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SATU LAPORAN 
dari Mekkah mengatakan, bahwa 
sia dipimpin oleh Van der Plas 
bagai agen Negara2 Barat di Asia 

tiap orang dapat membeli 20.000 
tan dengan doliar atau wang jang 

  

» Comet 
Terbakar t : 
11 Penumpangnja 

Tewas 
BERITA REUTER dari Kara- | 

chi mengatakan, bahwa pesawat 
terbang penumpang jet » Comet” 
jang semula ditunggu kedatangan 
nja hari Selasa sore di 
udara Kemajoran Djakarta, pagi $ 
hari Selasa kemaren mendapat 
ketjelakaan di Karachi sehingga 
hantjur sama sekali. Segenap pe- 
numpang terdiri dari 11 orang te 
was dalam ketjelakaan ini. Ini 
adalah untuk pertama kalinja se- 
buah wat terbang penumpang 
Ne?” mendapat ketjelakaan 

n 1 sian hebatnja. Pesawat ,,Co- 
bersangkutan jang sedang 

dalam penerbangan ke Australia 
dimana pesawat tersebut sedianja 
akan diserahkan kepada maskapai 
penerbangan ' Canadian Pacific 

      

udara dari lapangan terbang Ka- 
rachi terbentur pada pagar kawat 
berduri kemudian djatuh kedalam 
sebuah selokan. Seketika itu pula 
pesawat itu meledak. : 

Dari tanda? dilandasan dapat di 
ambil kesimpulan, bahwa . rupanja 
pesawat ,.Comet” itu belum  terls 
pas seluruhnja dari tanah pada saat 
pesawat terbentur pada kawat ber 
duri. 

Dari 11 orang penumpang terdiri 
dari” Sanek buah bangsa Ka 
nada dan 6 ahli teknik Inggeris 'ja. 
untuk sementara diperbantukan pa 
da maskapai De' Haviltand air Craft 
Company, tidak seorangpun jg. dapat 

    

k Djadi Saksi Perkara Har 

jang diterima (“otele MokameaN Adkind 

Beirut, demikian dikabarkan oleh ,,Berita Indonesia”, 
belum diselidiki kebenarannja oleh, 

. djutnja mengatakan, bahwa mungkin 
nakan oleh D.I. berasal dari Asia Tengah, 

    

     

   

TE
 

| Sultan Hamid 

3) Rp. 10,— didalam kota. 
Rp. 0,30 “untuk meterai). 

jeran 60 sen per lembar. 
    

  

   1esia 
nid — 

gerakan Darul Islam di Indone- 
jang pada waktu ini bekerdja se- 
Tlah . dan. berkedudukan di 

    tementerian Agama itu, selan 
sekali sendjata2 jang dipergu- 

» karena di Djeddah se- 
senapan-bren, kalau dibajar kon- 
laku didaerah itu. 

Van der Plas, kata laporan itu, 
di Tanah Sutji telah membentuk sa 
tu organisasi dan mentjoba  mem- 
pengaruhi orang2 Indonesia jg naik 
hadji, hingga diantara orang? jg pu 
lang. ke Indonesia dari Mekkah ter 

| dapat agen2 jg bekerdja untuk ke- 
entingan Van der Plas di Indonesia. 
-Bahagian mengenai pfmbelian sen 
djata didalam laporan tsb., menurut 
Berita Indonesia”, sangat menarik 
perhatian Pemerintah, sehingga dila 
kukan penjelidikan tentang kebena- 
ran berita itu. 

Van der Plas membantah. 
Dalam pada itu berkenaan de 

ngan keterangan2 jang telah diutjap 
kan oleh saksi Najoan dalam proses 

UH,  jakni bahwa 
Westerling telah — memberitahukan 
kepadanja, bahwa ia telah menga 
dakan hubungan antara lain dgn. 
Van der Plas, jang terachir ini me 

  

   

    

   
   

    

   

      

     

    

  

  

  

DENGAN BERITA? TERACHIR 
  

  

  

Kelaparan 
20 Majat Akibat Kela- 
paran Diketemukan Di- | 
daerah Pekalongan 

, f : 

TANGGAL 2/3 oleh jang 
wadjib didaerah Pekalongan se 
dang diperiksa adanja 20 majat jang 
kabarnja diketemukan penduduk di: 

sepandjang djalan dalam hutan? dan 
pegunungan disebelah selatan Peka- 
longan. Diduga semuanja adalah ma- 
jat keluarga dari gerombolan anak 
buah bekas batalion 426 jang dika- 
barkan ,,bojong” dari daerah Brebes 
ke Sugakarta tetapi jang terus dike- 
djar2 oleh pasukan TNI, Menurut 
keterangan, majat2 tersebut bukan 
akibat kena tembakan tetapi karena 
kelaparan dan kelelahan, jang dapat 
terlihat pada keadaan badan dan pa- 
kaian?2nja jang masih melekat. 

Patut dikabarkan, sedjak disi- 
njalirnja geraknja gerombolan 
tersebut dari daerah Brebes sam- 
pai didaerah Kadjen jang Ik. 76 
km djauhnja, dibeberapa tempat 
3 kali mereka terlibat dalam per- 
tempuran dengan pihak TNI jang 
mengedjarnja. Menurut - kabar 
terachir tanggal 1/3 gerombolan 

sebanjak 3 — 400 orang telah 
disinjair berada didaerah Kali- 
tengah, jang berarti, mereka 
kembali kearah. barat, mungkin 
karena dikepung TNI disekita: 
Kandangserang. Dari Kalitengah 
gerombolan terus ke Modjolangu 

dekat Watukumpul membelok ke- 
arah selatan dan kemungkinan 

| | naga? An ta 
Keterangan KSAD Kolonel Bambang Sugeng 

ber- | 

di- | 

besar mereka menudju Danasari, 
Pandanarum, Kalibening dalam 
kearah gunung Dieng (Wonoso- 
bo). 

Sementara itu dari pertjakapan 
dengan beberapa instansi di Pe- 
kalongan, wartawan Antara” 
Japat menarik kesimpulan bahwa 
hingga kini belum diperoleh ke- 
tentuan apa sebab2nja gerombo- 

lan bekas batalion 426 itu mena- 
rik diri dari ,induk semangatnja” 
TII dan kembali pulang ketem- 

pat asalnja. Kabar2 perpetjahan 
antara kedua golongan itu tidak 
"terdengar ketjuali dokumen2 jg. 

njatakan, bahwa ia tidak pernah me 
ngadakan hubungan dengan Wester 
ling, baik sebelum maupun sesudah 
penjerahan kedaulatan. Mungkin 
bahwa saja pernah sekali melihat 
Westerling di hotel Oranje di Ma 
kasar dalam bulan Djuni 1946, ke 
tika saja mendjumpai serombongan 
perwira2. Belum pernah ada Orang 
jang datang kepada saja untuk mem 
bitjarakan urusan? atau renitjana2 
Westerling itu, demikian Van der 
Plas memberikan keterangannja ke 
pada ANP:.di Den Haag. 

Westerling bersedia men- 

    

  | Tak Perlu Denga 

    d 

    

  

      

   

dan pendjabat dalam kala 
dari kedua golongan tersebut. 

Pidato sambutan pd. KSAD itu 
disusul pula oleh 'utjapan2 sam- 
butan dari wakil2 P.W.I., Foreign 
Press Committee dan Perkumpu- 
lan Wartawan2 Belanda. 
Dalam pertemuan perkenalan 

itu hadir pula wakil KSAD Over- 
ste- Suprapto dan angauta2 staf 
umum Angkatan Darat. Pangii- 
ma2 Territorium jang menurut 
rentjana semula akan hadir da- 
lam malam perkenalan itu seba- 
gian besar sudah meninggalkan 
Djakarta dan tidak hadir malam 
itu. 

   

  

K5 

Beberapa keterangan KSAD. 
Didalam pertjakapan dengan 

para. wartawan didalam 'perte- 

muan digedung PeKaPe kemarir 
malam, fg. KSAD Kolonel Bam- 

bang Sugeng menjatakan merasa 

  djadi saksi dalam perkara! diketemukan, jang menjatakan 
Tamid. bahwa sebagai minimum pro- 

Sementara itu dalarn suatu per gramnja dalam tahun 1953 ini 
Ijakopan dengan He Alglmeen | mereka “sudah ' bisa“ melusskan 
Dagblad” Westerling menerangkan, 
bahwa'ia kerap kali telah menerong 
kan, bahwa ie bersedia  berrindak 
sebagai saksi utama dalam perkara 

Sultan Hamid II. Dikemukakannia, 
bahwa ia sebagai saksi dalam perka 
ra ita, ddpat' diperiksa di " Komisa 

daerahnja kearah timur daerah 

Pekalongan dengan suatu tempat 
disebelah selatan Pemalang seba- 
gai pusat . kedudukannja. Kalau 

gerakan jang dilakukan sekarang 
ini dimaksudkan sebagai gerakan 
pendahuluan dari apa jang terse-   menghidarkan diri dari maut. Kese 

belas orang itu terbakar sama «ce 
kali dan tidak dapat dikenal - lagi. 
Keti terdjadi waktu diniha 

an ketika fadjar menjingsing hz 
tampak setumpukan bara . jang 
ala-niala daripada apa jang ta 
merupakan pesawat - terbang 

penumpang jet jang - dibanggaka: 
karena ketjepatannja itu. Di Kara 
chi pesawat tsb. telah singgah un 
tuk menambah. bahan pembakar. 

Djl. Gadjah Mada 
Pegang Rekord 
Paling Ramai Lalu- 

Lintasnja 
DJALAN raya Gadjah Mada 

di Djakarta atau jang dahulu di 
sebut ,,Molenvliet”, ternjata ada 
lah djalan teramai dalam  lalu- 
lintas” didalam kota Djakarta, 
dan memegang ,,rekord” dari ba 
njaknja kendaraan2 jang melalui 
djalan raya itu, sedangkan djalan 
raya teramai dalam lalu-lintas no 
mor dua, adalah Djalan Pinang- 
Sia, nomor 3 Djalan Kramat Ra 
ya, no. 4 Pantjoran, no. 5 Nusan 

lakaan 

    

    

      

- fara dan no. 6 Djalan Gunung Sa 

  

hari. Dari hasil penfjatatan lalu 
lintas (Verkeerstelling) jang telah 
diadakan pada tg. 9, 12 dan 21 
Pebruari jg lalu, diketahui, bahwa 
Djalan Gadjah Mada rata2 pada 
tiap-tiap djam dilalui oleh 1024 
Kiksarsan mobil dan opelette jg 
berdjalan hanja dari satu djuru- 
san, dan pada waktu ,,spits-uren” 
atau waktu2 orang pergi dan pu 
lang kerdja, tertjatat 1665 mobil 
dan opelette jang meialui djalan 
raya tsb. 4 

Kendaraan2 lainnja jg melalui dja 
lan raya itu, ialah truck jg rata2 se 
tiap djam berdjumlah-122 dan-pada 
waktu2 spits-uren” 135, sepeda: 
motor dan scooter rata2 tiap djam 
126 dan 204 pada waktu2 orang 
pergi dan pulang kerdja, sepeda dan 
bromfiets 1152 rata2 tiap djam dan 
1605 pada ,,spits-uren”, betjak 238 
dan 98, serta kendaraan gerobak te- 
tjatat rata2 tiap djam 14 dan jg me 
lalui djalan raya Gadjah Mada itu 
pada waktu2 ',spits-uren” ada 7. 

3 Djuta Penderita 
Patek Disembuhkan 
Dalam laporan World Health Or- 

ganisation PBB jg diumumkan hari 
Senen diterangkan bahwa badan dn 
nia tsb. telah memeriksa sedjumlah 

delapan " djuta orang ig menderita 
patek, sedjenis - penjakit menular jg 
seringkali ditjampuri dengan sypiri- 

lis. Dari djumlah itu tiga djuta telah 
dirawat dan disembuhkan. Laporan 
WHO itu meliputi" djangka waktu 
antara  Djwit 1950 hingga achir 
1952, sedang kampanje memberan- 
tas penjakit dilakukan  bersama-sa- 
ma“ dengan ' pemerintah2 di Haiti, 
Indonesia Thai dan Pilipina. Di 
terangkan bahwa biaja setiap pera- 
watan, termasuk. belandja pegawai 
dan alat2 ada kurang dari 3 dollar 

rata2 setiap orang. Dikatakan dim 
laporan bahwa penjakit itu dapat di 

senibuhkan dengan memberi pende- 
sekali atau  sebanjak-banjaknja 
atau tiga kali suntikan penisi- 

        

riat Agung indonesia di Den' Haag. 
Westerling menerangkan, bahwa ic 
masih bersedia untuk bertindak se 
bagai saksi utama. Tapun  katanja 
bersedia pergi ke Indonesia dengan 
sjarat internasional, bahwa ia akan 
bebas untuk kembali: lagi.” Demi 
kian Het Algemeen Daghlad. 

but. dalam program tersebut, 
menurut Residen Pekalongan, ini 
tidak mungkin, ditiik dari per- 

sendjataannja jang tidak sesuai. 
Dikatakan bahwa gerombolan 

sebanjak 3 — 400 orang itu hanja 
60” sadja jang bersendjata dan 
ini hanja terdiri dari ,,bedil2 pan- 
diang” sedang amunisinja rupa- 

DJEPANG AKAN BUKA KE- nja terbatas pula. 
DUTAAN DI TURKI. , 3 - 

Pemerintah Djepang telah me- 
mutuskan untuk membuka kedu- 
taan di Turki pada tanggal 20 
'Maret jang akan datang. 

Sementara belum “diangkat se- 
arang duta besar jang resmi, ke- 
dutaan tersebut akan dinimpin 
oleh Akira Kadowaki, seorang 
»embesar kementerian luar negeri 
Djepang. dalam kedudukannja -se 
bagai kuasa usaha. 5 

Belum jama berselang ini di- 
umumkan di Bonn, bahwa peme- 
rintah Djerman Barat mempunjai 
64 pos konsuler dan 2100 pega- 
wai diplomasi diluar negeri. Me- 
nurut rentjana, akan didirikan te 
gi 1! konsulat di Eropa, 15 lagi di 
Amerika Serikat dan Amerika Se- 
latan dan lain2 lagi di Asia, Afri- 
ka dan Australi. 

  
  

Bahaja Gunung Merapi 
30 Desa Dilereng Gunung Tadi 

: Akan Di-Ungsikan 
Djuga Gn. Semeru dan Raung Tampakkan Kegiatannja 

UNTUK MEMERIKSA kawah2 dari 3 gunung berapi, jaitu 
gunung Merapi, gunung Semeru dan gunung Raung, jang belakang 
an ini menundjukkan ,,kegiatannja” kembali, tg. 4 Maret pagi akan 
berangkat dari Dinas Gunung Berapi seorang pegawai, Djajadi. Di 
Jogjakarta akan turut 3 orang pegawai lagi. Mereka itu akan me- 

“lakukan pemeriksaan dari udara.. dengan menggunakan pesawat Ca 

'riksaan. selesai. 

talina dari Auri sampai tanggal 8 

Pemeriksaan atas kawah  Gendol 
dan kawah Woro dari gunung Me 
rapi tidak bisa dilakukan dari da 
rat, karena keadaan keamanan be 
lam mengizinkan. Mengenai sampai 
mana. bahaja jang mungkin  ditim 
bulkan gunung Merapi itu Dinas 
Gunung Berapi baru akan dapat 
memberi keterangan setelah peme 

Tentang gunung Semeru diterang 
kan, bahwa menurut kabar dari Gu 
bernur Djawa Timur sering terde 
agar gemuruh dibagian Selatan da 
ti gunung tsb. Tapi apakah itu di 
sebabkan oleh gunung Semeru ma 
sih harus diselidiki djuga. 

Dinas Gunung Berapi sudah mem 
punjai bahan2 tentang gunung 
Raung. Sebagai diketahui diatas gu 
nung itu terdapat suatu caldera jg. 
pandjangnja Ik. 2.200 meter dan Ie 
barnja Ik. 1.700 meter. Dalam wak 
tu belakangan ini dari tjelah2 calde 
ra itu terdapat erupsi2 dan ada dju 

HI 

Kegiatan gunung Merapi. 
Selandjutnja untuk menghadapi 

kemungkinan2 berhubungan dengan 
kegiatan Gunung Merapi, oleh Pe 
merintah propinsi Djawa Tengah te 
lah diserahkan kepada bupati Maps 
lang bahan2 makanan  diantaranja 
80 ton beras, 10 ton ikan asin, 
1/2 ton garam dan 5 drum minjak 
tanah. Selandjutnja telah. pula diada 
kan persiapan2 untuk — mengungsi 
kan penduduk disekitar Merapi itu 
oleh pihak2 Pamongpradja,  Diawa 
tan Sosial, PMI dan erganisasi2. 

Untuk pengangkutannja telah di 
sediakan truck2. Menurut pihak res 
mi djikaterdjadi Merapi meletus, 
maka tidak kurang dari - 39.000 
orang dari 30 desa akan terpaksa 
diungsikan dilain tempat jang di 
pandang aman. Untuk tudjuan jang 
sama di Jogja pun pemerintah dae 
rah telah diadakan persiapan? 

Dapat dikabarkan, bahwa sinar 
api jang biasanja nampak diatas 
Merapi dari Muntilan belakangan   ga benda2 jang diempas2kan sam 

pai 2.000 4 2.500 meter tingginja. 
Benda2 itu merupakan batu, abu 
dan asap. $ 

| Suara menggeleger terdengar 

Yini tidak nampak lagi. Jang nampak 
.hanja gumpalan asap sadja, sedang 

terus 

  

puas atas hasil2 konperensi jang 

para Panglima Territorium2 Ten- 
tara di Djakarta itu. 

Salah satu diantara hasil2 dari! 
konperensi itu jalah dapat tertja- 

"painja tjara penghematan “dida: 
lam Angkatan Darat dengan ti- 
Gak “perlu mengadakan “sesuatu 
pengurangan tenaga2 jang ada 
sekarang ini. 

Dan seterusnja mengenai tin- 
dakan2 untuk menghadapi soal! 

keamanan didalam negeri telah 
Gitjapai permufakatan untuk le- 
bih mengintensivir koordinasi di- 

antara ketiga bahagian Angkatan 
Perang, terutama diantara Anz- 
katan Darat dengan Angkatan 
Laut. Demikian Kolonel Bambang 
Sugeng. 

Atas pertanjaan2 mengenai soa! 
penjelesaian keamanan didaerah 
Sulawesi Selatan terhadap gera- 
kan2 dari Kahar Muzakkar ecs., 
Bambang “Sugeng  menjatakan 
bahwa didalam pendapatnja di- 
adakan atau tidaknja usaha kom- 
promi dengan Kahar Musakkar 
CS. itu bukanlah merupakan soal 
prinsipiel. Djika soal penjelesaian 
hal ini memang tergantung kepa- 
da bagaimana tjara jang baik 
untuk menampung anggota2 ge- 
rakan Kahar Muzakkar cs. itu, 
maka penjelesaian ini adalah 
-mendjadi kompetensi dari peme- 
rintah, bukan urusan dari Angka- 
tan Perang. jang hanja bertugas 

setjara militer sadja, katanja la- 
gi. Tentang Djawa Barat ia 
katakan, bahwa dilihat dari sudut 

militer, sesungguhnja kekuatan 
“gerombolan sudah djauh berku- 
rang. Tetapi freguentie penga- 
tjauan ternjata lebih besar, dan 
ini adalah disebabkan karena pe- 

tjah2nja gerombolan2 itu, jang 
masing2 mengatjau dibeberapa 
temvat sekaligus. 

Berbitjara mengenai soal pem: 

bangunan Angkatan Perang, ja- 
itu apakah akan ditempuh tjara 
mendjadikan Angkatan Perang 
R.I. “suatu ,,beroepsleger” atau 

suatu ,,volksleger”, Kolonel Bam- 
bang Sugeng memudjikan tjara 

jang dipergunakan umpamanja di 
Switserland sekarang ini 
Sebagaimana diketahui di Swit- 

serland tjara, pembangunan Ang- 
katan Perangnja tidak menitik 
beratkan kepada faktor pendidi- 
kan. Mereka jang diluar Angka- 
tan Perang setelah mendjalani 
latihan2 militer diperbolehkan 

pula membawa kerumahnja alat2 

dudukannja dimasa latihan? itu 
Untuk bisa dipergunakan diwaktu 
negara dalam keadaan atau 

menghadapi bahaja nasional. 

KETUA TJABANG ,P.R.R.I.” 
TANGERANG DITANGKAP. 
Menurut pengumuman DPP |,Pe- 

muda Republik Rakjat Indonesia”, 
ketua dewan tjabang P.R.R.I. Ta- 

ngerang Abdul Hanan pada tg.25 
Pebruari 1953 telah ditangkap oleh   . menerus. pihak jang berwadjib. 

n Pengurangan? Te- 
gkatan Darat 

empat 

2 pers di 
“Kolonel Bambang 

  

senapan” dan ,,kuli tinta”. Dinjotakan lehijo, bah: 
eh kenalan antara perseorangan itu akan timbul || 

mata antara pendjabat dari kalangan tentara || 

dalam atjara-sidang kabinet itu, 

dang 

sendjata jang selaras dengan ke- | 

(membitjarakan satu atjara sadja, 

-Menteri2 jang bersangkutan, jaitu 

   

digedung PeKaPe Djakarta, telih 
antara fg. KSAD Kolonel Bam- 

Djakaris Dalam kata 

adalah untuk mengadakan 

1 kalangan pers, tapi antara mimusta din manusia 

Sidang 
Kabinet 

Bitjarakan Masalah RUU 
Pemilihan Umum 

KABINET dalam  sidangnja 
pada hari Selasa kemarin, hanja 

jakni disekitar amendemen2 jang 

diadjukan oleh pihak parlemen 
terhadap rantjangan Undang2 Pe 
milihan Umum. Dua atjara lain- 
nja jang djuga telah ditjantumkan 

tidak djadi dibitjarakan, jaitu 
mengenai soal rentjana pembelian 
padi tahun 1953 dan 
peraturan pembagian bukti induse 
men untuk barang2 import. 

Tidak djadi dibitjarakannja dua 
atjara tersebut diatas, ialah karena 

Menteri Keuangan dan Menteri 
Perekonomian tidak hadir dalam 
sidang kabinet kemarin itu, jang 
kabarnja sedang mengadakan. pe- 
rundingan2 mengenai persiapan2 
jang bertalian dengan soal pena- 
naman modal asing di Indonesia. 

Mengenai dibitjarakannja amen 
demen2 terhadap rantjangan Un- 

perubahan |- 

  dan-Undang Pemilihan Umum itu, 

    

  

   

  

   

  
Pada hari. Senin pagi kemarin 
dulu, “di Bendungan Udik Dja 
karta dilakukan upatjara pen 
tjangkulan pertama untuk: pem 
bangunan tempat Pekan: Raya 
“Internasional” oleh "walikota 
Sjamsuridzjal.. Gambar: setelah 
pentjangkulan ini lalu ditanam 
kepala kerbau: kanan: pertun 
djukan. pentjak dan tari2 jang 
dilakukan oleh para pekerdija 

sesudah upatjara. tadi. 

  

Kanada- 

Indonesia 
Adakan Pertukaran Per- 

wakilan Diplomatik 

Pemerintah Indonesia dalam si- 
dang Dewan Menteri tg. 3 Pebruari 
1953 telah menjetudjui diadakannja 
pertukaran perwakilan diplomatik 
antara Republik Indonesia dan Kua- 
nada pada tingkatan kedutaan be- 
sar atas dasar timbal balik. Demiki- 
an pengumuman resmi dari Kemen 
terian “Luar Negeri di Djakarta. 
Untuk sementara waktu — demiki- 
an pengumuman . tsb., — kedutaan 

baru. selesai diadakannja dengan jpangah menggariskan 

besar R.I. di Ottawa, Kanada, akan 
dipimpin oleh Mr. Ali Sastroamidjo- 
io, disamping memegang djabatannis 
sebagai duta besar di Washington. 
Seorang kuasa usaha sementara akan 

' ditempatkan “di Ottawa. Pemerintah 
| Indonesia djuga telah menjetudjui pe 
nempatan George Robert Haesman 

menurut keterangan  djurubitjara 
kabinet Mononutu, pembitjaraan2 

tudjuan | 
dari pada amendemen2 tadi jang 
banjaknja 199 buah. 

Kapan akan diadakan lagi “si- 

  

kan. We Ran Itama di Djakarta. 

  Ea "1 
Sasaran ,, Tiga C“ 

Program 7 Pasal Amerika Utk Me- 
larang Export Ke Blok Sovjet 
ADMINISTRATOR ,,Mutual Security Agency” (MSA) Ame- 

rika Serikat, Harold Stassen, hari Senin menerangkan kepada pers 
bahwa Amerika Serikat akan mendjalankan suatu: program jang ter 
diri dari 7 pasal, untuk memperkeras dan membuat lebih effektif 
lagi restriksi2 atas perdagangan antara negara2 Barat dan negara2 
Blok Sovjet. Stassen menerangkan bahwa program ini akan dilaksa- 
nakan oleh Djenderal William Donovan, jang akan diangkat men- 
djadi ahli dalam MSA mengenai perdagangan antara Blok Barat 
dan Blok Sovjet. Diterangkannjabahwa program 7 Pasal ini dimak 

rudkan untuk memperkuat undang2 jang disetudjui ketika tahun 
1951, mengenai perdagangan tidak sah daripada barang2 strategis, 

lagi ditentu- sebagai duta-besar-Kanada jang” peri 

: Isi program 7 pasal. , 
Program ini menghendaki: 1. Tin 

dakan2 istimewa: Stassen tidak me- 
ngumumkan sifat 'tindakan2 ini, 
akan tetapi dikatakannja bahwa ig 
mendjadi sasaran  jalah ,Tiga €”: 
Capitalist,  Communist dan Colla- 
borator”.. Dikatakannja bhw orang2 
ig masih djuga mendjalankan perda- 
gangan gelap dengan ..pihak Komu 
nis” itu terdapat  dimana2 di dae- 
rah2 jg terletak dekat negara2 Blok 
Sovjet, akan tetapi paling baniak di 
Eropa. Tetapi Stassen dengan tegas 
mengatakan, bahwa pada saat ini 

ig paling menggelisahkan MSA ia- 
lah apa jg disebutnja kaum kolabo- 
rator di Timur Djauh. 

2. Tjara2 bersifat damai akan 
tetapi effektif untuk mentjegah ber- 
lajarnja kapal2 dengan muatan ba- 
rang2 untuk negeri2- Blok Soviet, 
atau memindahkan muatan mereka 
kekapal2 jg berlajar dibawah bende- 
ra negara2 Blok Sovjet. Menurut 
UP, Stassen - menerangkan bahwa: 
Amerika akan berusaha supaja men 
dapat pertolongan ' negara? - Barat 
lainnja untuk melaksanakan  tinda: 
kan2 ini. Dalam pada itu fa tidak 
mengemukakan apakah ia berhasil 
memutuskan . pelajaran kapal mi- 
njak Finlandia ,,Wiima”, jg kini ber 

ilabuh di Singapura, dengan mua- 
tan minjak terbang sebanjak 7.000 
ton untuk RRT (Antara—AFP). 

Dulles bela pakt2 pertaha- 
| yan, : , 

Dalam pada itu Menteri luar ne- 
geri Amerika John Foster Dulles 
hari Senen mengatakan, bahwa tja 
ra jg paling praktis untuk memeliha 
ra keamanan internasional ialah di 
adakannja  perdjandjian2 - pertaha- 
nan sedaerah (regional). Hal ini di   andjurkannja karena menurut penda 
patnja, Sovjet Uni tidak mempergu- 
nakan hak vetonja dalam PBB seba 
gaimana sepatutnja. . 

  

DALAM PERTEMUANNJA pa 
da hari Senen di Gedung Putih, pre 
siden Eisenhower menjatakan kecha- 
watirannja kepada menteri luar ne- 
geri Saudi Arab, pangeran Faisal 
mengenai 
kin buruk antara : 
dengan ncgara2 Arab. Eisenhower 
minta supaja para pemimpin 

ngembalikan saling — pertjaja-mem-   perijajai jg lebih besar 
dua fihak, Faisal adalah putera ra- 

perhubungan jg semang- 
Amerika Serikat 

Arab 
suka membantu usahanja dalam me' pembitjaraannja dengan Faisal telah 

1 | mengemukakan kechawatiraninja "ne 

antara ke-j ngenai beberapa 

dia Ibnu Saud dari Saudi Arab dan 
kini sedang memimpin delegasi ne- 

'gerinja ke Sidang Umum . PBB. Ia 
' telah. bertemu dengan kepala negara 
| Amerika Serikat serta menteri luar 
negeri John Foster Dulles selama 

ikira2 30 menit. Setelah  berachir 
pertemuan, Gedung Putih mengu- 
mumkan bahwa Fisenhower dalam 

  

achir2 
perhubungan 

kedjadian 
ini jg memburukkan 

antara. Amerika Serikat dengan ne- sud  kedatangannja dari New York 
gara2 Arab. 
Dalam pengumuman di terangkan 

selandjutnja bahwa tudjuan pokok 

  

| Bisenhower ialah mengembalikan si senhower. 
fat perhubungan 

ni pertjaja-mempertjajai. 

para pemimpin Arabpun bertudjuan 
sama dengan ia. Ketika menit 
kan Gedung Putih pangeran     

   al 

menjatakan kepada pers bahwa mak | Egisal. KUR 

Hubungan Amerika Dengan Negara2 Arab 

sediakala antara | berbitjara dengan perantara 
negaranja dengan dunia Arab, jak- bahasa Sheikh Ali Roza, 

Fisenho- ! delegasi Saudi 
wer menjatakan harapan hendaknja | Djuga hadir dalam pertemuan duta- 

il- | kat 
! 

ke Washington ialah yntuk. menjam 
paikan penghargaannja pribadi serta 
salam WiabandN kopaa presiden Ei- 

Faisal dan  Eisenhower 
djuru- 

anggota 
Arab dalam PBB, 

besar Saudi Arab di Amerika Scri- 
| Sheikh Asad al Faguih dan 
Sheikh Ibrahim Suleiman penasehat   # 

  

  

' Lambaga Kebudajaan Indoenara 

(Kon Batasicasah (Gensntsehap 

vBA Kunstanan Watanecchappen   
  

antara Blok Barat dan Blok Timur. 

Diadakannja perdjandjian2 perta- 
hanan regional ini, kata Dulles, se- 
akan2 merupakan usaha utk -— ,,men 
tjapai keamanan internasional mela 
lui pintu belakang”, ..tetapi hal ini 
tak mengapa, asal sadja tudjuannja 
tertjapai”. Dulles utjapkan kata2 ta 
di dalam tjeramah .. dimuka konpe- 
rensi ke-3 dari Perhimpunan A.S. 
untuk PBB. 

Castelo Ganti 
Magsaysa 
Map Pa 

Dipergiat 

MENTERI kehakiman Filipina 
Oscar Castelo hari Senen pagi te 
lah diangkat mendjadi menteri per 
tahanan, disamping djabatannja 
tersebut tadi. : Dengan “ demikian 
maka Castelo menggantikan ' Ra- 
non Magsaysay, jang meletakkan 
djabatannja achir2 ini-dan dika 
barkan akan menggabungkan diri 
dalam Partido Nacionalista. Hing 
ga kini Magsaysay djadi anggota 
Partai Liberal. 

Castelo segera mengumumkan 
politik jang akan didjalankannja: 

1. Angkatan perang Filipina 
akan dipisahkan sama sekali dari 
dunia politik. 2. Gerakan anti-ko 
munis akan dipergiat. 

24 gupernur sokong 
Magsaysay 

Sementara itu diwartakan dari 
Manila, bahwa 24 orang gupernur 
propinsi hari Senen setjara formil 
menjatakan berdiri dibelakang be 
kas menteri pertahanan Ramon 
Magsaysay -dan mereka berseru 
supaja ia didjadikan tjalon Partai 
Nacionalista dalam pemilihan Pre 
siden Filipina, jang akan dilang 
sungkan dalam bulan November 
jad, Republik Filipina terbagi da 
lam 47 propinsi. Disamping itu, 
32 anggauta Kongres, dari Partai 
Nacionalista, menjatakan  menjo- 
kong Magsaysay pula. Diantara 
mercka jang menjokong tadi ter 
dapat seorang anggota parlemen, 
jang pada waktu ini sedang men 
djalani hukuman pendjara seumur 
hidup, karena perkara pembunu- 
han. (AFP) 

Pertjobaan 

Didjalankan — Mossadegh Memang 

Pekan Raya: 

Internasional    
  

Ou 

  

»— 
Kini Makin Kuat Kedudukann ju 

MENURUT SURAT-KABAR setengah resmi Iran ,,Bakhtar 
Imrouz” pada hari Senen kemaren dulu, Perdana Menteri Mossa 
degh bermaksud membentuk — dengan kata sepakat Shah — sua 
tu mahkamah untuk menuntut pemimpin2 kerusuhan jang terdjadi 
di Iran ketika hari Sabtu petang dan hari Minggu j.l. Berita2 lain 
mengatakan bahwa golongan politik Front Nasional jang bersikap 
pro-Mossadegh itu telah menolak usaha supaja diadakan persatuan 
dengan Partai Tudeh jang berhaluan kiri. Dewan keamanan nasio 
nal Iran hari Senen kemaren dulu mengadakan sidang Juar 
ditempat kediaman Mossadegh. 

Mossadegh bertindak. 
Sementara itu Mossadegh telah 

memerintahkan kepada koman- 
dan2 militer dan kepolisian, supa 
ia segala pesawat terbang militer 
dilarang terbang. Perintah ini di 
Keluarkan sebagai suatu usaha 
untuk mentjegah kemungkinan 
timbulnja coup d'€tat terhadap pe 
merintahnja. 

Eisenhower chawatirkan 
tjampur-tangan Sovjet 

Berita UP dari Washington me 
ngatakan, bahwa menurut ketera 

ngan jang di eh. - hari 
Senen dari kalangan? 'jg Sangat 
boleh dipertjaja, pemerintahan 
Eisenhower chawatir kalau? kri- 
sis di Iran itu dapat menimbulkan 
kesempatan bagi Sovjet Uni, un 
tuk ,,merembes” ke Timur Te- 
ngah. Kata kalangan tadi, menu 
rut laporan2 jang paling achir jg 
diterima dari Teheran, Shah Iran 
melakukan peranan pasif sama 
sekali dalam krisis sekarang ini: 
daripada Shah tidak dapat diha 
rapkan timbulnja pimpinan. Sete 
rusnja, kata mereka,  tampaknja 
Mossadegh menguasai keadaan, 
akan tetapi masih harus dilihat 
dari kedjadian2 j.a.d. apakah ia 
akan tetap pegang peranan ini. 
Mereka anggap Mossadegh seba 
gai satu2-nja tokoh ,,anti-Komu- 
nis”, jang dapat memerintah nege 
tri Iran. 

Demikianlah pandangan 
ngan tinggi Amerika Serikat. 

kala- 

Memang ada pertjobaan 
coup oleh kaum militer? 

Seterusnja dari Teheran, AFP war 
takan, bahwa perdana menteri Mos 
sadeg sekarang telah ' memperoleh 
kembali kekuasaan dan prestige-njz 
sesudah pada saat2 permulaan ke 
rusuhan2 diibykota Iran: pada “ha 
ri Sabtu jl. ia untuk beberapa djam 
dapat mendjadi korban tindakan2 
dari pihak lawan2nja. Demikian tv 
lis wartawan AFP Gaston Fournier 
dari Teheran pada hari Selasa ke 
marin. Dikatakan, bahwa menurut 
pendapat para penindjau di Teherar 
tindakan2 pendjagaan jang  dilakt 
kan oleh. pihak tentara dan polis 
selama 36 djam jl. ini ialah knrc 
na kechawatiran pemerintah Moss: 
deg akan terdjadinja suatu  coup 
Wetat di Iran. Mossadeg — kabarnjz 
jakin, bahwa ia adalah korban d: 
ripada suatu rentjana coup militer, 
jang hanja dapat ditjegah oleh ke 
setiaan Shah dan kepatuhan lapisan 
lapisan rendahan dalam: angkatan 
darat Iran. Para lawan” Mossadeg 
sebaliknja sekarang rupanja mulai 

insjaf, bahwa mereka tidak ' dapat 

| 

biasa 

Siasat” Kashani. 
Pemimpin keagamaan  Ayatollah 

Kashani jarig mendjabat ketua par 
lemen sementara itu telah berhasil 
mentjegah adanja sidang parlemen 
pada Selasa pagi jang menurut ren 
tjana akan. diminta supaja memberi 
kepertjajaan kepada pemerintah 
Mossadeg. Siasat Kashani ini ialah 
berdasarkan keberatan2nja jang - di 
kemukakan terhadap: pengangkatan 
seorang gubernur militer baru “un 
tuk.ibukota Teheran oleh. Mossa 
deg. Kashani menegaskan, bahwa 
Madjlis tidak akan bersidang sela 
ma gubernur militer baru itu ber 
kuasa, karena para anggota -parle 
men tidak merasa terdjamin keama 
nan mereka. 

Antjaman IWossadeg. 
Perdana menteri Mohammad Mos 

sadeg dalam keterangannia “kep 
anggota2 Front Nasional sementar 
itu menjatakan, bahwa ia tidak akan 
membiarkan penundaan? parlemen 
untuk permintaannja supaja - parle 
men mengadakan kerdjasama guna 
menindas pusat2 kekeruhan di Tehe 

    
   
   

ran. Djika parlemen tetap  menun 
da2 usahanja itu, kata “ Mossa   

maka ia akan menundjukkan seruan 
nja kepada rakjat Iran. 
Menurut pendapat para penindiau 

jang dimaksudkan oleh — Mossadeg 
ialah bahwa dalam keadaan itu ia 
akan membubarkan parlemen. 

Demonstrasi2 lagi. 
Dua orang anggota partai Tudeh 

(partai Komunis Iran pada hari 
lasa mendapat luka2 berat, seor 
diantaranja kemudian menit 1 
dalam bentrokan? jang terdjadi an 
tara lebih dari 3000 orang kaum de 
monstran partai Tudeh dan anggo 
ta2 organisasi Pan-Iran jang pro- 
Mossadeg dimuka parlemen Iran, de 
mikian. AFP lebih landjut. 

Lebih dulu - U.P. mewartakan: 
bahwa kaum “demonstran komunis 
Iran jang berteriak2 sembojan2 an 
t-Amerika pada malam Selasa ke 
marin telah melemparkan batu? ke 
arah mobil2 kepunjaan orang2 Ame 
rika. 

Kantor ,,Pasal-4” di Teheran pa 
da hari Selasa kemarin telah mem 
beri liburan kepada.  pegawai2nja, 
karena kechawatiran akan terdjadi 
nja demonstrasi2 — anti-imperalis” 
oleh anjggota partai Tudeh. Me 
nurut kabar2 jang tak dipastikan 
kebenarannja,. seorang warga-negara 
Amerika pada hari Senin kabarnia 
telah dianiaja dan dilempari batu2. 

Berita AFP dari Washington se 
mentara 'itu mewartakan, bahwa dju 
rubitjara kementerian luar. negeri 
Amerika. dalam keterangannja pada 
Senin malam kemarin dulu telah 
menjatakan tidak tahu-menahu bah 
wasanja serangan2 terhadap orang2 

  

   
al 

  

  menggantungkan diri kepada oranz 
kearah siapa segala harapan mereka 
ditudjukan, jaitu Shah Mohammad 
Riza Pahlevi. 

Banjak Djenderal2, bekas 

| 

menteri2 dan lawan2 lain- ' 
nja dari Mossadeg ditang- 
kap. 

Sementara itu pemerintah Iran pa 
da hari Selasa kemarin telah menga, 
dakan penangkapan? lagi, dan se 
djak hari Senin kemarin dulu semua 
nja 420 orang telah ditangkap, seba 
gian besar opsir2 tentara jang telah 
dipensiun. Diantara mereka jang di 
tangkap pada malam Selasa ialah 
djendgral Chah Bakhti, bekas guber 
nur militer Azerbeidjan, beberapa 
orang bekas menteri, beberapa war 
tawan dan Djemal Emami, bekas 
pemimpin oposisi dalam parlemen 
Iran, Diantara opsir2 pensiunan jg. 
ditangkap terdapat banjak djenderal 
djenderal jang dulu menduduki dja 
batan?2 penting. Djenderal “Shah 
Bakti ialah jang paling terkemuka, 
dan ia terkenal sebagai musuh Mos 
sadeg. Keadaan diibukota — Iran 
sendiri pada hari Selasa dapat dika 
takan tenang. Seruan Mossadeg jg. 
disiarkan melalui radio pada ma 
lam Selasa kemarin rupanja. telah di 
taati oleh penganut2nja. Toko2 mu 
lai buka lagi, dan pasukan2 serta 
barisan2 polisi jang kuat berdjapa2 
ditempat2 jang terpenting di Tehe 
ran, terutama dilapangan muka par 
lemen, jaitu ,,pusat sjaraf” dari de   monstrasi2 di Teheran, 

- 

  

dan milik2 Amerika di Iran telah 
terdjadi dalam kerusuhan? di Tehe 

2 
ran baru2 ini. e 

Mossadegh minta bantuan 
tentara. 

Seterusnja ' Perdana menteri 
Mossadegh hari Selasa minta ban 
tuan tentera guna  menghadasi 
kaum Komunis. Pasukan2 jang 
mendjaga gedung parlemen telah 
diperintahkan supaja menembak 
djika kaum Komunis mentjoba pe 
tjahkan pendjagaaN itu. Sementa- 
ra itu pemerintah Iran telah me- 
ngumumkan larangan terhadap di 
adakannja demonstrasi2 lebih fan 
djut.. Larangan ini diumumkan 
hari Selasa oleh menteri luar ne- 
geri Hussein Fatemi, jang diikuti 
oleh pengumuman pembesar? mi 
liter jang melarang  diadakannja 
segala pertemuan sambil memper- 
ingatkan, bahwa tindakan keras 
akan diambil terhadap mereka jg 
mengganggu ketertiban. 

Rusia protes. 
Kesulitan2 jang dihadapi Iran 

kini ditambah oleh protes Rusia. 
Fatemi hari Selasa menerang- 

kan, ' bahwa duta besar Soviet, 
Iyan Sadchikov, telah mengadju 
kan protes terhadap bergerak ma 
djunja pasukan2 Iran di perbatas- 
an hingga 250 yard dari wilajah 
Soviet, seperti dikatakan oleh pi- 
hak Rusia, 

    

Tk
p:



, perkara tsb. dapat dituturkan sbb: 

"ka kedua belah pihak tidak menjetudjuinja. 

  

SUARA 

MERDEKA 

  

  

  

: : SMG: REBO 4 MARET 1953. 

Pergolakan Di Iran 

BN Pergotakan “di Iran beberapa hari ini berkisar pada 
erselisihan antara Shah dengan Mossadegh. Begitulah pada awal an 3 Na mengadakan pembitjaraan diistana selama 4 djam. 

Dalam pembitjaraan itu kabarnja Messadegh  mengritix kegiatan- 
kegiatan kalangan istana jang dianggap membahkajakan kedudukan 
pemerintahan ditengah-tengah perundingan mengenai sengketa mi- 
njak dengan Amerika—Inggris. Selandjutnja Mossadegh mentjela 
pula pengeluaran keuangan oleh istana Shah. Dalam memuntjak- 
nja perselisihan antara Shah dan Mossadegh itu meletuslah pergo- 

lakan jang meminta beberapa korban. Dalam pada itu orang luar 
jang djauh dari tempat pergolakan mendapat kesan, bahwa pergo- 

lakan itu bukanaja berkisar pada perselisihan kedua tokoh terse- 
but, tetapi berpangkal pada sumber minjak Abadan jang sampai 

karang ini belum beres. 
: un Ha — Sebagaimana kita ketahui Iran mengambil langkah 
menasionalisasi minjak di Abadan. Jang demikian itu menurut Ing- 
gris tidak mungkin, karena bertentangan dengan kontrak jang di- 
bikin pada tg. 28 Mei 1933. Pasal 22 dari kontrak tersebut mene- 
gaskan, bahwa perobahan dalam pasal tersebut tidak mungkin, dji- 

h pil Dalam hal ini Inggris 
tidak dapat menjetudjui sama sekali, karena langkah Iran itu me- 
rugikan Inggris. Sebaliknja Iran tidak mau melihat Abadan terus 
diusahakan oleh Inggris, karena keuntungan sebagian besar masuk 

dalam kantong Inggris. Inggris jang tahu benar akan kelemahan 

Iran main ulur waktu dengan maksud tertentu, supaja rakjat Iran 
djengkel pada pemerintahnia. ha 4 $ 
——— b— 5 Mengenai sengketa minjak di Abadan itu Amerika 

Serikat kuatir, kalau dapat menimbulkan soal-soal baru jang tidak 

diingini. Karena itu Amerika Serikat turun tangan, tapi sampai se- 
karang djuga minjak Abadan belum dapat diselesaikan. Sepan- 
djang pendapat kita soal minjak di Abadan itu dapat dibereskan, 
asalkan kedua belah pihak mau insjaf pentingnja minjak dalam 

pergolakan dunia. Demikianlah soalnja sekarang menurut hemat 

kita merobah pasal 22 dari kontrak tersebut demikian rupa, se- 

hingga memuaskan kedua belah pihak. Ini dapat dibereskan, asal- 
kan kedua belah pihak pandai menjingkirkan rasa egoisme jang se- 
lalu melekat pada tjita-tjita masing-masing. Dan harapan ini kita 

dasarkan atas perhitungan suasana internasional jang sekarang -ini 
malah tambah ruwet. Djika soal minjak Abadan ini tidak lekas se- 

lesai, kita kuatirkan Iran sendirinantinja menderita kerugian jang 

tidak sedikit. karena Ruslan umpamanja djuga mengintjer, tapi de- 

ngan siasat lain. 

Kabar Kota ' 

Rp. 52:000 Ditipu Halus? 
24 Orang”Ditahan - 40.000 Rupiahj Dan 

2 1 Mobil Disita'- #4 
(Oleh: Wartawan Kita) 

SUDAH PERNAH setjara singkat dikabarkan di Harian 
SUARA MERDEKA" ini, bahwa dikota Semarang telah terdjadi 
penipuan uang sebesar Rp. 52.000,— atas dirinja seorang Tiong- 
hoa G.K.S. Uang ini akan digunakan untuk membeli besi rosokan. 
Menjambung berita ini, kini dari kalangan jang berdekatan dida- 
pat kabar, bahwa berkat kegiatan Seksi Polisi I, achirnja pada tg. 
2 Maret jbL, dua orang masing2 bernama R.S.S. dan R.S. telah da 
paf ditangkap di Bandung dan tidak lama orang2 jang didakwa te- 
lah melakukan penipuan ini akan dibawa ke Semarang. 

& 'Menurut keterangan duduknja 

    

  

Kira-kira pada tanggal 1 Dja 
nuri 1953, djam 10 pagi, diru 
mahnja G.K.S., Pengapon telah 
kedatangan 2 orang Indonesia, 

  

NI Ega ti terat 
jaitu R.S.S. dan R.S. Mereka te p. R. 
lah menawarkan besi jang berat 

nja Ik. 500 ton berupa bekas Meskipun sudah ada  Djawatan 
djembatan dii.-nja. Besi ini ber- 
ada di Setasiun Gubeng Surabaja. 
Karena G.K.S. memang biasa 

Penerangan, jang memang bertugas 
untuk bikin penerangan? jg. terang 
agar apa jang kurang terang sebe 

1 

   

  
membeli besi2 rosokan, maka un 

“tuk keperluan tsb. ia telah kun 
Gjungi Surabaja untuk melihat de 
ngan mata kepala sendiri barang 
besi jang telah ditawarkan itu. 
Sesampainja dikota ini, betul2 ba 
rang besi itu telah dilihat di Gu 
beng dan sebagai bukti, barang? 
ini lalu diportret. Setelah mendja 
Gi suatu kenjataan tentang barang 
barang jg ditawarkannja itu, ke 
mudian diputuskan djuga harga- 
pja, jaitu Rp 250.— tiap tonnja. 
Pada tg. 14 Djanuari, G.K.S. te 
lah kembali dari Surabaja dan 
dua orang tsb. minta voorschot 
uang sebesar Rp. 52.000. Sebelum 
uang ini diserahkan, terlebih da 
hulu telah diadakan suatu surat 
perdjandjian (akte) djual-beli di- 
hadapannja Notaris. Kemudian 
uang tsb. lalu diserahkan. Menu 
rut perdjandjian a.l. dalam se- 
minggu besi2 itu sudah akan di 
kirimkan. g 

: Main putar. 
Pada tg. 29 Djanuari, tiba-tiba 

G.K.S. telah menerima tilgram 
dari R.S.S. dalam mana dikata- 
kan, bahwa djual beli ini dibatal 
kan dan uangnja jang sudah dite 
rima hendak dikembalikan dalam 
tempo 7 hari. Dapat berita ini 
G.K.S. telah memerlukan pergi 
lagi ke Surabaja untuk melihat 
besi2 jang telah ditawarkan. Ter 
njata di Surabaja ia baru menda 
pat keterangan dari fihaknja 
D.K.A., bahwa besi2 jang telah 
Giambil potretnja belum lama ber 
selang itu ada mendjadi miliknja 
DKA. Dgn adanja keterangan2 
ini, maka G.K.S. merasa dirinja 
tertipu oleh dua orang tsb. dan 
achirnja telah melaporkan kedia 
dian ini kepada Polisi-Seksi I, di 
mana sudah dituturkan, bahwa 
atas kegiatannja Seksi I, pada tg. 
2 Maret jbl., dua orang jg telah 
dimaksudkan ini dapat ditahan di 
Bandung. Selainnja uang sebesar 
Rp 40.000.— jang dapat disita, 
fihak Polisi djuga berhasil membe 
slah 1 mobil milik RSS dengan 
surat2 keterangannja. 

Kabar selandjutnja  menutur- 
kan, bahwa tidak. lama lagi 2 
orang ini akan dibawa ke Sema 
rang untuk bertanggung djawab 
atas perbuatannja mengenai pen 
Gjualan besi ini. 

BUKU. 
Dari Badan Penerbit ,,Panjebar 

Semangat” Surabaja, kita terima 
buku kissah pahlawan Sawungga- 
ling (putra Bupati Surabaja Dja- 
jengrana) jang pada k.l. tahun 
1680 berontak melawan Kompe- 
ni 

wajatkan pahlawan tersebut, di- 
tulis dalam bahasa Djawa, tebal 
40 muka dengan gambar illustra- 
si harga Rp. 3.50 isinja bagus. 

Buku inilah jang pertama meri- | 
.dapat diambil, karena satu dan   

narnja harus djadi terang pada rak 
jat, kini banjak djawatan djrga pu 
nja bagian Penerangan sendiri, de 
ngan maksud untuk beri penera 
ngan jang maha terang dari djawa 
tannja tadi supaja kelihatan terang 
benderang. Bagian? tsb. ada jang te 
rang?an diberi nzama Bagiar Peng 
rangan, misalnja bagian Penerangan 
Kantor Agama, Penerangan kantor 
Pertanian, dan lain2nja lagi: ada 
djuga jang diberi nama mentereng, 
pakai istilah asing jang vagah: Pu 
blic Relation, artinya hubungan ma 

sjarakat. 

Tapi tidak djarang, ini Public Re 
lation alias P.R. jang sebenarnja. ha 
rus memberi penerangan serta hubu 
ngan erat dengan pers jang menja 
lurkan! penerangan2 ini supaja di 

ketahui rakjat umumnja, malahan 

sering djuga ,,main rahasia”, kalau 

ditanja oleh para rekan, djawabnja 

sering: No Comment, itu masih per 
lu dirahasiakan dulu, demi kepenti 

ngan penjelidikan selandjutnja. 

Sir-pong jang suka usil lalu pu 

nja tafsiran singkatan P.R. itu ka 
tau demikian bukannja Public Rela 

lau demikian bukannja Public Relh 

tion, tapi malahan: ,,Pusat Rahasia." 

Apa ija gitu toh bung Jchnny?..... 
Sir-pong. 

MALAM KESENIAN AMAL 
MUDA - MUDI. 

Besok tg. 30 dan 31 Maret dikota 

Semarang akan dilangsungkan Ma 

lam Kesenian Amal, dimana akan 

dipertundjukkan terutama — tariZan 

Muda-Mudi. Adapun hasil pertun 

djukan nantai 5096 dipergunakan un 

tuk Jajasan Bentjana Alam Djawa 

Tengah, 254  bentjana alam | di 

Atjeh dan 2546 untuk bentjana 

alam dinegeri Belanda. 

Panitija malam kesenian amal te 

lah dibentuk pada tg. 3 Maret ma 

lam, bertempat dikediaman Guber 

nur. Panitija kehormatan terdiri da 

ri Gubernur Budiono, Residen Mi 

lono, Wali kota Ketua. DPRDS 

Prop. Muljadi Djojo Martono. 

Overste Bahrun dan Mr. yan Ha 

mel Komisaris: Belanda untuk Dja 

wa-Tengah. 

Perlu diterangkan, bahwa pertun 

djukan tsb. akan dilangsungkan di 

pendopo Kabupaten. 

PEMERIKSAAN 
ROTI TAWAR. 

Pemeriksaan roti tawar jang dila 

kukan oleh Djiwt. Kesehatan Kota 

Semarang dalam bulan — Djanuari 
1953 sbb.: 9 

Baik: Delica, Sanitas dan Selina. 

Tjukup: Fancy, De Hoop, Murni, 

De Zon, Sajangan, Hoogveit, Wi 

wit, Excellence dan Nusantara. 

Kurang tjukup: Tenaga dan ko 

tor: Satrijax Lain2 paberik roti jg. 

tidak disebut disini tjontohnja Tn 

a 

innja dan ada perusahaan2 jang 

djustru diambil tjontoh tidak mem 

bikin roti tawar, 

“Utk Petjahkan Kemiskinan 
Daerah Kedu — M 

(Oleh : Wartawan 

SEDJAK SENEN jang lampau 
ru lalu ini, Mr. Wongsonegoro, 
nasehat dari Kementerian Dalam 

tah feeling di 

amongpradja melulu, dengan ra P' 1 
.D.P.D. serta D.P.R. Fihak jg 

Sebagai diketahui, bahwa hampir: 
tidak ada berhentinja Pemerintah 
daerah bertengkar dengan Pemerin 
tah Pusat, berebutan hak dalam 
melakukan, sesuatu dinas, dengan 
alasan, bahwa sebagai daerah oto- 
nomi, Pemerintah Pusat harus mele 
paskan sesuatu Djawatannja jg ada 
dalam daerah Jogjakarta, dalam pa 
da itu sebelum penjerahan dapat di 
lakukan, dia sudah mendirikan di- 

|nas jg serupa itu, hingga karena itu 
banjak didapati Djawatan2 kembar, 
jg akibatnja tidak sadja harus me- 
ngeluarkan belandja kembar, teta- 
pi djuga pekerdjaan makin mendja- 
di saling berebutan lapangan. 

Banjak factor2 jg menjebabkan Pe 
merintah Pusat tidak lantas mau me 
lepaskan Djawatan?nja jg ada di da 
lam daerah Jogjakarta, meskipun su 
dah diketahui, bahwa Jogjakarta su 
dah ada badan Pemerintahan seru- 
pa itu, jg diselenggarakan olch Pe- 
merintah daerah, diantaranja di se- 
babkan bahwa tidak semua tiabang 
Pemerintahan dapat dilepas kepada 
daerah, dan disamping itu Pemerin 
tah Pusat ingin supaja tidak terlalu 
banjak mengeluarkan biaja. 

Menjulitkan langkahnja 
sendiri. 

Memang diakui, bahwa Jogjakar- 
ta dalam banjak hal telah melontjat 
lebih madju daripada daerah? jg 
lain, tetapi experiment2 jg telah di 
bikin untuk itu, telah menelan bia- 
ja jg sangat besar, dan sebab Jogja- 
karta sendiri merupakan daerah mi- 
nus, sendirinja beberapa experi- 
ment itu akan merupakan pukulan 
kepada dirinja sendiri, karena Peme 
rintah Pusat tentu tidak akan bisa 
memberikan subsidie demikian rupa 
besarnja, hingga tidak seimbang de- 
ngan pemasukan uang jg bisa dida- 
patkan oleh Jogjakarta sendiri, se- 
bagai tjontoh jg bisa dilihat, dalam 
tahun 1953 ini, pemasukan  hanja 
ada Rp 6.000.000, tetapi pengelua- 
rannja Rp $4.006.000. Djustru kare 

  

HARI WANITA INTER- 
NASIONAL. 

Pada tgl. 17 Pebruari, dengan 
mengambil tempat dirumah nj. Soe 
joedi, djalan Randusari, Semarang, 
Panitia 8 Maret (Hari Wanita Inter 
nasional telah mengadaksn sidang 

nja jang ke II. Adapun putusannja 
melengkapi - susunan dan  sub2-nja 
sbb.: 4 

Ketua nj. Reksokusumo  (Gerwis): 
wk. ketua ketua nj. Sumarman (Wi 
duri): penulis I, MH nj. Hardjosupar 
to (RWS), nj. Anggoro (Bajangka 

ri): Bendahari I, H nj. Soejoedi 
(Wanita Demokrat), nj. Sumarsono 

(OSE): pembantu umum nj. Sundjo 
jo (FIBI): Sub. usaha -nj. Milono 
(OSE): kesenian nj. Sujudi: penjia 
ran, rapat, penerangan nj.  Supar 
djo (RT Pusat), nj. Sri Mudarijah 

(Gerwis) Nona Marhaeni (Gerwis): 
Buffet nj. Slamet (Perwari). 

PENARIKAN UNDIAN 
DIUNDUR. 

Jajasan Pedjoang RI  mengabar 
kan, karena pendjualan undian jang 
dikeluarkan belum habis, maka pe 
narikan undian jang mestinja dila 
kukan pada tg. 28 Pebruari 1953 
diundur sampai tg..30 April jad. 

  

SIARAN R.R.I. SEMARANG. 
Hari Rabu, tg. 4 Maret 1953 
17.00 Pembukaan: 17.05 

Taman Kusuma, 17.30 Pengumuman 

dan Berita Daerah, 17.45 Ratna me 

Jogja Harus Ditutup 

ulang Mas” 
,Suara 

lannja desentralisasi dan otonomi: p 

ia telah mengadakan beberapa kali pertemuan tertutup dengan pa- 

. lajak dipertjaja menerangkan, bah- 
wa kesan2 jang bisa didapat dalam pertemuan2 ita 'menggambar- 
kan ,,pengalaman2 pait dari Pemerintah daerah, 
sebabkan karena hampir sama langkah jaug diamb 
tah daerah, hanja berpegang kepada formil bahwa ,,DIA MEMPU- 
NJAI STATUS SEBAGAI PROP INSP?, sebaliknja kurang meng- 
ingati akan KENJATAAN DAN TEHNISNJA. 

| — Supaja Ditambah 
— Banjumas 
Merdeka") 

sampai 1 achir Minggu jang ba- 
dalam kewadjibannja sebagai pe- | 
Negeri dalam melantjarkan dja- 

pemerintahan daerah2, te- 
ewa Jogjakarta, Untuk itu 

  

   

  

Kepala2 Djawatan dan anggauta? | 

semuanja di- 
diambil oleh Pemerin- 

3 $ 

na itu banjaklah experiment?nja jg 
kandas setengah djalan. 

| Oleh sebab itu, dapat ditarik ke- 
simpulan, bila Jogjakarta masih me 
neruskan tjaranja bekerdja sebagai 
tahun2 jg lalu, sendirinja akan me- 
'njulitkan kedudukan sendiri, karena 
|hak otonomi jg didapatinja dan di 
akuinja sebagai pegangan itu, sebe- 
tulnja hanja nama sadja, karena 
zonder subsidie, tidak bisa berdja- 
lan. 

Djuga dengan adanja dewan? de- 
sa, meskipun diakui, bahwa ini me- | 
rupakan suatu lontjatan kemuka, bi 
la dibandingkan dengan lain? dae-| 
irah, sebab. seluruh Indonesia baru 
Jogja sadja jang  desa-desa- 

Inja sudah mempunjai Dewan 
dan  Madjelis desa, tetapi 
kemadjuan ini tidak sadja meru- 
pakan beban bagi desa, tetapi dju 

| ga akan merupakan kesulitan da- 
|lam pembentukan otonomi desa 
sebagai dasar dari Pemerintahan 
otonomi jang paling bawah, sebab 
untuk itu dengan adanja desa2 se 
bagai jang ada sekarang, meski- 
pun dalam daerah Jogjakarta de- 
sa2 sudah digabung, masih tidak 
dapat . menjukupi  kekuatannja. 
Pada umumnja menurut perhitu- 
ngan biasa, barulah desa? itu da- 
pat mendjalankan otonomi dalam 
artian jang betul, bila luasnja sa- 
ma dengan ketjamatan sekarang. 
Dengan demikian, dalam satu sa- 
at tentu akan tiba waktunja De- 
wan2 dan Madjelis2 desa dalam 
daerah Jogjakarta itu dibubar- 
kan, untuk digabung dengan lain? 
desa jang berdekatan. Dalam sa-' 
at2 jang demikian, dapat diramal- 
kan bentukan2 jang dipandang se 
bagai voorsprong dari Daerah Is- 
timewa Jogjakarta itu, akan me- 
njulitkan Tangkahnja sendiri. 

Pjuga dalam sidang? tertutup 
itu dibitjarakan djuga tentang 
hak2 Jogjakarta jang tersebut di- 
dalam Politiek contract pada dja 
man Belanda, karena berdasarkan 
dengan “itu, hak? jang didapat 
oleh Jogjakarta lebih luas daripa- 
da jang didapatkan sekarang. Te- 
tani dilam “pada itu, rupanja fi- 
hak2 jang mentjoba akan menghi- 
dupkan kembali djiwa politiek 
contract dalam statusnja Jogjakar 
'ta sebagai. Daerah Istimewa itu, 
telah melupakan beberapa kekua- 
saan lain jang dalam politiek: con 
tract tidak disebut-sebut, seperti 
tentang pengangkatan pegawai2 
Pemerintah “daerah mulai 'Assis- 
tent  Wedana . (Tjamat-Panewu- 
Manteri onderdistrict) keatas. Un | 
tuk itu dahulu Pemerintah Kasul- 
tanan dan Pakualaman tidak ber- 
hak.sama sekali, sebab pengangka j 
tan2nja ada ditangan Gusernur. 
Demikian .djuga dengan halnja 
anggaran belandja. : i 

Djuga kedengaran bisik-bisik 
an, bahwa untuk memetjahkan ke 
miskinan Jogjakarta, supaja tidak 
terus mendjadi beban Pemerintah 
Pusat, djalan satu-satunja jang pa 
ling mudah, harus ditutup dgn. 
»Dulang-mas”. Jang dimaksudkan 
dalam istilah ita, adalah supaja 
Jogjakarta ditambah dengan dae- 
rah Kedu - Magelang - Banjumas. 

Harapan itu memang benar, te 
tapi dalam melihat soal ini, hen- 
daklah orang memadang dari lain 
djurusan, adakah keuntungan2 ig. 
langsung bisa didapat dan dirasa- 
kan oleh rakjat dari daerah2 itu, 
bila daerah itu kedudukannja di-   masukkan sebagai daerahnja Da- 

.erah Istimewa Jogjakarta? Selama 
orang tidak bisa menundjukkan 

  

smokkel 
. Morphine 

Akram Yousiff Solh, seorang stu 
rut Libanon, waktu ditangkap o 
bang Idlewild New York, karena 
bius morphine seharga 100.000 

kan ke Amerika. Solh datang... de 
ya, Swiss, dan hendak: memasuki 

  

    

s Tanda Warga | egara 
  

den umur 31 tahun asal dari Bei 
leh fihak douane dilapangan ter 
dalam kopornja terdapat — obat 
dollar jang hendak diselundup 
ngan pesawat terbang dari Gene 

Tulane University. 

  

Minta 

dan Djerman Barat tidak pernah 
dan karena itu tidak perlu untuk 

Kalangan? jg menpetahni mensf- 
sirkan keterangan fihak Dijerman 
Barat itu dengan maksud untuk da- 
pat mulai mengadakan perundingan 
tentang milik2 Djerman, jg dahulu 
telah disita, ketika Djerman beradu 
dalam keadaan perang dengan Hin- 
dia-Belanda. 

Milik2 Djerman itu dengan sendi- 
rinja sekarang dikuasai oleh . neme- 
rintah Indonesia. Menurut ketera- 
ngan2, milik2 Djerman ini mewakili 
harga 'sedjumlah 64 djuta. Kala- 
ngan2 tsb. menjatakan, bahwa me- 
ngenai milik? Djerman ini tidak da 
pat diadakan perundingan tersendiri. 
Hal ini baru bisa dirundingkan dim 
konferensi perdamaian jg nanti pa- 
da waktunja harus diadakan antara 
negara2 jg dahulu pernah dalam 
keadaan perang. dengan Djerman, 
dan Djerman sendiri. Indonesia, se- 
bagai rechtsopvoiger daripada Ne- 
derlands Indig dahulu dengan sendi 
rinja ikut serta pula dalam konfe 
rensi perdamaian itu. 

Akan diperhitungkan. 

Kalangan? tsb menjatakan pula 
bahwa berhubung dengan penjera 
ngan Djerman terhadap Belanda d: 
hulu itu, Indonesia telah pula me 
ngadakan persiapan2 perang: dai 

Djerman Hendak, 
Milik2nja 

Tapi Indonesia Akan Tuntut 
Ganti Kerugian Perang 

Indonesia — Djerman Dalam Keadaan Perang 

BERHUBUNG DENGAN keterangan resmi kementerian luar 
negeri Djerman Barat, dimana dikatakan, bahwa antara Indonesia 

ada dimaklumkan keadaan perang 
dengan resmi mengumumkan ber- 

hentinja keadaan perang, sebelum mulai mengadakan kembali per- 
hubungan diplomatik, kementerian luar negeri Indonesia telah me- 
ngeluarkan pengumuman jang berikut: ,,Waktu 10 Mei tahun 1940 
negeri Belanda diduduki oleh tentara Djerman dan pada Saat itu 
djuga Hindia Belanda (Nederlands-Indie dulu) sebagai bagian dari 
keradjaan Belanda (Koninkrijk der Nederlanden) berada dalam ke- 
adaan perang dengan negara Djerman, maka Republik Indonesia se 
bagai rechtsopvoiger dari Hindia- Belanda dulu dengan sendirinja 
djuga berada dalam keadaan perang dengan Djerman”. 

Orang Indone- 
sia Ke Cayenne 

HARIAN ,,Het Nicuws” jg ter 
bit di Suriname mewartakan, bah 
wa 20 orang lak:i2 Indonesia, 13 | 
orang wanita dan 5 orang kanak2 
telah berangkat ke Guiana Peran 
fjis untuk bekerdja disana pada 
perkebunan gula George Pre- 
veaux. Upah jang ditawarkan ke 
pada mereka kira-kira adalah 13 
rupiah Suriname tiap2 hari untuk 
waktu bekerdja 40 djam selama 
seminggu. 

Harian tsb. selandjutnja menja 
takan pendapat beberapa orang, 
bahwa orang2 Indonesia tadi dgn 
kepergiannja ke Guiana Perantjis 
itu hanja akan lebih memburuk 
kan keadaan mereka sadja, se- 
dangkan jang lainnja menjatakan 
kechawatirannja akan timbul ba 
haja mengalirnja arus orang2 In 
donesia kedaerah tsb. 

Komisariat Indonesia di Para 
maribo tidak dapat menghalang- 
Jalangi buruh Indonesia tadi utk.   menderita kerugian. 

Segala engkes2 'ig dikeusrkan 
dan kerugian jg diderita sebagai aki 
bat tindakan perang Djerman itu, 

ngajun irama, 18.00 Ruang Pendjata | 
18.15 Lagu2 Gembira: 1845 Andre itu, keinginan itu tidak merupa- 
Kostelane:z: 19.00 Tanda waktu war kan soal jang patut mendjadi piki- 
ta berita: 19.10 Ibu Kota Hari Ini: ran Pemerentah Pusat. 
19.15 Siaran Penerangan 19,30 Meng! Achirnja fihak itu menjatakan 
hias malam oleh ok. Irama Djaja: pendapatnja, bahwa Daerah Isti- 
20.00 Sari Warta Berita: 20.05 Siar mewa Jogjakarta sedikitnja akan 
an Pemerintah, 20.30 Pilihan Pen kurang kesulitannja, bila selandjut 
dengar, 21.00 Ber'ta Bahasa Djawa, 'nja dia mau bekerdja dengan” da 
21.15 Orkes Gesek. Martono cs. sar kekuatan2 jang ada pada diri- 

21.30 Ditepi Pantai Hawaii Hid. | nja sendiri, sebaliknja tidak for- 
Twilight Serenaders, 22.00 Warta | ceren kepada dirinja sendiri, ka- 
Berita (terachir) Berita Olah Raga:   22.15 AtjarasEsok hari: 22.20 Hibur 
an Malam. 23.00. Tutup. 

  

BNCKADSAYA KG 
SOLO 
PERTEMUAN PERKENALAN. 

Pada hari Saptu tgl. 28 Pebrua 
ri 1953, bertempat di P.D.M. Suko- 

  

hardjo, Commandan XV Sub. T.T. 
IV Overste SUHARTO mengadakan 
perkenalan dengan wakil Instansi2 
neveau Kabupaten Sukohardjo, Kepa 
la Daerah dan wakil! Rakijat. 
Adapun maksud perkenalan itu, se 

lain mengenalkan diri sebagai Com. 
baru, pula memberi pendjelasan2 ke 
pada alat Pemerintahan Sipil mau- 
pun Militair, tentang ' menghadapi 
proces pertahanan Negara, jang ber 
dasarkan pertahanan totaal. 
Sambutan dari Bupati Kepala Dae 

rah dan Ketua D.P.R.D.S. Sukohar- 
djo, antara lain menjatakan bahwa 
dengan adanja ketetapan Com. Reg. 
XV ini, mempunjai harapan akan le 
bih dapat mendjamin keamanan di- 
daerah2, sehingga djalannja roda Pe 
merintahan dari Pusat ke Daerah le 
bih lantjar. 

JAJASAN PEMELIHARAAN 
ANAK2 TJATJAD 

Memperkenalkan diri, 
Pada tanggal 17-3 malam jad. 

Jajasan Pemeliharaan Anak2 Tja- 

sudah seharusnja dibajar dalam ben 
tuk penggantian kerugian perang 
oleh Djerman, sebagai negara ig ka 
lah. Kalangan2 itu pada achirnja 
menerangkan, bahwa - Indonesia 
mungkin sekali nanti djikalau diada 
kan perundingan perdamaian — di 
mana .dibitjarakan soal milik? Djer- 
man itu -— akan mengusulkan su- 
paja harga milik2 Djerman jg disi- 
ta di Indonesia itu diperhitungkan 
dengan penggantian “kerugian pc- 
rang Djerman kepada Indonssia.     

rena berpegang keras pada formil 
dori statusnja, demikian wartawan 
,Suara Merdeka”. 

ba BR 

Dr. Padmonagoro akan menje- 
lenggarakan malam perkenalan 
bertempat digedung Balaikota Su- 
rakarta. 

Malam perkenalan tersebut di- 
maksudkan untuk memberikan 
pendjelasan tentang maksud dan 
tudjuan jajaSan tersebut — jalah 
memperhatikan dan memelihara 
anak2 jang tjatjad tubuhnja ter- 
utama jang lajuh anggauta ba- 
dannja karena kinderverlam- 
ming” — agar usaha itu menda- 
pat perhatian serta bantuan dari 
masjarakat umumnja. 

Dalam malam perkenalan terse- 
but Dr. Kwik Tjie Tiok dan Dr. 
Suharso akan memberikan tjera- 
mah tentang masaalah anak2 tja- 
tjad itu. 

Dalam malam perkenalan itu 
antara lain akan diundang para 
instansi jang bersangkutan,  ba- 
dan2, para dermawan dsb. 

BOJOLAI | 
  

150 HA. SAWAH DAPAT 
ONTJORAN. 

Baru2 ini oleh rakjat KI. Traju.     tjad di Solo jang diketuai oleh Nj. 

  

Tandjungsari dan Gumukredjo Ketj. 

    

(Pia). 

Banjudono Kabupaten Bojolali telah 
dapat diselesaikan perbaikan bentu 
ngan Kali Pepe. Sebeltim adanja per 
baikan itu, bendungan tersebut ha 
nja dapat memberi ontjoran tanah 

seluas Ik. 60 Ha, tetapi kini dapat 
memberi ontjoran 150 Ha. 

Oleh karena bendungan itu hania 
dibuat dari guling2 bambu jang di- 
isi dengan batu2, sedang tenaganja 
dikerdjakan dengan  gotong-rojong 
rakjat jang djumlah I.k. 1500 orang, 
maka untuk beajanja jang dipikul 
oleh Desa hanja Rp. 1.541,50 meski 
pun memakan waktu 26 hari. 

SELATIGA 
RAMPOK DI NANGGULAN. 
Kampong Nanggulan jang terletak 

disebelah Timur. belakangan ini ba- 

njak mengalami gangguan dari ge 
rombolan bersendjata. Pada hari 
Minggu malam Senen jl. gerombo 
lan jang terdiri dari Lk. 20 orang 
berpakaian aneka warna dan seba 
gian bersendjata otomatis telah men 
datangi enam rumah penduduk jg 
letaknja agak kedalam kampong. Pa 
da waktu itu baharu sadja patrouilie 
polisi meliwati rumah2 itu, akan te 
tapi perampok2 itu  rupa-rupanja 
bersembunji. Kemudian mereka men 
djalankan rolnja dan berhatsil da- 
pat menggondol uang tunai, perhia 
san djuga banjak bahan2 textiel. Ke 
tika polisi mengetahui kedjadian ini 

  

meninggalkan daerah tsb. Akan 
tetapi meskipun demikian. komi 
sariat tsb. tetap akan mengawas 
awasi kepentingan buruh Indone 
sia tadi, demikian harian ,,Het 
Nicuws,” 

Lebih landjut diwartakan, bah 
wa komisariat Indonesia telah me 
nasehatkan kepada orang2 tadi 
supaja mereka djangan menanda 
tangani kontrak kerdja jang mele 
bihi 1 tahun. 

Achirnja dikatakan, bahwa se 
fng pegawai komisariat tsb. 

Meskipun pendaftaran ini sangat 
dibutuhkan oleh Pemerintah dan 
adalah sangat berguna untuk gole- 
ngan2 jg bersangkutan, akan tetapi 
mengingat reactie jg timbul, maka 
Saudara Menteri Dalam Negeri Mr. 
Moh. Roem menganggap lebih bi- 
djaksana,. untuk meniadakan mak- 
sud pendaftaran itu dan menempuh 
djalan lain untuk menolong  golo- 
ngan tersebut. 

Karena dalam hidup sehari-hari 
dalam soal kewargaan Negara ba- 
njak orang dari golongan itu menga 
lami kesukaran? karena instansi2 
Pemerintah, maupun Umum sukar 
dapat memperbedakan diantara me- 
reka, siapa jg warga negara dan 
siapa jg bangsa asing, menurut per- 
aturan jg berlaku, maka diadakan 
kesempatan untuk mendapat tanda 
warga-negara jg dikeluarkan oleh 
bagian U.P.B.A. 

Menurut peraturan? - jg berlaku, 
jaitu persetudjuan K.M.B. jg telah 
disjahkan oleh parlemen setjara in- 
tergraal, maka dalam pemberian 
tanda wargafnegara, Pemerintah ter 
ikat oleh peraturan2 itu sebagai Pe 
merintah jg bernegara hukum. Per- 
aturan tsb mengambil sebagai ,,uit- 
gangspunt” kaulakenegaraan Belan- 
da di Indonesia (Nederlandsch On- 
derdaanschap), hal mana sangat ber 
lainan dengan Undang? Kewargaan 
Negara Republik Indonesia dulu. 
Kewargaan Negara Indonesia ini da 

pat dibuktikan dengan surat-surat 
resmi jg memenuhi sjarat2 dari per- 
aturan tsb. Salah satu surat lengkap 
jg dapat membuktikan, adalah tan- 
Ja warga negara Indonesia jg dike- 
luarkan oleh Kementerian Dalam 
Negeri bagian U.P.B.A. 

Keputusan untuk menjerahkan pem 
berian tanda warga negara kepada 
kementerian Dalam Negeri (U.P.B. 
A.) dan kepala2 Daerah (Bagian 
UPBA) didasarkary “atas kebiasaan 
diwaktu jg lampau, bahwa surat ke 
terangan ,,Nederlandsch Onderdaan- 
schap”, Nederlanderschap dan seba- 
gainja dikeluarkan oleh Asisten-Resi 
den atau Residen dari daerah2 dima 
na penduduk jang bersangkutan ber 
tempat tinggal. Lagi pula Kepala2 
Daerah adalah satu-satunja instansi 
jang ditugaskan untuk memperhati 
kan segala kepentingan penduduk di 
daerahnja masing2 dan dengan de 
mikian melalui alat?nja sampai diplo 
sok-plosok desa (kepala desa) menge 
tahu! sehari-hari keadaan2 jang me 
ngenai golongan itu pada tiap2 wak 
tu. Oleh karena pekerdjaan mereka 
sehari-hari adalah pelaksanaan dari 
segala peraturan2 jang mengenai Hu 
skum Tata-Negara — dimana terma 
suk pula so'al Kewargaan Negara — 
maka penjerahan kewadjiban itu 
adalah sudah selajaknja. 

Dari apa jang tersebut diatas, te 
iah terang bahwa tanda-warga nega 
ra bukanlah satu?nja- surat ketera- 
ngan jang dapat membuktikan kewar 
gaan negaranja seseorang. 

Tiap2 orang dengan djalan lain 
dapat membuktikannja djuga, asal 
sadja dengan bukti2 jang memenuhi 
sjarat2 jang dimintanja oleh peratu- 
ran-peraturan jang ber!aku. 

Akan tetapi, mengingat bahwa 
kenjata'an dalam praktijk mem 
buktikan, bahwa seorang warga 
negara kerap kali dianggap orang 
asing dan sebaliknja, maka suatu 
surat resmi sebagai ,,tanda warga- 
negara” akar dapat memudahkan 
orang2 jang bersangkutan itu. Tan 
da warga negara itu tidak hanja 
berguna untuk mereka jang tergo- 
long turunan. Arab, Tionghoa 
dsb.,.akan tetapi pula untuk tu- 
runan Eropa atau Indonesia aseli.» 
Meskipun “seorang w.n. turunan 
Belanda sudah mempunjai bukti, 
bahwa ia adalah w.n. karena mem 
punjai surat optie, akan tetapi 
mungkin untuk anak2nja (jang di 
bawah umur dan jang kemudian 
mendjadi dewasa) jang oleh kare- 
nanja djuga mendjadi w.n. dibu 
tuhkan pula tanda w.n. itu untuk 
tiap2 anggauta keluarganja, djika 
ia bepergian sendiri atau harus 
berhadapan sendiri dengan instan- 
si2 Pemerintah atau umum. Begi- 
tu pula halnja dengan orang2 In- 
donesia aseli 'jang oleh karena 
..gelijkstelling” mempbunjai nama 
Eropa, dan jang dalam hidup se-   

tak lama lagi akan bertolak ke (hari-hari mungkin diragu?2kan ke 
Cayenn» untuk menindjau keada ' wargaan negaranja oleh masjara- 
an buruh Indonesia itu. kat. 

tetapi fhnk pengaiiau dapat menjel- Oleh Djawatan Pertanian telah di 
lamatkan diri, wal upan bentak bal mulai penanaman bibit pohon tjeng 
rang jang mereka tjuri itu terpaksa| keh jang kemudian akan dibagikan 
dihambur-hamburkan didialanan. Se kepada petani. Kini telah ditanam 

  segera dilakukan pengedjaran, akan 

- 

pandjang. pengetahuan tiada  kor 
ban manusia. Kerugian jang diderita 
oleh penduduk ditaksir Ik. Rp. 5. 
000.— 

DJOKJA 
USAHA2 KEARAH KEMAK- 

MURAN. 

Pihak pemerintah Daerah Istime 
wa Jogjakarta telah mendesak ke 
pada pemerintah pusat untuk mem 

  

berikan bantuan sebanjak Rp. 13. 
000.000 guna membangun selokan 
»Mataram” jang pandjangnja 30 
Km. dan dapat mengairi Ik. 1.700 
Ha sawah di Jogja Timur. 
Selokan tsb. dulu dibuat oleh ye 

merintahan Djepang, tetapi belum 
sempurna keadaannja, sedang  dae 

rah tsb. sangat membutuhkan tam 
bahan air, 
Dengan tambahan air tsb. petani 

didaerah tsb. akan dapat menanami 
sedikitnja tiga kali setiap tahun. 

MEMPERHATIKAN 
PERKEBUNAN. 

Pemerintah daerah kini telah mu 
lai memperhatikan soal perkebunan 
sebagai langkah kearah usaha me 
nambah penghasilan rakjat  didae 
rah Jogjakarta. 

  

sebanjak 4.000 batang bibit tjengkeh 
dan menurut keterangan  djumlah 
bibit itu akan diperbanjak sehing 
ga dapat mentjukupi penanaman 
tjengkeh jang direntjanakan dalam 

| tahun ini. 

SOAL ENCLAVE IMOGIRI, 
KOTAGEDE DAN NGAWEN 

LANTJAR., 

Dalam pertemuan2 jang diada- 
kan didaerah enclave Imogiri, 
Kotagede dan Ngawen pada hari 
Sabtu dan Minggu j.b.l. antara 
rombongan Gubernur Budiono, 
Wakil Kepala Daerah Paku Alam, 
Panitya Enclave Djawa Tengah 
dan anggota DPD Jogjakarta di- 
satu pihak dan wakil2 rakjat dan 
instansi didaerah2 tersebut dilain 
pihak, didapat kesimpulan kesan, 
bahwa rakjat ' didaerah enclave 

.tersebut pada umumnja tidak ke- 
|beratan dimasukkan kedalam wi- 
ilajah Daerah Istimewa Jogjakarta. 

Pada umumnja rakjat menghen 
daki ketegasan status daerah 
enclave tersebut, karena hingga 
sekarang ini statusnja tergantung 
diawang2, sehingga banjak kesu- 
litan2 mengenai djalannja peme- 
rintahan. 

Pertentangan mengenai soal ke 
daerahan, jaitu rakjat Surakarta 

Arti Dan Kepentingannja 
Bagi Penduduk W.N. 

(Oleh: Mr. Soewahjo — Kepala UPBA) 
SEBAGAI TELAH DIKETAHUI, maka d 

Kementerian Dalam Negeri, pendaftaran penduduk 
turunan asing telah dipersiapkan dengan lengkap di Daerah2 Pro 
pinsi, Kabupaten dan Kotapradja. Meskipun berkali-kali telah dite 
yangkan, bahwa pendaftaran tsb. 
criminatie, akan tetapi hanja suatu tindakan administratif belaka, 
jang ditudjukan kepada memperbaiki keadaan administratie Peme 
rintah dan kepentingan golongan2 jang bersangkutan jg menderita 
kesukaran2 sehari2, maka timbul reaksi dari 
jang menentukan pendaftaran tsb. 

keputusan 
warga-negara 

tidak bermaksud. mengadakan dis 

beberapa golongan 

1 Ta 

Ada sementara orang jang me- 
ngatakan bahwa untuk mengeta- 
hui siapa jang w.n. diantara go- 
longan2 itu, yukup kiranja untuk 
melihat daftar2 penerima'an dan 
penolakan itu di Pengadilan2 Ne- 
geri. Sebenarnja hal demikian itu 
tidak benar. 

Djika kita berpendapat demiki- 
an, Maka kita lupa, bahwa hanja 
orang peranakan jang masih mem 
punjai ,,Nederiandsch Onderdaan- 
schap” itu jang berhak menolak. 
Bangsa Asing (dalam perkata'an 
sehari-hari orang2 totok Arab, 
Tionghoa dsb.) tidaklah berhak 
untuk mendjalankan penolakan 
itu Oleh karena diantara mereka 
itu sukar dapat dipisahkan siapa 
jang bangsa asing dan siapa jang 
w.n., maka harus diadakan penje 
lidikan. Djika semua orang jang 
tidak menolak  didjadikan w.n., 
maka orang2 jang menurut per- 
aturan? jang berlaku, adalah ter- 
golong bangsa asing dengan seke- 
djab mata didjadikan w.n. dengan 
tidak melalui proces naturalisasi. 
Djalan jang demikian adalah sua- 
tu ,,verkapte naturalisasi” jang 
kami kira tidak dfinginkan oleh 
para w.n. sendiri. 

Karena penjelesaian soal ini 
harus didjalankan dgn bekerdja 
bersama-sama dengan semua : in- 
stansi Pemerintah jang baniak ber 
sangkutan dengan kewargaan ne 
gara, maka sudah selajaknja bah 
wa kepada instansi2 tsb. harus di 
minta bantuan agar supaja dja 
ngan menolak kewargaan negara 
orang begitu sadja sebelum me- 
njelidikinja dan djika penjelidi 
kan itu sukar dapat didjalankan 
olehnja, maka ada suatu instansi 
Pemerintah jang dapat memberi 
keterangan bahwa seseorang ada 
lah warga negara. Oleh karena 
itu, maka dilihat dari apa jang 
tsb. diatas, kepada siapapun djuga 
tidak dipaksakan untuk mengam 
bil tanda warga negara. Terserah 
kepada mereka untuk memprodu- 
ceer surat2 jang dapat memenuhi 
sjarat2 jang disebut dalam pemba 
gian kewargaan negara menurut 
persetudjuan KMB, jang inter- 
graal telah disjahkan Parlemen 
dan oleh karenanja mempunjai 
sifat mengikat thd. pada instansi? 
Pemerintah jang bertugas menje 
lenggarakan soal2 jang berkenaan 
dengan kewargaan negara. Djika 
ada maksud untuk menjerang, 
maka semestinja bukan soai tanda 
w.n. jang hanja merupakan suatu 
»uitvloeisel” (akibat) sadja dari 
peraturan2 jang berlaku — jang 
harus diserang, akan tetapi fat- 
sal2 dari KMB jang dianggap me 
rugikan bangsa dan negara Indo 
nesia. Ini berarti pula mengritik 
diri sendiri jg telah menjetudjui 
dengan intergraal persetudjuan 
KMB tsb. Meskipun demikian, 
ini adalah satu2-nja djalan jang 
seharusnja ditempuh.. 
...Perlu kiranja kami terangkan 
disini, bahwa dalam hidup sehari 
hari lambat laun akan terbukti 
manfaatnja adanja tanda w.n. jg 
dikeluarkan oleh sesuatu instansi 
Pemerintah. 

Dengan demikian, maka diha 
rap bahwa kesalahan faham jang 
timbul dikalangan beberapa golo 
ngan dapat dikembalikan kepada 
proporties jang njata, kesalah fa- 
haman mana terdjadi karena golo 
ngan tsb. kurang memperhatikan 
peraturan2 jang berlaku jang me 
ngenai masalah kewargaan negara 
Indonesia dengan teliti. Antara 
sein” dan ,,sollen” masih terle 
tak pekerdjaan merobah dan me 
njusun, jang minta waktu jg agak 
pantas. 

Tiap2 orang jang ingin menje 
lesaikan soal2 tsb. diatas dengan 
sungguh2 dan djudjur, seharusnja 
menjelidiki hal sesuatu dengan 
saksama dan dgn kepala dingin, 
akan tetapi dengan hati jang ber 
semangat. 

Hanja dengan demikian kita da 
pat menjelesaikan soal2 jg besar2. 

HENRICKS MEMBUAT RE- 
KORD DUNIA 110 GAJA 

BEBAS. 
Menurut berita UP dari Syd- 

ney, perenang muda dari Austra- 
lia, John Henricks telah menang- 
kan kedjuaraan Australia renang 
djarak 110 gaja bebas jang diada 
kan Sabtu malam jang baru lalu 
di North Sydney Olympic Pool. 
Henricks membuat waktu 57.2 de 
tik dengan demikian mentjiptakan 
rekord dunia untuk djarak terse- 
but jang diadakan dikolam renang 
sepandjang 55 Yards. 

Menurut keterangan Grange, 
Sekretaris dari Federasi Renang 
Australia, dengan waktu jang di- 
tjapai itu, Henricks akan dapat 
menangkan kedjuaraan Olympia- 
de perlombaan 100 M jang telah 
dimenangkan oleh perenang Ame 
rika, C. Scholes. Waktu Henricks 
untuk djarak 100 M itu ialah 56.8 
detik. 

dan Jogjakarta sekarang sudah 
tidak ada lagi, oleh karena itu apa 
bila daerah tersebut dimasukkan 
kedalam wilajah Jogjakarta tidak 
akan terdapat kesulitan2 menge- 
nai sentimen kedaerahan. Hal de- 
mikian telah pula dinjatakan oleh 
wakil2 rakjat didaerah tersebut. 

Dengan bahan2 jang diperoleh 
oleh pihak panitia enclave Djawa 
Tengah tersebut, maka dapat diha 
rapkan akan keputusan pemerin- 
tah mengenai status daerah encla- 
ve tersebut, sedang pihak pemerin 
tah daerah Jogjakarta menghenda 
ki tergabungnja daerah tersebut   kedalam wilajah Jogjakarta. 
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-.duan-pikak Utara jang.tidak.akan. 

  

Lagi suatu gambar dalam ketjelakaan Express Bari-Napels jang 

terdjadi didekat stasiun Beneven 

ninggal dan 100 orang mendapa! 

to, Italia, dimana 22 orang ' me 

luka berat. Tampak “ seorang 

korban dikeluarkan dari reruntu'd gerbong jang hantjur. 

  

benteng Pendems 
Pertahanan Korea Utara Jang 

Maha Dahsjat 
(Oleh: Robert S. Elegant—Chas ,.Suara Merdeka") 

TENTERA BERDJALAN-K AKI pihak Utara telah menggali 
sebuah ,,benteng dibawah tanah” jang lebarnja 10 sampai 20 mil 
dan pandjangnja 155 mil melintang semennandjung Korea. Ben- 
teng2 pertahanan ini, jang pada 
dalamnja dibawah tanah, Ka 

bus, hanja p: 

an tSb. Dari udara, pegunungan2 
lajaknja seperti puri2 dari pasir jg dibuat oleh anak2 dipinggir laut, 
lengkap dengan terowongan2 jang mulutnja dapat dilihat menon- 
djol dilereng2 pegunungan2 itu setjara tidak teratur. 

Didalam terowong2 itulah, me 
- nurut laporan tentara djalan kaki 
Amerika, terdapat benterfg2 diba | 
wah tanah dimana disimpan alat j 
perlengkapan tentara serta tempat : 
perkemahan tentara. 
— Diantara ruangan? dibawah ta | 
nah itu ada jang dapat menem 
pati 1000 orang serdadu.. Pasu 
kan2 penjerbu. PBB jg melintasi 
garis daerah tak bertuan” meli 
porkan, bahwa. mereka dapat me | 
rebut ,benteng2.. dibukit2.—.tap! 
mereka akan menghadapi. balaban 

habis2-nja dan. jang tidak dapat' 
dipantjing. supaja- keluar. dari. gu 
ha-guha perlindungan mereka itu. 

Tank? PBB telah: melakukan 
serangan2 untuk... memusnahkan 
benteng2- Utara jang terbuka su 
dah semendjak -setahun lamanja 
dengan mendapat hasil jang gumi 
lang. Tapi pasukan2 tank itu me 
ngakui, bahwa mereka hanja da | 
pat menghantjurkan benteng? ba 
gian-luar sadja dari pihak Utara. 

Kekuatan ,,benteng 
“pendem”. 

Van Fleet, jg mengatakan bare 
ini, bahwa sendjata2 atom akan d: | 

fe, 
DARI SUMBER jang mengeta 

hui didapat keterangan, bahwa pa 
da waktu ini tertumpuk lebih ku 
rang 1721 kolli kertas dari berba 
gai matjam jang sudah 1 tahun di 
simpan dalam gudang2 dipelabu- 
han Tg. Priok sehingga kini mu 
lai dimakan rajap. Ongkos opslag 

gudang sadja ditaksir sudah ada 
hampir 14 djuta rupiah. Direksi 
pelabuhan sangat memerlukan 
ruangan gudang2 itu, tetapi pe- 
dagang2 importir kertas belum 
djuga mengambil kertas itu. 

Kini soal tersebut oleh pihak 
direksi pelabuhan sedang diminta 
kan perhatian Menteri Perekono 
mian. 

  

#k 
BELUM lama berselang didu- 

sun Bintunan kawedanan Lais 
(Bengkulu-Sumatra) telah terdja- 
di sedikit keributan karena ada- 
nja 80 ekor gadjah jang datang 
dari hutan sekitarnja. Gadjah itu 
merusak dan mengindjak-indjak 
tanaman rakjat sehingga tidak se 

beberapa tempat sampai 100 kaki 
mendjadi rintangan2 jang maha dah- 

sjat bagi pasukan2 PBB dalam melakukan serangan umum sebagai 
mana jang telah dibajangkan oleh bekas panglima sekutu di Korea, 
djenderal James yan Fleet serta pemimpin-pemimpin Sekutu 
nja. Akan tetapi walaupun demikian benteng itu masih bisa ditem- 

ira2 jang mempunjai pengetahuan tentang keadaan2 
ditempat itu tidak mau memberikan taksiran tentang djumlah kor- 
ban jang akan dialami oleh pihak PBB dalam melakukan penjerbu 

:dapat . dipertjaja “atas pertanjaan2 
tersebiatin ori Loser : 

sekutu lain- 

ig berada dlm tangan pihak Utara 

pat menolong njawa manusia ,.di 
medan perang manapun djuga”, me 
nundjukkan bahwa pukulan2 hebet 
ig dapat ditimbulkan oleh sendjata? 
atom itu, mungkin dapat meretak- 
kan ,,dinding” benteng itu. 

Sudah banjak terdengar spekula- 
si2, tapi tanpa bukti tentang ,,Ma- 
ginot Linie” Utara itu. Misalnja be 
rapa lebarnja, berapa kuat pertaha- 
mannja? Apakah benteng itu tidak 
bisa ditembus sebagaimana di bang 
gakan oleh, pihak. Utara? Dibawah 
ini adalah. djawaban2 jg mungkin 

»Daerah jg terkuat” dari benteng? 
pertahanan "Utara" melintang tidak 
lebih dari satu atau “dua mil, ber- 
gantung kepada keadaan tanah se- 
tempat. “Tapi garis? pertahanannja 
jg terpenting adalah antara 10 sam- 
pai 20 mil lebarnja, terdiri dari 
rangkaian2 sudut2 jg sangat kuat 
pertahanannja jg sama  susunannja 
dengan system pertahanan ,,sudut- 
menjudut” jg ditjiptakan oleh Rusia. 
Rangkaian2. lereng? jg sangat tju- 
ram memberikan keuntungan jg sa- 
ngat disukai oleh pasukan? RRT jg 
membuat benteng2 itu. Pada lereng? 
itu dibuatnja sarang2 meriam, bun- 
ker serta parit2 perlindungan. 

Koresponden ini pernah berdja 
lan melalui benteng2 jang digali 
oleh tentara RRT di Old Baldy, 
dan menjaksikan parit2 jang sam 
pai 10 kaki dalamnja dan sangat 
sempit sampai hampir tidak bisa 
dilalui oleh satu orang. Korespon 
den ini pernah hilang karena me 
ngambil tekongan jang salah ber 
hubung penundjuk-djalan sudah 
10 kaki duluan dari dia. Didalam 
benteng2 RRT di gunung? itu di 
dapati terowongan2 jg menudju 
boleh dikatakan kesegala djuru- 
san, diseling dengan tekongan2 jg 
bisa menjesatkan pasukan? mu- 
suhnja jang menjerang. Ada-dian 
tara bukit2 itu jang digalinja dari 
lereng Utara menembus sampai 
kelereng Selatan. 

Salah satu hal sangat penting 
— dan meragukan — dari system 
pertahanan RRT bagi komandan? 
PBB ialah kenjataan, bahwa pi- 
hak Utara tidak menetapkan ..g. 
ris pertama dalam system pertaha 

| aannja.” 

Komandan2 Utara bisa sadja 
memilih salah satu tempat pada 
Sentengnja itu untuk didjadikan 
aja pusat pertahanannja. 5 

Perwira2 Amerika merasa ja- 
kin, bahwa mereka bisa menem- 
bus ,,benteng pendem” itu. Tapi 
mereka jakin, bahwa hanja ada 
satu djalan untuk mengetahui 
sampai kemana kekuatan periaha   dikit tanaman padi dikebun jang 

rusak karenanja. 
nan musuh disana — ialah dgn 

    

(wa tak ada seorangpun diantara 

K0. Pemimpin2 

DJIKA Adlai Stevenson ,,kepa 
la tituler” dan bekas tjalon presi 
den Amerika dari partai demo 
krat Amerika Serikat dalam bulan 
April akan mengundjungi Indone 

pertama-tama dimaksudkan untuk 
melihat-lihat keadaan, akan tetapi 
lebih dimaksudkan. untuk menda 
patkan kesan tentang keadaan po 
litik di Indonesia. Stevenson me 
nerangkan, bahwa ia gemar akan 
keindahan alam dan monumen2 
jang bersedjarah, akan tetapi bah 
wa perdjalawannja mengelilingi 
dunia selama empat bulan itu 
tidak dimaksudkan sebagai per 
djalanan liburan, akan tetapi akan 
diadakan olehnja sebagai seorang 
politikus jang menaruh banjak 
perhatian dalam terhadap masa- 
lah2 internasional dan jg hendak 
memperdalam pengetahuannja da 
lam hal ini. , Naa 

Perdjalanan itu jang akan dimu- 
lai tanggal 2 Maret, akan melalui 
Hawaii, Djepang, Korea, Taiwan, Pi 
lipina, Vietnam, Thailand, Indone- 
sia, Malaya, Birma, India, Sailan, 
Pakistan, pelbagai negara di Timur 
Tengah dan dari sana ke Eropah. 
Djika rentjana perdjalanan jang se- 
karang tidak dirobah, maka Steven- 
son akan tiba pada tanggal 8 Apri! 
di Djakarta dan akan tinggal bebe 
rapa hari lamanja di Indonesia. Ke 
tika membitjarakan rentjana perdja 
lanannja dengan beberapa kawan, 
Stevenson menjatakan, bahwa ia me 
naruh pengharapan besar terutama 
dari kundjungannja kenegira2 Asia, 
karena ia ingin sekali mempeladjari 
keadaan di Asia dari dekat. Steven- 

— STEYENSON — 
son, menegaskan, “bahwa ia tidak 
bermaksud untuk melihat Asia dari 
sudut jang tertentu, misalnja dari su 
dut ekonomi atau masalah komunis 
me dan anti-komunisme, akan teta 
pi ia akan menudjukan perhatiannja 
kepada sebanjak mungkin soal. 

»Saja hendak mengumpulkan ke 
terangan2 sebanjak2nja, baik menge 
nai keadaan politik umum, maupun 
soal2 lain”, demikian Stevenson. 

Kundjungan ke Indonesia, 
Mengenai kundjungannja ke Indo 

nesia Stevenson menjatakan, bahwa 
ia chususnja ingin kembali bertemu 
dengan presiden Soekarno, wakil pre 
siden Hatta, perdana menteri Wilo 
po dan pemimpin2 partai? politik 
jang terpenting. Ketika baru2 ini me 
ngundjungi kedutaan besar Indone- 
sia, Stevenson minta kepada dutabe 
sar mr. Ali Sastroamidjojo utk me 
njampaikan permintaan berkenaan 
kundjungan2 ini kepada pemerintah 
  

@ 
Daraprim 

Obat Anti Malaria Jg 
Mudjarab 

KETERANGAN Amerika Seri 
kat mengemukakan harapan bah 
wa pekerdjaan penjelidikan dan 
pertjobaan2 dengan obat baru ter 
hadap malaria akan mentjapai ha 
sil-hasil memuaskan. 

Suatu obat baru, Daraprim, un 
tuk pertama kalinja telah dibuat 
dan ditjoba oleh firma Inggris da 
lam laboratoriumnja di New 
York. Menurut keterangan fihak 
tentara, telah dipakai orang2 suka 
rela dikalangan hukuman2 dalam 
pendjara di Atlanta dan Georgia 
sebagai pertjobaan. Setelah mere 
ka menelan pil itu, mereka dengan 
sengadja diudji dengan gigitan2 
njamuk malaria dan ternjata bah 

mereka jang kena malaria. Se- 
.buah dusun Afrika jang diserang 
malaria telah berhasil disembuh 
kan sama sekali dengan Dara- 
prim, demikian - diterangkannja. 
akan tetapi kepada pengumuman 
fihak ketentaraan itu ditambah 

sia, maka kundjungan ini tidak 

bulan Mam Dia 
Kundjungan Stevenson Ke Indonesia 
alah Utk Menjiasati Situasi Politik 

Stevenson Hendak Bertemu Dengan Presiden Dan 
Politik Kita 
di Djakarta. Dari pembitjaraan2nja 
dengan pemimpin? Indonesia ini, 
Stevenson mengharapkan dapat mem | 
peroleh gambaran jang djelas ten- 
tang keadaan, masalah? politik dan 
tjita2 nasional di Indonesia. 

Bukan maksudnia untuk membata 
si kundjungannia. hanja sampai Dja 
|karta sadia, sebab ia bermaksud un 
tuk pula mengundjungi Bandung. | 
Jogjakarta dan mungkin djuga Sus 
matera. Karena perdjalanannja itu 
Ibukan dimaksud sebagai pelantjong 
'an, maka Stevenson tidak akan me 
ngundjungi Bali, atau dengan satu | 
atau tjara lain menjelesaikan rentia 
na perdjalanan jang biasa diikuti 
|oleh pelantjoang2 Amerika. : 

Pengalaman jang akan diperoleh 
Stevenson dalam perdjalanannja ini, 
akan ternjata sangat penting bagi 
politik Amerika Serikat dihari depan 

huan tentang masalah2 Asia pada 
pemerintah di Washington. Walau- 
pun Stevenson menderita kekalahan 
kedudukannja sebagai pemimpin 
tituler” dari partai demokrat tetap 
kuat. Kelebihan suara dari partai re 
publik dalam kedua dewan dari 
kongres, terutama dalam senat di- 

adalah sangat ketjill Bukan musta 
hil, djika kaum demokrat dalam bu 
lan Nopember 1954 akan memper 
oleh kelebihan suara lagi, hal mana 
akan mendjadikay kedudukan Ste- 
venson sangat kuat. Akan tetapi se 
karang djuga Stevenson sangat di- 
hormati oleh pembesar? tertinggi pe 
merintah republik. Bukannja tidak 
berarti, bahwa Eisenhower dan Fos 
ter Dulles telah mengadakan pembi 
tjaraan pandjang lebar dengan Ste- 
venson sebelum jang terachir ini be 
rangkat. 3 

terutama karena kurangnja pengeta |   
mana politik luar negeri ditetapkan j 

  Sebab itu adalah beralasan untuk 
menduga, bahwa djika Stevenson 
nanti kembali di Washington, 
dengan seksama akan 
kan apa jang dikatakan olehnja. 

f 
orang | 

mendengar- | 

  

  

Menudju 
Perang 

e 

Dunia 3 
Wayne Morse Tjela Po-     litik Keras Eisenhower 

SENATOR Wayne Morse dari 
partai Republik pada malam Se- 
nen jl. menjatakan dalam suatu | 
tanja-djawab dimuka siaran televi 
si bahwa kemungkinan2 petjahnja 
perang dunia ketiga telah ,,ber 
tambah banjak” semendjak peme 
rintah Eisenhower mengoper ke | 
kuasaan di Amerika dan mulai 
mendjalankan politik ,,kerasnja”. 
Menurut Senator Morse perbandi 
ngan antara kemungkinan2 pe- 
rang dan damai sekarang -telah 
mendjadi 60 lawan 40. Ia berpen 
dapat pula, bahwa andaikata pe 
rang dunia ketiga itu petjah, 
rang ini akan dimulai di Tiong- 
kok. 

Morse seterusnja mengatakan 
bahwa menurut pendapatnja presi 
den Eisenhower harus lebih dulu 
mengusahakan pertemuan dengan 
Stalin. Ia mengeritik perdialanan 
menteri luar negeri John Foster 
Dulles dan administratur M.S.A. 
Harold Stassen ke Eropa baru? 
ini, jang dinamakan sebagai sua 
tu perdjalanan jg ,.tidak baik”. 

  

NIONJA CLAIRE BOOTH LU- 
CE DUTABESAR AMERIKA 

SERIKAT DI ITALIA. 
Senat Amerika Serikat Senin 

telah menjetudjui dengan suara 
bulat pengangkatan Njonja Claire 
Boothe Luce sebagai dutabesar 
Amerika Serikat untuk Italia. Njo 
nja Luce adalah isteri pemimpin 
umum madjalah2 .,Time” dan 
»Life”. Henry Luce sebelum ka- 
win dengan Henry Luce, ia men- 
djadi anggota Kongres: Amerika 
Serikat dan ia terkenal pula seba- 

gai pengarang lakon2 sandiwara. 

  

ta jang semakin memuntjak di 
do Djepang bertambah 

kan oleh Dr. Jigiro Kano pada 
Tokyo, itu. Setiap hari djumlah 
latihan Judo) pada pusat2 latihan 

club melulu buat gadis di R 

polisi setempat. 

Kata Bartlett: ,,Dari tjatatan? ke: 
djahatan ig ada pada kami terda: 
pat peristiwa kaum wanita diserang 
dan oleh sebab itu saja merasa “ada 
baiknja untuk memberikan  kesem- 
patan kepada gadis2 untuk beladjar 
mempertahankan dirinja.” Club di 
Ruislip itu mengadakan pertemuan 
dua kali seminggu dan ada kira2 30 
orang wanita setempat jg mempe!la- 
djari judo itu disitu. 

Pamela  Cosens, umur 17 tahun, 
tinggi 5 kaki 2 intji dan berambut 
pirang, tidak lagi gemetar berhada- 
pan dengan seorang badjingan di 
waktu malam, jg gelap gulita. 

Saja rasa apa jg saja peladjari 
sudah tjukup untuk memberikan pe- 
'adjaran kevada seorang badjingan” 
katanja. 

Eileen Foster, usia 19 tahun, me- 
njatakan dengan sangat gembira 
atas kesanggupannja melemparkan 
iastrukturnja jg tingginja 6 kaki ? 
intji dalam peladjarannja jg kedua. 
Ann Marshall, djuga berusia 19 

tahun, mengatakan ada dua alasan 
mengapa dia masuk mendjadi angzo 
ta Club Judo Ruislip. 5 

.Saja ingin beladjar membela diri 
pun saja ingin mendjadi agen polisi 
dan judo sangat besar faedahnja bila 
saja sudah mendjadi agen polisi itu 
nanti.” 

Invalid ahli judo. 
Tom Napper, tinggi 6 kaki 4 intji. 

seorang tukang membuat alat me- 
sin dan anggota club judo Ramfood, 
mungkin satu2nja diantara pemain? 
judo jg bertanding dengan mema- 
kai kaos. 

Tom memakai kaus pada kakinja 
sebelah kanan karena kaki kanannja 
adalah kaki ,tiruan. Meskipun dgn. 
kekurangan ini Tom telah lulus utk 
udjian ikat pinggang warna kuning, 
jig terhitung taraf kedua dari tingka 
tan ketangkasan permainan judo. 

Saja ingin mempeladjari judo un 
tuk- dapat membela diri”, kata sc- 
orang bekas sersan major, ,.tapi se 
karang saja mempunjai tekad untuk 
memperoleh idjazah ikat pinggang 
hitam.” 3 

»Djika di-ingatkan bahwa saja per 
nah menjesali diri sendiri sampai   ikannja bahwa penjelidikan lebih 

landjut masih akan diteruskan de   djalan menjerangnja. ngan obat baru itu. 

hampir menjerahkan nasib saja se- 
bagai seorang invalid. 

»Ternjata kekurangan ini dapat di 

  

Ini has 
(Sambungan kemarin) 

Mungkin Sekarang Tuan Menang 

  

Rp. 25.000.-— 
17041 17618 50944 

Rp. 10.000.— 
255747. 99260 150238 234278 

253842 
Rp. 5000.— 

92920. 175498 31774” 231205 | 
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102356. "151730. ”.64725 «225910 
105688 60713 224854 67039 
121353 136878 87982 13622 
144483 229338 104484 37248 
169379" 123109 245943 55920 
105567 44996 216394 90945 
46694 60847 226262 241655 
70635 139825 92144 113872 

249859 771954 144036 “107880     

100377. 224346 257091 114348 164795 220886 161128 11067 
169888 67220. 131149 204071 205908 75057. 138197. 178235 
50196 164876 146636 167382 81878. 144997 31336284171 
233288 “207664 110931 170361 54238 248162 251490 21412 
20916 85463- 170624. 139647 67104 256103 36655 244743 
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234329 36085 96715 164372 16500 244859 243834 241931 
32177 221398 194104 1452761 183612 18176 180675. 201038 
21616 216896 165890 74244 79402 11670... 204726. 113961 

161074 195420 165036 143502) 122572 97648 131178 186815 
131426 16979 90251 660941 173207 99086 93138 50719 
16080 232691 238492 36043 89334 119908 108931 183806 

232956 12166 113713 2105931 206594 45962 20628 165386 
188311 19953. “103823 246924 35419 131685 12257 20345? 
36209 99516 213396 1694861 152951 - 162712 189675 147411 
130706 220130 718867 157901 213315 21287 208445 101876 
34875. 140241 40498 258254 69225 138219 251604 103897 
36496 145063 111987 38364) 256546 161883 243453 98245 

246748 92504 112118 864711 258158 39034 63783 . 208004 
117033 14034 185791 131974 42570 65044 178116 177186 

189224 201937 117018 : 130882 12286 13855 240841 191964 
93242 45433 196874 1089471 230637: 234119 36411 161572 
48271. 254591 247543 2012301 240820 56868 56995. 223254 

20637. 245704 172925 179736 (Akan disambung) 

  

  

Judo Makin Populer 
Pemudi2 Inggris Gemar Permainan 

Judo Djepang 
(Oleh : Pembantu ..Suara Merdeka") 

KEDJAHATAN SERTA PERKOSAAN 
Inggris menjebabkan kesenian Ju 

populair dan penting di Inggris pada wak 
tu ini. Persatuan Judo Inggris mengatakan baru ini, bahwa 
menjerah” ini semakin digemari semendjak berachirnja perang du nia jang lampau dan kira-kira 150 buah club diseluruh Inggris seka 
rang memberikan latihan tjara mempertahankan diri jang ditjipta 

pusat latihan Judo di Kodokan, 
Judoka (mereka jang menerima 
judo semakin bertambah dan ba njak hal jg baru dari club2 judo itu ialah telah dibukanja sebuah 

Pp» diluar kota London. Club aa di dirikan oleh James F, Bartlett, seorang djuru pendidik dan peker dja sosial dan jang djuga mendjadi inspecteur polisi pada barisan 

terhadap kaum wani 

jalan 

atasi. Ada gigi orang jg ditjabut se 
muanja, tapi mereka tidak berhenti 
mengunjah”. 

Salah satu pusat jg mengadjarkan 
kesenian judo ialah didaerah Ele- 
phant dan Castle di London dan jg 
disebut dengan nama School of the 
Gentle Warries. : 

Tapi sebenarnja judo telah mulai 
terkenal di Inggris sedjak th. 1918 
ketika G. Keizumi mendirikan Bu- 
dokwai jg masih tetap mendjadi pu 
sat club judo diseluruh Eropah. Se- 
bagai dapat dipahami dari nama itu 
tudjuan dari Budokwai adalah utk. 
mempeladjari methode kuno menge 
nai latihan rohani dan djasmani da- 
ri kaum samurai atau kesatrya diza 
man feodal Djepang. Judo dan Ken 
do (main pedang) adalah dua tjara 
ig terpenting tapi populeriteit judo 
ig semakin bertambah telah mele- 
njapkan tjabang olahraga jg lain itu. 

Untuk mendjadi anggota aktip da 
ri Budokwai harus didahului dengan 
memasuki latihan? persiapan jg di 
adakan. dua kali dalam seminggu. 
Latihan itu diberikan dalam 12 pe- 
ladjaran, termasuk latihan tjara me 
makai pakaian judo. Beajanja 3 pon- 
sterling. Anggeta-anggota itu -dipi- 
lih oleh panitya Umum setelah para 
tjalon mempunjai hubungan dengan 
Budokwai tidak kurang 12 bulan Ia 
manja. Kontrubisi anggota adalah 1 
pon 1 shilling setahun ditambah dgn 
ongkos tempat latihan sebanjak 3 
ponsterling 3 shilling setahun. 

- Persatuan Judo. 
. Budokwai atau Persatuan judo 

Inggris mempunjai sebuah madja- 
lah jang terbit sekali tiga bulan 
dan memuat teknik2 main judo 
jang disertai gambar, berita2 per- 
tandingan, hasil2 udjian, serta be 
rita2 umum mengenai judo dari 
seluruh podjok dunia dan achir- 
nja rentjana2 jang mengandung 
background filsafah judo. 

Pun di Inggris dapat diperoleh 
buku2 tentang judo serta gambar? 
mengenai tjara melempar musuh 
jang diperlihatkan oleh ahli2 ju- 
do Djepang serta pilem mengenai 
permainan judo. 

Beberapa tahun jang lalu Bu- 
dokwai mengundang semua club 
udo diseluruh Inggris untuk mem 
bitjarakan pembentukan sebuah 
persatuan judo. Persatuan Judo 
Inggris didirikan pada tgl. 24 Dju 
li, 1948 dengan tudjuan untuk me 
agembangkan permainan judo me 
aurut semangat lama djuga utk. 
menjusun organisasi judo itu atas 
lasar nasional sehingga dapat di- 
madjukan untuk mewakili Inggris 
2 permainan? judo internasio- 
1al, 
Lambang dari persatuan itu 

terdiri dari dua buah leter, jaitu 
sE” dan ,,JU” jang maksudnja 
English Judo. 

Persatuan itu bisa bertindak 
sebagai wakil nasional dan inter- 
nasional dari semua club judo di 
inggris oleh karena persatuan itu 
udah mendjadi anggota dari Cen 
ral Council of Physical Recrea- 
ion, sebuah badan jang diakui 
oleh kementerian pendidikan Ing- 
3ris sebagai badan coordinasi dari 
'egala tjabang olah-raga, dan dari 
Serikat Judo Eropah. 
,Kodokwan di Tokyo djuga di- 

beri laporan dari  hasil2 menge- 
hai segala kegiatan Persatuan Ju- 

do Inggris itu. 

  

internasional jang meliputi 

wanan2 perang di Korea, 

Badut. 
Vishinsky mulai mendjawab sta 

tement Cabot Lodge itu dengan 
mengutip karangan2 dalam surat 
surat kabar Amerika jang menga 
takan, bahwa pemerintah Ameri- 
ka Serikat sedang mempersiapkan 
pengiriman alat2 sendjata, kapa!? 
dan pesawat2 terbang kepada 
Chiang Kai Shek untuk keperluan 
menjerang Tiongkok Darat. Pun 
menurut berita2 itu, demikian Vi 
shinsky, Amerika Serikat sedang 
mempersiapkan bantuan kepada 
Perantjis di Indo-China dan Ing 
gris di Malaya. Kemudian dikata 
kan, bahwa hanja seorang badut 
sadjalah jang dapat mengatakan, 
bhw Amerika Serikat dengan itu 
sedang menggalang program per 
damaian di Timur Djauh. Rasa 
nja tiada seorangpun bimbang. 
bahwa Partai Republik jang kini 
berkuasa di Amerika Serikat tidak 
mentjoba mentjapai perdamaian. 
melainkan lurus menudju kearah 
tudjuan jg sebaliknja. Demikian 
Vishinsky. 

Eisenhower lebih dari 
pada Truman 

Kemudian “ia mengupas  politil 
Amerika terhcdap  Tentera Eropr 
dan mengingatkan sidang kepade 
perdjalanan menteri luar negeri Jofu 
Foster Dulles di Eropa  baru2 ini 
Dikatakan dalam hubungan ini, bh 
Dulles senantiasa menghendaki dipi 
lihkannja kembali Djerman sebaga 
alat agressi melawan Soviet Uni. Se 
landjutnia  Vishinsky — mengemuka 
kan, bahwa Partai Republik  lebil 
hebat dalam usahanja mendjalankar 
politik agressi dari pada pemerintak 
Demokrat  Truman/Acheson. Ha 
ini terbukti dalam pidato Eisenho- 
wer sewaktu menerima djabatan se- 
bagai presiden baru2 ini. dimana 1 
berbitiara tentang pembebasan rak 
jat2 dibelakang tirai besi” jg diser- 
tai dengan fitnahan2 terhadap So- 
vjet Uni, terutama mengenai ig dse 
but penuntutan2 terhadap  Jahud! 
Islam dan Kristen. Demikian Vi: 
shinsky. 

Bukti lawan bukti. 
Terhadap 10 kenjataan, jg diadju- 

kan oleh Cabot Lodge sebagai buk- 
ti2 tentang ikut sertanja Sovjet Uni 
dengan aktif dalam : peperangan di 
Korea, Vishinsky memberikan dja- 

| wabannja dengan mengadjukan pula 
bukti2nja jg menundjukkan interven- 
si Amerika Serikat di Korea, jg di 
anggapnja. - sebagai pokok pangkal 
petjahnja perang Korea: Dengan me 
ngutip statement bekas - komandan 
Tentara ke-VIII, djenderaf James 
yan Fleet, di San Francisco baru? 
ini, jaitu jg antara lain menjatakan. 
bahwa diika Amerika Serikat kehi- 
langan Korea, maka ia (Amerika) 
akan kehilangan pula Djepang, Vi- 
shinsky berkata: ,,Ja, tuan? jg ter- 
hormat, tuan2 akan kehilangan Dje 
pang, dan djuga seluruh Asia, apa 
djuga jg akan tuan2 perbuat!” 

Hanja Sovjet punja. 
Selandjutnja — Vishinsky menjata- 

kan, bahwa ditolaknja resolusi India 
oleh RRT dan Korea Utara dapat 
dimengerti. Dalam hubungan ini ia 
menuduh ketua Sidang Umum PBB, 
Lester Pearson, telah membubuhkan 
arti jg palsu kepada resolusi tsb. de- 
ngan mengatakan sewaktu mengirim 
kannja ke Peking dan Pyongyang, 
bahwa resolusi itu menjatakan  ke- 
inginan Sidang Umum PBB akan 
perdamaian. Kata Vishinsky, 'hanja 
resolusi Soviet sadjalah jg mengan- 
dung keinginan jg sungguh2 akan 
perdamaian, jaitu resolusi jg meng- 
hendaki segera diadakannja ' ,,cease 
fire” dan ig telah ditolak oleh Si- 
dang Umum. 

Tak pernah sembunji 
kan kenjataan. 

Selandjutnja dikatakan, bahwa 
Sovjet Uni tidak pernah menjem 
bunjikan kenjataan mendjual per 
lengkapan2 kepada RRT, sesuai 
dengan perdjandjian persahabatan 
Sovjet/ Tiongkok. 

Pernjataan Vishinsky ini dimak 
sudkan sebagai djawaban atas per 
njataan Lodge, bahwa Sovjet Uni 
memberikan bantuan material ke 
pada Tiongkok di Korea. Kata 
Vishinsky, Lodge dengan itu me 
ngemukakan hal2, jang tiada se 
Oorangpun akan berusaha untuk 
menjembunjikannja. 

Resolusi Nopember, 
Achirnja Vishinsky menutup pi 

datonja jang memakan waktu 90 
menit lamanja itu dengan menja 
takan, bahwa Sovjet Uni mengu 
sulkan sekali lagi resolusi jang di 
adjukan dalam bagian pertama 
dari sidang2 Sidang Umum PBB 
bulan Nopember jl, jaitu jang 
menghendaki segera diadakannja 
penghentian tembak-menembak di 
Korea dan dibentuknja suatu ko 
misi 11 orang jang akan mengu 
sahakan penjelesaian masalah Ko 
rea setjara damai, termasuk persa 
tuan Korea dan repatriasi tawa 
nan2 perang. Sovjet Uni mengu 
sulkan, supaja 11 orang anggota 
komisi tsb. terdiri dari wakil2 5 
negara besar, India, Birma, Swe- 
den, Tjekoslowakia, Korea Utara 
dan Korea Selatan. 

Djawaban atas djawaban 
Kemudian ketua delegasi Ame 

rika Serikat, Henry Cabot Lodge, 
mendjawab lagi djawaban Vishin 
sky itu dengan antara lain menja 
takan, bahwa apa jang dikerdja 
kan oleh Sovjet Uni adalah mem 
bantu kaum agressor dan bahwa 
hal ini adalah berlainan dengan 
membantu korban2 agressi. 

la menjatakan, bahwa usul 
Sovjet itu adalah tidak acceptable. 

Sidang masih berdjalan terus.   
(Antara-UP) 

| diambil dalam    

    

Buku Lawan Bukti 
Amerika Djuga Ikut Mengo- 

barkan Perang Korea 
Vishinsky Djawab Tuduhan2 Lodge Dalam PBB 

PANITIA POLITIK Sidang Umum PBB dalam 
da Senen sore melandjutkan deba Inja mengenai masal 
mana menteri luar negeri Sovjet Uni, 
kan pidato jang dimaksudkan sebagai 
tua delegasi Amerika Serikat, Henr 
jaitu jang antara lain menjatakan, 
rikat dipusatkan kepada perdamaian. 
hinsky mengulangi isi resolusinja men 
adjukan dalam bulan Nopember ji. 
Umum PBB. Resolusi itu menghendaki dibentuknja 

5000 Djuta 
Tahun | 

$ 

Russia 

jet bumi sudah berumur 

ilmu pengetahuan Sovjet 
dipastikan umur dunia 
hasil2 besar jang ditjapai 

kini telah didasarkan atas ketera 
ugan2 jang diperoleh dari eksperi 
men2 dan karena itu adalah 
diauh daripada kenjataan”, demi 
kian ,,Pravda”. 

Inggris Mau 
Minta Dollar 

Sebanjak 500 Djuta 

KALANGAN2 jang biasanja 

dapat dipertjaja hari Senen menja 
takan di Washington bahwa men 

teri luar negeri Inggris Anthony 

Eden dan menteri keuangan Ri- 
chard Butler diduga akan minta 
djaminan dari Amerika Serikat 
untuk suatu dana jang meliputi 
sedikitnja 500 djuta dollar, jang 
memungkinkan terwudjudnja ke 
seimbangan dalam pound. : ster- 
ling, Eden dan Butler akan tiba 
di Washington pada hari Rebo. : 

bahwa keputusan 
sidang  konperensi 

negara2 Commonwealth dalam bu- 
Ian. Desember tahun: ig lalu digk.on- 
don.-dan akan merupakan” -pokok 

perundingan Eden-Butler nanti sdgn. 
menteri luar negeri John Foster 
Dulles dan menteri keuangan Geor- 
ge Humphrey. Dikatakan bahwa ke 
seimbangan itu teristimewa akan 
bermanfaat bagi djenis transaksi per 
dagangan tertentu dewasa ini jg di 
anggap dan faedah tidak sadja bagi 

ga bagi kepentingan serta penana- 
man kapital baru Amerika Serikat 
didaerah Commonwealth. (UP). 

sidangnja pa- 
ah Korea, di- 

Andrei Vishinsky, mengutjap 
djawaban atas statement ke- 

y Cabot Lodge, minggu jang lalu 
bahwa semua usaha Amerika Se 

Pada achir pidatonja itu, Vis- 
genai masalah Korea jang di- 

, jang sudah ditolak oleh Sidang 
suatu panitia 

djuga RRT dan Korea Utara dan jang bertugas mempersatukan Korea dan mendjamin pengembalian ta- 

Umur Dunia Menurutf 

MENURUT para sardjana Sov 
5000 

djuta tahun, demikian diwartakan 
oleh harian partai komunis Rusia 
»Pravda”. Dengan mengutip kete 
rangan seorang anggota akademi 
ilmu pengetahuan Sovjet, profe- 
sor A. P. Vinogradov, harian 
»Pravda” mewartakan, bhw oleh 

dapat 

sebagai 
oleh 

ilmu pengetahuan physiomathema 
tika, kimia dan geologi di Sovjet 
Uni”. Hasil2 penjelidikan jang te 
lah diperoleh para sardjana Sov- 
jet itu memungkinkan penjelidi- 
kan tentang umur bumi jg hingga 

Kalangan2 tadi menambahkannis, 
rahasia itu telah 

pembitjaraan “paling penting dalam. 

negara? Commonwealth, tetapi dju- 

  

  

| OffensifUmum 

: Bi Korea 
Diandjurkan Oleh 

” Bradley : 

— Djen. Omar Bradley — 

KETUA Gabungan Kepala2 
Staf Amerika Serikat, Djenderal 
O. Bradley dalam sebuah pidato 
jang diutjapkannja pada hari Se 
lasa kemarin dimuka perhimpu 
nan kesusasteraan ,,Palmbeach 
Round Table” di Palmbeach, Flo 
rida, memberikan 4 kemungkinan 
pemetjahan soal Korea, tetapi de 
ngan menegaskan bahwa bebera 
pa diantaranja mengandung risiko 
akan petjahnja perang dunia ke-3 
dan bahwasanja tidak terletak pa 
danja untuk mengambil suatu ke 
putusan. Menurut Bradley, 'peme 
tjahan itu pertama jalah dengan 
melepaskan Korea (jg akan tidak 
diterima baik oleh rakjat Ameri 
ka maupun oleh sekutu2-nja). 

Kedua, meneruskan peperangan 
dan menimbulkan kerugian sebesar? 
nja pada musuh tetapi membatasi 
kerugian sendiri seketjil mungkin. 

Ketiga, menambah tekanan di 
front Korea dan bersedia2 untuk 
menjerang bila keadaan mengun- 
tungkan. Tetapi Djenderal Bradley 
tidak menerangkan apakah ig di 
maksudkan disini suatu serangan 
umum” di Korea. 

Ke-empat, mengambil tindakan? 
jg diperlukan untuk mendapatkan 
suatu keputusan, dengan keinsjafan 
bahwa tindakan? tsb. mungkin akan 
menjebabkan perang dengan RRT 
dan mempertjepat timbulnja perang 
dunia ke-3. 

Oleh kalangan? jg mengetahui di 
tegaskan bahwa pernjataan Djen- 
Iral Bradley ini diberikan pada. wak 
tu akan diadakannja pembitidraan 
antara Presiden Eisenhower dengan 
bekas Komandan Tentara ke-8 Djen 
dral James van Fleet jg telah berka 
li2 mengusulkan diadakannja suatu 
serangan ' besar2an di Korea :pada 
musim semi. 

Sementara -itu: oleh' UP: di kabar- 
kan. dari . Seoul, . bahwa... Djendral 
Maxwell Taylor, Komandan baru 
dari Tentara ke-8, menerangkan di 
markas besarnja bahwa “ tentarania 
dapat mengadakan serangan besar2- 
an apabila dilakukan persiapan? jg 
diperlukan: 

» Seterusnja Taylor mengatakan ba- 
hwa kaum Komunis dapat djuga me 
ngadakan serangan ig besar, bila me 
reka mau mengambil risiko akan 
mengalami bentjana. 

Dikatakannja selandjutnja bahwa 
ia tidak mempunjai pemetjahan dja- 
lan buntu ig sekarang dihadapi dan 
bahwa tugasnja jg utama adalah me 
melihara pasukannja untuk selatu 
siap bertempur dan membangun ten 
tara Korea Selatan. 
  

  

ORGANISASI PEMBEBAS 

pemerintahan baru Mesir, 
dan tjita2 rakjat Mesir”. 

dalam   
  

masjarakat baru di Mesir, ,,atas 
negara”. Keadilan sosial akan di 
sesuatu jang chajal belaka. 

Tudjuannja ialah: 

Hitam Putih Merah 
Tiga Warna Lambang Makna Tudju- 

an Organisasi Pembebas Mesir 
(Oleh: Haig Nichol—Wartawan Reuter di Cairo) 

MESIR bukanlah snatu partai politik. Organisasi tadi adalah Suatu gerakan jang dibentuk oleh 
“mana disalurkan ,,segala harapan 

pembentukan struktur 
dasar pertjaja kepada Tuhan dan 
djadikan suatu kenjataan, bukan 

Djenderal Nadjib, perdana mente semakin meningkat hasil usaha ka- ti Mesir dan pemimpin organisasi 
tadi, achir2 ini menerangkan bahwa 
gerakan ini adalah ,,suatu gerakan 
ig bebas dari segala partai — baik 
kanan maupun kiri —, bertudjuan 
pembentukan sistim pemerintah jg 
patut bagi Mesir”. Diterangkan bhw 
Organisasi Pembebas ini ingin mem 
perkuat hubungan dengan negara2 
Arab lainnja, memperkuat kekuasa- 
an Lembaga Arab, bersahabat dgn. 
segala negara jg mempunjai mak- 
sud2 baik terhadap Mesir, taat ke- 
pada prinsip2 PBB. 

Hitam - Putih - Merah. 
Pandji2 gerakan jg markashesur- 

nja berdiri dekat Istana Abdin di 
Kairo ini, berwarna hitam, putih 
dan merah. 

Hitam berarti zaman jg lampau, 
zaman kegelapan dan. sistim politik 
partai2 beserta  korupsinja. Putih 
berarti fadjar, harapan akan zaman 
ig lebih baik, dibawah pimpinan pe 
merintahan Nadjib. Merah berarti 
peringatan, bahwa rakjat Mesir sang 
gup berdjoang dan berkorban utk. 
mentjapai kemerdekaan sempurna. 

» Gambaran masjarakat Me- 
sir jang lampau. 

Dalam sebuah buku ketjil jang di 
siarkan oleh organisasi ini setjara be 
Sar2an, dikatakan tentang masa jang 
lampau, bahwa tak ada seorangpun 
ingin memberi pendidikan jang pa- 
tut kepada kaum tani, tak seorang- 
pun ingin mengadakan sjarat2 hygie 
ne untuk melindungi kaum tani ter 
hadap penjakit. Tanah jang diker- 
djakan kaum tani merupakan mang 
san penghisap darah, jang beli tanah 
dan mengantjam kaum fallahin se- 
akan2 mereka itu budak. Penghisap? 
ini berhasil menguasai urusan peme 
rintahan didesa2, hingga sitani ketfjil 
mengadupun tidak bisa. Kaum tani 
tidak punja hak2 politik:  wakilnja 
dalam parlemen adalah orang2 ang 
katan kaum penghisap tadi: nama? 
wakil tadi bisa dimuat atau dihapus 
dari daftar pemilihan, oleh penghi- 
sap2 dengan sewenang2. Kaum me 
nengah mendjadi korban harga2 jg 

um saudagar jang tamak, dengan se mupakat pembesar? pemerintahan 
jang tak punja rasa ampun atau pa 
triotisme. Partai2 politik menjerupai 
kongsi2 perusahaan, ig mempunjai 
Satu tudjuan: memperkuda rakjat. Di 
atas segalanja ini, duduk seorang di atas singgasana Mesir, jang menje- 
ret hama baik negerinja kedalam 
lumpur. 

Masa jang akan datang. 
Tentang masa jad., buku tadi me- ngatakan: Tentara Mesir telah bang 

kit untuk mematahkan belenggu jg 
mengikat rakjat dan menembus pe- 
rintang2 kearah kemadjuan. Kemer 
dekaan, hal jg terutama dalam ke- 
hidupan, hanja bisa tertjapai dgn. 
pengorbanan... dan pengorbanan 
ini harus mendjadi suatu kenjataan, 
kearah masa gemilang. : 

Kita bersatu! kata buku tadi. Da 
lam Organisasi Pembebas ini semua 
orang Mesir dipersatukan, oleh pa- 
triotisme, kepatuhan dan harapan. 
Organisasi ini adalah Satu2nja orga- 
nisasi Mesir — Mesir baru, jg ma- 
dju kearah masa terang-benderang 
dan kebangunan kembali. Demikian 
lah isi siaran Organisasi Pembebas 
jg dipimpin oleh Djenderal Nadjib 
tadi. (Reuter). 

  

Diperiksa Lagi 
Meine Pot dan F.A. “5. jg 

Fkarena djaksa dlm perkaranja naik 
appel kepada Mahkamah Agung di 
Den Haag, tgl. 18 Maret ig akan 
datang ini akan diperiksa lagi per- 
karanja, demikian het Vaderland”. 

Sebagaimana diketahui Meine Pot 
dan FLA. Colson, jg dulu telah me 
lakukan pertjobaan hendah membu- 
nuh atase militer pada Kommissa- 
riat Agung Indonesia dinegeri Be- 
landa, Letnan Kolonel Harjono, 
oleh pengadilan Amsterdam di hu- 
kum 1 tahun pendjara dengan dipo- 
tong selama dalam tahanan, dan 
Colson dibebaskan. 

  
  

  

     



    

       

   
  

| ran, slip akibat litjinnja djalanan. 

— R. Muritno bersama isterinja dari 

. mah sakit Elizabeth. Isteri residen 

 Henriette, Siem Kian - Nio, 

| uang emas itu dikembalikan kepada 

    

  

   
   

    

nutupan resmi. 
Desa dalam ka 

     

     
eh rasa, takut, 

rombolan2 jang m 
djudjur dan 
rintah dan Rakjatnja 
abdi. s         

      

Bapak w: Salatiga. selaku 
ketua penjelenggara.. kursus. .meme- 
san, agar sdr2 ong-desa menger 
ti betul kedudukannja. sebagai pe 
mimpin rakjat dan wakil pemerintah 
dan harus: memberi tjontoh dengan 

  

    

betul2.. “2.13 
Kursus jang ke-VII akan dimulai 

pada tg. 9 Mare . Dalam wila 
jah kabupaten Semarang terdapat 
277 desa. Tiap2 kursus di-ikuti oleh. 
60 anggauta Pamong-Desa atas pilih 
an wedono jang bersangkutan. La- 
manja kursus satu bulan. 4 ( 

Dalam kursus ini ada Hiking 
mendapat hadiah istimewa (berupa 
buku2 dari Djawatan Pendidikan 
Masjarakat) karena angka2 jang mef 
reka Yapai menundjukkan ketjakapan 
jang tinggi nilainja ja'ni sdr. Sastro 
tijoso, lurah Gendongan (Salatiga), 
sdr. Wirjosoemarto, tjarik Sidoredjo 
lor (Salatiga), sdr. Moh. Soekro, lu 
rah Suruh (Tengaran) dan: sdr. Soe 
darmo lurah Padakan (Salatiga). 

BERDARMAWISATA 
DENGAN G. LA. 

Berdarmawisatalah tg. 8 — Maret 
jad. dengan pesawat G.LA. di atas 
kota Semarang, karena hasilnja. un 
tuk “amal. Perlu diperingatkan seki 
ranja bahwa mulai sekarang orang 
dapat membeli kartjis2 berdarmawi 
'sata di G.LA., Seteran 42, Interna 
sio bag. Scheepszaken, Bodjong 70, 
LS.T.A., Purwodinatan 3 dan Agen 
JCJ.L. di Pekodjan, Semarang. 

KONPERENSI. 

Dikabarkan, bahwa pada tg. 7 
sampai pada tg. 9 Maret 1953, Sa 
rekat Tani Islam Indonesia seluruh 
Djawa Tengah akan - mengadakan 
konperensinja di Semarang. Kabar 
nja konperensi ini akan  dikundju 
ngi oleh wakil2 tjabang STII setu 
ruh Djawa Tengah. Soal2 jang di 
bitjarakan al. pembelian padi, agra 
ria dan organisasi. 
Rp. 70 DJUTA DAN 203.781 
DJAM KERDJA HILANG. 

Untuk mentjegah salah paham 
mengenai kabar tentang. hilangnja 
uang kerdja sedjumlah Rp. 70 diu 
ta sebagai akibat pemogokan buruh 
dalam tahun 1952 itu, lebih djauh 
Antara” djelaskan, bahwa uang itu 
adalah taksiran belaka berdasarkan 
perhitungan 7 djam kerdja sehari 
dgn. upah rata? sehari Rp. 4.50. 

Diwaktu mogok, buruh menuntut 
agar upah itu dibajar oleh pihak 
madjikan tetapi menurut keterangan. 
tidak semua madjikan jang .,dime 
goki” itu meluluskannja. 

RESIDEN MURITNO MEN- 
DAPAT KETJELAKAAN 

Kemarin siang mobil Pontiac jg 
ditumpangi oleh residen Kedu, 

Semarang hendak menudju ke 
Magelang, telah mendapat ketjela 
'kaan didekat Bandaredjo, Unga- 

Dalam ketjelakaan tsb. residen 
Muritno mendapatsluka2 pada da- 
danja dan segera diangkut keru- 

Muritno sendiri “hanja mendapat 
luka2 sedikit jang tak berarti. 

Mobil AA-I ini menerdjang 
tiang. telpon dan- mendapat keru- 
sakan2 dibagian kiri. Njonia Resi 
.den dan sopir tidak dapat luka2. 
“Ketjilakaan tersebut terdjadi pada 
Ga AO ME 

— HASIL PEMERIKSAAN, 

— Hasil pemeriksaan air-susu dalam 
kota Semarang selama bulan Sep 
tember '52 s/d Pebruari 1953 jang 
dilakukan oleh Djwt. - Kechewanan 
KBS sbb.: , 
Amat baik: Djatingaleh, Leyting, 

Tan Ping Sien. - : 
— Baik: Oei Djie Sien, - Sidomuljo. 

T Stella, 
Ang, Kwik Jong Tjay, De Zegen. 

Tjukup: Sumbing, Srondol, — Mila 
ten, Be Tjien Kian, Hoo Kwik, Si 
doredjo, Leger des Heils, Tan Ing 
Liang, Liem, Muria, Oei Teng Tjoe. 

Kurang: Sindoro,. Kebon Kelapa 
dan Rahaju. 

PENJELUNDUP EMAS 
DIDENDA. 

Njonja dr. S. jang beberapa wak 
tu jl. telah mentjoba ' menjelundup 
kan 47 mata uang emas dengan me 
njembunjikannja didalam pakaiannja 
ke Semarang, oleh kepala djawatan 
pabean dengan persetudjuan - djak 
sa telah didjatuhi hukuman denda 
koreksi sebesar Rp. 4.500.—. Mata 

njonja dr. S. (Pia). 

2 “         

se | tempat 
mentjegah habis terbakarnja tudiuh! 
buah toko dan tiga buah rumah. Tel 

“25 diselidiki. 

| Pmadtiter dani 

Kebakaran Di 
Pada hari Sabtu sore telah terdja 

di kebakaran - disebuah 

ig berkobar itu meluas dengan tie 
pat sekali. Walaupun barisan pema- 
dam kebakaran segera datang ke- 

itu namun “ia tidak 

irutama akibat terbakarnja toko2 itu 
kerugian sangat besar. Menurut tak 
siran akibat “kebakaran itu. diderita 
kerugian kl. Rp 672.000. Ketjelaka- 
an orang tidak terdapat. 

« Lebih landjut dikabarkan, bahwa 
fihak jg berwadjib telah: menahan 
dua orang jg didakwa telah menje- 

5 |babkan kebakaran itu. Keterangan? 
n Hebih landiut tidak dapat. diberikan 

sedang 'karena perkara tsb. masih 

: Pelantikan 
(PON Kedu 

(Corr. Sendiri) 

PANITYA PON ke-lll daerah 
Kedu, pada hari Djunyat j.i. telah 

dilantik, dengan dihadliri oleh tja 
bang2 dari kabupaten, pendjabat 

sipil setempat. Guber 
nur Djawa Tengah jg berhalangan 
tidak “dapat hadlir, mengirimkan 
utusannja Abubakar dan Setijoso 
bendahari Panitya PON ke-III 
Djawa Tengah. Pelantikan dilaku 
kan oleh Honggowongso wakil 
ketua Panitya PON ke-III Djawa 
Tengah jang berkedudukan di Jog 
ja. Dalam pidatonja Honggowong 
S0 mengandjurkan mengenai da 
sar pekerdjaan dari pihak panitya 
tsb. ialah sportiviteit dengan men 
tjapai hasil jang setinggi-tingginja, 
baik mengenai usaha keuangan 
maupun kesehatan dan djiwa, se 
hingga memperkuat negara Repu 
biik Indonesia. Diantara 6 karesi 
denan di Djawa Tengah baru 4 
termasuk Jogja jang sudah diben 
tuk panitya PON daerah, jang 
belum ialah karesidenan Pekalo 
ngan. Semarang dan Pati. 

Oleh Abubakar dikemukakan, bah 
wa untuk mengirimkan penggemar 
olahraga ke PON ke III jang akan 
diadakan pada bulan Oktober di Me 
dan nanti, Panitya PON ke IH Dja 
wa Tengah, telah  merentjanakan 
beaja sebanjak Rp. 600.000.—, akan 
tetapi sampai sekarang ini menurut 

tjatatan bendahari pemasukan uang 
baru Rp. 800.—. : 
Menurut keterangan jang kita per 

oleh, bahwa PON ke III di Medan 
nanti, Panitya PON “ke IH Djawa 
Tengah, akan. mengirimkan sebanjak 
233 orang penggemar olahraga terdi 
ri dari ll ..organisasi jang mempu 
njai pusat pmpinan. Diantaranja PB 
KSI. (korfbal) PPSI (Pingpong) PB 
SI (bulutangkis) IPADI (anggar). IHI 
(hockey) PELTI (tennis) PERBASI 
(basket) IAWL (angkat berat) PASI 
(atletiek) PSSI (sepakbola). dan PBSI 
(berenang dan polo). 

Sementara itu ketua panitya PON 
ke HI daerah Kedu Sujadi sehabis 
dilantik, dalam kata sambutan meng 
uraikan perkembangan olahraga di 
Indonesia. Dikatakan a.l., bahwa da 

pada. waktu petjah perang dunia jg 
kedua dibentuklah suatu federasi jg 
bernama ISI, salah satu ikatan olah 
raga jang actief bersifat kebangsaan, 
membimbing dan mendidik pengge 
mar olahraga terutama diperuntuk- 
kan bagi bangsa Indonesia sendiri. 
Dikatakan djuga, bhw perkemba 

ngan olahraga di Indonesia terutama 
di Kedu dengan bukotanja Magelang 
akan dapat menghasilkan djago2 
olahraga jang ulung, bilamana peme 

bali stadion Tidar dan 
tempat2. latihan (oefenvelden) serta 
mendapat kebebasan padjak tonto- 
nan atau setidak-tidaknja dipungut 
dengan ringan, tidak seperti seka- 
rang ini terdjadi diluar Djawa (Maka 
sar) sampai sebanjak 3796. 

KETEMUKAN BUNTELAN 
PAKAIAN. 

Polisi Seksi I pada tg. 3 Maret 
jbl. telah diketemukan sebuah bunte 
lan terisi pakaian prempuan dan ia 

“ ki2 didekat Toko Jong, djalan Mata 
ram. Kepada siapa jang merasa ke 
hilangan diharapkan hubungan lebih 
landjut dengan Seksi tsb. di Purwo 
dinatan Semarang. - 

PENTJURIAN KAWAT 
LISTRIK. 

Seorang bernama S., di Kp. Ta 
wangsari telah ditangkap oleh Poli 
si, karena dituduh belum lama ber 
selang telah mentjuri kawat listrik 
jang pandjangnja 140 meter sehar 
ga Rp. 336.— dari halaman  Seta 
siun Tawang, Semarang. 

TIONGHOA — ANGKATAN 
DARAT 1—1. 

Hari Minggu sore jbl. dilapangan 
Tionghoa Surabaja telah dilangsung 
kan pertandingan sepakbola kompe 
tisi Persibaja antara Kes. Tionghoa 
Surabaja dan Angkatan Darat jang 
mendjadi djuara tahun 1952/1953, 
Pertandingan ini berachir 1—l, se 
dang pada waktu istirahat angka me 
nundjuk 0—0. 

, POLISI KARES.—MOBRIG. 
KEDIRI. i 

Sebentar sore dilapangan - Panda 
naran akan dilangsungkan pertandi 
ngan sepakbola antara Kes. - Polisi 
Karesidenan Semarang. dan Mo 

  

hadi rumah dil 
Dijalan Raya Timur Bandung. Api 

dapat | 

lam gerakan olahraga di Indonesia 

rintah kota dapat membangun kem 
menambah j 

“ 

Semarang: 2 

 MENGETIK & STE- 
U NOGRAFIE 

menerima murid baru. 
Ten $ t 
  

      
PERABUT 
dapat dilever dari persediaan dgn 
harga pantas. Djuga djual: 
GULING: & KASUR. ': « 

Toko DJOHAR. 

  

  

M.S. RAHAT | 

Seteran 109 — Semarang. 
Tabib jang paling terkenal di In- 
donesia dan dapat banjak pudiji- 
an. Specialist untuk Wasir (Aam- 
beien). ASTHMA “KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE dan lain Pe- 
njakit. ZONDER OPERATIE. 

Dj. bitjara (Pagi 9—12 
(Sore 3-1 

  

rowo «5. MOCHAMAD" (| 
Karangtempel (Mlaten Tiangwi) 1 | 

& Rp 10,— Sebulan. Masih | 

untuk Rumah - Tangga & Kasir | 

ANTAL, | 

Duwet60-Semarang-Tel. 1943 IP 

TABIB || 

    Bu
ta
 

Bertunangan : ? 

Tegal, 28 Februari ”53 

Liem Hoei Nio 

dengan 

Ang Khoen Bie 

  

  

Telah trima: 

SPEDA MOTOR 350 ce »« FN, ZI3 dan KOP-Klen      
  

Rp27.000 

Tionghoa. Kawanan pendjahat se 
rumah jang ketika itu belum diku 

Dibawah todongan sendjata 
dan antjaman2 para pendjahat. 
barang2 milik njonja rumah ter 
diri dari '2 buah ban-pinggang 
dari.emas seharga Rp 25.000.— 
dirampok, kemudian uang kontan 
sebanjak Rp 2.000.— 

Selandjutnja perampok2 telah 
merampok pula uang, surat2 dsb. 
nja milik La Tjiauw Tjin, jang 
bertempat tinggal satu rumah de 
ngan Pang Wong Nio. Kerugian 
orang Tionghoa jang kedua ber 
djumlah I.k. Rp 5000— 

Kawanan pendjahat setelah se 
lesai mendjalankan rol kedjaha 
tannja, seperti biasa, segera mela 
rikan diri. Penjelidikan oleh pi 
hak berwadjib hingga kini masih 
terus dilakukan. 

Tembak-menembak di 
Karet Tengsin: 4 orang 

ditangkap. 
Selandjutnja dapat dikabarkan, 

bahwa kemaren malam di Karet 
Tengsin, Djakarta, terdjadi tem 
bak-menembak antara pihak poli 
si dengan segerombolan perampok 
terdiri dari 4 orang bersendjata 
pistol, jang ketika itu bermaksud 
melakukan perampokan disebuah 
warung Tionghoa. 
Tembak-menembak jg berlang 

2! i - 

  

    

TEMPAT LATIHAN PEMAIN2 
TENNIS KELUAR NEGERI 

: DIROBAH. 
Kepada ,,Antara” dikabarkan, bah 

wa latihan2 untuk pemain2 tennis 
jang akan dikirim “ke Hongkong, 
jang sedianja akan “dilatih dulu di 
Djakarta, kini dirobah dan akan di 
langsungkan didaerah2, karena pela 
tihnja jang didatangkan dari Singa 
pura akan mendatangi tiap2 daerah. 

| Untuk. daerah Djawa Tengah ada 
kemungkinannja latihan dilangsung   brig. Polisi jang terkenal baik per 

mainannja,   
  

2 :   kan, di Semarang. 

  

  

   
   

      

   
    Dam .. 2 EP AK 

— Willie, saja akan mengedjar 
orang jang menembak kita. Dan 
engkau kembali sadja ke hotel 
dan menunggu disana. 

  

   

  Meaanwue
, INSIDE THE HOTEL. 

Y THAT TRIGSER- HAPPY 
1 FOOL LEG. SPOILING 

EVERYTHING WHEN WE 

|. NIGHT. BE INCHES AWAY | 
JA FROM A HALE-AILLION £ 

Si ? DOLLARSI       

( KE HespING FOR THS Yak 
» OLP PESERT GUSEN MNE/ 4   

Sementara itu didalam. hotel... 

-—— Trigger jang pandai meno- 

long Roy dan si bodoh Legs..... 
selalu merusak segala rentjana2 
kita, bila kita hampir ' menda 

| pat kekajaan. sedjumlah  sete 
ngah djuta dollar”, menggrun 
del Profesor. 

Dirampok 
Suatu Penggedoran Jang Berani Dalam Kota 

Djak 
Komandan Grombolan Mat Item Ditembak Mati : 

” PERAMPOKAN BESAR jang menimbulkan 
27.000.— telah terdjadi Minggu malam kira2 djam 
Pang Wong Nic, Kebon Torong 46 Djakarta Kota, jang k 
oleh 4 pendjahat bersendjata pistol. Menurut keterangan wanita 
Tiongoha jang mengalami peram pokan itu, tiga pendjahat itu ter- 

|dixi dari orang2 Indonesia dan satu lagi “dikenal sebagai seorang 

arta 

Hera sesudah berhasil memasuki 
t ji, mengatjungkan sendjata pis- 

| toinja serta mengantjam akan me nembak mati semua keluarga ru- 
mah apabila ada jang berani mem beri laporan atau berteriak. 

sung kira-kira- 10 menit itu, ber 
achir. dengan tertangkapnja ke-4. 
komplotan pendjahat, dan selan 
djutnja disita sendjata2 mereka. 
Mereka adalah M., AH., B., dan 
S. Dipihak polisi tidak terdapat 
korban. 5 : 

Penahanan2 oleh polisi. 
Oleh polisi Djakarta Raya tadi 

malam telah ditangkap 3 orang 
jang dituduh telah melakukan pen 
tjurian kabel2 listrik dari biro 
teknik ,,De Siere” dikota Djakar 
ta. 

Selandjutnja polisi telah mena 
han seorang lainnja jang dituduh 
pada bulan jang lalu melakukan 
pentjurian 200 kg besi-beton mi 
lik negara didesa Grogol. 

Seterusnja diwartakan  djuga, 
'bahwa sesudah beberapa - waktu 
berselang dapat menembak mati 
kepala gerombolan Mat Item, ma 
ka pada tg. 28-2 tengah malam, 
kembali suatu patroli dari batal 
jon ,,Kala Hitam” dapat menem 
bak mati Tjubling bin Kuning, 
jang sesudah ' diperiksa ternjata 
mendjadi kaki-tangan utama dari 
gerombolan Mat Item dan pula 
mendjabat sebagai. ,,komandan” 
gerombolan tsb. 

Dia ditembak mati dalam sua 
tu tempat persembunjiannja dide 
sa Pondok. Katjang, Tjileduk, 
Kebajoran Lama, sebelum sempat 
memberi perlawanan. Dari dia, 
pasukan: .,Kala Hitam” jang me 
lakukan  penggerebegan, membe 
slah sendjata2 api berikut berpu 
luh2 peluru. ' Majat si Tiubling 
kemudian diangkut kerumah sakit 
Tangerang. Seperti diketahui, ke 
pala gerombolan Hadji Mat Item 
djuga tamat riwajat hidupnja oleh 
peluru2 bataljon ,,Kala Hitam” se 
telah dilakukan pengedjaran seru 
jang memakan ' waktu berdjam- 
djam. 5 en 

  

    

  
TAWARAN JANG 

AUTOPED besar ketjil 

Djangan lupa liatlah 

"BAIK UNTUK 
BULAN BARU: 

LYSTAV POLOS — BEMBERG KEMBANG 
FUJI KOTAK2 — WAFEL KEMBANG 
FRANCE KANTSTOF — E 
KOMFOOR minjak tanak 1 & 2 pit. 

THERMOS matjam2 —  VELDBED USA 

    
VOILE KEMBANG 

Banpompa 

djuga keta punya # 
  

    

  

  
Afa. C HARGA MURAH 

            

En Ba “5 

bersama ini dibatalkan.— 

PENGUMUMAN 
PERKEB NAN BALONG bersama ini mengumumkan bahwa 
mulai hari Senen tgl. 9 Maret 1953 semua pendjualan 
kelapa dihentikan sampai ada ketentuan lebih landjut 
dari Direksi P. P. N. Djakarta. 
Pertemuan jang akan diselenggarakan nanti pada tel. 12 

  

ADMINISTRATUR. : 

DE LUKE 
ALL WEATHER     

Jang dibuat istimewa dari bahan2 jang ter- 
pilih seteliti-telitinja dan terudji, itulah 
GOODYEAR ,,DE LUXE ALL-WEAT- 
HER”, ban jang kenama'in sedunia dalam 
hal keselamatan pengendarain, 

Lee Vbanjak orang berkendaraan dengan memakai 
ban Goodyear daripada lain merek 

  

Unttk SEMARANG: 
TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, 
TOKO SELECTA, TOKO KAUW dan 
semua IMPORTIR2 AUTOMOBIEL. 
Selandjutnja agen2 diseluruh Indonesia.   
    2B GY-5202 

Akan DIDJUAIX(overcompl): 
2) CHEVROLET Sedan De Luxe, 

mod, paling belakang (“52/53), d. sunvisor, extra-plastic bekl. 
dsb., baru (belum ingereden), warna ivory-black, inducement. 

) DODGE Sedan Kingsway De Luxe ”52 
compl. d. radio (PYE),  Sunvisor, vensterkapjes, foglights, 
spot-light, dsb. bekl. kulit, keadaan masih baru, « warna 
abu-abu (sand-grey) sangat menarik, inducement. 

Langsung d. j. punja (zonder: perantaraan). 
ALAMAT 

»ART FOUNDATION” Dea dan Ha 

  

    

  

  

Dengan TJERITERA : 

Harga tempat: 
Kartjis dapat dibeli : 

MONIE, Tiandi. BOMBAY 
PAVILLON: Bodjong.   

    

Kundjungilah Tonil Amal 

Gi | D R : : isk ds VToOom 
. (Impian Si Ciska) 

Diselenggarakan oleh THE SEMARANG FOLLIES 
di Gedung Sin You Sze (Stadion) Ea 

Pada nanti tgl.&dan 7 MARET 1953, Dimulai djam 7 sore 

Rp: 10.— dan Rp. 7.50 

Boekhandel LIONG, Purwodinatan. R.S. ST: ELISABETH, Tjandi. 
R.S. TIONG HOA I WAN, Stadion. Maison HOOGVELT. Bodjong. 
STADSTUIN, Duwet. KONG HIEN, Bodjong..SOCIETEIT HAR- 

STORES,. Bodjong 39. HOTEL du 

    

  

UDJIAN RESMI 
Steno & Mengetik 
besok tgl. 29 Maret 1953 di Solo 
Diselenggarakan oleh Persatuan 
Guru Stenografie & Typen. diba- 
wah pengawasan Djawatan P.P. & | 
K. Kota Besar Surakarta. 

Wang udjian untuk : 
4 : 

Stenoatau Typen tingkat A Rp. 25,- 
” ». ” tam B » 355 

Pendaftaran (disertai wang udjian) 
sampai ag 15-Maret. 1953 pada: 
Sekr. P.G.S.T., Beskalan 173 Solo   
      

  

Djangan Putus Pengharapan 
  

Mengundjungilah kepada: 

A. Wahid Astroloog 
Njang sudah. sepuluh tahun berprak- 
tek di Indonesia. Hal bisa MENE- 
RANGKAN soal Penghidupan, Per- 
tjintaan, Perkawinan, Kesehatan dsb. 

Consult Rp. 10.— 

GRAND HOTEL 
Plampitan 39, — Semarang. 

Pagi, djam 9—12 
Sore, djam H9 

! Gregory PECK-Susan HAYWARD 

11 
.... 

ORION 44.45-70.15 (07th) 
  

Ava GARDNER (TECHNICOLOR) 
nThe Snows of Kilimanjaro" 

  

  

Pertjintaan jg. dahsjat bagaikan ban- 
djir saldju. Pengalaman jang gempar 
dlm. hati gadis jang tjinta. 
  

“Ini malam pengh. 5.-7.-9.- 
Robert Douglas— Helen Westcott 

.Homicide" 
  

  nga 

LOTERIJ UANG Rp. 16—: 14 
Rp: 9:—5Y4 Rp. 5, Trekkl. & 
porto VRIJ. BUAH DADA LEM 
BEK? ? BUSTERIN dapat lekas 
bikin seger, kentjeng dan montok 
Rp20.- 4 ds. Rp 76.-. SCHOON. 
HEIDZALF Rp. 10.— POEDER 
Rp. 10.—. VITANOL EXTRA 
KERAS Rp. 60.-— untuk laki2 
ada umur atau jang sangat lem- 
bek. VITANOL tangg. dapat ka- 
sih tenaga baru, tidak bukti uang 
kembali A Rp. 20.- 4 ds. Rp. 76.- 
RIGASTA untuk laki2 tahan la- 
ma (nikmat) Rp. 20-— SORGA 
ISTRI PILL. untuk pramp. tang- 
gung memuaskan 2 fihak Rp. 20 
4 ds. Rp 76— Porto Rp. 2.— 
Prijsc. gratis. 

THIO GIOK GIEM 

  

MET Mana   Gang Tengah 22 — Semarang. 
  

  
Ini Malam d.m. b. 

Metropole — 5-7-9.- 13th.) 
Anna May Wong- Noel Madison 

.Bombs Over Burma" 
EXTRA :. LAUREL — HARDY 

Djagalan 7.-9.- (seg. um.) 
Film Documentair jg. berharga 
& ttg. Tiongkok Nasionalist : 

»HAI HIAP FUNG YEN” 
(Serba Serbi ttg. TAIWAN) 

  

  

Akan datang : 
ANN SHERIDAN JACK OAKIE — 

MARTHA RAYE 

»Navy Blues" 
The Miracle Maritime Musical!   

bertjetakan Sing, Na, SBA/ILI/A/T18 

Obat Batuk Caterine Siroop 
Ini obat jang paling baek buat sembuhkan penjakit batuk seperti: 
Bronchitis, sakit batuk panas dan dingin, sakit ieher, suara serak, 
asthma dan sakit tenggorokan d.L!. 

Harga per botol Rp. Hr 

  

Pusat pendjual: Terbikin oleh: 

      

            

      

  

Toko obat II 
NGO HOK TONG SENLO C0 
Gang Pinggir 1 Semarang. HONGKONG 

Telp. 1658. 

— Na 

— CITY CONCERN CINEMAS S—— 

LUX Ini malam d. m.d. (u. 13 th) 
AA 7 banya Tony-Curtis—Jan Sterling -—-Mona Freeman 

»SFLESH And FURY” 
A Champion's fury in his fisis! A naked lenging in hisiheart.... 
and two kinds of women waiting for his hungry arms! 
Djago tindju mempersembahkan dirinja.—Diiringi oleh gadis2 ju. 
bermaksud mengikat dirinja! — Heibat dan Gempar! i P, 
  

Ini malam d.m.b: di LUX lebih dulu dipertundjukan Alor. 
naal tentang BINTJANA ALAM (Stormramp) di Negeri Blanda ! 

GRAND Ini malam penghabisan (8.13 th) 
5 — 759. — BUD ABBOTT & LOU C9OSTELLO. 

“Meet The Invisible Man" 
Kotjak! — Lutju! — Gempar! 
Tanggung ketawa terus. ketawa ! 

Besok malam premiere Joan Greenwood — Bourvil 

MR. PEEK-A-BOO" 
(Hesa Funny! — She's a Honey And they're in love with 

other people's money!  KOTJAK dan LUTJU! 

  

  

  

INDRA Ini malam premiere (tu. 17 th) 
5.19. — Charles Laughton-Boris Karloff Saily Forrest 

,The STRANGE DOOR" 
Robert Louis Stevenson's masterpiece of Terror. Dalam rumah Saitan 
dengan pintu tertutup. adalah 6 manusia tertahan dalam siksaan ! 

penuh sensatie jang menggemparkan ! 

ROYAL 
Oo 

  

Ini malam premiere (u. 17 tahun) 
Richard Trawis — Sheila Ryan and the 

great MR. MOTO. . 

"MASK OF THE DRAGON" 
A Manhunt that began in Korea and ended in crime ! 

Heibat — Gempar ! 
  

ROXY Ini malam premiere (u. 13 umur) 
To 9, — Chiao”Fung Yin — Chie Fun 

'CHIEH TA HWAN ESI 
"Film Tiongkok baru dengan Songs jg. merdu. Berbah. Kuno Yif. 

D DEBRA PAGET — MICHAFL RENNIE 
na dalam VICTOR HUGO'S | 

ag Du 1 | an pLES MISERABLES” 
Phone: 2453 

S0L 0 

      

Diputar mulai tg. 3 s/d 7 Maret 1953 
Belum pernah dipertundjukkan dilain 

Theatre di Solo 

      

Film produksi 2019: Century Fox jg sangat mengharu- | 
kan dam'realistist, terdjadi semasa Revolusi Perantjis | 

  

an 

 


