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| diadakan 
penghapusan 
seal2 seperti 

Tetapi ditambahkannja bahwa 
An Serikat tidak akan ter 
maba an Nag piagam, sebe 
lum lebih dahulu mempeladjari 
masak2 konsekwensinja. Wiley 
berpendapat bahwa agaknja akan 
lebih mudah mendapatkan soko 
ngan fihak kongres 
PBB, bila anggota?-nja menuruti resolusi embargo terhadap pengi 
riman barang? ke RRT. Nana 

. masih ada suatu galon bensin jet 
"ag Sa De dikirim ke RRT, 
maka kata-kata jang diutjapkan 
dengan maksud baik itu akan di 
anggap sebagai tjomelan sadja. 
Sykar untuk minta rakjat Ameri 
ka membantu PBB selama masih 
djuga ada peradangan jang dila 
kukan dengan tam , djustru de 
ngan mereka jang membunuh pe 
muda2 kita, anak2 kaum ibu Ing 
gris, Perantjis, Korea Selatan dan bangsa2 lain jang kini turut me 
ngambil bagian dalam pertempu 
ran”, demikian senator Wiley. 

Fleet Tetap 
Optimistis 

Djenderal James Wan Fleet hari 5 
Selasa ' mengatakan di Washington, 
bahwa ia tidak mungkin akan me- 
njetudjui 
kan2 Amerika Serikat di Korea hi- 
sa “kalah. Sesudah didjiamu makan 
siang di Gedung Putih dan mene- 
rima sebuah medali baru atas dja- 
sa2nja “dari presiden Ersenhower, | 
Van Fleet ditanja. oleh para warta-- 
wan apakah tentara ke-8 sanggup 
“melakukan ofensif di Korea untuk 
menembus djalan buntu. »Saja pas- 
ti tidak “akan membenarkan bahwa 

lara Amerika Serikat tidak pernah 
dikalahkan “dan tidak akan kalah”, ' 
demikian  katanja. Hanja  ketera-: 
ngan itulah ig dapat diberikan oleh 
Van Fleet dimuka umum: Hari Re- 
bo djenderal. Van Fleet akan meri 
beri keterangan dimuka panityu2 | 
kongres: : 

  

IRUKOTA KOREA SELATAN | 
PINDAH LAGI KE SEOUL. 
Sebagai langkah pertama kembali | 

nja pemerintah Korea - Selatan ke: 
Seoul, selama 3 hari belakangan He 
semua pembesar penerangan telah | 
bertolak dari Pusan ke Seoul, ibuks 
ta jang lama. 
Semua departeman diharapkan su 

dah akan berada “di Seoul pada 
achir bulan ini. : 

Saling Mentjurigai 

“Harga etjeran 60 sen per k 

   
    

      

      

  

terhadap | 

    

  

     
   

     

sebut 

kesehatan P.M. Stalin masih teta 

, ar 0,30. untu 

      

Otak Berdara 

Harapan Dapat 

'OLEH WARTAWAN UP 
Moskou, 'bahwa' pemer 
babkan karena 

  

karena 
terganggunja beberapa bagian 

  

kemampuan “untuk berbitjara. 
ngatakan Pakwa »sakitnja PM 
pengunduran dirinja 
jat Sovjet” : 

Sentral Komite dan Dewan Men 
teri 'menjatakan 

'menundjukkan persatuan jang sc 
besar2nja dan eratnja semangat ser 

bekerdja se-erat2nfa dengan Sentra 

rintah Sovjet Uni". 

pat kediamannja di Moskou. 

tersebut diatas, ditanda tangani oleh 
Sentral Komite Partai Komunis dan 
Dewan Menteri, dan” mengatakan 
bahwa keadaan P.M. Stalin adalah 
smengchawatirkan”, 
Warta-kesehatan mengatakan bah- 

wa tindakan? jang diperlukan un- 
tuk memadjukan penarikan napas 
jang terganggu dan beredarnja da- 

    

   

    

                      

   

   

     

pernjataan bahwa pasu- $ S 

rah tidak membawa perubahan? da: tentara ke-8 dapat dikalahkan. Ten-tj Ba TB : ” 
Selandjutnia “Wwarta-kesehatan 16 

menjatakan bahwa .. 
hari Rebo targgat 4 Maret. kea 

membehajakan”. 
Seterusnjf diumumkan pula ba 

wa pengobafan dari P.M. Stalin : 
dalam pengawasan dari Pemerin 
Sovjet dan Sentral Komite Parta: 
Komunis. Djuga “akan disiarkan 
bulletin2 mengenai keadaan keso- 
hatan P.M. Stalin jang” meagchawa- 
tirkan itu. ' 

& Hal jang tak terduga2. 

Sebagaimana diketahui Duta” Re 
sar India. K. Menon, pada “gl. 18 
Pebruari telah mengadakan perte 
muan dengan Stalin, begitu diuga 
Dr. Safudin Kichlew, Ketua Kei 

Antara Hamengkubuwono 
Dan Hamid IN” 

Landjutan Pemeriksaan Perkara Hamid 

kara Sultan 

dengar keterangannja 
Angkatan Perang Djenider 
Kementerian Per 
nuari 1950 n 
Kepala Staf | 
Pertahanan dalam £ , 

Hamengku Bawa Ma N pa 
dikwa Sultan Hamid H  sedi: 

bangku sekolah Lagere School 

Ma Mr. Alibu diardjo 
masing2 mendjabat seba gai 

RIS. Dalam keterangan 
njatakan, bahwa ja telah 

mereka berdua masing2 duduk didalam 
di Jogja dan sesudah itu di Nederland, 

dilandjutkan dengan sidang pemeriksaan per. Hamid oleh Mahkamah Agung. 5 d ja saksi2 Sultan Hamengku Buwono IX, Kepala Staf 

Dalam sidang hari itu di.” 

g al Major Simatupang dan Sekretaris Djenderz) 
Dja- 

“Kementerian 
saksi Sultan 
mengenal ter. 

jang pada permulaan 
Menteri Pertahanan, 

Djenderal 

ketika mereka berdua djadi peladjar sekolah tinggi. 

  

Mesdjid Di | 
London 

Menjambung. “ berita » Antara” 
London tentang maksud kalangan 
Islam di London hendak “ mendiri 
kan sebuah “mesdjid disana, Renter 
lebih: djauh  merigabarkan, “ bahwa 
hari Selasa dengan bertempat dige: 
dung Pusat 
London, . para duta besar  negara2 
Islam disana telah mengadakan ra- 
pat untuk memperkatakan  rentjana 
itu. Rapat ini dipimpin oleh Dr. 
Subandrio, ketua Perhimpunan Dje- | 
maah Muslimin ditanah Inggris. 

Seorang djurubitjara kedutaan In- 
donsia di London, mengatakan, bin 
missi diplomatik dari negara2 Islam 
ig ada ditanah Inggris akan mera 
berikan sumbangan kepada fonds 
pembikinan mesdjid tsb. i 

Negeri2 ig mengirimkan wakilnja 
k erepat tsb. ialah Indonesia, Pakis-. 
tan, Irak, Jaran, Saudi Arabia, Me 
sir, Jordan, Siria dan Libanon. De- 
mikian Reuter dari London, 

BLOK A-A AKAN BERSI- ' 
DANG. i 

Menurut rentjana, para delegasi. 
dari negara2 blok Asia/Arab di PBB | 
akan bersidang pada hari Rabu ini: 
untuk « membitjarakan siasat “jang: 
akan mereka pakai dalam mengusa 

masalah2 Tunisia dan 

  
i 

  

  

  

#hakan, agar 2.3 
Marokko tetap mendjadi persoalan 
dalam PBB. 

Kebudajaan Islam di! 

djiawabannja, 

akan kita muat besuk — Red), 

Saksi Hamengku Buwono me- 
njatakan pula, bahwa dalam pe- 
merintahan RIS dulu, antara 'ia 
sendiri. dan terdakwa jang pada 
waktu itu mendjabat Menteri Ne- 
gara, sudah ada perasaan tjuri- 
ga-mentjurigai. g 1 

Sidang akan dilandjutkan pada 
hari Sabtu tg. 7 Maret jang akan! datang untik mendengarkan ke- 
terangan saksi Najoan, sedang 
ketiga saksi diatas itu tidak 'di- ibaruskan menghadap kembali 
pada hari itu. 13 
Pimpinan sidang jang ketiga 

hari Rabu dipegang oleh ketua 
Mahkamah Agung Mr, Wirjono, 
seperti dalam sidang? jang ter- 
dahulu. Pa 

Perhatian umum tetap besar 
dan isteri terdakwa Sultan Ha- 
Mid hadir pula. Kali ini pemasa- 
ngan alat pengeras suara dekat 
medja pers lbih. baik daripada 
dalam sidang dulu2, sehingga da- 
ri tempat tsb. sidang dapat di- 
ikuti lebih baik. Dalam membe- 
rikan djawaban2 atas pertanjaan 
hakim, saksi Sultan Hamengku 
Buwono IX dan Mr. Alibudiardjo 
sering menjatakan, banjak jang 
tidak ingat lagi mengenai kedja- 
dian2 dalam permulaan “tahi 
1950 itu, sehingga djalannja  ta- 
nja djawab agak kurang lantjar 
Sebaliknja saksi. Djenderal Major 
Simatupang sangat tegas dalam 

(Verslag lengkap 

, 

|. Sangat Tipis 

kan lampu Inja kaki dan tangan kanan PM 

untuk memi mpin Partai h 

kepertjajaannja ' 
bahwa partai dan rakjat kita akan 

ta kewaspadaan dalam mehtjiptakan 
Komunisme di negara kita dengan 

| Komite partai Komunis dan Peme- 

Stalin mendapat serangan penjakit P.M 
tsb. pada hari Senen pagi2 di 'tem- 

Pengumuman Pemerintah Soviet 

h—B 

Se 1-0 

   Henry: s 

  

   umkan tentang jatuh saldinja PM Stalin 
pengeluaran darah dalam kepala MSi 

      

penting « 

  

Se landjutnja 

|te Perdamaian India. Kedua?nja - menerangkan kepada para 
wan, bahwa P.M. Stalian kelihatan 
baik kesehatannja. ! 

-|. Duta Besar: Argentina jang pada 
-| tgl. 8 Pebr. djuga telah mengadakan 

pertemuan dengan Stalin, menegas- 
kan pendapatnja, bahwa pada wak 

I|tu itu P.M. Stalin memberikan ke 
san, bahwa kesehatannja tiada ku 
rang Suatu apapun djuga. 

Stalin - telah memperlihat- 
kan dirinja dimuka umum jang ter 
achir pada tgl, 12 Djanuari, pada 
waktu “dia mengundjungi ,.Tolstoy 
Theater” untuk mendengarkan kon 
ser. jang diadakan oleh seniman? 
Polandia. say 

Rakjat Rusia berduka tji- 
ta. 

Orang2 di Moskou kaget sekali 
dengan adanja berita sakitnja P.M. 
Stalin. Mereka tidak dapat pertjaja, 
bahwa pemimpin mereka sakitnja 
|amat mengachawatirkan, oleh ka 
rena baru beberapa -hari jl. mere 

|ka mendengar keterangan K. Me 
(non, bhw Stalin baik kesehatan- 

| nja. Nan 
| Sesudah mendengar pengumuman 

| melalui radio, mereka berkerumun 
('diluar kantor2 surat kabar, dan ba 
| njak orang mengeluarkan 'air mata 
| nja pada waktu membatja pengumu 
| man pemerintah. 5 

Mereka diam tidak berkata? dan 
sesudah membatja pengumuman per 
| gi dengan' kepala tertunduk dan. ha 
'ti jang berat. 
| 
! 

  

Siapa akan gantikan Sta- 
Iin?. 

Semua kalangan di London ber 
pendapat, bahwa djika Stalin - me 
ninggal akan- membawa akibat be 
sar bagi dunia. Suatu soal adalah 
siapa jang akan menggantikannja,- 
Oleh "karena kalangan jang berkuasa 
beranggapan, bhw Stalin tak mung 
kin akan sembuh kembali. Sehingga 
kini orang menduga. bahwa Malen 
kov akan menggantikan Stalin. Te 
tapi disamping itu sumber Inggeris 
Gi Moskou melihat tanda2, bahwa 
Molotov dan Beria djuga mungkin 
mendjadi pengganti Stalin.- Apakah 
Stalin meninggaikan testament poli 
tik dan menentukan salah-satu dari 
3 orang tadi sebagai penggantinya, 
adalah suatu pertanjaan. 

Washington dan New 
York gempar. 

Berita tentang sakitnja Stalin te- 
lah menggemparkan” Washington. 
Tetapi para pembesar “Amerika ber- 
sikap sangat hati2 dengan komen: 
rarnja. Kalangan2 jang. berkuasa di 
Washington “pertama-tama berpen- 
dapat, bahwa. di Sovjet: Uni “akan 
terdjadi perebutan kekuasaan antara 
pemimpin2 Soviet djika Stalin me- 
ninggal dunia. Djuga New York de- 
lam kegemparan setelah menerimu 
besita itu. Beberapa orang jang ber- 
uda di" djalan raja (tidak barjak 
orang. karena turun hudjan) “atas 
pertanjaan mendjawab,- bahwa hal 

Liu berarti berachirnja perang Ko: 
rea. Dalam pada itu seorang dokter 
specialist penjalit djantung jang ke- 
namaan di Wina, Prof. Paul Greur- 
is, hari Rebo menerangkan hahwa 
bulletin tentang sakitnja Stalin jang 
disiarkan oleh radio Moskou ada 
lah bulletin tentang seorang. jang 
hampir. meninggal. Mungkin dalam: 
waktu beberapa djam lagi, demikian 
specialist tersebut. 

Keterangan Eisenhower. 
Hari Rebo presiden Eisenhower 

menerangkan. bahwa pada saat se- 
perti dewasa ini, ' dalam masa sc 
genap rakjat Rusia sedang turut me- 
rasakan penderitaan Stalin itu, fi- 
kiran rakjat Amerika tertudju pula 
kepada rakjat Rusia. ,,Kita semua- 
nja adalah putera2 dari Jang Maha 
Esa, tak perduli akan kebangsaan, 

   

dan dimana djuga kita tinggal,” de- 
mikian presiden. Ditambahkannja, 
bahwa sebagaimana halnja dengan 
fakjat2 lainnja didunia ini djuga 
rakjat Rusia menghendaki perda- 
maian. Dengan tidak mengindah: 
kan pemerintahan apa jang menga- 
sai Rusia, kita rakjat Amerika tetap 
berdoa kepada Jang Maha Eea un- 
tuk keselamatan rakjat negara jang 
sangat besar. itu”. 

Politik akan 
berobah. 

Dalam. pada itu  djurubitjara 
Partai Komunis Djepang hari Re- 
bo terangkan, bhw politik Sovjet 
Uni tak akan berobah, sekalipun 
andaikata Stalin meninggal dunia. 
Didjelaskannja, bahwa negeri2 
blok Amerika dalam pada itu 
akan mempergiat propaganda anti 
Sovjet. Sekdjen.. Partai Konserva- 
Sf-Progressif, Ichiro berpendapat, 
bahwa sekalipun andai-kata Stalin 
meninggal dunia, pemerintah Ko- 
munis di Sovjet Uni tak akan run 
tuh, karena pemerintah tsb. ber- 
diri dengan kokohnja. 

Sovjet tak 

KALANGAN2 politik di Turki 

dengan gelisah memperhatikan ke- 

djadian2 di Iran achir2ini. Kecha- 

watiran di Turki ini diperbesar -ka- 

rena tak ada seorangpun dapat me 
ngetahui sungguh2, apa jg terdjadi 

|dinegeri tetangga Turki ini, 

    

warta) 

  

    edisi 
'DENGAN BERITA? 

mona 

| SORE 
TERACHIR 

  

  

  

  

  

   

tan Hamid diperiksa kemaren oleh 
Sultan Hamengku Buwono (dengan 
terangannja. Agak kebelakang 

   

      

   

  

Lagi gambar, waktu pemeriksaan Hamid. 

      

   
     

   
    

    

   

    

    

   
   

  

        

   
       

       
    

       

  

     
   

  

    

          

   

Gambar ini-ialah waktu Sul- 
Mahkamah Agung. Tampak saksi 
katja mata) sedang memberikan ke: 

tampak sebelah kiri terdakwa Sultan 
Hamid. - : Ea 

Intan 

  

kira2 39 sampai 40 
7.000 orang, 

harinja tenang. 

Iran, Mohammad Mossadeg, 
orang Amerika di Teheran 
dan untuk sementara tinggal 
paikan kepada duta besar 

mentjegah serangan,   Sangat 
|. Dibatasi 
Djumlah Orang Asing J &. 

|. Masuk, Ke Indonesia 
| sTahun Ini 
! 

| KEPALA Djawatan Ihnigrasi 
: Pusat, J. Adiwinata, dalam sua- 
itu perfjakapan “dengan ,,Antara” 
menerangkan a.L., bahwa djunlah 
orang2 asing jang akan masuk 
ke Indonesia, dalam tahun ini 
akan sangat dibatasi,  dibanding- 
kan dengan tahun2 jang telah lam 
pau. Djika dalam tahun2 jang 
lalu masuknja orang2 asing ke 
Indonesia tertjatat antara 12 sam 
pai 20.000 banjaknja, maka da- 
Iam tahun ini djamlah tersebut 
akan diperketjil hingga 8:009 
orang. Pembatasan ini, demikian 
diterangkannja, tidaklah akan ber- 
iaku terhadap orang asing dari 
sesuatu negeri sadja, akan tetapi 
berlaku untuk seluruh orang asing 
jang Ingin masuk ke Indonesia 
dan terhadap mereka ini - djuga 
akan berlaku peraturan2 imisra- 
si jang sama dengan tidak meman 
dang apakah ia bangsa Belanda, 
Amerika atau Tionghoa. 

Atas pertaniaan dari bangsa atau 
negeri manakah jang banjak masuk 
ke' Indonesia, Ke Diawatan 
Imigrasi Pusat menjatakan, bahwa 
dari orang2 asing jang masuk ke 
Indonesia jang paling baniak. ada: 
lah dari negeri Belanda dan Tiong- 
kok, dan ini adalah sudah meruna- 
kan suatu hal jang tradisienii”. 
Akan tetapi kendatipun demikian, 

Ira 

  

terhadap mereka ini tidaklah akan 
diberikan ..keionggaran2” dani sx 
perti telah. dinjatakan diatas “djum- 
lah masuknja orang2 asing itu akan 
dibatasi dan akan dikenakan per- 
aturan2 imigrasi jang sama. Demi- 
kian J. “Adiwinata. 

Sekitar ,Screenings-Com- 
Inissid” 

. 

Atas “pertanjaan sekitar Lscrec: 
nings-commissie'” jang dibentuk bo- 
berapa waktu jang lalu dan jang ber 
tugas antara lainnja menjelidiki ke- 

mungkinan2 pemulangan orang2 
Belanda bekas KL dan Knil, J. Ati- 
winata sebagai salah seorang ang- 

"Kan bahwa komisi sekarang ini te- 
tap mendjalankan apa jang ditugas- 
kannja. 

Dalam hubungan ini dibantahnja 
pendapat sementara kalangan jang 
menjatakan, bahwa adanja komisi 
screening ini hanjalah memberlam: 
bat. pemulangan orang2 Belanda 
bekas KL dan Knil dari Indonesia. 

Diterangkannja selandjutnja, bah- 
wa pemulangan 
dan Knil dari Indonesia tidak'ah hs- 
nja didasarkan bahwa mercka itu 

jadalah djusteru bekas KL atau 
Knil, akan tetapi didasarkan 

pekerdiaan jang mereka Jakukan di 
Indonesia ini dapat atau tidak di 
djalankan oleh bangsa   
Kalangan2 tadi chawatir, 

dunia luar dalam waktu 'ja.d: jg 
sudah dekat ini akan dihadapi sua- | bukan reaksi 

Yankee, Go I 
Orang2 Amerika Di Teheran 

Dilarang Keluar Rumah 
.. TENTANG DEMONSTRASI2 jang dilakukan 1 pengikut2 Partai Tudeh di Teheran pada hari Selasa, lebih ag Aa bahwa djumlah orang jang ditangkap berkenaan dengan peristiwa ini ada antara 120 dan 200 orang, 

dirumah sadja. 
Amerika Serikat, - Loy Henderson, 

terutama sekali ditudjukan kepada anggota2 staf diplomatik. Utk. 
kantor prog ram 

bekas orang? KLj 

Indonesia berikan keterangan2. 

   
3 

/ome! 

sedangkan jang mendapat luka2 orang. Demonstrasi2 itu dilakukan oleh kira2 jang kemudian dapat dibubarkan tanpa memperguna- kan sendjata-api oleh pasukan2 k 
Sementara ita United Press 

berkenaan dengan kerusuhan2 dii bu-kota Iran ita, perdana menteri 
telah memperingatkan kepada semua 

Supaja djangan berada didjalan-djalan 
Peringatan ini disam- 

camanan, Keadaan pada petang 
mengabarkan, bahwa 

dan 

»Pasal 4” ditutup. 

Seperti diketahui, demonstrasi? 
tu bersifat anti-Amerika. Semen- 
ara itu dikabarkan dari Washing: | 
2, bahwa “presiden Eisenhower 

2 ta u dan se- 
p “diberitahu tentang segala: 

perkembangan disana. Berita te- 
tachir jang disiarkan oleh Radio 
Teheran menjatakan. bahwa selu- 
ruh ibu-kota Iran kini dalam ke- 
adaan' tenang dan tenteram. Di- 
katakan. bahwa sidang parlemen 
jang menurut rentjana akan dia- 
Gakan pada hari Selasa itu terpak- 
sa ditunda karena tidak memenu- 
hi guotumnja, akan tetapi anggo- 
ta Front Nasional sepandjang ha- 
ri itu terus mengadakan pertemu- 
an sendiri untuk membitjarakan 
keadaan. Selandjutnja radio ter- 
sebut mengulangi lagi pesan per- 
Gana menteri Mossadeg kepada | 
rakjat jang berisi pernjataan te- 
rima kasih atas bantuan rakjat 
Iran kepada pemerintahnja dan an 

      

    

  

  

   

djuran, supaja mereka kembali 
kepada kehidupan jang normal, 
agar segala soal jang dihadapi 
dapat diselesaikan dalam 
an tenang. 

keada- 

. »Yankee go home”, 
Dalam demonstrasi: jang. hari 

Senen jl. terdjadi. di Teheran, me 
nurut wartawan UP Mazandi 
.Orang2 Komunis” telah melem- 
pari.batu ke jecp2. kepunjaan 
orang? Amerika, sambil berte- 
riak: ,,Yankee, Go Home!” . Ke- 
mudian diperoleh keterangan dari 
pihak pembesar, bahwa djuga “3 
buah mobil kepunjaan kedutaan- 
besar Amerika dilempari batu. 

Pemilihan 
Di RRT 

Menjambung berita ttg. undang? 
pemilihan di RRT jg dehir2 “ini di 
umumkan Mao Ise Tung, seterusnja 
dapat disebut disini rjara pemilihan 
wakil dalam Kongres Rakjat Sel- 
ruh. Tiongkok: Y Wakil bagi tia" 
800.009 orang dalam propinsi2 Adi 
luar kota2), I wakil bagi tiap 109. 
000 “penduduk kota2, 150 wakil g0- 
longan minoriter, 60 wakil dari ang 
katan ' perang dan 30 orang dari 

  

  
(ri dibawah 

orang2 Tionghoa diseberang lautan. 
Wukil2 dalam Kongres propinsi 
akan dipilih oleh  wakii? dalam 

gota dari pada komisi tadi, menjata- Kongres kabupaten dst. Bagi kota? ig langsung berdiri dibawah penga- 
wasan distrik, ig tak langsung berdi 

distrik dan beberapa dae 
rah industri berlaku peraturan? istis 
mewa, 

  

sendiri. Diadi dalam arti kata, apa- 
kah tenaga mereka itu dibutuhkan 
atau tidak. Demikian J. Adiwinata. 

Atas pertanjaan lainnja, apakah 
selama ini sudah pernah ada orang2 
bekas KL dan. Knil jang dipulang- 
kan kembali JI. Adiwinata mercgas- 

padi “kan, bahwa selama ini memang ada pertimbangan2 lainnia, jaitu apakah dari mereka jang dikirimkan pu- 
lang ke negerinja. Berapa banjaknja, 
J. Adiwinata tidak bersedia mem- 

« 

Turki Chawatirkan Akibat? Krisis Iran |" 
kalau? i han di Iran tadi dan mereka berta- 

njakan diri “apakah  kedjadian2 ini 
pertama dari pihak tu fait accompli, ig. mungkin dapat ' Sovjet, terhadap Pakt Balkan jg ter- menimbulkan  kegontjangan ' dalam 

keseimbangan di Timur Tengah. 
Beberapa orang mengira bahwa 

Sovjet berdiri dibelakang ' kegadu- | 

tiapai beberapa hari jl. ini. 
Kalangan resmi Irag di Baghdad 

dengan teliti mengikuti kedjadian2 
di Iran, negeri tetangganja, Penda- 

| Sarang Grombolan Di Gn. Pulosari Di- 

Ex Bn 426 ini 

sean: | 

  

/ 

hudjani Peluru C2, — 17 Orang Tiwas 
An (Oleh: wartawan kita) 

DALAM MENGHADAPI konsentrasi grombolan jang bela- kangan ini disinjalir didaerah selatan Pekalongan, fihak jang berwa- Gjib kini telah mengambil tindakan2 jang tak kepalang tanggung. 
Sebagaimana dikabarkan, grombolan tersebut diduga adalah sisa2 | “dari Ex Bataljon 426, jang setelah dapat dipukul mundur serta me 
larikan diri menggabung dengan Tentara Islam Indonesia divisi II 
didaerah Brebes, kini rupanja sudah rindu kampung halamannja 
lagi, hendak kembali kedaerah Surakarta-Klaten. Seperti diketahui, 
anggauta2 Ex Bataljon 426 tersebut kebanjakan berasal dari Solo- 
Klaten. Kerinduan mereka akan daerah asal mereka ini terutama 
terasa, setelah mereka mengalami gempuran jang hebat oleh pasu 
kan TNI ,Banteng Raiders” di Tjipelem beberapa bulan jl. dima 
na ada 150 anggauta dari ,,keur-corps” TII dihantjurkan. 

Pun kebanjakan bekas anggauta Sa 
merasa ' tak dapat 

memperoleh backing rakjat Brebes 

"Krindjing dan Kali Bi 

  

  

    

  

rah Mama 

Menganijam ! 
SJ Fi 

   DARI beberapa kalangan 
ni sedang sibuk mengatur persiapan? 

  

    

    untuk ' menghadapi ' kemungkinan? 
akan terdjadiaja pelet G, Me- 
rapi, ,,Antara” memperoleh katera- 
ngan, bahwa hingga kini bekim dapat 
dikira2kan kearah mana  bahai: 
nimpa apabila letusan sung 
djadi. Seperti diketahui G. 
terletak  diperbatasan karesidenan 
Kedu, Solo dan Jogjakarta. Djika 

       

    

  

   

bahaja mengarah ke: 
jang dikuatirkan ter! 
ialah disekitar Kaliurane. Dj 
ngarah ke Solo jang mer 
ran sebelah Tenggara Bojol: 
kalau Kedaerah Kedu per 
mendjau, “asaran iak i 

  

    

      

  dengan sepenuhnja, karena memang 

bukan asal dari daerah tsb., beriai 
nan dengan lain2 anggauta TII js. 
bersarang disana ,,Long March” bs 
kas2 Ex Bn 426 kini diikuti oleh kl. 
600 orang dengan keluarga mereka, 
melalui Tegal Selatan (Bobotsari - 
Pulosari), terus memasuki daerah 
Pekalongan Selatan, dan  niatnia 
akan melalui daerah Magelang, di 
mana sedjak dulu sudah ditinggal 
kan pasukan sersan major - Supadi 
cs. kemudian memasuki |daerah Kla 
ten, Solo, djadi sengadja - mentjari 
djalan jang berbukit2 untuk meng 
'hindari pertempuran dengan tentara 
kita. - 

Tentara siap sedia. 

Tapi dalam menghadapi siasat fi 
hak Ex Bn 426 ini tentara pun te 
lah mengambil langkah?  seperlu 
nja, untuk mentjegah djangan sam 
pai usaha gerombolan ini berhasil. 
Selain diadakan pengedjaran dari 
daerah Brebes, pun ditempat? terten 
tu jang sudah diduga akan dilalui 

Karena 

Sabotase? 
Sekitar Terbakarnja Pesa- 

KAPTEN Charles N. Pontland, 
penerbang pesawat Comet jang 
djatuh di Karachi menjatakan se- 
belum pesawatnja berangkat, bah 
wa keadaan mesin tidak kurang 
suatu apa. Diduga bahwa dari pe- 
meriksaan pendahuluan ternjata 
bahwa tidak ada tanda2 tentang 
kerusakan dalam mesin pesawat. 
Pjuga perdjalanan dari Inggris ke 
Karachi telah ditempuh oleh pe- 
sawat Comet itu dengan tiada ke- 
sulitan. 

Sementara itu ke-11 korban 
onIm ahh technik Ingoris dan 5 
segawai. dari Canadian Pacific 

   
   

   

oleh gerombolan ini dalam long res — hari Selasa telah di 
march'-nja diadakan pendjagaan? pikan dikuburan Keristen di Kuat. Pengedjaran dan - pentjegatan AFP mengabarkan lebih 
ini diperkuat dengan adanja pengin | -, 
tian dan penembakan dari udars. Ta 
Dengan begitu, fihak grombolan tak 
diberi ketika untuk beristirahat. Ha! 
tsb. ternjata membawa effek- jang 
baik. Seperti jang kita kabarkan, ke 

ahwa direktur biro pe 
sipil Pakistan hari Se 

sasa mengundang pemerin 
tah Kanada supaja mengirimkan 
wakilnja untuk bersama-sama' me 

  

  

  

Injian gerombolan 

  : : jakukan pengusutan atas sebab2- marin, maka kelelahan dan kelapa Yja ketjelakaan pesawat. Comet 
Ne Henna Nae ta aan art Canodian Pacific Airline itu pat mengaso ini telah mengakibat Has 2 terdjadj Senen malam dilapa 
kan matinja 20. orang didaerah Se |, van CerbOng  Karaehi. “Seperti-di 'stan Pekalongan: Seierusnja menge tahui Justak: “diserahkan. dari 
hal gerakan grombolan dekat Watu don ke Sydney, sebelum men 
kumpul, lebih djauh menurut keteral Ge lankan dinas penerbangan tsb. ngan fihak resmi jang diperoleh war | 
tawan Suara Merdeka”, dapat di 
kabarkan djuga, bahwa berhubung 
adanja pendjagaan tentara kita di 
Watukumpul, grombolan lalu mehu 
dju ke Selatan, kedesa Djikang. kz 
tjamatan Bebotsari. kemudian ke 
Songowatang dan achirnia  mendu 
duki desa Djambu, kawedanan Bo 
botsari. Tentara kita jang membaris 
didesa Kepetet lalu mengadakan se 
rangan dan  terdjadilah pertempu 
ran sengit selama 1 djam lebih. De 
ngan meninggalkan majat Gorang, 
grombolan mengundurkan diri. 

Untuk mengusir gerombolan jang 
mempertahankan diri didesa Djam- 
bu tadi, maka pada hari Senen 
tanggal 2 Maret, sedari djam 07.30 
hingga 15.06: fihak tentara telah 
menghudjani sarang gerombolan ta- 
li dengan penembakan2 kanon. Da- 
lam hal ini perlu diterangkan, bah- 
wa desa tersebut sudah ditinggalkan 
oleh penduduknja sedjak datangnja 
gerombolan 'tadi. Akibat penggem- 
puran ini, gerombolan mengundur- 
kan diri ke hutan2- diatas gunung 
Polosari dengan meninggaikan 23 
Orang majat. 

Yak tjukup dengan adanja ka- 
nonade ini sadja, gerombolan jang 
kemudian menjembunjikan diri da- 
lam tjurah2 di gunung Pulosari pa- 
da hari Selasa tanggal 3 Maret te- 
rus .digempur dari udara. Sedari: 
diam 09.00 hingga 10.15 pagi 2 buak 
bomber B-25 jg. berpangkalan di fa- 
pang Kalibanteng Semarang telah 
melajang2 diatas tempat persembu- 

di Gn. Pulosari 

  

    

  

terbesar terhadap pasukan2 sgeril 
Mongsu jang letaknja sebelah tim 
pal batas Tiongkak, demikian dia 
Tudjuan pokok tentara Birma ia 
5000 serdadu Nasionalis itu keda 
mereka dari tiga djurusan. Dari 
Gleh serdadu2 Tionghoa dalam te 
lama itu dalam daerah pertahana 
sif. Mereka sampai di Nong Awt, 
dalam bulan Desember diduduki 

Pada waktu jang sama sepasukan 
Gurkha telah sampai ditempat per 
tama jang ditudju jaitu Hawa, 10 
mil sebelah -selatannja. Disajap kiri 
mereka terdapat satuan2 serdadu Ti 
onghoa lainnja jang disokong olen 
mobil2 berlapis badja dan alat sen- 
djata lain jang akan menjempurna- 
kan pengepungan. Karena pendudu- 
kan Nasionalis dalam bulan Desem 
ber atas Mengsu itu, pemerintahan 
iang dipegang oleh seorang bangsa- 
wan disana telah melarikan diri. Da 
lam tingkat pertama gerakan tentara 
Birma telah menewaskan 100 serdz 
du Nasionalis dan melukai 73 lain- 
nja. Para pembesar ketentaraan me 

tadi, sambil memuntahkan peluru |aerangkan bahwa operasi akan' di- Ia Gerombolan «tak sanggup | perluas dari timur hingga kebarat 
menghadapi gempuran dari . darat | guna menutup front jang pandjang- 

aja 350 mil dari Myitkyina diutara 
dan Kontung dekat tapal batas Bir- 
ma — RRT. Tudjuan mereka jalah 
untuk memetjah gerilja Nasionalis 
iang ditaksir terdiri atas 15.000 ser 
dadu itu dalam tiga pasukan terpi 
sah. 

sementara itu ketua delegasi 
Jurma pada PBB, James Barring 

dan udara ini, terus petjah djadi 
dua. Sebagian lari keselatan kedesa 
Pendjen dan sebagian lari ke Gn. 
Slamet. ” 

Djam 1230 hifgga 1430 selama 
12 diam terus-menerus, kembali B-25 
Lmeraung2 “diatas Ga. Pulosari me- 
“mebar -peluru?nja: «Hasil gerpurah 
|dari udara ini ialah 17 orang ang 

  
(aut2 2erombolan jang tewas,  se-| on, mengumumkan pada hari Se 4 uga : aer nanang tania 1 at 3 kang difihak tentara kita tak “se asa. bahwa dalam minggu ini ia     

kaa bertolak kembali ken 
2001. untuk membitjarakan ke 
nungkinan '"memadjukan tuduhan 
kepada Sidang Umum PBB atau 
Dewan Keamanan terhadap Tiong 
kok Nasionalis, 

Dikatakannja, “bahwa pemerin 
ah Rangoon chawatir melihat 
makin memuntjaknja kegiatan mi 
iter dari sedjumlah kira-kira 
10.009 serdadu Tiongkok Nasio 
"alis diperbatasan Tiongkok-Bur- 
na dan jang dipimpin oleh djen 
Iral hi Mi. 5 

Ditambahkannja, bahwa peme 
rintah Burma telah beberapa kali 
nemadjukan permintaan kepada 
semerintah” Formosa, siipaja me 

intahkan djenderal Li Mi kes 
dari wilajah Burma dan dii 

ja tidak ia akan ditawan berdasar 
an hukum internasional, 
Selandjntnja dikatakan, bahwa 

Orang pun jang gugur. 

  

Mufti Besar Diun- 
dang Ke Moskow 

    

Harian2 Israel pada hari Selasa 
memberikan tempat istimewa kepa- 
da berita2 dari Kairo jg menjata- 
kan, bahwa Mufti Besar Darussa- 
lam, Hadji Amin cl Husseini, telah 
diundang untuk mengundjungi Mos- 
kow, Menurut  berita2 tsb. unda- 
ngan itu datangnja dari ulama2 Is- 
lam Sovjet Uni, dan disampaikan 
oleh dutabesar Rusia di Kairo, Se- 
inyon Kozyrevs  Berita2 itu disiar- 

ikan bertepatan waktunja dengan ke 
datangan 10 orang mahasiswa Islam 
Rusia di Kairo, ig. hendak “melan- 
diutkan peladjarannja pada Univer- 

   

     sitet Al. Azhar. 3urma bermaksud minta berhati 
Wi PBB terhadap situasi jg mem 
sabajakan perdamaian didaerah 

(API   
HAWAI NEGARA KE-49 

UNI AMERIKA. 
Panitya urusan dalam negeri darij 

(pat umum di Irag ialah, bahwa seng 
keta antara Shah dan Mossadegh 
ini berachir dengan kemenangan ba dewan perwakilan Amerika hari Se! gi Shah: tetapi tak dapat diramak | lasa telah menetima baik Hawai se! kan sampai kemana Shah dapat berj bagai negara ke-49 dari Uni Ameri tahan diri, djika ia tak segera am- Ika. | bil tindakan2 untuk memperkukuh| Pulau Hawai kini berstatus wita ! posisinja, jah Uni tadi, 

  
  

wat ,.Gomet” Di Karachi 

  
scher Merkur” j: 
sekat Tito. Protes-i 
njatakan .bahwa be 
orang? Inggris j 
telah meni 

|jang terdiri dari 47 orang, 

YUGOSLAVIA PROTES 
DJERMAN BARAT. 

dana 15 
Kedutaan Yug Bonn pa 

da hari Selasa me 
kepada kementerian It 
man Barat berkenaan de 
karangan dalam madjal 

  

  

  

     
    

   

    

   

  

   

   

ja Tiongkok P 
ur Birma, berbatasan kepa 
ntimkan hari Se ci! an 
lah untuk memasukkan sed: h 
lam perangkap dengan menjerang 
sebelah utara seran ilai 
nfara Birma jang terlatih, j 
n mereka mengambil sikay defen- 
16 mil utara kota Monesu, lang 

oleh serdadu2 Nasionalis tadi, 

  

   

   

    

Timur Tengah 
Bisa Meledak 
Kechawatiran Senator 

Wiley 

TEKS RESOLUSI presiden Ki 
senhower jang memuat tjelaan 
bahwa Rusia telah melakukan pe 
langgaran2 atas perdjandjian 
Yaita dan Potsdam dengan . mak 
sud memperkuda bangsa? merda 
ka, hari Selasa telah diterima baik 
oleh panitya senat hubungan luar 
negeri, setelah mengalami bobera 
pa perobahan, Pemungutan sesr 
berachir dengan Gelapan lawan 
enam, jakni para senator dari par 
tai Demokrat. 

Timur Tengah bisa me 
ledak setiap saat. 

. Senator Republik dari Wincon 
sin Alexander Wiley hari Selasa 
menjatakan pendapatnja di Wash 
ington, bahwa Timur Tengah s6 
tiap saat bisa meledak”. Dikata 
kan oleh ketua panitya senat hu 
bungan “Tuar negeri 'ita bahwa 
.tidak ada jang lebih ditjita-tji 
takan oleh Sovjet Uni dari bada 
melihat Amerika Serikat demiki 
an terlibat dalam masalah Korea, 
Sehingga mendiadi lalai terhadap 
keadaan jang kritis di Timur Te 
ngah”, Senator Wiley jang “me 
ngutjapkan keterangan itu dimu- 
ka pertemuan Perhimpunan Ame 
rika Serikat untuk PRB berpenda 
pat bahwa Amerika Serikat tidak 
boleh memandang ketjil Eropa, 
Afrika dan Timur Tensah dari 
mengutamakan Asia. (AFP) 

  

WANITA2 KANADA DLM. 
DINAS MILITER KE EROPAN. 

Pada hari Minggu, omibongar 
kaum wanita Kanada jang bel | 

     
ker 

pada angkatan udara Kanada H 
berangkat ke Halifax ke Eropah. Ini 
adalah untuk pertama kalinja dalam 
waktu damai, wanita? Kanada jang 
berada dalam dinas militer dikirim 

|kan keluar negeri, Rombongan tsb 
untik se 

bagian besar bekerdja seb: 
tik dan djuru-tulis 4 
akan bertolak denga can 
Conald Lines ke Perantji 
mendjalankan kedinasan ma : 
hun pada bagian dari angk 
ra Kanada dinegara tsb. 
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Pekan Olahraga Mobrig 
Kes. Kediri Menang (—2 Dari Kes. Smg. 

5 MARET 1953. 

— DENGAN DITERIMAKANNJA bendera Pekan Olahraga 
Mobbrig ini, saja menjatakan Pekan Olahraga ini dibuka, demikian 
a.l setjara singkat 
M. Rijadi 

utjapan dari Pembantu Komisaris Besar Polisi 
dalam peresmian Pekan Olah raga Mobbrig. Daerah Dja- 

wa Tengah jang kemaren sore telah berlangsung dilapangan Pandan 
aran, Semarang. 

Pekan Olahraga Mobrig ini da-' 
pat perhatian besar dari chalajak 
ramai, sedang Korps Muziek Mob 
brig pun tidak ketinggalan untuk 
merama:kannja, hingga suasana 
dilapangan menarik perhatiannja 
para pengundjung pada umumnja. 

Setelah Bapak Kepala Polisi 
Propinsi Djawa Yengah datang, 
kemudian pasukan2 pengikut ber 
baris setiara rapi masuk kelapa- 
ngan dengan dipimpin oleh L.P.I. 
Sudono dan berdefile dimuka Pak 
Riadi. Sesudah pasukan ini me- 
nempbati tempatnja jang sudah di- 
tetapkan, kemudian dilangsung- 
kan pengerekkan Sang Dwiwarna 
jang dibarengi dengan lagu Ke- 
bangsa'an, dan achirnja diterima- 
kannja bendera Peran Olahraga 
Mobrig. kepada IL.P. HH Utojo. Da 
lam djawabannja oleh sdr. Utojo 
a.l. dikemukakan djandji, bhw Pe 
kan Olahraga ini merupakan ada- 
nja djiwa jang murni dan sema- 
ngat ksatria. ' Lalu menjusui pe- 
pgerekkan bendera ini jang dfiku 
ti-oleh para pengundjung dengan 
penuh chidmat. Sebelum pertandi- 
ngan sepakbola antara Kes. Mob- 
brig. Kediri dan Kes. Polisi Kare- 
sidenan berlanssung. terlebih da- 
hulu diadakan gymnastiek sena- 
pan oleh Kompi 5138 jang diba- 
rengi dengan suara muziek. Se- 
Inua ini berdjalan demikian rupa 
sehingga pada penutupnja dapat 
tepukan tangan jang riuh dari pa 
ra hadirin. 

Mobris. Kediri 
Semarang 72. 

Dalam pertandingan sepakbola 
ini, tendangan bola pertama telah 
dilakukan oleh Kom. M. Rijadi dan 
kedua belah fihak telah turunkan 
pasangan kesebelasan sbb: 
Polisi Smg. 

— Polisi 

Djin Po 
Paimin Siswanto 

Pik Sing Kastam Sardiono 
Supeno  Surono  Suhirlan 

Djuremi Pelomoai.: Oo KA 

Danu Asrmo 
Kamid Sutopo Sumardi 
Kusni Arjadi Ramidjan 

Tukiman Ruspan 
' Tajib 

Mobbrig. Kediri. 
Begitu wasit memberi tanda main. 

fihaknja Mobbrig. Kediri telah buka 
penjerangan lebih dahulu, tetapi 
kandas dikakinja Paimin jang main 
penuh spirit. Buat beberapa menit 
lamanja, fihaknja Mobrig. telah me 
ngurung. benteng musuhnja, tetap 
sebegitu djauh Diin Po masih dapa: 
mempertahankan beniengnja. Lam- 
bat laun kepungan ini dapat dibikin 
petjah oleh Siswanto dan setjara “ic 

pat bola telah beralih ke lain sebe 
rang dan djatuh dikakinja Djurem 
jang kemudian lari sepandjang ga- 
ris. Dalam keada'an jang sulit. i 
berhasil menerimakan bola kepad: 
Hirlan jang dengan tendangan lan 
sung bola lantas bersarang didalan 
gawangnja Mobbrig. 1 — 0 untu! 

milang. Asmo jang lari setjara !. 
tjin dengan membawa bola telah ber 
hasil menipu beberapa penjaga 'x 
lakang. Pada saat mana ia melias 
ketika baik, dengan segera ia k 
rim umpan jang muluk kepada 5" 
nentrio, dimana achirnja serangai 

ini dibikin tamat oleh Sunardi dgi 
suatu tendangan bola jang tjuk:p 
bikin Djin Po tangkap angin 1 — i. 
Permainan dari Mobbrig jang be 

mutu tinggi ini membikin penontc: 
sangat kagum dan begitu bola me 
nglinding lagi, rangsekan2 hebat te 
lah terulang pula dikalangan Sema 
rang. Didalam keadaan penggrebek 
an, Paiman dikenakan freekick di- 

Mobbrig. Dapat kemenangan ini, fi 

, mendapat bola. Setelah berhasil 
"tinggalkan Siswanto, setjara kalm, 
ia bikin Djin Po tinggal melongo 
5-—2. Goal ke 6 telah ' ditjetak 
oleh Asmo dengan satu headball, 
dimana bola telah datang dari Da 
nu. Puda menit2 jang terachir, 
benteng Semarang terus terkurung 
hebat.  Achirnja Kamid bikin 
djangkap 7—2. Meskipun Sema- 
rang berdaja sekuat tenaga untuk 
menehus kekalahan ini, tetapi 
tempo sudah tdak mengizinkan. 
Malahan hampir “dekat bubar, 

nja ketika ja telah berhadapan sen 
diri dengan Danu. Demikian- 
lah sampai wasit memberi tanda 
berhenti kemenangan. 7—2 tetap 
pada Mobbris. 

Perlu dikabarkan, bahwa tiap2 
hari mulai djam 7.30 pagi diada- 
kan pertandingan? Bulutangkis di 
lapangan Union Seteran, Volley 
Ball dilapangan Inspektoraat, me- 
nembak dilapangan Simongan dan 
sepakbola dilapangan Pontjol: pa- 
da djam 15.39 sore. 

Hasii hari 
ini. 

Hasil pertandingan Volley-ball ig. 
pagi hari ini dilangsungkan  dila- 
pangan Inspektoraat di Bodjong ke- 
sudahannja sbb.: 

Inspektoraat Mobrig. Kediri 
3-0 (wo): Reserse Cie HI — Cie 
MBR Pati 0—3: Res. Cie II — Re- 
serve Cie IV 2—1: Cie MBR Ba- 
njumas — Cie MBR Solo 03. 
Badminten dilapangan Union, Se- 

teran: Inspektoraat — Cie MBR So- 

io 0—53: Res. Cie II! — Res. Cie IJI 
—2:- Cie. MBR Pati — Cie MBR 

Pekalongan, 03. 
Perlombaan menembak di lapang- 

an Simongan jang pagi hari ini di- 
mulai dgn. mendapat perhatian be- 
sar. 

pertandingan 

MENTJEGAH BAHAJA 
KERUNTUHAN MORAL 

Dalam pertemuan jang dilangsung 
Kan di Semarang pada hari Minggu 
jang lalu Perwari Djawa Tengah te 

Solo untuk membentuk suatu pani- 
tya lengkap jang bertugas mengurus 
dan memperlindungi kaum-ibu dari 
-bahaja” keruntuhan moral. niereka. 
Organisasi tsb akan serupa dengan 
P4A pada sebelum perang dan jang 
sekarang dibentuk berhubung sering 
terdjadinja pentjulikan? atas diri sa 

dis2. 

BERITA PENANGGALAN. 

rinja Rebo Paing. 

Langganan di Bulu Lor, 
rang — Hari Rebo Kliwon 
Apit tahun Masehi 1932 
29 tahun Dje 1862, Masehi tgl. 

April: 
Langganan di Sukoredjo. — 

Polisi Semarang. Kegirangan dari Y |tus 1914. : : K3 | 
marang ternjata tidak berdjalan ' Langganan — No. 1278 di Sema 

ma. Begitu bola ditaroh ditengai prang. — Hari Djumaat Pon bulan 

atau binoentrio Mobbrig. dengan d | Djuni 1916 djatuh tgl.2,  Hidjroh : 
bantu oleh kanan luar Asmo mui. |tgl. 30 Radjab 1334, Djawa Ui 
undjuk permainan? jang gilang ge |tahun Dje 1846. 

  

SIARAN RRI SEMARANG | 

Kemis tg. 5 Maret 1953. 
Djam 17.09 Pembukaan: 17.05 

Lagu kanak2: 17.10 Dongengan ka 
1ak2: 17.30 Pengumuman dan Beri 
ta Daerah: 17.45 Bing Crosby me 
raju: 18.00 Sendia Gembira hid. O. 
K. Satrio: 18.25 Pengadjian dan Ad 
zan maghrib: 18.40 Sendja Gembira, 

dalam garis terlarang, hingga wasit | 19.00 Tanda waktu — Warta Beri 

undjuk titik putih. 12 djangka jang!ta: 19.10 Ibu Kota hari ini: 19.15 

diambilnja oleh Asmo membikin | TINDJAUAN EKONOMI: 19.30 
angka berobah mendjadi 2 — T utk: TEPATKAH...... ? 20.00 SARI 

WARTA BERITA: 20.05 SIARAN   hak Mobbrig makin rapi permainan ! 
nja. Balcontrole, teknik jang tinggi 
tertampak dengan tegas, hingga un 
tuk sementara. waktu benteng Sema | 
rang telah terkuntji. Tetapi tidak an 
tara lama serangan dari Mobbrig ini 
dapat disingkirkan. Bola telah dia- 
tuh pada Pelomonia jang lari sepan 
diang garis, kemudian memotong 
djalan kedalam dam kirim peluru 
jang tjukup bikin keeper Tajib ter 
getar. Bola jang melalui tangannja 
telah masuk kedalam djaring 2 — 2. 

Angka serie ini ternjata dibalas 
kontan oleh fihaknja Mobbrig. De 
ngan main bersama, kembali para | 
penjerang Mobbrig telah mendekati 
Djin Po. Achirnja binnentrio. ber 
hasil dengan serangan ini dan ten 
dangan bola dari Kamid membikin 
Djin Po untuk ketiga kalinja meng| 
ambil bola dari djala. Terus-mene- 
rus benteng Semarang dikurung ra- 
pat. Sekalipun Paimin dan Siswanto 
mentjoba membendung serangan ini, 
toch rasanja sangat berat. Dekat is- 
tirahat kembali Kamid membikin 
angka mendjadi 4——2, 

Dalam babak kedua orang me- 
lihat Kastam diganti oleh Paimin 
dan tempatnja Paimin telah didu- 
duki oleh Giok Hien. Perobahan 
ini kelihatan membawa sedikit im 
bangan, hingga beberapa kali kita 
tjatat serangan2 jang gentjar dari 
fihaknja Semarang. Tetapi kare- 
na kalah teknik dan balcontrole, 
maka serangan2 ini seringkali kan 
das dibagian belakang Mobbrig 
atau bola djatuh pada Tajib jang 

“man bagus. Tiba2 kiri luar M.B. 
  

  

|dgn ROS: 20.00 

landjutan: 23.30 Tutup. 

KEBUMEN. 

sampai ini jang telah dibangun kem 

jang mengerdjakan pembangunan itu 
masing2 telah menerima 1 helai sa- 
rong. 

PEMERINTH,: 20.30 Mimbar Islam 
20.45 Njanjian Hanafi dan Abdulga 
ni: 21.00 BERITA BAHASA DJA 
WA: 21.15 Motjopat Semarangan: 
22.00 WARTA ' BERITA Berita 
Olah Raga: 22.15 Atjara esok hari, 
22.20 Dendang malam, 23.00 Tutup. 

SIARAN RRI SOLO 

Hari Kemis 5 Maret 1953. 
Djam 17.00 pembukaan: 17.05 ba 

risan seruling dari putra2 Al Irsjad: 
17.36 maklumat dan Warta Daerah: 
17.40 kamus harian: 17.45 Lagu 

Arab: 18.00 Pengadjian: 18.15 Mim 
bar Islam: 18.30 ruangan Pemuda 
Pemudi: 19.00 Tanda waktu — 

WARTA BERIT: 19.10 IBU KOTA 
HARI INI: 19.15 Tindjauan Minggu 
an Ekonomi: 19.30 Setengah diam 

SARI WARTA 

BERITA: 20.05 SIARAN PEME- 

RINTAH: 20.30 The Moon Islan 
ders: 21.00 BERITA DALAM BA- 
HASA DJAWA: 21.15 Atjara esok 
hasi: 21.20 Klenengan mat2an: 22.00 
WARTA BERITA, 22.15 Klenengan 

. DIBAGIKAN 864 HELAI 
SARONG. 

Kerusakan akibat revolusi jl seba 
njak 1317,60 Ha didaerah Kebumen, 

bali ada 689,40 Ha. Para pekerdja          
  

Djin Po dapat menolong benteng- 

lah menundjuk -njonja Kusban 'dari: 

Harji rum & Co, Karangtempel 230-232, 
Ahad Legi bulan Sawal tahun 1844 
ljatuh tgl. 8, Masehi tgl. 30 Asus: | 

/B.R.N. Djawa Tengah, Penerangan 
: Djwt. Transmigrasi 

, YAiam akan bertolak 

i 

LEBIH KURANG 6 dji 
ran sengit antara pasukan 

ngan pasti bahwa grombolan b 
pati rumah2 penduduk dan 
sama dengan O.P.R. me 

puran jang seru jang 
waktu lohor. Dalam 
raniannja jg boleh 

Achirnja dapat diketahui, bahwa 
apa jg dinamakan susunan Pemerin- 
tah D.I. ig. sudah dibentuk didaerah 
itu, sama sekali tidak dapat didia- 
'lankan, karena orang2 jg ditetap- 
kan sebagai sudah banjak jg ter- 
tangkap oleh jg berwadjib. dianta- 
ranja ialah seorang jg katanja seba 
gai Asisten Wedana  Gandrungma- 
ngun telah lama meringkuk dala 
tahanan kita. . 

Tindakan 
bidjaksana. 

Selandjutnja dikabarkan, pada ha 
ri Saptu, 28 Pebruari 1953 ibl. mu 
lai djam 2 siang, kota Tjiiatjap di 
gemparkan oleh berita jg menjatu- 
kan, bahwa gerombolan telah bera- 
da di perbatasan kota, ialah didesa? 
Lomanis dan Tegalredja. : 

Dari djurusan utara (djalan Pla- 
sen) membandjir orang2 dengan tje 
masnja menudju pusat kota, hingga 
pegawai2 jg rumahnja diperbatasan 
kota sebelah utara tidak berani pu- 
lang pada waktunja. 

jang kurang 

Tetapi setelah diselidiki barisan jg 
datang dari utara dengan  memba- 
wa bendera Dwi-Warna itu adalah 
barisan O.P.R. kita jg sedang meng 
adakan latihan pembersihan. Hanja 
jg sangat disesalkan, bahwa pendu- 
duk- sebelumnja tidak diberi tahu 
lebih dahulu, hingga- menimbulkan 
ketjemasan jg luar biasa, karena pa 
da achir2 ini memang keamanan 
daerah barat dan utara Tjilatjap se 
ring mendapat gangguan (peristiwa 
serangan Lebeng,  Kesugihan, Sar- 
wadadi dll.). 

Ditembak gerombolan. 
Berita selandjutnja menerangkan, 

hari Rebo jbl, waktu pagi, bus 
DAMRI dari djurusan Tjilatjao — 

Kebumen liwat Wangon, sesampai 
didjalanan sebelah utara Dheruklegi 
tiba2 ditembaki gerombolan jg ti- 
dak diketahui djumlahnja. 

Peluru mengenai tepat pada sasa- 
rannja jg mengakibatkan 3 penum- 
pang luka2, hingga perlu dirawat di 
R.S: f 

Djuga ban belakang kena peluru, 
tetapi. kendaraan itu masih sempat 
dikentjangkan djalannja, hingga' kor 
ban lebih besar tidak sampar terdja 

  

ertempuran Sengit Di 
neng — Gandrungmangun 

(Oleh: pembantu kita di Tjilatjap) 

gerombolan jang menamakan dirinja T.LI. 
neng (Gandrungmangun). Pada » tanggal 25 j 

n mesdjid, 
mengadakan seran 

rang2 itu. Perlawanan segera terdjadi 

Kana Sena DRA JILaAn Ml SNI 
- ” F3 cg gi 

2 orang gugur. Untuk mengusir grombolan ini, tentara kita mele 
paskan tembakan mortir dan sarang2 grombolan achirnja bakar, 

  

   romb 
Tjime- 

lamanja telah terdjadi pertempu- Nana ato WNA DO lg Ganban 
disekitar desa Tjime 

“1 Gaga diketahui de 
desa tsb. dengan menem 

maka Tentara kita bersama 
gan serentak k Naa sa 

gga berkobarlah pertem 
0.00 pagi hingga lepas 

   

    

    

     

  

yga dapat menembak mati S 
ng fihak O.P.R. kita 

—— 

 Bandjir 
Di Solo 

Sesungguhnja Seperti 
Bandjir2 Jl. 

Pada pihak resmi ,,Antara” 
mentjari dan memperoleh ketera 
ngan, j pokoknja menjatakan, 
bahwa atag mengenai bandjir 
didaerah Solo, oleh sementara su 
rat kabar di Djakarta terlalu di 
besar2-kan. Sebenarnja bandjir itu 
adalah sama sadja dengan diwak 
tu2 jang sudah. Walikota Sura- 
karta telah menjampaikan surat 
kepada Presiden Sukarno untuk 
memberikan gambaran jang sewa 
djarnja mengenai bandjir jang me 
nimpa daerah kota besar Surakar 
ta dalam minggu kedua bulan 
Pebruari jl. Surat tsb. adalah un 
tuk meredakan pendapat jg tim 
bul karena berita2 jang sangat di 
tebih-lebihkan jang dimuat oleh 
sementara surat2 kabar di Dja 
karta (bukan berita ,,Antara”), 
hingga Presiden berniat akan me 
agundjungi Solo. Dalam surat itu 
antara lain dinjatakan, bahwa 
bandjir jl. itu adalah bandjir bia 
sa jang hampir tiap tahun dialami 
oleh kota Solo dan tidak menim 
buikan bentjana sebesar jang di 
beritakan itu. . 

Surat2 kabar di Djawa Tengah 
jang mempunjai pembantu di Solo 
tidak ada jang memberitakan ke- 
adaan bandjir itu seperti jang di 
kabarkan oleh sementara surat 
kabar di Djakarta. 

Lebih leandjut kepala -Djawatan 
Sosial kota besar Surakarta Suwar- 
jo dalam sebuah interview dengan 
Antara” menjatakan, bahwa water- 
stand ig paling tinggi pada pintu 
air, jaitu pada hari Selasa tgl. 10-?. 
adalah 5,23 meter sedang water- 
stand pada waktu normaal Ik. ada 
3,50. meter, djadi kenaikan air seba 
gai akibat bandjir itu tidaklah. sebe- |   di. mag 

. Perlu diwartakan, bahwa lalu lin 
tas didjalanan - itu pada achir2 'ini 
sering mendapat gangguan. 

SOLEX CLUB BERDIRI. 
Di Semarang baru? ini telah didi 

rikan Solex Club jang sementara ini 
diketuai oleh Thio Tiang Bo. Azas 

  
Langganan No. 443/D di Sema'! Yan tudjuannja perkumpulan ini al. 

Rae Ne 1 Desember T310 ha | memperluas persaudaraan, mengada 

kan perlombaan, darmawisata dil. 
Semaj Wa diantara para penggemar sepeda 
bulan, bermotor Solex. Kepada mereka jg. 

diatuh tel. menaruh minat atas berdirinja per 
- “6!kumpulan tsb. diharapkan berhubu 

ngan lebih landjut pada Firma Cen 

Semarang. 

MENINDJAU KE SUMATERA 
SELATAN 

Didapat kabar, bahwa pada tg. 9 
Maret 1953, Gubernur Budiono be- 
serta ' Bupati2 dari  Karanganjar, 
Wonogiri, Purworedjo G. Kidul, 

dan Sri Paku 
ke Djakarta 

dan esok harinja terus menudju ke 
Sumatera Selatan untuk menindjau 
beberapa objeck pembangunan. Pe- 
nindjauan ini berlangsung Ik. 14: 
hari lamanja. 

  
SEKOLAH GURU B. : 

Pada bulan Djuli jad., oleh Mu 
hammadijah ranting Semarang Uta | 
ra akan dibuka SGB  Muhammadi ! 
jah, bertempat di djl. Purwosari 3. ' 
Adapun jang diterima mendjadi mu 
rid ialah tamat dari S.R. 6 tahun. 
Pendaftaran mulai sekarang .kepa 
da sdr. Surosudono, Balai Muham 
madijah Semarang Utara, djl. Pur 
wosari pada tiap hari. i 

  

pe
n 

  

SOLO 
PAN. LAMBANG KOTA 

BESAR. 
— DPRDS Kota Besar Surakarta 
telah membentuk Panitia Sajembara 
Lambang Kota Besar Surakarta jang 
diketuai oleh anggota DPD tuan 
Durjat. Anggota2 lainnja terdiri da 
ri para wakil instansi2 dan organi 
sasi2 dikota itu. 

MENGALAMI KRISIS. 
— Kalangan? pengusaha batik di 
Surakarta menerangkan bahwa da- 
lam sedjarah perusahaan' batik” di 
Solo belum pdrmnah dialami krisis 
sehebat sekarang ini. Distribusi cam 
bric dan bahan? lain untuk batik di 
djalankan oleh koperasi2 batik iang 
tidak kuat modalnja, sehingga peru 
sahaan2 batik diminta ,.uang mu- 
ka” jang setiap distribusi jang akan 
diadskan. 
Berhubung dengan ini banjak pe 

rusahaan batik jang terpaksa memin 
djam uang dan bahkan banjak. pula 
jang terpaksa mendjual lisensinja. 

R. 370.000 UNTUK PERBAIK- 
AN DJALAN2. 

Dari Pemerintah Propinsi Dja- 
wa Tengah telah turun otorisasi 
beaja perbaikan djalan2 di Kabu- 

  

idiumlah penduduk jg mengungsi ti- 

:Banjaknja anggauta ada 365 orang, 
juang saham Rp. 5.— sedang 

HERDDIAYA KEGAN 

rapa. Rumah2 ditempat? jg rendah 
rata2 hanja 1 meter terendam ai: 
dan hanja beberapa buah sadja jz 
terendam air sampai 1,50 meter. 

Korban tidak ada. 
. Korban manusia tidak ada: djuga 
korban ternak tidak ada. Kerusakan 
rumah dapat dikatakan djuga tidak 
ada: hanja 2 buah rumah telah ru- 

“menundjukkan kebe 

|soal2 organisasi 

  

    

  

  

Upatjara penaikan bendera Pekan 

Pekan Olahraga 'ini akan berkihar 

- 

  
Olahraga Mobiele Brigade seluruh 

Djawa Tengah dilapangan Pandanaran Semarang kemaren sore. Bendera 
terus selama berlangsungnja perlom- 

baan2. Mengenai reportase selandjutnja, harap lihat dihalaman ini. 
(Foto: ,,Suara Merdeka”) 

  

Datangkan 
(Oleh : war 

66 bond. Rata-rata setiap bond 
pulan. Djadi djumlah perkump 

pulan2-nja masih banjak sekali 

dengan kaki telandjang, zonder 

Padahal jg diterima dalam PSSI 
hanja jg sudah bersepatu. Tetapi 
memang ada niat dari PSSI untuk 
membuat suatu tjabang-organisasi 
lagi ig istimewa mengumpulkan per 

bersepatu ini. Soalnja kini hanja te- 

ada. Lambat atau tjepat soal ini ha 
rus segera dipikirkan, mengingat ke 
madjuannja permesinan sepakbola ki 
ni, “terutama. didesa-desa. — Apabila 
mereka “mendapat bimbingan dim 

dan  latihan2nja, 

tentu, ini merupakan, bibit jg baik 
sekali, karena kebanjakan dari pc- 
main2 jg tidak berSepatu tadi sudah 
nampak baik permainannja. 

“ Pemakaian belandja. 
Untuk latihan2 biasa pada 

umumnia dipergunakan bola biki 
nan India dan. bikinan Indonesia   sak karena memang sudah tua. Ke 

pada pemilik2 rumah itu oleh Dia ' 
watan Sosial telah diberikan bant:i- 
an masing? sebanjak Rp 50—. 

Suwarjo sangat tertjenggang, bah- 
wa dalam berita? itu dinjatakan, ba 
hwa telah ada 7.500 penduduk telah 
mengungsi: - Dinjatakannja, bahwa 

  

dak seberapa banjaknja, bahkan da 
pat dikatakan tidak ada. Asrama? 

pengungsian jg disediakan oleh Dja 
watan Sosial dibeberapa tempat di- 
dalam kota Surakarta tidak ada ig 
terpakai. Hanja Djawatan Sosial te 
lah memberikan bantuan makan pa 
da hari2 bandjir itu kepada L.k. 
4.000 penduduk "jg rumahnja teren- 
dam air. 

KOPERASI ,,SUKUR”. 
Didesa Tandjungsari  katjamatan 

Kutowinangun Kebumen baru? ini te 
lah dapat diresmikan berdirinja ko 
perasi desa jang berbentuk produksi 

koperasi dengan nama ,,SUKUR”. 

mo 
dal pertama telah dapat  dikumpui 
kan sebesar Rp. 2.185,50. 

.PENABURAN BIBIT IKAN 
Oleh Djawatan Perikanan Daerah 

kabupaten Kebumen, baru? ini telah 
menaburkan bibit ikan tawas dira- 
wa-rawa dalam daerah katjamatan 
Petanahan, untuk desa Kranggadung 
20.000 ekor. Karangrdejo 40.000 
ekor dan Tegalretno sebanjak 20.000 
ekor. 

  
paten  Sukohardjo 
370.000. 

Otorisasi tersebut adalah untuk 
perbaikan: djalan Tandjunganom 
sampai Daleman jang pandjang-' 
nja 3.35 km dengan beaja Rp. 
211.000.— dan djalan Pandjang 
sampai Parangtedjo jg pandjang- 
nja 1,5 km dengan beaja sebanjak 
Rp. 159.000.— : 

TAMBAHAN 9 BUAH PERU- 
MAHAN RAKJAT. 

Oleh Pemerintah Kabupaten 
Sukohardjo kini sedang dibangun 
9 buah Perumahan Rakjat, ma- 
sSing2 dengan beaja R. 11.000, jg. 
dalam waktu tiga bulan lagi diha- 
rapkan telah selesai dikerdjakan. 

Dengan tambahan 9 buah peru- 
mahan rakjat itu, maka di Kabu- 
paten Sukohardjo terdapat 15 bu- 
ah perumahan rakjat. 

SRAGEN 
RAPAT PNI. 

Ketika pada tanggal 1-3-52, 
P.N.I. Sragen telah mengadakan 
rapatnja bertempat di gedung Ga 
ruda (Sragen) jang dihadliri .k. 
1000 orang. Rapat tsb. di kundju- 
ngi oleh sdr. Sidik Djojosukarto 
Ketua Umum DP. P.N.I. dan sdr. 

sebanjak R. 

    

2 Pa 

sendiri jang djuga sudah bagus 
(misalnja bikinan Rustami Solo) 
Ian kirs2 setahun2-nia dibutah- 
kan 15.000 bola untuk keperluan 
latihan? ita. Belum dihitung pe 
makaian bola oleh perkumpulan2 
iane belum menggabung ” pada 
PSSI. Untuk “keperluan pertandi- 
ngan besar dibutuhkan bola dari 
luar negeri, biasanja dari Inggris, 
umpamanja merk ..Cebra”, kebu 
tuhannia antara 1000 bola seta- 
hun-tahunnja. Pada waktu ini 
harga bola djuga mahal sekali. 
Bola keluaran India hargania kira 
kira Rp» 80.— sampai Rp 90.—, 
bola Inggris antara Rp 175 satu 
bidjinja. Ketjuali bola tentu per 
kumpulan2 sepakbola memerlu 
kan sepatu bola, kaos kaki, cos- 
tum, Kniedekker, . enkeldekker, 
dil. jang hampir semuanja mesti 
dibeli dari luar negeri. Ketjuali 
sepatunja jang sudah dapat dibeli 
dari bikinan indonesia sendiri dan 
bagus. Bagi pemain jang giat rata 
rata setahun2-nja membutuhkan 
2 pasang sepatu, djadi sedikitnja 
pun ada 100.000 pasang sepatu 
dibutuhkan semuanja- 

PSSI mengandung maksud un 
luk membentuk satu magazijn se 
pakbola sendiri, tetapi ini belum 
dapat terlaksana karena kesuka- 
ran keuangan serta tenaga2. 

Latihan2 teknis. 
Untuk mempertinggi mutu permai- 

nan para anggotanja, diusahakan da- 
tangnja pelatih dari Singapora, Choo 

DAA PD SS Sa ama ME Naba Sa BNN NAN EN BEN 

Manai Sofjan Sekretaris Diendral 
DP. P.N.I. jang merupakan gem- 
blengan dari 2 gembong DP. P.N. 
I. pada rakjat Sragen. s 

Antara jang di kemukakan oleh 

Marhaenisme di pandang dari su- 
dut f:Isafat bangsa Indonesia, jang 
menghendaki hidup sama rasa sa- 
ma bahagia. 

MAGELANG 
SUPANGKAT DPIMERDE- 

KAKAN. 
Supangkat Brotohardjono ke- 

tua DPRDS kabupaten Magelang 
jang tersangkut dalam peristiwa 
pemberontakan bekas bataljon 
426, atas perintah Panglima Divi- 
si Diponegoro pada tg. 2 Maret 
telah dimerdekakan dari rumah 
pendjara Magelang. Dalam surat 
pembebasan tersebut diterangkan, 
bhw. Supangkat dikenakan ,,stads 
arrest” dikota Semarang selama 6 
bulan dan berlaku sedjak pada 
tg..17 Pebruari 1953. 

Supangkat ditangkap di Mun- 
tilan pada Waktu petjahnja pembe 
rontakan bekas bataljon 426 da- 
lam tahun 1951! dan telah ditahan 
Lk. 2 tahun lamanja. 
GUGUR GUNUNG MEN- 

TJEGAH BANDJIR. 
Untuk mentjegah bahaja ban- 

djir didaerah kewedanan Kemiri, 
Purworedjo, sedjak beberapa hari 
jang lalu telah diadakan gugur gu 

  

gembong tsb. adalah: 1. Azas ' 

Anggauta PSSI 100.000 
Setahun Butuh 15.000 Bola—HW Akan 

Kes. Mesir 
tawanf kita) 

SEKRETARIS P.S.S.I. Jumarsono menerangkan kepada war 
tawan kita bahwa hingga kini djumlah anggota PSSI sudah ada 

mempurjai 7 sampai 10 perkum 
ulan sepakbola jg tergabung dalam 

P.S.S.L antara 500 dengan djumlah anggota k.l. 100.000 orang. 
Masing2 perkumpulan itu umumuja mempunjai tiga kelas kesebe | 
lasarnja, ja'ni kelas A, B dan C. Pemain2 sepakbola dan perkum 

jang belum masuk mendjadi ang 
gota P.S.S.L, karena sebagian terbesar mereka itu masih bermain 

sepatu. 

|Seng Ouee, jg dahulu pernah melia 
tih kesebelasan jg akan dikirim ke 

| Asian Olympic Games di India. Pe 
'latih itu ketjuali akan melatih di 
Ibu Kota untuk team jg akan menu 

  

kumpulan? dari sepakbola jg belum | dju Hongkong, Rangoen dan Bang- | 
'kok, djuga akan dikirimkan kedae- | 

naganja jg mengorganisir jg belim!rah2 di Sulawesi dan Sumatera utk. ! 

menambah pengetahuan teknis bond? 
| kita ditempat-tempat tsb... Untuk. Ja- 
Itihan?2 teknis ini dibutuhkan ma- 
| jam2 alat dan karena “beliin ada 
| persiapan ..penuh, maka “Jatihan2 
Hengkap itu hanja akan dilakukan di 
| Djakarta sadja.- : 

Team luar negeri. 
Bersama2 dengan Pasar Malam 

Nasional jg. mendatang  djika “tiada 
aral melintang, maka akan didatang 
kan kesebeiasan diri Jugoslayia se 
perti jg sudah. di tjita?kan oleh 
P.S.S.I.- sendiri. Disamping itu, ang 
gota P.S.S.I. (HW Jogja) sudah min 
ta dispensasi dari P.S.S:L. untuk di 
perbolehkan mendatangkan kesebe- 
lasan dari Mesir. 

Rentjana perawatan keluar negeri 
: maupun mendatangkan kesebelasan 

! luar negeri jg lain jg mestinja su- 
. dah banjak diminta, terpaksa belum 
| dapat dilaksanakan semuanja. 

Daerah Maut" 
Di Berlin 

PEMBESAR2 Djerman Timur ki 
ni sudah - memutuskan untuk mek 
rombak toko2 jg terletak pada per- 
batasan antara sektor2 Amerika dan 
Rusia dikota. Berlin. Tindakan ini 
merupakan langkah pertama kearch 

pentjiptaan suatu daerah ntaut” jg 
akan membentang sepandjang perbu 
tasan antara sektor2 Barat dan Ti- 
mur di Berlin. Rentjana untuk me- 
mindahkan toko didaerah perbata- 
san itu ke-tempat2 lebih kedalam 
sektor Rusia telah diumumkan hari 
Selasa oleh harian ,,Berliner Zei- 
tung” jg terbit. di Berlin Timur. 
Maksud daripada putusan menga- 
dakan apa jg disebut ,,daerah mani” 
itu ailah untuk  mentjgah pelari 
an2 lebih landjut dari penduduk di 
Djerman Timur ke Berlin Barat. 
Djumlah . kaum pelarian itu dalam 
tiga hari pertama dibulan Maret ka 
barnja telah melebihi 9.000. 

  

   

  
nuag jang terdiri dari 14 desa de- | dung sulfapracparaat, tetapi 

Orang setiap hari be- nja 
kerdi: buni tanevul dis i! (gibs) Kerdja membuat tanggul disungai | (gibs). 

ngan 279i 

Pangkalan Pituruh jang pandjang 
nja 200 meter, tingginja 3 dan da 
sarnja 5 meter. Akibat bandjir jg. 
telah terdjadi beberapa waktu jg. 
lalu ada 640 ha. sawah didaerah 
ketjamatan Butuh dan Pituruh te 
rendam karena bobolnja tanggul 
tsb. Kerugian penduduk ditaksir 
beberapa puluh ribu rupiah. 

TJILATJAP 
POLISI BERTINDAK. 

Baru2 'ini fihak polisi bag. 
Krim/Ec. Tjilatjap telah membe- 
slah beberapa - ratus obat, djenis 
tablet jang termasuk dalam daftar 
:G: (Sterkwerkende Genees mid- 
delen 

'oleh 3 orang pedagang di Sama- 
pang (Maos), dengan tidak mema- 
kai idzin. Oleh Djawatan Keseha- 
tan Djokjakarta untuk diperiksa 
dengan seksama. 

Tindakan ini sangat dibenar- 
kan, mengingat adanja pelangga- 
ran dan telah pernah terdjadinja 
pemalsuan obat2 djenis tsb. 

Perlu diketahui, bahwa Dokter 
karesidenan Banjumas (Purwoker 
to) telah pernah mengumumkan 
adanja obat2 merk M.B., LC, 
S.Z. jang diperdagangkan oleh 
umum banjak jang terdapat palsu, 
jakni sama sekali tidak mengan : 

  

  
ordonantie) jang didjual | 

Rp. 10.000.000,—, 
Harga? untuk export bagi Java- 

Kapok selama ada panenan jbl. ter- 
tjatat disekitar Rp 500— dan Rp 
600,—, sedangkan harga untuk Io- 
cale-consumptie “ tertjatat disekitar 
Rp 600,— dan Rp 700,—  sekwin- 
talnja. Tapi, keadaan sesudah pane- 
nan, ialah dalam bulan Pebruari 
dan Maret 1953, hgrga locaal ter- 
tjatat sedemikian memuntjaknja se- 
hingga mentjapai dengan harga Rp 
975,— sekwintalnja untuk levering 
Maret/April 1953. Mengingat pane- 

nan baru ada harapan dimulai da- 
lam bulan September jad., harga 
tsb. masih dapat memuntjak lagi 
dan dapat mentjapai lebih dari Rp 
1000,— sekwintal. 

Keuntungan? jg berlipat ganda 
itu, rata2 dengan Rp 4000,— per 
tonnja, kini ada ditangan sebagian 
dari para fabrikanten atau speculan- 
ten jg masih mempunjai persediaan?, 

"terutama dikota2 Semarang, Ban- 
dung dan Djakarta. Sebab2 menu- 
rut chabar dari fihak jg mengeta- 
huinja, untuk harga tersebut ada 
pasarnja di kota2 Bandung dan Dja 

'karta. Selandjutnja Java-Kapok tsb., 
dengan djumlah lebih dari 1500 ton 
dipergunakan untuk keperluan Peru 

|sahaan2 kasur/bantal atau  ditim- 
ibun dan sebagian besar pula diper- 
dagangkan lagi di dalam Negeri. 

  
| Tapi kita harus mengingat, bahwa 
|Negara kita kini sedang mengalami 
kekurangan deviezen di luar Negeri, 
akibatnja kita semua kini mengha- 
dapi suatu ,,Economische dan Fi- 
nanciele onstabiliteit”. Djustru pada 
th. 1952 jbl. ialah selama ada pa- 
nenan .kapok, . dunia Internasional 
membutuhkan sekali akan Java-ka- 
pok, sebab mengingat adanja suatu 

»Grootscheepse : . reclame-campagne! 
voor Java Kapok” di Eropah ' Ba- 
rat, .mitsalnja jg diusahakan oleh 
»de Stichting Kapokbureau” di .Am- 
sterdam. — Pula datangnja permin- 
taan2 akan Java Kapok dari para 
Importeurs di Amerika, Japan dan 
Australia. 3 

Tapi dalam kenjataan kini, kita 

mengalami suatu keadaan jg menje 
dihkan sekali. Java Kapok jg tinggi 
mutunja di luar Negeri jg tida ada 
bandingannja di seluruh dunia, ki- 
ni hanja berputar? dan diperdagang 
kan di dalam Negeri jg tidak sa- 
agat membutuhkan, untuk kepenti- 
ngan dan keuntungan beberapa go- 

longan sadja. — Bila keadaan ini 
untuk selandjutnja di-diamkan dan 
tida ada perobahan2 atau perhatian, 
berarti Suatu ,,debacle” bagi politik- 
export Java Kapok. Karena itu fac- 
tor2 jg sekiranja ada perhatian dan 
ketegasan daripada jg berwadjib, da 
pat sekedar dipetjahkan, sebagai be- 
rikut: 

1. Politik-Ekonomie dari pada Pe 
merintah Pusat, chusus bagi dunia 
perdagangan kapok, pada  princip- 

nja dapat dititik beratkan dalam 2? 
soal dan dipilih satu dari pada dua: 
a. Kedalam, langsung untuk memen 
tingkan para producenten, ' dengan 
membiarkan pendjuaiannja, serta ti 
da ada batas richtprijzen glondong, 
karena dari akibat bebasnja pen- 
djualan-locaal b. Keluar, langsung 
untuk mementingkan dan memper. | 
besar usaha2 export serta usaha2 
membatasi  Jocale-consumptie pula 
diusahakan, membatasi dalam mini- 
mum richtprijzen glondong. 

2. Organisasi Pemerintah jg seka- 
rang telah didirikan, ialah ,,Jajasan 
urusan Kapok” dengan segera pula 
diberi kekuatan atau diberi suatu 
.Otonomie” (seperti Jajasan Copra'! 
besi tua dis), untuk dapat bergerak 
setjara leluasa dan bebas dan meng 

  
ha- 

dan C. O. 4, 

MERESMIKAN PEMBUKAAN 
ASRAMA TENTARA. 

Tepat pada djam 12.15 hari Saptu 
isiang (28-2) jbl, rombongan Luit: 
Kol: Bahrun dengan diiringi para 
perwira dan pembesar2 civiel dari 
Semarang, Purwokerto dan Tjilatjap 
telah tiba di Madjenang. : 

| Kedatangan beliau ini ialah untuk 
meresmikan pembukaan asrama ten 
tara disalah suatu tempat didaerah 
itu, sedang pengguntingan pita dila 
kukan oleh Ibu wedana Madjenang 
Nj. Sukardo. 

TEGAL 
SAREKAT BURUH LESTRIK 

DAN GAS. 
S.B. Lestrik dan Gas Tjabang Tel 

gal jang meliputi Kabupaten Pema 
lang, Tegal, Brebes dan Slawi, pada | 
tg. I Maret jl. bertempat di Balai 
Kabupaten Tegal, telah — mengada 

ikan rapat anggauta untuk — merun 
dingkan intern dan bertalian dgn. 

lakan adanja konggres di Djakarta 
' besuk pada tg. 5 s/d 8 April” 1953. 
| telah mengambil keputusan jang dij 
|antaranja menundjuk sdr.  Soetadii ' 
(dan sdr. Djakaria untuk 

tepung biasa, 

    
  

mengun 
|djungi konggres di Djakarta. 

|. PERSATUAN BURUH 
TEXTIEL, 

Baru2 ini Persatuan Buruh Bula- 

-Java-- Kapo 
Keperluan Export Harus Lebih Diuta- 

makan — Seluruh 

Java-Kapok 
(Oleb: pembantu ekonomi kita) 

PADA PANENAN-KAPOK tahun 1952/1953 ini, 
.gangan kapok, jang berpusat di kota2 Semarang dan Surabaia, me- 
ngalami suatu keadaan jang luar biasa kuatnja, jang belum pernah 

. dialami dalam sedjarah harga2 bahan mentah Indonesia. Menurut 
tjatatan-resmi sampai bulan Djanuari '53, diantaranja buat Djawa- 
Tengah, productie kapok mentjapai angka 3420 ton dan jang masih 
belum dikerdjakan atau sisa2 jang ada ditangan para fabrikanten 
dan speculanten diantara 500 sampai 700 ton. Adapun jang di-ex- 
port ada 1560 ton dan untuk locale-consumptie sebanjak 1660 ton. 
Berarti untuk selama 3 bulan locale-consumptie ada lebih banjak 
dari pada untuk di-export, berarti pula langsung adalah suatu ke- 
munduran dan kerugian bagi deviezen kita di luar negeri sebanjak 

    

Dunia Butuh 

dunia perda 

hidupkan lagi ,,Peraturan?2  Chusus 
bagi fabrikanten dan perdagangan- 
nja” dan pula disesuaikan dengan 
arti kemerdekaan bangsa. 

3. Dengan segera diatur dan di 
rentjanakan untuk mengusahakan 
stabiele ,,limiet-prijzen” untuk Jus 
Negeri dengan tjara mengatur har- 
ga2 pembelian dan pendjualan jg 
dikerdjakan oleh para Exporteurs 
Kapok, serta mengatur pula Afzet- 
gebiednja. 

4. Diusahakan 'actief turut serta 
membantu organisasi2 para Pengu 
saha2 Kapok, umpama ,.Perserika- 
-tan Pengusaha Kapok Djawa-Te- 
ngah” jg berpusat di kota Semarang 
ig sekarang kelihatan impotent, dgn 
maksud untuk mempelihara kelang 
sungan, agar supaja fabrikanten te 
tap actief membantu kepentingan cx 
port bukannja hanja semata? tergan 
tung dari pendjualannja locaal. 

5. Untuk kebutuhan locale con- 
sumptie, mitsalnja ugtuk Perusaha- 
an2 kasur/bantal, tjukup mempergu 
nakan kapok jg berkwaliteit rendah 
atau tengahan, mitsalnja ,,Off C —- 
Singapore — dan Kapok Ati”. Ada 
pun jg berkwaliteit lebih tinggi, um 
pama ,,Average Java C”, dapat ii 
pergunakan untuk keperluan ex- 
port. 3 

6. Bagi para speculanten kapok jg 
sekiranja melulu mendjadi mata pen 
tjahariannja, dapat setjara bebas 
mengerdjakan usahanja, asalkan ti- 

dak mengganggu Kebutuhan export. 
Demikian situasi dunia perdaga- 

ngan kapok pada umumnja, semoga 

dengan segera ada perhatian sepe- 
nuhnja dari pada jg berwadjib, agar 
supaja keadaan Ekonomie Nasional 
kita dapat terlaksana apa jg kita 
idam?kan. 

Unknown War Di 

Djawa Barat? 

ATAS pertanjaan ,,Antara”, Se 
kretaris Djenderal Kementerian 
Penerangan Ruslan Abdulgani me 
nerangkan, bahwa sekarang telah 
dapat dikonstatir adanja kebimba 
ngan2 dan keraguan2 dikalangan 
orang2 luar negeri tentang gang 
guan keamanan didaerah Djawa 
Barat. 

Diterangkannja, bahwa  dida- 
lam madjalah ,,Time” tertanggal 
16 Pebruari j.b.l. terdapat sebuah 
tulisan jang berkepala ,,the un- 
known war in Indonesia” (perang 
jang tak diketahui di Indonesia) 
sehingga seolah2 kekatjauan itu 
meliputi seluruh daerah Djawa 
Barat. 

Akan tetapi, demikian Ruslan Ab- 
dulgani seterusnja, para pengun- 
djiung konperensi Ecafe di Bandung 
jaitu ibukota Djawa Barat, menjak- 
sikan sendiri keadaan ditempat itu 
dan sekitarnja dan mereka ragu2 
apa betul ada sematjam unknown 
war” di Djawa Barat itu. Pertanjaan 
betul tidaknja ada ,,unknown war” 
itu terserah kepada orang jg menaf 
sirkannja, kata Ruslan  Abdulgani, 

tapi luas kekatjauan itu tidaklah se 
besar seperti dikira orang. Dinjata- 
kannja djuga, bahwa keadaan peris- 
tiwa2 gangguan keamanan itu su- 
dah barang tentu tidak boleh dia- 
baikan dan sekarang mendapat per- 
hatian dari pihak berwadjib. 

mengadakan rapat anggauta, jang 
achirnja diantara lain telah meng- 
ambil keputusan dengan suara bulut 
merobah nama Persatuan Buruh Bu 
lanan Java Textiel Maatschappij men 
djadi ,,PERSATUAN BURUH TEX 
TIEL” dengan susunan pengurus: 
Secr. Umum — Sdr. Soehadi, Secr. 
Organisasi — Sdr. Soejatso, Prapto 
no, Secr. Perburuhan — Sdr. Mas 
hoed, Siahaan, Secr. Pendidikan/Pe 
nerangan — Sdr. Soepardi, Soenar- 
di, Secr. Perbendaharaan — Sdr. 
Moh. Tohir, Auw Hoe Hwie, Ko 
misaris2 — Sdr. Soekeri dibantu 3 
orang dan Ketua Dana Sosial 

Sdr. Tjiang Tek Hang. 

PEKALONGAN 
HARI2 GERAKAN KERDJA. 

Dalam rapat inter Djawatan di de 
sa Sentono baru2 ini telah diputus 
kan, bahwa tiaphari besar jg. di 
rajakan- oleh masjarakat (17 Agus- 

tus dll.) akan didjadikan hari gerak- 
an kerdja. 

Guna menghadapi hari Kartini th 
1953 ini rapat telah membentuk sua 
tu Panitya terdiri dari Djawatan Pe 
nerangan, Inspeksi Pendidikan Ma- 
sjarakat, Kesehatan, Djawatan So- 
cial, Inspeksi S.R. dan Bagian Kema 
sjarakatan Kota Besar Pekalongan. 
Perlu diketahui bahwa Panitya ker 
dja jang dibentuk oleh inter Djawa 
tan itu akan selalu bekerdja bersa   nan Java Textiel Maatschappij telah 
ma dengan Panitya perajaan hari2 
besar, 
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" modal asing djuga perlu supaja de 

kerdja kita didalam negeri. Bukan 
3: 

3 

g 

Ti 
: 
3 , 
: 

$ adanja undang2 dan keperiuan ser 
2 

, 

' Geger Dlm Par- 

' Golongan Komunis Me- 

dalam parlemen India pada hari 
Selasa telah menimbulkan keribu 

—j tan dalam sidang parlemen ketika 
mereka memprotes mengenai sing 

|, gahnja 4 kapal perang Amerika 
“Gi pelabuhan Calcutta dalam per | 

» Gjalanannja pulang ke Amerika 
$ Gari Korea. Pada waktu PM Neh 

|| ru berusaha menerangkan bahwa 
kapal2 tsb. diperlakukan sebagai 

? apa jang dibiasakan dalam tjara2 
4 

! Komunis berteriak2 sehingga pi 
, dato P.M. Nehru itu tak dapat 
terdengar lagi. 

berteriak2 untuk mengalahkan suara 
rig ditimbulkan oleh anggauta2 par- 

# tai Komunis, 
, mengembalikan tata tertib dan me- 
# njesali tindakan 

“$ Komunis bahwa mereka tidak mem 
# pergunakan ,.tjara2 permainan” dan 
.4/ mendengarkan apa jg hendak dika- 
“$ takannja. Pemimpin partai Komunis 
“adi Parlemen Hiren 
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lah menemukan sarang” gerilja KULTET KEDOKTERAN 
“Kuomintang dalam hutan . Songkla BERAPAT. 
“di Thailand Selatan, demikian dibe- 1 

.ritakan di Bangkok hari Selasa. 30 Panitia Pembukaan Fakultet 

  

   

  

f kin dinegeri Belanda oleh paberik ka 
pal ,,Van Diepeh” untuk Pemerintah 

Indonesia hari Selasa telah dilun- 
' tjurkan kelaut di Groningen, demiki 

an A.F.P. dari Den Haag. 

namanja, untuk mengangkut penum 

pang dan barang, masing2 dapat me 

: pal2 

“mengenai kepentingan umum,” dan 

“, mengusulkan penundaan sidang. PM 
“j Nehru mendjawab “bahwa 
- 

bahwa anak buah kapal2 Amerika 

t 
3 
9 

Pj inibur 

2 
an Di 

a' 2 

iOrang gerilja Kuomintang telah mef 
lawan pasukan 
terdjadi 
iketika balabantuan 
sukan 

diri. 

sar2 Malaya, achirnja sarang gerilja 

#rersebut. 

1 nerangkan sebagai berikut : 

«Den. tambahan modal asing tingkat 
penghidupan dan national 1 
rakjat dapat dinaikkan sehingga ada 

harapan untuk bisa memupuk mo- 
idal sendiri dengan lambat laun. Mo 
lal asing hanjalah satu alat semen- 
tara atau djalan jang harus dilalui 
batuk mentjapai tudjuan. Karena 
itu untuk kepentingan negara dan) 
yakjatnja perlu diatur dan diberi 
ketentuan? dalam batas2 tertentu. 

Sebab modal :asing hanja akan su 
ska bekerdja dalam keadaan . 
lingkungan jang dipandang meme- 
Auhi sjaratnja. Maka sjarat2 ”com- 
vetitive” atau bersaing harus diper 
iatikan, Dalam hal ini harus diper 
latikan bagaimana ' Eropa Barat 
nemperlukan penanaman modal bu- 
M rehabilitasi, begitu djuga negara? 
"Amerika Selatan buat perluasan ex 
»loitasi daerahnja dan pula negara2 
Asia jang baru mentjapai kemerde- 
'aannja jang sefhuanja memperlukan 
nodal. $ t 

Lain dari itu undang? penanaman 

ngan teratur dapat dilaksanakan pe 
Tobahan struktuur ekonomi  seka- 
rang kebentuk ekonomi jang. dike- 
nendaki oleh undang2 dasar kita. 
: dan telah mentjapai hasil bagus 
, Perbedaan antara modal (dalam pertempuran, demikian 

baru dan lama. djenderal Vo. 
, Seperti djuga halnja diberbagai 
segara tetangga kita, maka pada 
pmumnja nanti djuga akan diada- 
xan perbedaan antara modal asing 
jang sudah lama ditahan disini 
dan modal asing investasi baru. 
Yerhadap jang belakangan ini akan 
dapat diberikan fasilitet2 tertentu 
mengenai repatriasi, nghapusan 
(afschrijving) dan transfer keuntu- 
ngan atau mungkin djuga padjak. 
-.. Didalam membitjarakan modal 
asing itu seharusnja selalu diper- | 
hatikan hal jang utama, jg primair 
Gan jang terpenting sekali, 
'kestabilan keadaan dan prestasi 

undang2 melainkan keadaan poli- 
tik, social dan ekonomi kita, ke- 
adaan seluruh masjarakat kita, 
stabiltet dalam pemerintahan dan 
sikapnja jang tegas kedalam dan 
keluar, itulah djuga penting disam 
ping adanja satu undang2. 

Maka djangan dilebih-lebihkan | 

ta funksinja modal asing. Demi- 

Penjusunan rentjana penanaman modal asing a.l. terdorong 
oleh pendapat bahwa modal asing memang masih diperlukan buat 
Inenaikkan tingkat penghidupan rekjat. 
nasional (national income) rakjat kita terlalu rendah sehingga ti- 
dak mungkin diadakan penghematan atau penabungan (savings) jg. 
kemudian setelah berkumpul akan mendjadi modal nasional. | 

income | - 

  

Modal Asing ' Me- 
Inang Masih Perlu 

- PendirianPemerintah Didjelas- 
kan Oleh Menteri Sumanang 
: MENYERI PEREKONOMIAN Sumanang atas pertanjaan 
| sibntara” mengenai garis2 besar politik Pemerintah terhadap pena- | “kuman modal asing dimasa depan, dalam djawabannja tertulis me | 

Maklumlah penghasilan 

|. .ye . 
Mobtlisasi 

K ani Kaum Tani 
Seruan Djendr. Nguyen 

Giap 
SUATU SERUAN kepada ten 

tara rakjat Vietnam supaja meng 
hantjurkan musuhnja dan melak 
sanakan sepenuhnja politik partai 
Lao Dong memobilisasi kaum tani 
telah diutjapkan oleh djenderal 
Yo Nguyen Giap, panglima ter 
tinggi tentara. rakjat Vietnam 
(Ho). Seruan itu diumumkan ber 
kenaan dengan hari ulang tahun 
ke-2 pembentukan partai Lao 
Dong pada tgl. 3 Maret. Dikata 
ikan, bahwa tentara rakjat Viet- 
nam hingga kini telah menimbu? 
kan kerugian kepada wgabanja 
sebanjak 250.000 orang. “Tentara 
rakjat Vietnam dipimpin oleh ke 
las buruh jang sebaliknja dididik 
dan dipimpin oleh partai Lao 
Dong. Tentara ini dengan tjepat 
mendjadi suatu tentara jang kuat 

Seterusnja diterangkan oleh djen- 
deral Vo, bahwa presiden Ho Chi 
Minh, panitia pusat Partai Lao 
Dong dan pemerintah Republik Rak 
jat Vietnam telah mengambil kepu 
tusan untuk memobilisasi kaum tani 
guna berdjoang bagi hak?nja jang 
sah. Supaja pantas mendjadi suatu 
tentara rakjat jang sebagian besar 
berasalkan kaum tani, dipimpin oleh 
kelas buruh, djenderal Vo menjeru 
kan tentara rakjat Vietnam supaja 
beladjar dengan radjin dan meng- 
ambil bagian dalam perdjoangan ka 
um tani jang akan diadakan itu. Sam 
bil menjerukan tentara rakjat Viet- 
nam supaja menghantjurkan musuh. 
achirnja dinjatakan oleh djenderal 
Vo, bahwa maksud tudjuan kita 

adalah kemerdekaan Vietnam jang 
bulat dan pembagian tanah kepada 
kaum tani dalam perdjoangan untuk 

  

Inilah lapangan dekat Bendungan 

mendjadi tempat ,,Pekan Raya In- 

luas Pekan Raya ini akan meliputi 
daerah sebanjak 10 H.A. Sedang 

modal pembangunannja ditaksir. ada 

5 djuta rupiah. 27 Negara akan 

membuat. paviliun pameran dalam 
pekan ini. 

  

8 ORANG EROPA TIMUR DI- 
USIR DARI DJEPANG. 

Lima orang Russia, 2 orang 
Tjekoslowakia dan seorang Polan 
dia pada hari Senen telah diperin- 
tahkan untuk meninggalkan Dje- 
pang  selambat-lambatnja pada 
tanggal 31 Maret jad. Tindakan 
ini diumumkan oleh biro penga- 
was immigrasi dari kementerian 
kehakiman jepang, jang telah 
menjaring 500 orang warga nega- 
ra Russia dan negara2 Eropa Ti- 
mur lainnia jang telah mengadju- 
kan permintaan supaja diperbo- 
lehkan terus tinggal di Djepang. 
Mereka datang di Djepang sedjak 
perang berachir. 

Berlin Ba- 

rat Penuh 
Senat Berlin Barat telah dengan 

resmi minta kepada pembesar2 pen- 
dudukan — Amerika Serikat di Djer- 
man supaja membantu  mengungsi- 
kan ke Djerman Barat kaum pe- 
ngungsi Djerman Timur jg menga- 
lir ke Berlin Barat dari daerah So- 
vjet. Djurubitjara pihak — Amerika 
menjatakan, bahwa pembesar2 Ame 
rika kini sedang mempeladjari per- 
mintaan. tsb. 

Djumlah kaum pengungsi jg me- 
ngalir dari daerah Soviet kabarnja 
meningkat tiap hari dan menurut 

  

  lebat seiko tjatatan pada hari Selasa,  djumlah 
Tenepa 25 £ tsb. telah mendjadi kira2. 3.000 

(Antara-NCNA) ! orang. . 

    Kian keterangan Ment. Sumanang. 

lemen India 

nentang Nehru 
ANGGAUTA2 partai Komunis 

internasional, wakil2 dari partai 

Anggauta2 parlemen lainnja ikut! 

sebelum PM Nehru 

anggauta2 partai 

Mukherjee me- 
ngatakan bahwa kedatangan dari ka 

Amerika. itu adalah soal jg 

.dinegeri 
ini kita” tidak mengandjur?kan ada 
nja rasa membenfji ,dan menuduh 
Mukherjee mempunjai ,,chajal jg su 
bur” dengan mengatakan sebelum- 
nja bahwa beribu2 pesawat terbang 
Amerika akan fendarat di lapa- 
ngan terbang Dum Dum di Cal- 

Pihak Komunis djuga mem-protes 

oleh anggauta2 Angkatan 
Laut India dan mengatakan bahwa 
hal ini adalah perkosaan terhadap 
politik luar negeri jg didjalankan In 
dia. Achirnja usul penundaan sidang 

partai Komunis ditolak oleh 
perdana menteri Nehru. 

(Antara—UP). 

Sarang Gerilja 
KMT Dibakar 
Polisi Thailand pekan jg lalu te- 

polisi Thai hingga 
tembak-menembak. Tetapi 

polisi tiba, pa-| 
gerilja itu telah melarikan S 

Setelah berunding dengan pembe- 

itu telah dibakar oleh polisi Thai 

Dua kapal dari 450 ton jang dibi 

Kapal itu ,,Berlian” dan ,,Baiduri”     
mua? 220 orang penumpang. 

  

In orisITj ari Bac- 
king Amerika 

Perundingan Suez 

san Suez harus tetap merupakan 
pangkalan terpenting bagi setiap 
rentjana pertahanan Timur 
ngah dimasa 
Inggris kabarnja tidak keberatan 
kalau pertahanan 
dimasa damai ' ditaroh atas tang 
gung djawab pasukan? Mesir. Di 
terangkan selandjutnja bahwa Me 
sir telah diberi tahu tentang ke 
putusan Inggris untuk mengundur- 
kan perundingan2 itu dan kata- 

  

Dalam Menghadapi 
Dengan 

INGGRIS TELAH mengundurkan perundingan resmi di Kai- 
ro mengenai hari depan Terusan Suez serta pasukan2 Inggris di Me- 
sir hingga pekan depan agar supaja sebelumnja ada kesempatan un- 
tuk perundingan para pembesar Inggris-Amerika Serikat di Washing 
ton, demikian diterangkan oleh kalangan2 jang berwadjib di London 
hari Selasa. Kundjungan menteri luar negeri Inggris Anthony Eden 
ke Amerika Serikat antara lain bermaksud untuk mendekatkan pen- 
dirian2 Inggris-Amerika mengenai 

Dikabarkan bahwa Eden akan 
memberi tahukan kepada Dulles 
tentang rentjana2 Inggris menge 
nai penjelesaian soal Terusan 
Suez serta aspek2 lebih luas me 
ngenai rentjana keamanan di Ti 
mur Tengah. Inggris masih senan 
tiasa berpendirian bahwa  Teru 

2g 
depan, meskipun 

Terusan Suez 

nja telah pula setudju. 
Kalangan2 tadi menerangkan 

bahwa Eden tidak akan berusaha 
minta pertanggungan2 baru dari 
fihak Amerika Serikat didaerah 
ig dimaksud, tetapi Inggris mera 
sa sangat perlu adanja persatuan 
pendirian Inggris-Amerika dalam 
hal ini, sehingga bisa didjadikan 
tulang punggung dalam persetu 
djuan2 baru jang nanti akan di 
adakan dengan Mesir dan nega 
ra Arab lainnja. Amerika Serikat 
adalah salah satu dari ke-Empat 
Negara jang membuat perdjandji 
an tentang komando pertahanan 
Timur Tengah. Berdasarkan per 
djandjian pertahanan jig hingga 
kini belum didjelaskan itu, Ame 
rika Serikat dalam hal akan be 
kerdja sama dengan Inggris, Pe- 
rantjis dan Turki. . 

  

PANITIA PEMBUKAAN FA- 

Kedokteran di Makasar pada hari 
Minggu mengadakan rapat de- 
ngan pihak2 jang bersangkutan 
dalam usaha rentjana tersebut gu 
na memperbintjangkan masalah2 
jang berhubungan dengan pembu- 
kaan fakultet tersebut. Seperti 

pernah kita beritakan, panitia tsb 
jang diketuai oleh Prof. Dr. Dju- 
ncd Pusponegoro, telah tiba di Ma 
kasar tg. 26 Pebruari jang baru: 

lala. Kemarin telah diadakan ra- 
pat pleno antara panitia tersebut 
dengan para anggota2nja jang ada 
di Makasar, jang dihadiri djuga 
oleh Gubernur Sulawesi. Seterus- 
nja mereka adakan perkundjung- 
an pada rumah2 sakit dan insti-   
tuut2 kesehatan dikota ini. 

Belum Pasti 
Pertemuan Antara Stalin- 

Shington hari Senen 

Mesir 

politik terhadap Timur Tepgah. 

Eisenhower 
Kalangan2 pemerintah di Wa- 

menerangkan, 

bahwa kemungkinan , diadakannja 
pertemuan antara presiden Eisen- 

hower dan marsekal Stalin masih de 
mikian tidak pasti, sehingga adalah 
agak sukar untuk memberi komen- 
tar atas pernjataan  Churchill dlm. 
mana jg belakangan ini menjatakan 
kesediaannja untuk menghadiri perte 
muan antara kedua pemimpin nega 
ra tsb. tadi atas Sjarat2 jg ditentu- 

Udik, Djakarta, jang akan dibangun |- 

ternasiona?”. Sebagaimana diketahui 

  

  

tahun 1905. Ahli2 ekonomi serta 

membrantas kekatjauan ekonomi 

tjepat ditahun jang lampau”. 

Tanda2 akan timbulnja masa 
jang semakin bertambah sulit da , 
pat dilihat dari kenjataan, bahwa ' 
setiap minggu didapati tiga atau | 
empat majat tergelimpang didja 
lan2 di Seoul. Kematian mereka 
itu disebabkan tidak adanja pakai 
an untuk membalut badan mere 
ka diwaktu hawa dingin jang di 
bawah deradjat nol: tidak tjukup 
makanan dan disebabkan penja 
kit2 seperti: typhus, tjatjar dan 
penjakit panas. Kutu2 putih me 
njebarkan berbagai matjam penja 
kit dan badan2 sosial berusaha 
keras untuk membrantasnja. 

Sekarang beras jang beratnja 
37 pon, harganja 100.000. won 
Korea, tapi kebanjakan keluarga 
Korea hanja mempunjai pentjari 
an sebanjak 150.000 sampai 206. 
000 won sebulan. Telur dan da 
ging tidak ' pernah dihidangkan 
zapi mereka sudah merasa sangat 
berbahagia bila dapat membeli 
ikan kering atau tjumi2. Menurut 
angka resmi djumlah kematian di 
sebabkan penjakit, lebin rendan 
dari tahun jang Yampau. Ditahun 
1951 ada 1.032 djiwa jang. mati 
disebabkan penjak:t tjatjar, tapi 
ditahun jang lampau 1552. djum 
iahnja kurang dari 14)  djiwa. 
Djumlah kematian disebabkan pe 
njakit typhus dalam tahun 1951 
ada 1.660 djiwa, tapi ditahun '52 
djumlahnja hanja sedikit “diatas 
100 djiwa. 

Tak ambil posing. 

Banjak rakjat Korea mati dise 
babkan penjakit, karena mereka 
tidak mengetahui adanja rawatan 
doktor jang tjuma2. Setelah me 
agundjungi seorang jang baru 
mati di Korea, koresponden ini 
menanjakan kepada tetangga jang 
mati itu, apakah dia mengetahui 
tentang adanja selusin poliklinik 
dan rumah sakit jg memberikan 
rawatan dengan tjuma2. Djawab 
aja, mereka tidak tahu. 

Apatisch (rasa masa bodoh) ter- 
hadap penderitaan orang lain ada 
tah merupakan salah satu sebab 
kesengseraan di Korea. Pemerin 
tah tampaknja tidak begitu giat 
dalam usaha membrantas penja- 
kit. Ditanjakan tindakan2 apa jg 
harus diambil untuk menolong 
saudara setanah airnja dari ke- 
sengsaraan, seorang pedagang di 
Seoul mendjawab: .,Tidak ada se 
Suatu langkah jang dapat diam- 
bil. Dan disamping itu tidak ada 
orang jang ambil perduli. Setiap 
orang berbuat untuk kepentingan 
sendiri2 sadja.” 

Peperangan serta perlindungan 
resmi terhadap korupsi hampir sa 
dja menggeser kedudukan peda 
gang2 jg legal. Orang lebih suka 
berdagang gelap karena hal itu 
lebih banjak membawa laba. 

Kisah sedih Kim Sam Bul 
Pembesar2 PBB melakukan se 

gala2-nja untuk memberikan per 
tolongan. Seorang diantara mere   ka berkata: ,,Tapi tidaklah mung 
kin bagi bangsa asing untuk me   kan Eisenhower. ninggikan deradjat seluruh rak- 

Tragedie Seoul 
Majat2 Bergelimpangan Karena Ke- 
laparan—Tjatut Dan Dagang Gelap 

Meradjalela 
(Oleh: Roberts S. Elegant—Koresponden ,, Suara Mer- 

dekas jang chusus menindjau Korea) 

PENJAKIT, MAKANAN DJELEK, perdagangan tjatut dan ge 
lap tidak diketahui tentang adanja doktor tjuma2, tidak mentjukupi 
bantuan sosial, semuanja ini turut membawa ,,masa paling buruk” 
bagi Korea semendjak saat pendudukan Djepang atas negeri itu di- 

pekerdja2 sosial mengatakan, bah- 
wa badan2 sosial PBB telah memberikan sumbangannja untuk me- 
ringankan penderitaan itu, tapi apa jang dapat dilaksanakan untuk 

dinegeri itu? Kata mereka hanja: 
»Korea masih tetap semakin bertambah mundur, tapi tidak lagi se- 

jat dari suatu negara. Dan rakjat 
Korea tidak mau atau tidak bisa 
bertindak untuk kebaikan mereka 
sendiri.” Seorang preman berna 
ma Kim Sam Bul jang baru ber 
usia 30 tahun dapatlah diambil 
sebagai tjontoh tentang kesengsa 
raan jang dihadapi rakjat Korea 
pada waktu ini. Dibadannja tidak 
terdapat luka kena pelor, tapi 
tangannja jang hitam dan kurus 
kering, serta mukanja jg sudah 
berwarna kuning menundiukkan 
tanda2 kelaparan, penjakit, serta 
kedinginan. 

Seperti lampu jang sudah ke 
habisan minjak, orang jang ma 
lang itu menghembuskan napas 
jang penghabisan dirumah sakit 
Severance di Seoul, tapi dia tak 
sernah mengetahui bahwa dia di 
bawa kesana. 

Kim tinggal dalam sebuah gu- 
buk berdinding lumpur jang ke 
mudian ditempel dengan kertas 
koran. Dia telah merangkak keda 
lam gubuk itu tiga hari sebelum 
dia mati, seperti seekor binatang 
jang sedang dalam kesakitan. Se 
orang perempuan tua jang tidak 
bergigi membawanja semangkuk 
bubur dari beras, tapi dia tidak 
lagi dapat menelannja. 
“Tidak seorang djuga saudara- 

saudara setanah air Kim jang 
mau memperdulikan nasibnja jg. 
malang itu. Tapi ,,bangsa 1d 
jang mentjampuri urusan ruma 
tangga mereka”, jang mengang- 
kutnja ke kit dan membe 
rikan injeksi - untuk memperkuat 
djantungnja, dan menjiram badan 
nja dengan bedak DDT dan pyre- 
thrin untuk membunuh ribuan ku 
tu jang menghinggapi seluruh ba- 
dannja jang su seperti majat 
itu. Maura 

Sedjak dari “bulan September 
hingga Djanuari. dia mendapat 
pentjarian 1.00 won sehari seba- 
gai upah mengangkat beban atau 
membersihkan pasar. Tapi perda- 
gangan dipasar waktu belakangan 
tidak lagi .memberi untung, dise- 
babkan musim dingin telah tiba, 
dan badannja jang telah penuh de 
ngan segala.rupa penjakit itu ti- 
dak bisa-lagismenahan lebih lama. 

Seorang: koresponden kebetulan 
lewat digubuk “Kim Sam Bul. Se- 
buah jeep lalu mengangkutnja ke 
rumah sakit dimana dia menghem 
buskan nafasnja jang penghabisan 
Jua djam kemudian. 

——— 

      

   
     

»PEKAN RAYA INTER- 
NASIONAL. 

Harian Telegraaf mengabarkan, 
bahwa pada tuan2 pabrik Belanda ' 
telah besar perhatian untuk turut 
mengambil bagian dalam ,.Pekan 
Raya Internasional” jang akan di- 
adakan dari achir Djuli sampai 
awal September 1953 di Djakar- 
ta. Tidak lama lagi perhatian ini 
akan dinjatakan dan dikoordinir 
dengan perantaraan ,,Stichting In- 
donesia van de Nederlandse In- 
dustrie”. 

kemadjuan bangsa Afrika dalam 

Dinegeri Inggeris sendiri rentiana 
itu diadjukan sebagai sesuatu janv 

perlu dipandang dari sudut ekonomi 
dan (walaupun ini tidak diniatakan 
terus terang) sebagai alat mendirikan 
benteng Inggeris di Afrika Tengah. 
sebuah kubu pertahanan terhadap 
politik extremis Dr. Malan dineger! 
tetangganja ialah Afrika Selatan. 

Sedjak Panitia Bledisloe dikirim d! | 
tahun 1939, maka perhubungan jz 
lebih rapat antara ketiga negeri itv 
telah diselenggarakan. Ekonomi keti 
ga negeri ini tidak baik imbangannja 
dan tidak tjukup  perlengkapannia 
buat menahan tekanan? ekonomi jg 
kuat dalam dunia jang berubah ini, 
demikian dinjatakan. 

Rhodesia Utara, Umpamanja, ber 
gantung kepada tembaga, jang me 

rupakan 4/5 daripada exportnja, 
Nyasaland terlalu bersifat negeri 
pertanian dan harus bergantung pa 
da tembakau, teh dan kapas. 
Ekonomi ketiga negeri ini saling 

isi mengisi. Tindakan jang bersifat 
dirundingkan lebih dulu tidaklah tju 
kup, sebab ini akan membawa sai 
ngan dalam tenaga" kerdja dan ba- 
han2 jang kurang. Pembiajaan mo- 
dal dan sumber? bahan dibutuhkan 
setjara besar2an. Oleh karena itu, 
mereka jang mengandjurkan rentjana 
Federasi merasa, bahwa rentjana ini 
dapat dipertanggung-djawabkan, se 
bab politik ekonomi hanjalah mung 
kin oleh politik bersama dan tata 
usaha bersama, lebih djauh sebab 
kemadjuan politik dan kemasjaraka 
tan daripada bangsa? Afrika tidak 
mungkin tanpa perkembangan eka 
nomi. 

Setjara bersahadja, masalahnja da 
pat dipulangkan kepada satu soal 
pokok, dari siapa tergantung berha- 
sil atau gagalnja rentjana, jakni apa 
kah pemimpin2 kulit putih mau ber 
laku adil dalam soal hak2 serta tun 
tutan2 bangsa Afrika ini? 
Bagaimanakah  rentjana Federasi 

itu? Ringkasnia sbb: Nama jg di 
usulkan dan jg bersifat sementara 
untuk Federasi ini adalah ,,Federasi 
Rhodesia dan Nyasaland”” dengan 
ibu kotanja Salisbury. Gubernur 
Djenderal mempunjai kekuasaan un 
tuk mengangkat seorang Perdana 
Menteri dan Menteri2 Jlainnja dan 
Madjelis Perwakilan: terdiri dari sa 
tu ketua dan 35 anggota: 17 dari 
Rhodesia Selatan, 11 dari Rhode- 
sia Utara dan 7 dari Nyasaland. 
Dari 9 “anggota . (6 orang.. Afrika 
dan 3 orang Eropah), akan dipilih 
dengan chusus atau diangkat untuk 
mewakili kepentingan? Afrika. Dju- 
ga akan ada suatu Dewan “Urusan 

SEBUAH PESAWAT COMET telah beran 

Akan Minta Bantuan Indon. 
Utk Penjelesaian Hak-Hak Dan Tuntutan 

Bangsa Afrika 

rentjana baru itu. 

  

Nama Nina Epton tidak 
asing di negeri ini. Tahun jg. 
lalu sbg. wartawan BBC, dia 
telah berkeliling di Indone- 
sia, atas undangan Kemente 
rian Penerangan. Wartawan 
wanita ini mendjadi korespon 
den djuga dari ,,Suara Mer- 
deka”. 
  

ru sekolah) jang datang untuk 
mengadjukan protes tidak sang- 
gup menghadapi muslihat2 jang 
tinggi ini dan sama sekali terde- 
sak kebelakang. 

Di London pada waktu seka 
rang tampak kegiatan besar dian 
tara mereka jang menentang ren 
tjana Federasi. Tapi masih ada 
waktu untuk berbuat dah sebelum 
rentjana itu didjalankan harus me 
ngingat tiga hal sbb.: 
...— renfjana itu harus dikemuka 
kan dengan djalan .,referendum” 
kepada pemilih2 Rhodesia Sela 
tan (hal ini akan dilakukan boleh 
djadi pada bulan Maret). 
— kemudian ia harus dipeladja 

ri dalam badan legislatif dari 
Rhodesia Utara dan Nyasaland. 
— @jika rentjana itu disetudjui, 

maka Westminster harus menju- 
sun suatu Undang2 jang memung 
kinkan Ratu dengan perintah di 
Dewan untuk membatalkan perin 
tah itu djika dikehendakinja. 

Tidak akan ditentang? 
Sikap resmi bangsa Afrika di 

Nyasaland dan Rhodesia - Utara 
telah diumumkan dalam sebuah 
surat kepada Times, jang ditanda 
tangani oleh Dr. Hastings Banda 
(wakil Nyasaland di London), ser 
ta dua orang anggauta Dewan Le 
gislatif Rhodesia Utara, dalam 
mana mereka menerangkan setja 
ra kategorie bahwa: 

»Djika Federasi itu dipaksakan 
kepada kita, maka Pemerintah 
Inggris tidak usah chawatir, bah 
wa rentjana itu tidak akan diten 
tang oleh bangsa Afrika. 

Orang2 Afrika dibagian lain 
dari Afrika — Pantai Barat — 
misalnja menjetudjui  perasaan2 
itu. Apakah kita' akan menghada' 
pi.letusan2 jang serupa dan se 
djalan dengan kesulitan? jg tim 
bui di Kenya di. Afrika Tengah 
sebagai “ akibat pemberontakan 
Mau-Mau? 

Sikap partai2 politik di Inggris   Afrika, jg merupakan suatu panitia 
tetap dari Madjelis Perwakilan (bu- 
kan Dewan jg tersendiri, sebagai- 
mana tadinja dirantjangkan). 
Dewan ini akan mempunjai 6 

anggota: 1 Eropah dan 1 Afrika 
dari masing? negeri, diambil dari 
anggota2 Madjelis, jg chusus mewa 
kili kepentingan Afrika. Anggauta2 
Dewan ini akan diberi tanggung dja 
wab untuk menarik perhatian Ma- 
dielis Perwakilan dan Gubernur 
Djenderal terhadap setiap Undang? 

jg membeda-bedakan” bangsa Af- 
rika dari pada bangsa lain dengan 
djalan mengadakan pembatasan dan 
lain tindakan? terhadap mereka itu. 

Djika dia dihadapkan kepada per- 
mintaan jg demikian, maka Guber- 
nur  Djenderal akan meneruskan 
pandangan Dewan serta Undang2 jg 
bersangkutan kepada Menteri Dja- 
djahan di London jg akan bertang- 
gung djawab terhadap Parlemen di 
Westminster untuk nasehat?nja ke- 
pada Mahkota. . 

Terdesak kebelakang. 
Perundingan? di Londen dikua 

sai seluruhnja oleh Sir Godfrey 
Hugging, P. M. Rhodesia Selatan 
dan oleh Roy Welensky, P. M. 
tidak resmi dari Rhodesia Uta- 
ra”. Kedua orang itu berkesem- 
patan untuk mengadakan perun- 
dingan2 tidak resmi jang banjak   sekali dengan orang2 dagang di 
London, terutama dengan kalang- 
an pertambangan. Dua orang ang 
gauta dari Dewan Legislatif Rho- 
desia Utara (kedua orang itu gu- 

  

Alhamdullilah — Saja Putus Lotre 

  

Rp. 250.— 
38321 98849 250044 175780 
171776 138548 45600 244982 
232554 22644 157822 45588 
134099 220980 14376 16709 
190090 242767 198475 122005 
64901 157157 95201 178068 
124586 113297 46802 134452 
51924 239229 190765 94080 

56725 246846 24578 191401 
174826 34600 192420 .142708 

44636 32597. 63385 62018 
239114 127439 152349 120441 
124360 26029 “204513. 111183 
187263 181864 135158 192800 
245617 100870 32631 148592 

22915. 182354 33257: 245051 
255990 174770 “123079 183680 
183542 252533 “110567 41276 

(123734. 234403 58720 180017 
145595 103666 119632 246736 

“34502 12723 27492 243317 

156994 189940 37788 31493 
153821 “212742 “152158. 108747 
52064 81564 215515 184900 

23489 205449 32223 131651 
. 213478. 180057 259087 192114 
111420 78211 16849 252851 
227658 77103 135484 23281 
62880 48017 166501 236098 
138277 128422 197123 11254 

146525 200318 203707 39547 
199375 21803 - 115477 35064 
231594 185297 133647 34532 
109025 17012: 113576 50414 
234028 134343 216833 82057 
228604 22246 102629 24249 
204974 230163 29916 40704 
234919 245464 134370 24101 
191412 80676 238672 71434 
220838 183303 16040 112575 
64520 134289 119228 189919 

“ 

58235 | 211105 215877 2994 
105113 164197 96865 64721 
248534 86555 198965 125180 
63370 - 257677 250462 133022 
196560 41243, 113004 117095 
39558 116366 25661 33629 
201725 138234 104217 142869 
50135 148344 17400 41101 

231744. 207804 . 53532. 27503 
75592: 227817 142699 254244 
10298. I38387 "992600 22641 

226049 “80172 114917 191359 
719608 118658 164676 148463 

220759. 43256 . 158230 170542 
159040 138072 257104 40827 
116980 . 13778 157780. 134704 
243526. 226251. 95902”. 228806 
225460 203501 61860 114846 
23984 61133 17603 161096 
225642 59966 169426 186117 
66703 83170 174113 - 30534 
24003 124254 200544 12729 
116303 107344 163764 237961 
109037: 130851 . 158130: 235593 
51594 234037 249139. 12165 
165283 254430 56059 106957 
250745 46654 245892 28722 
225205 14990. 93533. 214989 
64220 19818 149834 . 97757 
152264 108756 ' 74647 103267 
Y9351 1223615 2114890 131932 
28341 215376 208869 82420 
15207 203574 225968 146768 

245844 174412 186324 215783 
108419 65224 51726 250748 
19095. 64677 240016 64101 

243430 148816 22984 29159 
FBS600 2 09851 "207080 171193 
206275 0 G1s03 120294 " 32250 
205175 91887 17704 53381 
202867 23662 223971 207016 
155649 243714 227204 29827 

    

Sekarang 

adalah sbb.: sebagian besar: golo 
ngan konservatif menjokong: ren 
tjana Federasi. Disamping itu 
baik anggauta2 Liberal ' maupun 
Buruh bersatu dalam pendapat 
mereka tak akan menjetudjui se 
tiap usul untuk mengadakan ker 
dja sama di Afrika Tengah jang 
tidak didasarkan atas bantuan 
rakjat Afrika dan jang tidak mem 

(Oleh: Nina Epton — Koresponden Spesial »Suara Merdeka”) 

gkat dari London membawa muatan ,,Kertas Putih”, 
jakni rentjana jang telah disetudjui buat memfederasikan lima djuta bangsa Afrika dan bangsa Ku- 
lit putih kaum pendatang dari Afrika Tengah dibawah seorang Gubernur Djenderat, 1 
na itu dapat serentak diumumkan di London dan di Afrika. Kaum optimis mengharapkan, 
sebuah Dominion Inggeris jang baru, melingkupi Rhodesia Selatan dan Utara 
saland akan dapat mendjelma dibulan Agusius j.a.d. Kedua belahpihak menjatakan, bahwa rentja- 
na ini adalah ,,suatu kesempatan penghabisan”. Perundingan2 telah berdjalan 
lama. Perundingan2, jang TIDAK disertai oleh seorang Afrika djuga pun, 
dari pendapat umum Afrika adalah menentang Federasi. Mereka kuatir akan dikuasai oleh kaum 
pendatang kulit putih. Mereka tagut, bahwa Rhodesia Selatan, sekutu jang penting dari ketiga ne- 
geri itu, akan menguasai Federasi dan sikap Rhodesia Selatan terhadap orang2 
tidaklah mendorong mereka buat mempertjajai, bahwa akan luaslah kesempatan untuk mengedjar 

sehingga rentja- 
bahwa 

dan protektorat Nya- 

semendjak beberapa 
sebab dibagian terbesar 

Afrika, katanja 

beri perwakilan setjukupnja kepa 
da mereka itu dalam badan2 jang 
disusun bersama. Usul!2 jang disu 
sun sekarang adalah bertentangan 
(dengan prinsip2 Pernjataan Hak2 
Manusia dan tugas2 ethis. 

| Kongres Bangsa2 jg diadakan 
untuk menentang Imperialisme 
(diketuai oleh Fenner Brockway) 
telah mengirim sebuah peringatan 
kepada P.M. Winston Churchill 
jang ditanda-tangani oleh orang2 
seperti Lord Stansgate dan Lord 
Listowel. Kedua orang bekas se 
kretaris negara untuk India, Lord 
Boyd Orr, ahli makanan jang ter 
kenal dan William Sangster, pe 
mimpin Methodis jang a.l. me 
ngatakan bahwa ,,kita pertjaja 
usul2 ini, djika diteruskan dalam 
bentuknja jang sekarang akan sa 
ngat merugikan kedudukan dan 
gensi kita di Afrika dan Asia.” 

Banjak orang anggauta2 partai Bu 
ruh menharapkan, bahwa anggau 
ta-anggauta Asia dari Common- 
wealth Inggeris, terutama India 
dan Pakistan akan  mengadjukan 
permintaan penghapusan terhadap 
apa jang dikatakan oleh John Dug- 
dale, angauta parlemen dan bekas 
menteri negara untuk Urusan Sebe- 
rang, mengenai ,,pendjualan manu- 
sia Afrika jang terbesar sedjak per 
dagangan budak”. Beberapa orang 
bahkan pertjaja, bahwa negeri2 ini 
akan mengantjam untuk menolak 
menghadiri upatjara penobatan Ratu 
Inggris djika rentjana itu dilaksana- 
kan. 

Br. Hastings Banda dalam sebuah 
pertjakapan dengan saja menekan- 
kan kepada soal untuk meminta ban 
tuan Indonesia dengan perantaraan 
delegasi Indonesia di P.B.B., dengan 
perantaraan perwakilan2 Indonesia 
diluar negeri. Jakni mengedarkan se 
buah permohonan, dan mengadakan 
persesuaian dengan segenap bang- 
sa2 jang tjinta akan kemerdekaan. 

Djanganlah mengira, bahwa Afri 
ka djauh letaknja dan bukan uru- 
san kita. 

Ke-tidak sadilan adalah soal seti- 
ap orang. 

Mau Bunuh Pre- 

siden Peron? 
Sebuah  bom-waktu jg nampak- 

nja tidak besar dan ditaroh dalam 
koper di' setasiun Buenos' Aires ma 
lam Selasa telah meledak tak lama 
setelah presiden Juan Peron lewat 
tak djauh dari tempat itu, kembali 
dari Chili.  Perledakan itu tak me- 
nimbulkan kerusakan atau mengam- 
bil korban. Polisi di Buenos Aires 
hari Selasa tidak mau  membenar- 
kan tentang perledakan itu, tetapi   pemeriksaan menundjukkan tentang 
terdjadinja perledakan tsb. 

  

giatan, begitu pula didalam tjara 
pentingkan, dan sebagai akibatnja 

Sekolah Kajutanam di Sumatera 
kini anggota parlemen dan bekas 

Djakarta. Tjeramah ini dihadliri 
P.P.K. Mr. Hadi. 

”Tjara pendidikan itu hendaklah 
disesuaikan dengan keadaan  dida- 
lam lingkungan alam dinegeri kita, 

dengan letak geografis kita ditengah 
negara2 lain, dan sepadan 
djiwa bangsa kita sendiri”, kata 
Moh. Sjafei lagi. "Kemiskinan dan 
rendahnja deradjat kita didalam per 
gaulan hidup internasional, meski- 
pun negeri kita kaja-raja, — adalah 

karena tidak “dididik dan  diadjar 
giat mengambil keuntungan dari ke 
kajaan itu. Karena kita kalah kegi 
atan, maka bangsa2 lain jang lebih 
giat djadi kaja, lebih djaja dari pa- 
da kita, dan kita tetap mendjadi 
bangsa jang passif dan dapat dibeli 
oleh bangsa2 lain itu”. 

Setelah diberikannja tjontoh2 ba- 
gaimana terbelakangnja bangsa kita, 
pembitjara lalu menerangkan, bah- 
wa kegiatan djangan hanja terbatas 
dengan meniru, tetapi harus kreatif. 
Dapat mentjiptakan jang baru, kata 
nja. Kemunduran kita diabad-abad 
jang lalu, kata Moh. Sjafei, adalah 
karena kita selalu membeo  sadja, 

mengulang-ulang apa jang diutjap- 
kan orang2 dulu, dan tidak hendak 
mengeluarkan tjiptaan sendiri. 

Pada waktu ini, djumlah murid jg 
beladjar disekolah2 dari Kementeri 
an P.P.K. adalah antara 4 dan 5 
djuta, dan jang beladjar dipesantren 
kira-kira 6 djuta. Tetapi tjara pendi 
dikan jang diberikan kepada mere- 
ka, kata pembitjara, pada umumnja 
tidaklah untuk mendjadikan  pela 
djar itu orang jang pandai mentjipta 
kan sendiri, dan mendjadi orangeluar 
biasa. Sebab itu hampir tidak dapat 
diharapkan kegiatan besar dari mere- 
ka, jg dapat mendjadikan negeri kita 
ini makmur.   
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Moh. Sjafei menjesali adanja peng 
hematan didalam Kementerian 
P.P.K., sebab dengan penghematan 

sia didalam perdjuangan hidup masih 
kang”, demikian kata Moh. Siafei jang terkenal sebagai pembina 

dengan 

Kurang Kegiatan 
Dim. Pendidikan 
Menjebabkan Bangsa Indonesia Ma- 
sih Hidup Terbelakang — Kata Sjafei 

»PADA BANGSA INDONESIA jang sangat kurang ialah ke 
pendidikan kegiatan itu tidak di 
maka kedudukan rakjat Indone 

tetap hina dan terbela- 

Tengah itu. Mohammad Siafei, 
Menteri P.P.K., pula seorang 

ahli pendidikan Indonesia, mengutjapkan tjeramahnja didepan para 
undangan digedung Adhuc Stat malam tadi, didalam satu perte 
muan jang diselenggarakan oleh Djawatan Penerangan Agama di 

pula oleh Sekretaris Dienderal 

ini kuranglah kegiatan didalam pen 
didikan dan pengadjaran jang sa- 
ngat penting, pada waktu Indonesia 
harus melatih pemuda2nja untuk 
pembangunan dimasa datang. Dan 
tindakan ini berarti nafkah - guru2 
iidak bertambah baik, dan sema 
agatnja mengadjar berkurang, dan 
ini sangat merugikan bagi djiwa 
bangsa Indonesia sendiri. Tetapi un 
tunglah penghematan ini tidak ber- 
akibat mengurangi jang sudah ada, 
melainkan hanja tidak membuka se 
kolah2 baru, kata pembitjara. 

Achirnja Moh. Sjafei mengharap- 
kan, parlemen tidak akan menjetu- 
djui penghematan besar2an didalam 
Kementerian P.P.K., dan diharapkan 
nja pula pegawai2  P.P.K. tidak 
akan membuang-buang uang jang 
dipertjajakan kepadanja untuk dibe 
landjakan dengan bidjaksana, agar 
tugas2 bangsa terus mendapat pen 
didikan dan latihan jang baik. (An- 
tara). 

6/1 Vojul 
BERITA terlambat dari Bom- 

bay menjatakan, bahwa 11 orang 
telah tewas dan 3 orang luka-luka 
berat ketika terdjadi keributan di 
Viramgam, sebuah kota perbata 
san dinegara bagian Bombay pa 
da ns'am Senen il. 
Kusutan2 itu timbul sewaktu 

suatu arak-arakan jang diseleng 
garakan dibawah pimpinan Hindu 
Mahasabha untuk menuntut di- 
adakannja larangan atas penjem 
belihan sapi dihentikan oleh golo   ngan jang menentangnja, 
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Rebutan Lau- Na 
tan Mutiara | |I" 
SURATKABAR ,Japan News” 

milik Australia, hari Rabu menga 
saka Sean indak- 2 i 
ahwa sengketa antara Djepang 

dan Aeon mengenai hak2 me| 
nangkap ikan dilaut Arafura itu | 

ki an langkah »Itungkin mengh: 
pertama. Mentah Nai djelasan dan 
penjelesaian” soal hak menang | 
kap ikan diluar 2 Ka pa 

    
    

  

Il TAPAL GIGI 
  

        
  

kita ketahui, La Dana An 

Tenggara dan Irian. Pada waktu | 
ini jang mendjadi pokok persoa | 
lan ialah »hak Australia cuntuk K 

mengawasi dan menguasai penang 
Papa ikan dan Kemagicnaa Ta 
ran jang berbatasan dengan Aus | 
tralia” tetapi diluar batas interna | 

pantai pada waktu surut. | 
Kehendak Diepang | 

Untuk pertama Kabag sesudah | 
Perang Dunia II, sebuah armada 
kapal penangkap mutiara kepunja 
an Djepang sekarang akan berla 
jar kearah selatan, kelaut Arafura 
jang kaja akan mutiara itu. Dan 
pada 2 tempat, kapal2 Diepang 
tadi akan mentjari mutiara pada 
djarak sampai 40 mil dari pantai 
Australia, tetapi dalam djumlah2 | 
jang terbatas oleh guota. Dalam | 
pada itu Djepang berdjandji akan 
mentaati segala standard2 perika 
nan internasional jang ada. 

Australia tak lupa per 

Seterusnja harian tadi “ tulis, 
bahwa bangsa Australia masih 
djelas ingat akan tjara2 jang di 
pergunakan oleh nelajan2 Dje 
pang dalam penangkapan ikan, 
ketika zaman sebelum perang. 

Ketika itu nelajan2. Djepang 

   & Gigi bagus: gigi jang 

putih seperti mutiara: 

dan ketawa berseri?... 

berkat PRODENT 
tapal gigi jang 

paling baik! 

   
Tube sangat besar 

R. 2.50 
Tube sedang 

R. 1.75 

   

   

   

   

   

      

       

   
   

  

   

    

   

  

   

      

  menangkap mutiara dalam djum 
lah sewenang?2. Bangsa Australia 
sekarang mendasarkan hak2-nja 
untuk mengawasi segala penang-: 
kapan mutiara disepandjang ba 
gian laut jang disebut ,,Continen 
tal Shelf” itu, atas pernjataan 
bahwa sumber? mutiara diperai f 
ran tadi perlu dilindungi dan di 
pelihara. ,.Continental Shelf” ini 
membudjur dilaut sebelah barat- 
laut Australia, dengan djarak jg 
tidak tertentu. 'Tampaknja, kata 
harian tadi, kalau kedua pihak | 
bersungguh2 maka sjarat2 jang | 
telah didjandjikan oleh pihak Dje 
pang tsb? diatas tadi ternjata akan 
merupakan sjarat?2 sepatutnja, ig 
oleh pemerintah Australia di-ingi 
ni supaja ditaati oleh penjelam2 
mutiara dari segala bangsa. 

Tak Baik Banjak 
Statement? 

Malah Bisa Menegangkan 
Keadaan—Kata dr. Su- 

| Dunia Main 
Obral Uang 
Untuk Perbelandjaan 

Tentaranja 
BUKU TAHUNAN statistik 

jg hari Minggu diterbitkan oleh 
markasbesar PBB, menundjukkan 
bahwa ketika tahun 1952 peme 
rintah2 diseluruh dunia menge- 
luarkan uang lebih banjak daripa 
da ketika tahun 1951, suatu hai 
ig disebabkan karena kenaikan2 
harga sefjara inflasioner dan ang 
garan2 belandja pertahanan jang 
lebih besar. Menurut siaran tadi, 
pengeluaran2 untuk keperluan 
pertahanan di Amerika Serikat 
dar negara2 Eropa Barat untuk 
tahun 1952, ada,20 sampai 10076 
lebih besar daripada angka rata2 
untuk tahun 1951. 

Sovjet Uni untuk tahun 1952 me- 
ngadakan pengeluaran tambahan se 

Sri besar agak lebih dari 3790. untuk 
? kiman 2? Keperluan pertahanan, djika diban- | 

PENDIRIAN MASJUMI ada- | dingkan dengan tahun 1950. Dite- 

lah tetap dan tegas, jaitu primsipil | rangkan bahwa  angka2. mengenai 
anggaran belandja ' pertahanan So- 
vjet untuk tahun 4951 tidak diketa 
hut oleh markasbesar PBB. Di ke 
banjakan negara Eropa" Barat dan 
di Amerika Utara, pengeluaran utk. 
pertahanan jg lebih besar itu diser- 
tai dengan pengurangan pengelua- 
ran? modal jg bukan untuk keper- 
luan pertahanan. Di Eropa Barat, 
pengeluaran? subsidi untuk keperlu- 
an konsumen dikurangi. Djuga Aus- 
ttrah, New Zealand dan Afrika Se- 
'latan mengeluarkan uang lebih ba- 
njak untuk pertahanan, daripada ta 
hun 1951: akan tetapi djika diban: 
dingkan dengan Eropa Barat, maka 
ita hanja dalam ukuran2 jg ketfjit sa 
dja daripada anggaran belandja se- 
luruhnja. 

tidak keberatan dengam pembuka 
an perwakilan Indonesia di Mos 
kow, akan tetapi Masjumi bcr 
pendirian bahwa sekarang isi be 
lum. tiba waktunja untuk mem 
buka perwakilan tsb., demikian 
bekas perdana menteri Sukiman 
Galam suatu pertjakapan di kan 
tor. . gubernur — baru-baru 'ini 
Cgn wartawan PL.-Aneta di Atjeh. 
Dan tentang keadaan da- 
m negeri Sukiman mengatakan 

bahwa suasana didalam negeri pa 
Ga waktu ini memang penuh dgn 
ketegangan dan menjatakan pen 
dapatnja bahwa dalam keadaan se 
perti sekarang ini adalah tidak bi 
Gjaksana kalau kita banjak2 me 
ngeluarkan statement2 jang pada 
hakekatnja bukan mendekatkan 
satu pihak dengan pihak lainnja 
Nan n hanja mendjauhkan sa 
ja. 2 

Dalam hubungan itu dikatakan, 
bahwa lebih baik djika diusaha- 
kan untuk menjelenggarakan per 
temuan2 dalam mana pihak2 jang 
bersangkutan dapat memberikan 
goodwillnja. ag 

.  Mesi Rondonuwu. 

Mengenai kemungkinan2 mosi 
Rondonuwu di parlemen, dimana 

Beberapa negara Asia. 

laporan tadi, ketera- 
ngah2 tentang anggaran belaridja 
RRT atau pemerintah- Chiang Kai 
Shek tidak diperoleh. Tetapi tampak 
nja terdapat kenaikan? besar dalam 
pengeluaran - guna pertahanan di 

Burma, Filipina, Malaya, Thai dan 
Lanka (Ceylon). 

Tentang kenaikan? . pengeluaran 

untuk pertahanan Pakistan dan In- 
dia, laporan tadi hanja membajang- 
kannja dengan kenaikan? harga2 di 
negeri2 tadi, pengeluaran dikedua 

negeri ini, sebagai keseluruhan ham 
pihak PNI telah menjatakan sikap |pir tak berobah djika dibandingkan 
nja jang djelas jakni.menjokong |dengan keadaan dalam tahun2 sesu 
mosi itu, Sukiman berkata: ,,Saja |dah perang dunia II. Keadaan de- 
mengharap dari PNI supaja isi dic | mikian ini tampaknja terdapat pula 

tum dari mesi itu djangan sam |di Timur Tengah dan Amerika La- 
pai sangat mengikat pemerintah (tin. 

dalam penjelenggaraannja.” | 
jawab pertanjaan apakah $ 

.ada kemungkinan krisis kabinst KUDUS 
sebagai akibat diterimanja mosi 

DJATAH PEMBELIAN PADI 
: TETAP 
Dalam konferensi 

Menurut 

  

itu, Sukiman tidak bersedia menja 
takan pendapatnja, akan “tetapi 
hanja menundjukkan bahwa pen dipendapa 

60 Orang Grombolan 
Ditangkap 

Ian jang selama ini turut melaku 
kan kedjahatan2 disekitar Deli- 
Serdanghulu di Sumatera Timur, 
kini sudah ditangkap polisi. Menu 
rut koordinator “Mobrig Komisa 
ris I Nurdin, 5 diantara tahanan2 
itu adalah orang2 wanita. Kini 
mereka ditahan dimarkas Mobrig 
di Bandarbaru dekat Brastagi. Se 

Serdanghslu sedjak 7 bulan 
|Ialu agak terganggu dengan Iari- 
inja 9 orang hukuman dari pen 
| djara Bindiei. Mereka inilah jang 
"memimpin gerombolan2 jg sering 
i merampok, menganiaja dan me 
|nahan kendaraan bermotor didja 
|lan-raja Medan-Brastagi. Disam 
“ping itu ada pula .satu gerombo 

  
|ian jang mempunjai ,,daerah ope 
rasi” di Serdanghulu dengan me 
|namakan dirinja ,,Pedjoang Repu 

Ical dilu IT. 
| Relamar2 datang sendiri di: 

IP SersaniP, M. ANTONIUS SOETRISNO 

t £e         
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"ADPERTENSI dalam 

“Harian 

  

   

   
    . “Djalan Mataram 880: 

Na da 5 T . 

  

       

   
ke Rachmattullah pada tgl. 4 Maart 1953 
am 13.15 di R.S. T. Semarang. 5 

Telah pulang 
AN aj) 

N.A. C. 4242514   
KN dapat diterima oleh Tuhan Jang Maha Esa.- 

   “# anggauta CG. P. M. Detasemen Garnizun IV/5. 
# Dengan djalan ini seluruh anggauta C. P.-M. Det. 
8 Garn. IV/5 turut berduka tjita, semoga arwahnja 

   

  

Seluruh anggauta C. P. M. 
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BERDUKA TJITA 
Pada tanggal 26 Pebruari 1953, Imlik 2504 Tjia 

Gwee Tjap Sah djam 4.50 sore, telah meninggal 

  

   

  

  
Medan Aman: 

690. ORANG anggota gerombo 

perti diketahui, keamanan di Deli |“ 
jang | 

  | blik Indonesia” (P.R.L). Kata Nur 
Gin, pengedjaran terhadap gerom 
bolan ini dilakukan sedjak achir 
Djanuari hingga achir Pebruari 
jang lalu dalam kerdja-sama anta 
ra Mobrig.dengan Polisi Perintis. 

Mengenai orang? wanita jang tu 

rut ditahan itu, diterangkan bahwa 
mereka “adalah isteri2 kepala2 
|rombolan itu atau orang? jang ditju 
lik mereka: dan kemudian dipaksa 
untuk melakukan kedjahatan.  De- 
ngan  tertangkapnja 60: orang itu 
koordinator Mobrig Sumatera Utara 
menegaskan bahwa geromboian di 
Deli — Serdanghulu hampir2 habis 
terketjuali sebagian ketjil iang: ma- 
sih bekeliaran di Serdanghulu. Disi 
ni masih ada sisa gerombolan jang 
terdiri dari 12 orang dipimpin Ra- 
mis Karokaro dan Panto. Pada ma 

merampok dan membakar kampung 
Sungeibuaia didekat 'Bangunpurba 
di Serdanghulu. Kerugian jang dide 
rita penduduk ialah 12 pintu rumah 
musna dan Lk. Rp. 100.000.— be 
rupa harta-benda jang digondol pen 
djahat2 itu. Mengenai dijalan raja 
Medan — Brastagi dikatakan, bah- 
wa tempat tsb akan aman kembali 
seperti sediakala, sebab kata Nurdin. 
sebagian besar dari perampok2.ig 
tertangkap itu adalah mereka jang 
tadinja mengatjau disekitar djalan 
raja tsb. Empat 'dari: pemimpin2. ge 
rombolan ' itu mati terbunuh, tiga 
orang selebihnja dapat 
Mobrig. (Antara). 

PATI 
PERUMAHAN RAKJAT 

Oleh kepala daerah kabupaten 
Pati diumumkan, bahwa kini dika 

  

dunia dalam usia 78 tahun, saudara, Papa, Eng- 
' kong, Kongtjo jang tertjinta | 

DJIE JOE TJIAN 
Hari kuburnja ditetapkan nanti hari Minggu 

tanggal 8 Maret, berangkat dari Songke Sentanan 
kidul 8 Modjokerto, djam 5 pagi langsung ke ku- 
buran di Rembang, datang di Rembang I.k. djam 
12 siang. 

        
       

   
        

Jang berduka tjita, : 

Djis Bong Lien dgn. Keluarga | 

Djie TiwieSian Nie den Keluarga $$ 
HT andai nana iC uk 2 

    

   

      

    
      

Baru : Terima $ ha 3 yi 

N.S.U. Ouiek MODEL 1953 
| Speda Motor ketjil jans ag anjai kekuatan tenaga | 
tarikan paling tjepat dan paling kuat. , 
k Kwalhiteit terkenal, harga murah. 2. Rp 4. 909.- 

- 4/2 mu. Mode! besar " | Senapan Angin B5. S AA LELUB". 
| Dapat dibeli dengan: zonder idzin. Harga Rp 1,700.- F 
Lekasiah beli, persediaan sangatterbatas! 

N.V. Kedundan » 

            

    
       

  

ce- Has 

HF ALAMAT UNTUK TUAN/NJONJAH 

lam Minggu il. perampok2 tsb telahj 

ditangkap | 

. PURWODINATAN TENGAI . 

  

   

MAA 
. Barang? MAKANAN/MINUMA 
untuk keperluan sehari-hari, datanglah di: : 

| 66 BODJONG 107 — TELF. 808 
Toko saia TO (muka Gedong GRIS) Semarang 
—e na : HARGA PANTES ———      

Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu atas . kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan berdasar- 
kan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau dapat Ti 
kedudukan dag peribadimu. pat memperbaiki 

M.S. RAHAT 
— “OECULTIST 

Seteran 109 — Semarang. 1 Ga, tia 

    

   
  

    

    

    

   

  

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

: | Theatre di Solo 
DEBRA PAGET — MICHAEL RENNIE 

dalam VICTOR HUGO'S 1 ? 

»LES MISERABLES" | 
Film produksi 20th. Century Fox jg kelogent Hibnghaipa 

  

  

  

  

THEATER 
siHEA 245 

        

      

Suara Merdeka” | 

dirian partainja mengenai soal ini 
telah tjukup 'egas. Sukiman tidak 
mau menjatakan pendiriannja ten 
tang sampai berapa iama lagi ber 
langsungnja kerdja-sama antara 

bupaten tersebut telah selesai didi 
rikan ampat buah rumah rakjat 
oleh djawatan perumahan rakjat 
jang akan didjual kepada umum. 

Kabupaten jang dipimpin oleh Ke 
pala Daerah Kudus dan didatangi 
oleh segenap Pamong-Pradja dan 
Kepala2 Djawatan jang berkepen- 

S0 . 0 “kan dan realistist, terdjadi semasa Revolusi Perantjis ' 

KEBUMEN 

    

    

  

  

  

  

     
  

esalahan matjam ini... 
jaku akan terpaksa melepas    

    

bodoh ini! Kerdjaiah 5 

  
| Tuan marahi 

al jang bodoh. 

    

sampai habis. 
:| Kubikin tagi kesalahan 

aku lagi 

e Tjebatah tjarikan I- 
— sjarat! 

| kau kelihatannja ms- 
mang selalu lesu. Min. 

— 

  
     Kau kumintakan nasehat pada Hadidjah, Kanda. 

| Aku diberi nasehat masak pakai Palmboom kata- 
A (i nja enak betul rasanja. pula banjak vitaminenja 

i| dan lagi menguatkan badan. Esok kumulai. 

       

  

   
Aku kini dapat 

    

     

  

     
$ 

         : .. op 

| Lezat nikmat dan sehat 
' Palmboom senantiasa meniotakan Suaw hidangan is- 

limewa Margarine tulen berwarna kuning-emas 'ini 

"meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan mem- 

buat kiduioan mendjadi hidangan pesta. ....... 

ketjuali dari ita “im sungguh menjehatkan oleh karana 

kakajaannjs: akan vitamin! A dan D. 

Bk 
1 5 

ts
 

#BANJAK MENGANDUNG V 

Sungguh bagus, Min. Belaka- 
ngan ini kau madju pesat benar. 

kepertjajaanku. Sudah seharus- 

     

   

     

       

  

   

      
    

    

lagi memberikan 

    

   

  

  

  

          

  
  

5 
a
a
,
 

(Nur 

badannya lemah, kaki tangan dingin, datang 
bulan tidak fjotjok yang membikin perut sakit. 
Pik-tay pinggeng sakit dil. Pun baik untuk lak: 

ERA AA: @N SAN YOK PANG KAPASAN 216-220 S'BAIA     

Tegal. 
| l: Toko »WIE”, 8. Toko 

| 2. Toko",SIONG”.. : 
3. Toko Obat An Ho Tong.   
  

    

    

  

  

maan 5 

    
1 GARUDA uli DUNA 

Anggur Ini sangat baik untuk prampuan jang 

»sCANTON”. 
9. Yoko Obat Po Seng 

Tone. 4. Toko #SIN7. ba 3 | 5 Toko Souw Swie Hap”. 10. Toko ,,SENG SIEN”, 
6. Toko ,,Kong Hien”. 11. Toko ,SIN SENG”. 

1 | . 1. Toko ,,Bandung”. | 12. Toko ,,LIBERTY”. 

Lana 

      

   

     
     

   

   

   

    

   

  
  

CITY CONCERN CINEMAS 5 9)” 
  

  

jangan Putus Pengharapan jangan utus Pengharapan Lux 

3 Mengundjungilah kepada BA Anu 

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 5— 7 

and two kinds of 
Djago tindju mem 
bermaksud mengi 

Akan datang   
. Gapatnja ini akan dapat menghi 

  Tea : A , ea Fe 
Masjumi-PNT sebagai partai pe tingan baru2 ini, diumumkan 
merintah jang mendukung kabin wa pembelian padi untuk keper- 

net sekarang. : - Huan Pemerintah amen, kabupataa 

Achirnja mengenai pidato presi | Kudus tetap seperti tahun jang 
den di Keianat Suktarin bata lu, jaitu 2200 (Dua ribu dua ra- 

takan, bahwa ada baiknja djika |tus) ton mulai bulan Maret 1953 

diadakan pertemuan antara para | ini 
alim ulama dengan presiden Su 

karno, karena jang menurut pen 

na
 

Harga jang ditetapkan oleh Pe 
Adera Propinsi Djateng Gabah 
Rp. 90,— sekwintal, Padi tjere 
Rp. 75,— sekwintal Padi bulu 
Rp. 80,— sekwintal. : 

Pembelian padi ini diserahkan 

- 
langkan salah faham jang timbul 
sekarang ini. .... Eri MA ga 

  

  dja tetap mendjadi pengawas. Roy Rogers 36| 
     

     

Ben ana 
SEA WAE IN THME/ 

  
— Trigger, engkau kutinggalkan disini. Orang ' jang menembak aku 
dahulu dikota, sekarang ada di gudang tempat penjetoran batu baru 
itu, | 

Djika dibajar dengan sekali gus, 
harga rumah itu masing2 ialah 
Rp. 23.047,50, akan tetapi apa- 
bila dalam angsuran, maka jang 
berkepentingan terlebih — dahulu 
harus membajar Rp. 4.390.- dan 
sisanja dapat dibajar dalam ang- 
suran sebanjak Rp. 95.- sebuah 
jang telah harus dilunaskan dalam 
20 tahun. 5 

Selandjutnja djawatan tersebut 
telah menjediakan pula uang se- 
banjak Rp. 100.000.- untuk pen- 

  
TAKUT kepada organisasi2 tani dan harus dirian 8 buah rumah rakjat me- 

memakai borg, dan Pamong Pra- nurut bentuk jang telah ditetap- 
kan. 

    

Arus ore car WiLL 
GIE ME COvER TiLL 
IT GET INSIDE THE 

BUILDING / 

2      

  

KEPALA DESA JANG 

BAIK BUDI 

Didapat keterangan, bahwa kepala 
desa Indrosari .katjamatan Buluspe- 
santren Kebumen baru2 initelah me 
njerahkan 2 Ha sawah bengkok ke- 
pada penduduknja dalam waktu 1 
tahun. 

« 4 

Sawah tsb. dikerdjakan oleh rak 
jat setjara gotong rojong jang hasil 
nja 10076 dipergunakan untuk ,,Lum     

  

bung Patjeklik”. : 

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

      

IL MISSED ROCEKRS 
WHEN T TRIEP TO 

7 PLUG HIM, BUT THisi: 
TON OF ROCK WON'T 

Ta MISS 3 

   

        

    

Besok &     . al p: 
: 

SEO j n Dini malam Y $ SHERIDAN 
premiere Om Et 
Sa aah P RATE 
On? Kain! 

(BT thn) "LELE Kuan mami tni 

Sebuah film Musical ja. sa- 
ngat. menggumbirakan hati 
penuh dg. romance jg. mere- 
sap dan lagu?2jg. mengikat hati   

— Kereta batu bara ini dapat 
melindungi aku, sampai aku 
dapat masuk digudang. 

— Dulu aku meleset ' menem- 
bak Rogers, tetapi dengan satu 
ton batu bara ini, akan dapat 
menamatkan riwajatnja, 

Ini malam pengh. 4.45-7,-915 
Greg PECK-Susan HAYWARD 
Ava GARDNER (TECHNICOLOR)   

ba Pe Ipa singh 

Action ! — Danger! — Ad 

GRAND 
K5   

Besok malam premiere 

'Djagalan  7.—9.— (17th) 
Shia Mong- Han Fai 

Pay Dje Meng“ 
(Day Dream) 

Film Tiongkok keluaran 
»The Great Wall“ 
jang paling baru 

INDRA 
Aga Teras) ufan 

  

Ini malam penghabisan: 
1.—-9,— (segala umur) 

»SERBA-SERBI TTG. 

TAIWAN« 
ROYAL 
Ie 9, — 

great 

  MASK OF 
Besok malam premiere 

Metropole — 5-7.-0.- 13th.) Heibat — 

Ini malam d. m. d. 

Stephan MC. Nally— Gail Russell dim : 

“AIR CADE TT “TheStoryof the Yet Flyers 

Ini malam premiere 

“Ini malam d.m.b. 
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 ! 

Ini malam - (untuk Ea 
Richard Trawis — Sheila Ryan and the 

THE DRAGON" 
A Manhunt that beganin Korea and ended in crime ! 

   

      

   

    

   
   

   

        

   

    

   

  

   

    

   
   

  

    

  

(au. 13 th) LN Tony Gurtis—Jan Sterling—Mona Freeman! »FLESH And F 
A Champion's fury in his fists! A naked longing in hi women waiting for his h si Ba ersembahkan dirinja —Diiringi oleh at dirinja! — Heibat dan Gempar ! 
Extra film : BINTJANA ALAM (STORMRAMP) di Negeri Blanda ! 

URY” . 
ungry arms! 

gadis2 jg. 

venture ! Trails of Glory! 

(u:13 th) 
30AN GREENWOOD — BOURVIL — 

MR. PEEKA.B 
Kotjak! — Lurju! — Gempar! 

Menggumbirakan ! 

OO" 

ta. 17 th.) 

MR. MOTO. 

Gempar ! 
  Fred Coby—Isabelita 

»Don Ricardo Akan datang 
MENJAMBUT KELUARGA T. Sumarni 

  

  

Ioi malam pengh. 5.-7.-9,- 
Anna May Wong — Noel Madison 

dgn songs jg. merdu 

.CHIEH TA HWAN 
Satu Film Tiongkok baru jg. pertama kali bikinan dari Taiwan 

   

      

   

  

ROYAL Darusalam 
"1 

8 
Returns ROXY Ini malam d.m.b. Yu. 13 umur) Romantische-Avontuur-Actie AT un Chiao Fung Yin Chie Fun g 

HSI" 
berbahasa Kuo Yu TN 

    uThe Snows of Kilimanjaro" 
  

,Bombs Over Burma"   
3 Ma bhabi 

Pertjetakan Smg. No. SBA/INI/A/T 18   


