas,” dan 

1 kalangan jang berdekatan di|lang untuk mengadakan perunding- 

1 si r 

abar, bahwa Pe Na an-perundingan dengan instansi2 se- 
hawanjagjang terhisap -Djagalan O.-1.0.- (sec. um.) Metropole 91-40. (17 th.) 

pa hari ini G. Merapi telah beker-| tempat mengenai bekerdjanja G. Me 
kuf meringankan pende-     

han Makanan, Djwt. Telepon dan 
Palang Merah Indonesia tjb. Sema- 
rang telah bertolak ke Magelang 
untuk mengadakan pembitjaraan? 

  
  

hadliri oleh segenap ranting?nja 
berikut bagian2nja jang berada di- 
kota Semarang. 

  
tjb. Semarang. Konperensi akan-di! 

Diantara atjara jang penting jang j 

  

    
  

       

  

17 'Fitaan PLeletkanlah'i dju- Cho Swan-Li Li Hua - Pe Kwang -Li| Fred MeMurra —Henry Fonda 

dja. Asap jang belakangan kelihat- | rapi. 
, no CIK man Kanan Shiang Lan (Shirley Yamaguchi) Cho : “4 

.. tegas dipuntjaknja gunung terse- KO anna M2 2 se 4 : z KASN S aan Ban Hua- Kung Chio Shia FP The TRAIL of the 

ut, mulai tadi malam nampak se- NPERE! N.U. $ 5 5 » p 4 " 
dikit kurang. Pasi hari ini serorr. SEMARANG an erkade S nii : ICKS Geun, SN ERUN LONESOME PINE" 
bongan pembesar2 negeri a.l. Sekre- Nanti tanggal 27 i he aa Pa : : , 

5 5 

2 oi - neger SEKI ggal 27 malam bertem- “et 20 3 
-'YApoRuB 

Paramount Technicol 

Ha ala ka ae Agak 2. pat di Sekolah Rakjat N.U. Pung- i S5 BISCUITS : Da nata Dengan 24 Lagu? jang merdu. 3 e ia Meta On. K 

watan Pekerdjaan Umum Propinsi | kran Semarang akan dilangsung. SE . Import. HOPPENSTEDT | 22 Penuh Actie jg. hebat, Romance jg. 
Djateng, Kepala Inspeksi Sosial Dja | Kun konperensi Nahdlatul Ulama PA —' HOPPENSTEDT . EXTRA : Pemilihan MISS HONG- | meresap dan Dramu jg. menjedihkan 

wa Tengah, wakil dari Urusan Ba- 

| dari 2 KONG utk tahun 1952. keluarga saliug bermusuhan !   
          
  

  

  

  
  

  

        

   

  

      

CITY CONCERN CINEMAS &— 

  

  

  

  

  

dengan instansi setempat — untuk jakan dibitjarakan adalah soal Pem- » Dah 
—— — 

menghadapi bekerdjanja G. Merapi. i i Law. : : : : 2 TEET PN 

Dinas Gunung Berapi “di Magelang 'bukaan Kedutaan R.I. di Moskaw Modebladen Tahun 1953 Zomer DITJARI dengan segera aa ce anak una 
abarnja mengadjukan permin J 58: Na 

£ : | Ini malam premiere" fu. tan.) | 

aa mani Sae jang Lea Nan ANA | Kini telah ada lagi dalam persediaan kami: Oleh satu Firma Europa di Semarang Feng PN GEORGE RAFI. AVA GARDNER — LJ 

antuk "men n p tt 

: 5 ta raya & 

buat menindjau keadaan G. Mere Be Me pi egatan ani Saran Kevun dgn Maman au uga Se-orang bangsa Indonesia aseli VICTOR MAC LAGLEN 
pi. Sebegitu djauh belum narmpak | »Cmarang, sel: Inlekit Tan 

. 2 5 1 : W : An 

bahaja, tetapi sekalipun demikian TA NA alan To ph eng Ha ali PEEE Nu 3 etika 2g : kira2 berumur 30 th,akan dipekerdjakan seba- vIhe histle Stop 
aa Tan ON “Mat, sedia antaranja sembuh:  paratyphus A LIGN ELLE « 2 Soe Uh : gai Salesman/Serviceman untuk Masin? Kantor Look and Listen! H You're looking for Trouble. 

ndk bl terdjadi, IR ti mk an dari 8 orang mendjadi 10 orang, 2 ELEGANCES Ta 1 Ha 15.— dapat sedikit: b "Paksa 1 -"4 Reland You can find it! — Gempar! BEA 

“bapa Nani tak perluj srang antaranja sembuh: paratyphus || CHIc : ae un Ps 3 e al asa nggtis dan belanda : 1 Tea 

SERDAN Yi ja C tetap masih z orang, tetapi satu balok 2 # 1 ai 12 - lebih disuka, tetapi tidak diharuskan. GRAND Ini malam penghabisan (u. 13 (LI. 3 

unt ARI JAJ , antaranja sembuh: esentri bacc. se 4 “ " “ “ 23 ' : 4 1 : 012 S1. —9.— 
i i 

BENTJANA' ALAM: -— |orang: Diphtherie dan penjakit lum- LA LINGERIE CHIC Ta TE aa Lamaran2 tertulis kepada Harian ini No.4/1342 Sal. Ray Crash Corrigan -- John Dusty King 

Sen Dan dari Penen Milono |puh masing2 tetap masih ssorang, Li akrr Cat 2 # TER 15 1 p : 1 
Max Aliby Terhune 

"apat keterangan, bahwa sampai 
- 1 NA jas 

Te 
maan Pena Je Megan mata MA BONE BINA SILHOUETTES ENFANTINES (kanak2) ,, 13.50 

vThe RANGE B USTE RS 
Pa Detubyag Sena bekerdja-| Dari Sekretaris I Panitya Konpe- MODELES NN fu 

(PERDJOANG PEMBRANTAS KEDJAHATAN) 

na 9. Merapi diseruhkan djuga ke-|rensi Swatantra Propinsi Djawa Te- 
: “5 

s 

Kn Na na an Te dak ae telah Tegar sebuah | FLORIDA FASHION (Amerika) 4 Laba 2 
NN BUD AB80TT & LOU COSTEL Lo. 

. anZ” kepada Jajasan| buku ,,Konperensi Dinas Swatantra | Berhubun ersediaan kami terbatas, maka Modebladen 
3 & ae 

tersebut. Propinsi  Djawa Tengah tahun #b. benjasedpus untuk etjeran (Umum). 
tu. 13 th) .Meet The: Invisible 

PAWAI SEPEDA MOTOR - |1952”, dalam mana tulisan2 jang dilj , 

" 

Kemaren telah dikabarkan 'ten-|muatnja ada tjukup bermanfaat un-|| Pesanan dari luar Kota selalu dengan pera dan harus 
Kotjak! — Lutju! Man 

se sen. an motor jang di-|tuk diketahui umum. je 4 tambah Porto Rp. 0.60 untuk setiap Modeblad. 
J H | F3 j ik Bean 

nggarakan berkenaan) Buku ini telah didjual dengan har- 

leibat Mengirikkan badan den an ketawa ! 

SD PS engan nmr GUNUNG AGUNG? 1 ' Nu Tn dapat keterang- |bagian dari keun ungan pe | a 
$ 1. ! " 

an, .bahwa tempat Start dari Tea 'ini akan diserahkan kepada korban d/a THAY SAN KONGSIE $ Aam A MIRODIN se INDRA Ini malam d.m. b. (u. segala umur) 

dia ag :. Wadion Semarang pada bandjir. Pesenan ken benua Kwitang 13 — Neon nara 4678 Gmb. AI i : TARTAI Ten SN EN “Lex Barker — Dorothy Hart 

re dan akan di-ikuti Sekretariat Panitvz onperensi Swa- s L $ € : ' Na An kn senang ia 
au Log 

Li. 350, penggemar NN Sen Ken Pa By Tengah “di | ! TUA MFNDJADI MUDA RAMBUT PUTIH MENDJADI ITAM , Patric Knowles — Charles Korvin 1 
sh ap 5 aa 2 aps Se- 

ja yo mmg 

Bodjong. P Tt yaaa Tan: no. 50 Pn ipa e 
PREMI Rn. 500.— untuk, siapa sadja jang bisa bikin Ta aa dr s Tarzan S Savage Fury 

Terima kasih kami utjapkan atas 
TJAP OTREK BINTANG AMPAT. Tanccunc 

  

pengiriman ini. 

  oy Rogers 31 
Pi | r 

  

Dakar BS AUGAS. padahal kandang 

ka FROM 
Aa SPREADING/ 

Lir KE 

tsb. dalam beberapa tahun kosong. 
— Hajo kita padamkan, djangan sampai api mendjalar lebih Inas. 

  

    TIDAK LUNTUR, KALAU LUNTUR BOLEH DITUKAR. Har ga 5 gram Rp.25.-—, 3 gram Rp: 15.— bai Tempat Agen2 Harga sama Ongk. kirim vrij. Masih tjari Agen2. 

2 

  

“HIDDEN IN THE HOTEL /     
This Year's all New Tarzan Thriller ! Jungle Perilst- Guard Taboo! - Diamond Hoard penuh sensatief Heibat | — Gempar ! 
  

Goop WORK, LEca/ - YLL TAKE TH RIGHT...BUT 1 : i 1 THAT Will KEEP THEM HORSES AROUND : PENDAPATAN BARU sAMIRO POMADA . ROYAL ini malam premier (untuk 17 tah | 

BUSY WHILE WE GRAB. TO TH BACK POOR/ Ini Pomada bisa bikin hitamkan rambut. Kalau pake selamanja “to E p re (untu tahun) ) 
THAT KARP GANG “ra ini Pomada tanggung tidak bisa putih. Kalau putih, kembali hi: | 5. 7..9 Lg HANEY — PATRICIA MORISON tam dengan pelahan2. Mulai didjual Bulan Dianuari 1953. HARGA I POT Rp. 50.-— 

. Z0ONDER OPERAT!E 
Tanggung bisa bikin baik. Sakit Aambsien (wasir) pelu Mei) kurang shahwat dan lain-lain. Kalau dengan Garansi, 
boleh berdamai, 

DJUGA ADA OBAT-OBAT: 
Amiro Sol. Obat kuat lelaki ig lemah Rp. 100.- Rp. 50.- Rp.25.- 

orang laki 

minta baik 
boleh datang di kami -punja rumah, ongkos2 

itu disekeliling pintu belakang. 
— Baik... tetapi dengan 'le- 

kas-lekas. Kita harus bekerdja deng- 
an tjepat2. 

dan: Legs dilain rumah me- 
lihat dengan senangnja api 
kebakaran jang mereka tim- 
bulkan itu. 
« — Bagus Legs, engkau te- 
lah bekerdja baik. Waktu me- 

Tjatjap rambut, bikin rambut gemuk dan pandjang 
Paling sedikit pesan Kp: "25 sia Ongkos kirim Vrij. 

Kurang dari itu tambah Rp 2,50. 
Agen: Ngupasan 12 JOGJAK ARTA. 

Kasim Dada Kp. Melaju 36 SEMARANG 

Rp. 10- 

          
  

“Calling, Dr. Death" 
HYPNOTIC | Horror! Inner (Horror | sanctum Mystery ! Heibat! Serem! Gempar! 
  

Ini malam pre- film Indonesia baru dgn. Zainab Agus 
miere (17 th.) Desire — A Usman— H. Mulyo 

  

  

| Main mulai tg. 26 s/d 20 Februari 1953 | JAMES MASON sebagai SPION BESAR | 
| 

Dalem 

«5 .EIVEIFINGER S" 
    

  

reka dengan ' sihuknja | ber- 
Gulam Ali, Muka Pasar KLATEN, 

Me Sa 
HL Ola Hen F nd Ho  Pekodjan 101 Semarang. THEATER pg R | PA 

ra 
oko Obat Hok An, Petjinan MAGELANG, G 

mas tjurian dari gerombolan ai Kabut Tabib Amirodin, Depan Kusumojudan 054 SOLO. Phone: 245 : ET 
Karp jang disembunjikan di- 

mam, - - - 
SOL 0 in ka E S M I » E R A B LE S' 

el 
Nojat tab 

MENU Are TN Non SEA/ANN Dek TA | laman asa ea   

   

.. 

Amiro Dol. Wanita jg tidak tjotjok bulan "“ROXY A U “ | 1 5 Rp. 100.- Rp. 50.- Rp.25-| 7.9... 2 . A N 
£ 

:|  Amiro Nol Wanita jg sakit keputihan Pep DO TEA ee Ne am Aa Jen dah 1 | 

: # F3 f £ ? ia Amiro Oli. Obat lelaki buat plesir Rp. 20.- Rp. 10.- 
"— Saja. tidak mengarti, bagaimana kandang kuda" itu dapat ter- Dalam pada itu Propesor — Saja akan menempatkan kuda2 Amiro Salep. Sakit Aambeien ko mplit Rp. 50. | "mewewesnmaanaa Lela MEN NNN Managemen 1 

yap. TA 

sent
 A
A
S
 

AL 
Cep

at 

 


