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TAHUN" kita! Harap lihat dihalaman 4. 
Be   

& 

Perhatikan sekali lagi  SAJEMBARA TUTUP “| 
   

  

Plakkaat Antjaman 

   

»Semarang Akan Diserbu Gerom. | 

  

bolan,” Katanja 2 Shan 
Menurut Kalangan Jg Berwadjib Plakkaat Tidak 

“Berasal Dari D.I...” 

Ah 2 (Oleh Wartawan Kita) . 

PADA HARI MINGGU petang oleh fihak polisi seksi 1 telah dike- 
— temukan sebuah plakat, jang ditempelkan didinding Borsumij deka, Ge- 

redja Blenduk di Purwodinatan, Semarang. Oionsana isi antjamannja 
plakat ini, kiranja ada pentingnja djuga untuk etahui umum. Piakat 
ini berbunji sebagai berikut: Perhatian saudara?! Dalam kota Semarang 
inulai ini hari kira2 djam 6.35 kota Semarang hendak diserbu grombolan2. 
Harap mendjadi tahu adanja. Hermat kami: (Tanda tangan) Sudiroprono: 
Kaptein Infanteme Bataljon 426”. Plakat ini dityp orisinil, pada kertas 
putih, berbentuk persegi pandjang, lebar kira2 5 cm. dan pandjang 15 cm. 

    

   
    

  

   

  

   

     

Dalan titu menurut kete-| : , 5 7 . 
rangan berwadjib me-| t 3T 5 2 
nerangkan, tindakan pe- s f ana F 1 
nempelan 1 i mungkin ha-| An EN jak 
nja suatu : gische zet sa- , ? 4 
dja. Mungkin Yula bukan ber-! panas 
asal dari Bat 30 426 jang sung- 
£uh2, sebab sepandjang apa jang 
diketahui fihak jang berwadjib, 
dalam Bataljon 426 tidak ada se- 

Akan Didjadikan 
   

  

?— SMG, SENIN 19 DIAN, 1983. 
aa Aa Aap 

  

  

| Hubungan Ps     

i : Tak Ada Niatan Utki 

Fa 

diroprono. 
"Pi    

DI didasarkan atas 
jang diketemukan oleh 

berwadjib: biasanja 
atau plakat2 jang me- 

nar2 berasal dari fihak 

DI selalu dengan tjap, tanda ta- 
ngan lengkap dengan pangkat 
dsb. dan djuga tgl. tak kelupaan: 
djadi bersifat ,,resmi”, sedang 
plakat tadi tak bertanggal dan 
tak pula ber-tjap. Pun kalau me- 
mang plakat tadi ,,resmi” berasal 
dari fihak DI, tidak akan hanja 
disebar tjuma saty buah sadja. 
Kalau fihak DI membyat dan 
menjebar plakat, biasanja djuga 
dilakukan setjara massaal. Djadi 
plakat jangk diketemukan kema- 
ren itu kin hanja tindakan 
perseora belaka. Dalam pada 
itu perlu angkan, bahwa dim 
kota dan daerah Semarang dewa- 
sa ini tak nampak tanda2 adanja 

pleving kegiatan DI ini, djadi 
pun njata #ntjaman dalam pla- 
kat tadi tentang ,,serbuan” ini 

   
   
   

  

    

  

Gjuga hanja suatu gertakan bela- 
demikian, fi- ka. Namun meski 

hak jang : jib tetap awe 
menghadapi ja kemungkinan, 
demikian tulis djuruwarta ,,Sua- 
ra Merdeka”. 43 . 

4 

3 7 

      
   
    

  

Diputuskan | 3 

| MENTERI LUAR NEGERI Israel, 
Moshe Sharrett, menjatakan pada 
bari Sabtu di Calcutta bahwa dipi- 
hak Israel tidak akan ada maksud 
intuk memutuskan perhubungan 
diplomatik dengan Rusia. 
Sharrett memberikan pernjataan 

ini waktu ditanja tindakan apakah 
akan dilakukan oleh Israel bertali- 
an dengan kedjadjian2 di negara2 
komunis baru? ini. Ia berpendapat 
bahwa diputuskannja perhubungan 
itu tidak akan baik bagi kepenting- 
an perdamaian. Setelah mengemu- 
kakan pemeriksaan perkara Slan- 
sky di Praha Sharrett mengatakan 
bahwa perkembangan2. jang ter- 
achir, menundjukkan bahwa dise- 
luruh blok Sovjet terdapat suatu 
gerakan, jang teratur. 

PRA 
Pertahanan Timur Tengah. 

Waktu ditanja tentang rentjana 
“oragnisasi pertahanan Timur Te- 
ogah Sharrett mengatakan bahwa 
dalam hal ini tidak terdapat ke- 
madjuan dan kemudian menjatakan 

tidak setudju dengan pengiriman 
sendjata kepada negara2 Arab, ka- 
rena menurut pendapatnja pengiri- 
man itu akan mendjadikan negara2 

Arab militer lebih unggul daripada 
Israel. 3 

Sharrett mengatakan bahwa Is- 
rael sudah siap untuk memasuki 
setiap organisasi sematjam itu, dan 
mengemukakan bahwa ia tidak 

pernah dengar suatu negara Arab 
sedia untuk mempertahankan de- 
mokrasi. Dan mengingat hal ini 
maka tidak mungkin bahwa Pakjs- 
tan akan d#pat ditarik ke dalam or 
ganisasi pronegara2 Arab. Demiki- 
an Sharrett. “ 

Kesan2 tentang Konperensi 
Sosialis Asia. 

Sharett kini ada di Caleutta da- 
lam perdjalanan kembali ke Darus- 
salam setelah mengundjungi Kon- 
perensi Sosialis Asia, jang telah di- 
adakan di Rangoon. 2 

Ia menjebut konperensi itu seba- 
gai ,suatu pengalaman rochani, jg. 
luar biasa” dan mengatakan bahwa 
ia kagum akan ketjakapan pemim- 
pin2 sosialis Burma dan partai me- 
reka. Istimewa ia memudji perdana 

- menteri Burma, 'U Saw. Sharrett | 
mengambil kesimpulan bahwa ia 
kembali ke Israel 
pengharapan 
Asia. 

Sharrett mengatakan bahwa Asiz 
jang pernah merupakan sumber tji- 
ta2 umat manusia, mungkin ditak- 
dirkan untuk menggerakkan dunis 
sehingga dapat menghilangkan ke- 
lesuan, jang menghingapinja dalam 
zaman modern ini, dan untuk mem- 
buka djalan2 baru. (Antara-AFP) 

Ngombak (Kedungdjati) 
Di Serang 

das tanggal 18 malam 19 
Jjanuari desa Ngombak (Kedung 

djati) telah didatangi gerombolan 
sebanjak 50 orang, pakaian uni- ' 
form hidjau. 5 Rumah digarong 
barang2nja dan seorang ditjulik, 
Sampai sekarang korban ini belum 
kembali. 

akan hari kemudian 

Ti 

sFarm Indonesia” 

  

orang kapten jang bernama Su- 

   

    

ggapan fihak jang ber- | 
bahwa ini tidak berasal 

Ss 

   
   
   

    

dengan penut | 

   

    

    

   
   

     
   

“ISTANA 

| 

dakan kundjunga 
Diterangkan Cleh 

bahwa sedjak beber 
lalu diistana Tjipanas 
nja Lk. 25 ha diadal 
nan-bangunan baru: dengan perse 
tudjuan Presiden atas usul B. Mu 
hamad didirikan umah, untuk 
kandang sapi, ,,melkerij” dan 
kandang? kambing serta ajam 
(raskappen) dan bebek. Ini adalah 
sesuai dengan usulnja untuk mem 
berikan . bentuk haru. dari ,.bui- 
tenverblijf” Presiden mendjadi 
suatu Nae gai ompleet 

   

      
     

        

    

   

    

   

   
    

  

    

dengan usah 
ikanan, kebun 
dan kembang2. 

— Untuk keperluan : 
lan ini g 
ekor si C 
biri2 daris 
dari neger 
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1. Belanda, 
askippen”      

  

   

      

   

   

     

3 Dja 

  

tg. 15 Djamuari 
'watan Reserse 

rks Agung, 
gudahs”di Tandjong Priok, telah 
disita barang? berupa arlodji2 
gramofoon dan n2 barang, 
harga semuanja dikira lebih dari 
Rp. 1.000.000.—. Barang? ter- 
sebut adalah barang? selundupan 
dari Singapura. Kini perkaranja 
sedang dalam pengusutan. 

Demikian pemberitaan dari Ke 
djaksaan Agung. 

   

   
   

HARIAN ,.New York Times” 

mungkinkan hal itu”. 

Sebagai pendjelasan atas dja 
raban Malan diatas kaeresponde: 
“Yew York Times menambahkar. 
ahwa dengan “utjapannja iti 
erdana menteri Afrika Selata: 

naksudkan, bahwa ia tidak da- 
at membiarkan tjampur-tangai 
ihak Inggeris dalam urusan! 
jalam negeri di Afrika Selatan 

berkenaan dengan politik mem- 
seda-bedakan bangsa.-Red.). 
Perdana menteri Malan lebii 

jauh menerangkan, bhw Afrika 

Selatan bermaksud akan mendja- 
li anggota organisasi pertahanan 
timur Tengah dan djuga ingin 
nenggabungkan diri dg. NATO, 
karena kami ingin bersatu dg. 
kegara2 anti-komunis dan lebih 
uka mendjadi anggota NATO 
laripada organisasi PBB. Orga- 
sisasi NATO memberikan djami- 

yan lebih besar bagi pertahanan 

serdamaian dynia”, demikian se- 

-erusnja perdana menteri Malan. 
Afrika Selatan siap-sedia mem- 

veri bantuan bagi pertahanan 
fimur Tengah karena daerah ini 

Imerupakan pintu masuk jang se- 

» alang ea ke Afrika 

Selatan”. 

.Afrika untuk orang2 Afrika” 

Dalam pertjakapan selandjutnja 

alan menerangkan, bahwa ia me 

jokong -diadakannja suatu politik 

menundjang perantjangan suatu pia 

sam Afrika jang berazas-tudjuan 

akan mewudjudkan politik itu, Pia 

3am tersebut menurut Malan hen 

Iaknja disusun bersama oleh Ingge 

“is, Perantjis, Belgia, Portugal dan 

Afrika Selatan. 

Afrika — demikian lebih landjut 

Malan — harus dimiliki oleh orang- 
'srang Afrika. Nehru harus diten- 

tang supaja ia tidak dapat melaksa 

nakan niatannja untuk menampung 

-epadatan penduduknja di Afrika, 

-arena penduduk pribumi Afrika jg 

miskin itu tidak akan sanggup mela 

yan siangan kaum pedagang India. 

Piagam Afrika harus tetap menu 

tup pintu bagi imigrasi orang2 Asia 

Bedasarkan pasal2 dalam piagam 
itu penduduk pribumi Afrika akan   

      
    

  

Pusat pada Ke-! 
didalam sebuah | 

imurn terhadap benua Afrika dan | 

   

H Itah rakjat baru dari Tiongkok be 

    

Huri Kemis siang telah tiba dilapangan Kemajoran wakil dari pemerin-' 
tah Djepang E.J. Wajima dari New : 
rundingan dengan Pemerintah Indonesia, tentang kerugian perang. Gam- 

bar: Wajima (kanan) disambut oleh wakil kementerian luar-negeri Nur- 
din (kiri). 

Delhi jang akan mengadakan pe-' 

HARIAN UMUM — ' ANGGAUTA S. P. S. 

  

Seruan 
— Nehru: 
RRT Harus Diakui 

PERDANA MENTERI Nehru 
hari Sabtu menerangkan di Hyde | 
rabad bahwa keadaan di Timur 
Djauh tidak akan dapat diselesai 
kan seluruhnja apabila pemerin- 

Itam diakui oleh dunia internasio 
nal. : 

gara belum mau mengakui peme 
rintah RRT itu membuktikan bah 

hadapi soal2 jang penting dalam 
abad ini, demikian Nehru. 

Pidato ini diutjapkan olehnja keti 
ka dilangsungkan upatjara pembuka 
an kongres nasional India. 

Selandjutnja perdana menteri Neh 
ru dalam pidatonja itu membentang 

'Ikan perkembangan? di Perserika- 
tan Bangsa2, tindakan2 jg telah di-   

atau sekurang2nja berarti memb 

Maen 

A.W. Kaloran 
Selamat 

Menjambung berita kita ten- 
tang diri Asisten Wedana Kalo: 
ran (Temanggung) jang kita ka- 
barkan telah dilempari granat 
oleh gerombolan hingga menemui 
adjalnja, lebih djauh dari fihak 
jang bersangkutan diterima kabar, 
bahwa pemberitaan tersebut tidak 

    
Asisten Wedana Kaloran sendiri 
berhasil meloloskan diri dan ha- 

inja mendapat luka2 enteng. 
Kepada sanak saudara, teristi- 

mewa kepada keluarga Assisten 
| Wedana Kaloran itu sendiri, jg. 
'karena” k han pemberitaan 
kita tadi t ja mendjadi sa- 

Ingat terkedjut, redaksi ,,SUARA 
i MERDEKA” menjatakan menje- 
isainja dan meminta ma'af atas 
kekeliruan berita tersebut. 

ESA   

Afrika Utk Orang Afrika 
Uni Afrika Selatan Akan Djadi Republik ? 

hari Minggu. telah mengumumkan se- 
buah interyiu antara seorang korespondennja dengan perdana menteri 
Daniel Malan dari Uni Afrika Selatan, 
Malan telah dinjatakan bahwa Uni Afrika Selatan mungkin akan mem- 
proklamirkan pembentukan pemerintahan republik. Ketika perdana men 
teri Malan ditanjakan apakah Afrika Selatan dalam keadaan demikian 
akan mempertahankan hubungan2nja dengan 
Malan mendjawab: ,, Terserah kepada commonwealth Inggeris untuk me- 

dalam pertjapan mana oleh 

commonwealth Inggeris 

an ketjerdasan jang sama dan se- 
uai dengan peradaban dunia Kris- 

ten di Eropa. Selandjutnja piagam 

tu harus menghindarkan kegiatan? 
komunis di Afrika dan harus men- 

djaga djangan dimasa depan terdja 

li usaha ' rsendjataan penduduk 
pun negeri. 

lepan Uni Afrika 

   

   
   

  

- 
ituknja mendjadi repu 

blik — ,,dan saja kira bahwa itu 
memang mungkin terdjadi”, kata 

Malan, maka perobahan itu harus 
berlangsung setjara konstitiisionil 
dan demokratis. (Antara — UP). 

Abakumov 

Ditangkap 
Menteri Urusan 
Keamanan Ne- 
gara Sovjet 

Menteri Sovjet Uni urusan keama 
nan negara, V.Se Abakumov, telah 

| dipetjat dan ditangkap. Demikian- 
lah menurut keterangan jg diperoleh 

'pada hari Sabtu dari sumber2 jang 
berkuasa di London. Menurut kete- 
rangan jg terachir jg diterima dari 
Moskow,  Abakumov hilang” se- 
djak permulaan tahun 1952 dan se- 
mendijak itu ia tidak pernah tampak 
lagi. (Antara—U.P.). - 

  

K omentar 
SEBAGAI KOMENTAR  terha- 

dap keputusan2 jg telah diambil da- 

lam konperensi partai2 sosialis se- 
Asia di Rangoon, radio Moskou me 
njiarkan bahwa konperensi ini telah 
menundjukkan, bahwa ,.partai2 so- 
sialis Asia jg termasuk dalam golo- 

  

  
  

dibikin madju hingga pada tingkat-ngan sajap kanan merupakan mu- Itik serta penghianatan mereka terha 

N.O. Tak Menghendaki 

Djatuhnja Sabinet 
Karena Hal Itu Akan Menghambat 
Terlangsangnja Pemilihan Umum 

WACHID HASJIM, ketua Pengurus Besar N.U. sehabis sidang ' 
pleno-kombinasi P.B.N.U. Sabtu sore di Djakarta menerangkan, 
bahwa Nahdlatul Ulama tidak menghendaki kabinet ini djatuh, agar 
supaja tidak menjebabkan pemilihan umum — jang direntjanakan 
pemerintah akan berlangsung pada 2-3 bulan jang akan datang — 
mendjadi tertunda lagi. Sebab djika seandainja terdjadi pergantian 1! 
kabinet, kata Wachid Hasjim, maka persiapan ummat Islam jang 
telah berdjalan djauh buat menghadapi pemilihan umum tadi sisa2, 

1 
| Mengenai sidang blno-kombing 

uang tenaga pertjuma. 

si P.B.N.U. antara segala Dew: 
dan Badan Otonoom N.U., termasuk 
djuga pemuda dan Muslimaatnja, is 

hasil2 persiapan pemilihan 
N.U. didaerah2, djuga telah m 
ambil keputusan membentuk 
dan Zending Islam untuk dae 
jang belum ju Islamnja, se 
di Dajak, 

gainja. Tentang pelaksanaannj 
dan Zending Islam itu diserahk 
pada pimpinan pusat N.Uf sehari- 

ri, k, 
: Tentang kedudukan N.U. jang 

Umi 
1 

         

  

Ibulunja - berupa organisasi. rakjakil: 
dan menurut berita akan dirobah 
mendjadi partai politik” Wachid Ha 
sjim en bahwa Mukta- 
mar N.U. di Palembang 8 bulan jg 

lalu sudah mengambil keputusan, 
osahwa pada dasarnja N.U. didjadi 
gan partai politik. Adapun saatnja 
nemaklumkan, diserahkan kepada 
Pengurus Besar dengan mendengar 
Panitia 7 Tjabang jang akan me- 
njampaikan pendapatnja dalam ha: 
ni. Pada 14 Djanuari.baru2 ini, pa 
aitia tersebut sudah bersidang di 
Djakarta dan mengambil keputus- 
an, bahwa dengan pembentukan 
fraksi N.U. diparlemen pada 17 Sep 
tember 1952 jang lalu, sebenarnja 

N.U. sudah menjatakan diri sebagui 
partai politik. 
Walaupun demikian, N.U. meman 

dang bahwa kegiatannja dalam lapa 
ngan politik bukanlah suatu tudju 
an, akan tetapi hanja suatu djalan. 
Dan karena itu, disamping perdju 
angan politik dalam parlemen, serta 
Iewan2 perwakilan rakjat didae- 
rah2, N.U. akan tetap melandjutkan 
-asahanja menjusun keuatan ummat 
Islam, agar dapat berupa tenaga 
konstruktif dalam pembangunan ne 
gara dan bangsa. terutama untuk Is 
lam, demikian Wachid Hasjim. (An 
tara). 

RRT Akan Perhe- 
bat Propagan- 

. 

danja 
MENURUT KETERANGAN jg 

diperoleh wartawan U.P. di Laknau 
(India) dari kalangan jg dapat me- 
ngetahuinja, “pemerintah RRT. ber- 
maksud menempatkan sedjumlah be 
sar pegawai2 pada kedutaan2 besar 
Inja, jg pandai bahasa nasional nege- 
ri2 tempat djabatan ' mereka, guna 
mempergiat penjebaran propaganda. 

Sumber keterangan ini achir2 ini 
berkundjung ke RRT dan dikata- 
kannja bahwa ia mempunjai hubu- 
ngan jg tetap dengan negeri tadi. D i 
terangkan  seterusnja, bahwa pada 
universitet gasional di Peking seka- 
rang dapat di-ikuti peladjaran2 Y ba 
hasa Asia dan djumlah mahasiswa 
jg mengikutinja besar: merekalah ig 
kelak akan ditempatkan pada kedu- 
taan besar2 RRT. 

  
DUTA BESAR INDONESIA DI 
AUSTRALIA DIPANGGIL 

KE DJAKARTA. | 
Duta-besar Indonesia di Aus- 

tralia Mr. Utojo telah diminta un 
tuk datang di Djakarta. Demiki- 
an keterangan kalangan Kemen- 
terian Luar Negeri di Djakarta. 
Mr. Utojo ditunggu  kedatangan- 
nja di Djakarta pada bulan Pe- 
bruari jang akan datang, untuk 
maksud apa tidak “didapat kete- 
rangan jang resmi. 

  
20. 

£ Russia: Konp Sosialis Rangaen Alat Negara2 
suh perdamaian. dan demokrasi se- 
bagai mana halnja. dengan kawan2 
mereka dan Amerika Serikat.” 

,Partai2 sosialis Asia jg termasuk 
dalam golongan sajap kanan itu ber- 
usaha meietakkan tabir jg berupa 
sembojan2 demagogis. tentang poli- 

LambeGa 

yaniKuns 

terangkan, bahwa selain memerik 

Te 

| sedjam. Alat pengipas listrik (fan) 
“lini kabarnja Pb tinta angka 
'|tan udara Amerika. 

2 (Ina kini sedang dibikin 

Idents Friendship Association di To- 

     

        

batak 
nKon: 

ambil oleh delegasi India - dalam 
PBB sebagai sumbangan dalam usa 
ha untuk meredakan ketegangan? di 
dunia serta  menjelesaikan kesuli- 
tan2 jg dewasa ini dihadapi oleh du 
nia Internasional. : 

MENTERI LUAR NEGERI 
TURKI KE JUGOSLAVIA. 
Menteri luar negeri Turki Fuat 

K6priilii malam Senin jad akan ber 
tolak ke Belgrado, guna mengadakan 
kundjungan selama satu minggu dan 
berunding dengan Marsekal Tito. 

Taufan Bikinan 
Dengan Ketjepatan 770 Mil 

Lebih Sedjam 

MASKAPAI —  Westinghouse 
Electric Corporation di Sunnyva- 
ley (California) pada waktu ini se 
dang membuat ,,aiat pengipas lis 
terik jang terbesar didunia” jang 
sanggup menimbulkan sematjam 

| sangin taufan besar” dengan ke 
tjepatan berkisar sampai 776 mil 

   

       
      

    

   
Alat pengipas raksasa itu akan di 

pasang dalam ' sebuah terowongan 
angin jg supersonis, terowongan ma 

: di Tullahoma 

     

  

Uu negara «Pama 

Jjangnja .a asa itu 
ada 2 la pa! la. 

  

Dengan perlengkapan2 terdiri dari 
lima kompressor2 raksasa dan em- 
pat buah rotor listerik alat tsb. da 
pat menimbulkan ,,taufan bikinan”. 
Berat daripada alat tsb. kl. 100.000 
ton. (U.P.). 

Obat Djepang 
ILebih Unggul | 
Dim Memerangi Penjakit 

Djantung 
ak 

SARDJANA2 DJEPANG pa- 
da hari Sabtu mengatakan bahwa 
mereka telah membuat obat baru 
untuk menjembuhkan penjakit2 
djantung. 

Obat baru ini menurut mereka 
lebih baik daripada obat2 buatan 
A.S. atau Inggris. Penjelidikan se 
lama 3 tahun, jang telah dilaku 
kan oleh ahli2, jang terkemuka, 
dalam hal penjakit djantung, dan 
achli2 chasiat obat, telah menun 
djukkan bahwa zat ,,digicolin”, 
jang didapat dari daun2 digitalis 
di Djepang sangat baik untuk 
menjembuhkan penjakit angina 
pectoris, penjakit pada ,,pintu2” 
djantung, dan tekanan darah, jg 
terlampau tinggi. 

Djuga ternjata bahwa .digicolin” 
Djepang bekerdja lebih tjepat, dan 
mempunjai sangat sedikit penga- 
ruh2 sekundair, seperti misalnja pe 
rasaan muak. Ongkos produksi ha- 
nja 1/3 dari ongkos produksi di ne 
gara2 lain. 

Professor Yoshito Kobayashi dari 
Universitet Tokio sedang memper- 

.siapkan laporan, jg akan disampai- 
“kan kegisia kongres pharmakologi 
|A.S. di”Chicago dalam. musim semi 
ja.d. dan kepada kongres pharma- 
kologi internasional di Montreal da 

'lam musim rontok j.a.d. (Antara). 

  
Fx 

| Setuden2 Indonesia 
Di Tokio Gontra 

Setuden2 Muangthai 
ANTARA MAHASISWA2 Indo | 

nesia dan Muang Thai ig diasrama- 
ikan diperkemahan Internasional Stu 

Ikio, pada Djum'at malam telah tim 
bul perkelahian. Perkemahan tsb. 
istimewa disediakan - bagi mahasis- 
wa2 luar negeri jg menuntut pela- 
djarannja di Djepang. 

Menurut pengurus perkemahan 
tsb. tiga orang mahasiswa — Indone- 
sia akibat luka2 jg diderita dalam 
perkelahian itu terpaksa dirawat di 

Kenjataan, bahwa beberapa ne | 

wa mereka menolak untuk meng | 

'supaja mengadakan 

Nadjib Bubarkan Semua 
. Mesir 

(Uang Partai Disita: Selama 3 

Politik 

Tahun Akan 

sgan 

sabotase terhadap revolusi, 
gara Mesir. 

Diperingatkannja bhw ia akan 
bertindak keras terhadap peng- 
chianat2: bersamaan dengan ini 
markasbesar Nadjib mengumum 
kan bahwa 25 orang opsir tenta 
ra Mesir telah ditangkap, mergka 
ditjurigai melakukan kegiatan? 
gelap. 

Penghapusan Istana dan dipro 
klamasikannja masa peralihan se 
lama 3 tahun ini datangnja pada 
-achir djangka waktu 6 bulan dari 
pada mandat, jang dimintakan 
Nadjib kepada rakjat, agar supa 
ja ia dapat melaksanakan tjita2 
nasional Mesir. 

Kabar2 bertentangan 
tentang komplot. 

AFP mewartakan dari Lon- 
don, bahwa menurut berita2 jg 
diterima disana dari Kairo, pe- 
nangkapan 25 orang opsir Mesir 
tadi dilakukannja sesudah diketa 
hui, bahwa dikalangan tentara 
terdapat komplotan jang dipimpin 
oleh Kolonel Rashad 'Mehanna 
terhadap Djenderal Nadjib. Kolo 
nel Rashad Mehanna adalah sa 

|lah seorang peren'yza. perebutan 
kekuasaan ketika bulaki Djuli 1. 
terhadap Radja Farouk. 

Diwartakan seterusnja, bahwa 
diantara mereka jang berkomplot 

tadi, tengamat pula Amir Abbas 
Halim, saudara sepupu Farouk jg 
tersangkut dalam ,,perkara pem 
belian alat2 sendjata jang matjet” 
ketika perang Palestina. 

Djuga Fw'ad Siradjuddin, be- 

  

   
   

  

di: London, komplotan tadi men 
dapat sokongan dari sedjumlah 
Oopsir tentara, terutama opsir arti 
leris Kolonel Mehanna adalah se 
orang Opsir artileri pula. 

Diperoleh keterangan, bahwa 
Mehanna adalah seorang jang am 
bitieus, ia anggota .,junta militer” 
jang dipimpin oleh Nadjib. Mula 
mula Mehanna mendjadi salah se 
orang anggota dewan mangkubu- 
mi, tetapi kemudian ia diberhenti 
kan. 

25 Opsir tadi ditangkapnja ke 
tika malam Kemis, akan tetapi se 
lama 48 djam dilakukan ,.black- 
out” (tak diberitakan). Penangka 
pan Abbas Halim tadi botjor di 
Iskandariah, dan tidak dibantah 
pula. Dikatakan, bahwa setjara 
nominal, pemimpin komplotan 
tadi adalah Abbas Halim. 

Berita dari Kairo mengatakan, 
bahwa madjalah tentara Mesir 
»at-Tahrir” hari Sabtu ' mengu 
mumkan adanja komplotan jang 
dihasut2 oleh agen? imperialisme: 
Komplotan tadi didapati di Kairo 
dan bertudjuan supaja para maha 
siswa Mesir membakar gedung2 
Perantjis disana, sebagai alasan- 
nja, para mahasiswa diserukan 

demonstrasi 
pernjataan simpati dgn Tunisia 
dan Marokko. 

Dikatakan seterusnja, bahwa 
untuk komplotan tadi disediakan 
biaja sebesar £ 1.000.000. 

Sementara itu UP mengabar- 
kan dari Kairo, bahwa djurubitja 
ra tentara Mesir hari Sabtu telah 
membantah ..terdjadinja atau ada 
nja maksud akan dilakukannja pe 
rebutan kekuasaan.” 

U.P. mengabarkan seterusnja, 
bahwa PM Nadjib hari Sabtu te 
lah memanggil kabinetnja untuk 
mengadakan sidang darurat, mu 
lai djam 15.00 GMT. 

Sementara itu dutabesar Ing- 
gris Stevenson mengadakan perun 
dingan dengan menteri luar nege 
ri Mesir Mahmoud Fawzi, ten- 
tang soal Sudan. (Antara) 

Kabar bohong belaka? 
Selandjutnja dikabarkan dari 

Cairo: Menteri bimbingan nasio- 
nal Mesir, Fw'ad Jalal, hari Sabtu 
menerangkan, bahwa ,,segala beri 
ta mengenai perebutan kekuasaan 
itu bohong belaka.” Disamping 

Peralihan Dibawah Kekua: 
) Nadjib 

|akan Ada  Komplot Militer Untuk Gulingkan Peme- 
rentahan Nadjib 

PERDANA MENTERI Mesir Djenderal Muhammad Nadjib 
telah membubarkan segala partai politik, uang mereka disita dan | dinjatakannja bahwa selama 3 tahun ini akan berlaku masa perali- 
han, dibawah kekuasaannfa. Nad jib seterusnja mengumumkan ke- 
tika malam Sabtu, bahwa tudjuan terpenting 
pimpinnja ialah penarikan kembali pasukan2 Inggris dari daerah 
Terusan Suezs dituduhnja bahwa partai2 

sehingga membahajakan kehidupan ne- 
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Partai 
Irianto 

Nama Alias Bagi Moh Guruh 

dg Diberikan Oleh Rakjat Irian 

  

Berlaku Masa 
Rakjat Irian dengan perantaraan 

wakilnja di Djakarta, Silas Papare, 
telah memberikan nama , Irianto” ke 
pada putera Presiden Sukarno jang 
baru lahir (ke-V), Muhammad Gu- 
ruh Sukarnoputro. Demikian berita 
dari Istana. 

Pemberian ,Irianto” dari rakjat Iri 
an ini diterima Presiden dan Bu Kar 
no. dengan gembira dan terima-ka- 
sih. 

»Dalam bahasa daerah Serui (ri- 
an. Barat), mama , Irianto” berarti 
Dimanakah Irian?” sedang di Irian 
Barat, umumnja nama itu “berarti 
,@nak laki-laki Irian”. 

dari revolusi jang di- 

politik Mesir melakukan 
  

ia mendjadi perdana menteri dan 

  

     

         
   
   

   
       

               

  

          

  

   
     
            
      
         
       

    
      

           

  

kemungkinannja akan menimbul- 
kan perlawanan jang kuat dida- 
lam negeri, terutama darf pihak 
Wafd. 
Kaum Wafd belum lama berse 

lang ini menjatakan ingin kembali 
kekehidupan parlementer. Uang 

  

& 

partai Wafd jang disita oleh pe 
merintah “berdjumlah kira-kira 
£ 100.000. 

Hingga kini belum diketahui, 
apakah dalam perintah pembuba 
ran partai ini terkena djuga gera 
kan ,,Ikhwanul Muslimin”, jang 
telah menjatakan dirinja sebagai 
gerakan keagamaan. 

kas sekretaris-djenderal Partai 
Wafd dan bekas'" enteri dalam Perkembangan2 sesjak . 
negeri - dikata haca «salah kai 5 | 245 tuhkan. L 

Na 2 2 . komplotan AFP mengabarkan dari Kairo, 
: kalangan penindjau disana jang 

Menurut laporan2 jg diterima memperhaNgan 4 perkembangan2 di Mesir mengatakan, bahwa.,..se 
djak Nadjib menurunkan Farouk 
dari tachta Mesir, ia memberi ke 
longgaran kepada partai2 politik 
untuk mengurus soal2 sipil diba 
wah perdana menteri Ali Maher. 
Sikap Nadjib mendjadi kekang, 
ketika pada bulan September '52 

gres Perwari jang dihadiri oleh 

antara lain memerangkan bahwa 

Meskipun kini Indonesia telah 
memperoleh  kemerdekaannja, na- 
mun kewadjiban Perwari sama sekali 
belum selesai. Kini kita harus mem 
perlihatkan apa jang dapat kita laku 
kan guna kepentingan pembangunan 
negara kita. Hal ini merupakan pula 
perdjoangan besar dalam mana baik 
kaum laki2 maupun kaum wanita 

pendek kata seluruh rakjat Indone- 
sia harus bersatu untuk mendjelma 
kan kemakmuran kepada rakjat”, de 
mikian njonja Sutarman. 
Mengenai pekerdjaan2  Perwari 

olehnja dikatakan bahwa tjita2 Per- 
wari senantiasa ialah membantu pe 
merintah dalam usahanja melindu- 
ngi kesedjahteraan rakjat. Pendirian 
ini tetap akan kita dukung selama 
tjita2 kita belum semua terpenuhi. 

Selama perdjoangan kemerdekaan, 
anggauta2 kita jang tersebar diselu- 
ruh Indonesia antara lain sangat ak 
tif dalam menjelenggarakan dapur 
umum untuk para pedjoang tadi. Se 
lama itu Perwari tlh. berdaja-upaja 
Supaja djiwa perdjoangan tetap ber 
kobar-kobar dalam hati sanubari rak 
jat Indonesia, demikian njonja Sutar 
man jang selandjutnja mengatakan: 
»Setelah penjerahan kedaulatan Per 
wari banjak mentjurahkan perhatian 
nja kepada perbaikan nasib kaum wa   itu djurubitjara resmi tentarapun 

membantah kabar2 mengenai ada 
nja pertjobaan menggulingkan 
pemerintah. Sementara itu warta 
wan VU.P, mengatakan, bahwa 
pembubaran partai2 politik oleh     rumah sakit. (U.P.). 

Pendjadjah 
dap kepentingan nasional dari bang 
sa2 mereka dan-partai2 tsb. pura2 
bertindak sebagai musuh kolonialis- 
me”, demikian radio Moskou. 

Dikatak: set itnja, 
Indonesis Ka AN dondhep 

tenan Weteni
chappIn Oa acms 

   bahwa 

   
   

   

  

      
     

Djenderal Nadjib itu besar sekali 

konperensi tsb. seterusnja telah mei 
nundjukkan bahwa kalangan2 peme 
rintahan dari negara2 imperialis jg 
dengan djelas tampak menderita ke 
kalahan besar dalam usaha mereka 
untuk menindas perdjoangan2 ke- 
merdekaan nasional Asia dengan ke 
kerasan, kini lebih 'mempergiat usa- 

.wan2 perwakilan daerah, sedangkan 

nita Indonesia. Kini para anggauta 
Perwari duduk sebagai anggauta de 

dewasa ini kita sedang berusaha pu 
la melaksanakan program jang luas 
jakni memelihara kesehatan kaum 
ibu dan kanak2, perbaikan nasib bu 

ha2 mereka itu dengan melemahkan 
gerakan2 kemerdekaan tsb. dari da- 
lam. Dan kewadjiban inilah dilim- 
pahkan kepada golongan sajap  ka- 
nan partai sosialis Asia penghianat 
jg telah mengadakan konperensinja 
di Rangoon itu”, demikian radio 
Moskou, (Reuter). 

  

Perwari Ber- Kongres 
Wanita Harus Ikut Serta Dim Usaha-Bersam 

Pembangunan : 
BERTEMPAT DIRUANGAN besar Concerdia Bandung, pa- 

da Djun'at malam telah dilangsungkan 

wakil2 ke 232 tjabang Perwari diseluruh Indonesia, gubernur Sa- 
nusi Hardjadinata, residen I. Gan damana, 
njak lagi pembesar2 lainnja beserta isterinja 
to pembukaannja, njonja Sutarman, 

an Perwari telah banjak melakukan 
taranja oleh para anggauta Perwari 
reka dalam membantu kaum lela ki 
ngan untuk merebut kemerdekaan Indonesia itu. 

memerintahkan supaja partai2 po 

pengawasan pemerintah. 

ngi kebebasan bergerak kaum po 
litisi. Akan tetapi ketika itu masih 
tampak tanda2, bahwa Nadgb ma 
sih ragu2 untuk mengoper segala 
kekuasaan. Misalnja, ketika itu 
diumumkan tindakan2 klemensi, 
pembebasan? kembali kaum poli- 
tisi tinggi dan pembesar2 “dari 
,ancient Regime”, jang . mula2 
di-internir. 

Kemudian Nadjib berseru su 
paja digalang persatuan nasional: 
mungkin sekali jg dipertimbang 
kannja ialah untuk memperkuat 
politik terhadap luar negeri. 

Dengan adanja tindakan jang 
diumumkan ketika malam Sabtu 
itu, maka lenjaplah segala kesang 
sian. Regime Nadjib sekarang su 
dah melepaskan segala hubungan 

resmi ,,mendjatuhkan 
mati” kepada mereka. 

Pada hakekatnja, pihak tentara 
telah mentjap,kaum politisi seba 
gai ,,pengchianat”, dalam pada 
itu jantan sadar akan popularitet 
nja “dikalangan rakjat dan seka 
rang tentara menganggap idirinja 

saan dari rakjat. Segala “badan 
penganiara sekarang sudah diha 

. pus. 

AFP mengabarkan, bahwa Na 
djib dengan djelasnja. sudah me 
njatakan pendapatnja mengenai 
soal ,,pengchianatan” tadi. Dalam 
maklumatnja . tadi Nadjib menga 

itu bukanlah hanja soal ketidak- 
mampuan sadja atau tidak dapat 
menjesuaikan diri dengan revofu 
Si jang dipimpin oleh tentara. 
Akan tetapi pengumuman menge 

tadi tidak dibubuhi sesuatu ko- 

hampir bersamaan dengan maklu 
mat mengenai pembubaran par: 
fai-partai politik. (Antara) 
  
  

. 

resepsi pembukaan kon- 
kurang lebih 200 orang wanita, 

wali-kota Enoeh dan ba 
yaasing2. Dalam pida- 

ketua pengurus besar Perwari ' 
selama perdjoangan kemerdeka- ' 

pekerdjaan2 jang baik. Dian- 
telah diperlihatkan djasa2 me- 
serta pemuda2 dalam perdjoa- 

  

Orang Mesir Tak 
Boleh Pakai Ter- 2 

bus Lagi... “hh 
$ 

Suratkabar ,,Akhbar al Kaum” 
Sabtu mengabarkan, bahwa dalam 
upatjara peringatan 6 
@etat Djenderal ? 
umumkan, bahwa wargane, 
Mesir laki2 dilarang paka 
bus, jaitu kupiah resmi 
Para pembesar jang akan 1 
dliri upatjara tadi, 
tanpa tarbus. Pani 
lian dgn.itu berper 
tarbus bukan 
dan lagi ,.tida 

2 bahwa 
pakaian asli Mesir 
k sehat”. 
  

   
ruh wanita, Iberantasan buta 
ruh dan sebagainja”. 

Atas nama Kongres Wanita, njonja 
Kartowijono menerangkan bahwa 
Perwari jang merupakan salah suatu 
anggauta kongres tersebut memang 
telah memberi Simbangan jang sa- 
ngat berharga dalam perdjoangan ke . 
merdekaan bangsa Indonesia. Ia ka 
mudian memperingatkan kembali 
akan keputusan jang telah diambil 
oleh kongres tadi di Bandung belum 
lama berselang, bahwa persatuan di 
antara kalangan wanita harus lebih 
dipererat lagi, ini supaja kaum wani 
ta benar2 mendapat kesempatan un 
tuk memperoleh kedudukan jang di- 
hargai dalam masjarakat, 

Kemudian angkat bitjara gubernur 
Sanusi Hardjadinata jang menjata- 
kan harapannja bahwa Perwari akan 
berhasil mempertahankan  tradisinja 
jang sutji itu jakni memberi tjontoh 
jang baik tentang tjara untuk merig- 
ambil tindakan2 guna kepentingan 
nasional. 5 

Setelah pidato2 diutjapkan, para 
hadirin kemudian diberi kesempatan 
untuk bergaul satu sama lainnja da 
lam suasana ramah tamah, 

ltik mereorganisasi diri, dibawah 

Keputusan ini sangat mengura 

dengan partai2 politik dan dgn. 
hukuman 

dengan langsung mendapat kekua 

takan: bahwa soat “kaum pofitisi Tea 

nai penangkapan 25 opsir tentara ji : 

    

mentar, walaupun diumumkannja 
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SUARA 

— MERDEKA 
  

Faktor Pemisah 

terhadap Indonesia. 

Indonesia— Belanda tidak seperti 

bangsa Indonesia. 

SEMARANG, 19 DJANUARI 1953. 

sekali, djika Presiden Soekarno menjatakan, 
adalah faktor pemisah jang. mendjadi penghalang perhubungan baik. 
Buat kita Irian Barat merupakan faktor penting jang tidak bisa dike- 
sampingkan begitu sadja. Sebaliknja orang Belanda harus tahu dan da- 
pat merasakan, bahwa Irian Barat merupakan faktor kehormatan bagi 

Benar djuga graaf van Bylandt menjatakan, 
orang di Nederland mempunjar ketjintaan besar terhadap Indonesia. 
Tapi praktiknja- menjatakan, bahwa ketjintaan itu hanja suatu ,.gebaar” 
sadja jang tidak sehat. Dan karena gebaar inilah perhubungan Indone- 

Ng 

— — —— Dalam: ubatjara penjerahan surat kepertjajaan komisa- 
ris tinggi Belanda graaf van Bylandt pada Presiden Soekarno pada hari 
Saptu jl, soal Irian Barat mendjadi bahan terpenting. EeYA 

Dalam pidatonja Presiden Soekarno antara lain mene- 
kankan utjapannja, supaja komisaris tinggi Belanda memberikan perhati- 
an istimewa pada masalah Irian jang tidak dapat disangkal adalah nam- 
pak sebagai faktor pemisah antara Indonesia dan Nederland.. Sebaliknja 
graaf van Bylandt menjatakan, bahwa ia “dapat memberikan djaminan 
kepada Presiden, bahwa di Nederland terdapat ketjintaan jang besar 

. Soal Irian Barat buat kita bukannja soal baru. Soal 
lama jang telah mendjadi kenang-kenangan. Dan soal ini sampai seka- 
rang belum bisa terkabul. Masih mendjadi impian dan terkatung-katung 
diawang-awang. Karena Irian Barat inilah, maka perhubungan 

Maka sudah tepat 
bahwa soal Irian Barat 

jang diharapkan. 

ag sia—Belanda tidak seperti jang diharapkan oleh kedua pihak. 
|. — — -—— — Sekarang terserah pada graaf van Bylandt jang telah 
| dapat merasakan ketjaman bangsa Indonesia 
- perantaraan Presiden Soekarno. Bangsa Belanda jang kita kenal seba- 
gai bangsa jang mempunjai pegangan hidup #ertentu 

|. merasakan dan mengerti, bahwa tuntutan Indonesia mengenai Irian Ba- 
| rat itu suatu panggilan sutji. Tegasnja memenuhi 

bahwa bangsa Indonesia harus tjinta pada tanah airnja. 
Berhubung dengan itu, djika Belanda masih terus sa- 

dia berputar-putar dan tidak- mau menjerahkan Irian Barat, maka Be- 
landa dengan terang-terangan memperkosa panggilan 
Dan sendirinja memperkosa pegangan hidup sendiri 
bahwa tiap bangsa wadjib menjintai tanah arinja masing-masing. 

mestinja 

panggilan 

sutji 

      

Kabar Kota 

Mobil 

  

  

ta 
# 
para 
st aah 

Lemah Ir: .gn Sg 

“Up, 1 persoon 

| ugian bis Petram sadja ada Rp. 

| KESENIAN ,,LANGEN WA- 
RASTRO” di SEMARANG. 

   
Tidak banjak "pendi 

— Besar Semarang 
“tentang berdirinja perkumpulan: Ke- 
s€nian Langen Warastro” jang an- 

| tara lain telah memperhatikan kese- 
- ntan panahan. Perkumpulan ini te- 
. tah diketuai oleh -sdr. Karsan, pe- 

nulis sdr. Umar Saffan. bendahara 
dr. Tx 3 pembantu? sdr. 
Soedibjo dan sdr. Poerwodiprodjo. 
“Dengan mendapat perhatian be- 

| “Sar, pada hari Minggu jbl., bertem- 
pat di Kebon-binatang Tegalwareng 
telah diadakan seleksi panahan tri- 
wulan ke-II jang hasilnja sbb.: 

No. 1 Soeparmin (memakai anak 
“panah jang diberi nama Ja'iek): 2. 
P. Poerwodiprodjo (lakij: 3. Soedibjo 
(Mlati): 4. Tio Sing Bie (Pamor). 5. 
Soedjiio (Manis): - Soekardi (Ke- 

4 nongo): 7. Karsan (Fatitj) dan Hadi- 
aa ego  (Kuntul): 8. Djatmiko 
Atap) 9. S. Tjorohardjono (Bi- 

Fs . do): 10. Amattohir (Podang): 11. 
... Soemowijoto (Blekok). 

| Pertandingan tsb. jg. dimulai pa- 
da pagi hari telah selesai pada kira2 
diam 10 pagi. 5 

LAGI SEBUAH RUMAH IG 
BERTINGKAT AKAN 

: DIROMBAK 

Beberapa hari jl. “dikabarkan, 
bahwa rumah baru jang bertingkat 

tiga didekat: Pasar Djohar Sema- 
rang. oleh Kota Pradja Semararig 
dinjatakan ,.onbewoonbaar” (tidak 
boleh didiami), karena tidak menu- 
rut sjarat2 jang ditetapkan oleh Ko- 
ta Pradja Semarang. Berhubung 
dengan ini, maka telah diberitahu- 
kan kepada pemilik rumah baru. su- 

"| upaja merobah instruksi rumah itu 
. enurut sjarat?nja. Kalau peringat- 

an ini tidak di-indahkan, maka Ko- 
a 'Pradja akan ambil tindakan se- 

“ bagaimana mestinja. 
“ Dari kalangan D.P:D. K.B. Sema- 
rang diterangkan, bahwa sebuah ru- 

. mah lagi jang bertingkat dua di 
Gang Prembaen (Depok) dinjatakan 

La onbewoonbaar”, Karena 
— danggar sjarat2 jang ditetapkan oleh 

. Kota Pradja Semarang. Pun rumah 
d: waktu jang ditentukan 

ombak. pula, karena diseki- 
kan didirikan sebuah 

ni oleh Pemerin- 

“3 

     

    

   
   
   

   

  
  

pg esar Semarang . sedang- 
—. dilakukan perundignan untuk mem- 

beli tanah tsb. 3 

ERA nh fit 
|. PERTEMUAN D N MR. 

Pe — YONGSONE F 
. Tadi siang bertemi Kabupa- 
F |-ten Semarang telah dilangsungkan 

    
   
   
   
   

pertemuan antara Mr. Wongsonego- 
ro selakfi ketua Panitya Negara 
dengan para Residen, ketua D.P.R, 
|D.S. Kab. beserta anggauta2 D.P.D.- 

| nja. Maksud pertemuan tsb. ialah 
cantara lain  membitjarakan soal2 
routine, djuga mengenai penghapus- 

lam sidang D.P.R. Prop. Djawa Te- 
“ngah, Mr. Wongsonegoro akan di- 

- beri kesempatan pula mengemuka- 
- kan sesuatu tentang - penghapusan 
pamong-prodjo tsb. 

k 
PRADIA SEMARANG. 

Dari kalangan DPD KBS didapat | 
bahwa Kota Pradja Sema- kabar, 

rang telah mempunjai 2.600 rumah. 
“Dari diumlah tsb., setelah diadakan 
| “penyelidikan pertama terdapat 276    

      

“penghuni rumah jang sama sekali 
- tidak mendaftarkan diri pada Kota 
. Pradja, tetapi mereka telah: mema- 

kai nama penghuni jang lama. Hal 
cdni akan dibereskan lebih djauh, te- 

tapi tindakan apa jang akan diam: ilnja, Kalangan itu belum mau 

» 

    

  

djuga me-| 

|cours Seni 
Imerebut kedjuaraan tahun 

IMadya dan S.K.P. Negeri. 
'dari concours ini, 

(an para pamong-prodjo. Besok da- 

Dibegal 
Lagi Pembegalan Bis Antara Bawen — Tuntang 

Ti KEMARIN SIANG kira2 djam 3,30 didekat desa Merakma- 
eng) Bawen telah terdjadi pentjegatan kendara'an ber- 

motor jang berdjumlah 7 buah, jaitu 2 bis (Petram No. AI 
| dan Djataju), 2 picknik Bis jang hendak pulang ke Solo, 1 Pick- 

952 

lagi menurut keterangan pengen- n satunja 
| dara speda motor” Kendaraan? itu hendak menudju ke Salatiga. 
“Menurut keterangan kekuatan gerombolan tersebut I.k. 100 orang 

| dan bersendjata lengkap. Perampasan bararng2 
|. para penumpang berdjalan Lk. 20 menit. Menurut keterangan, ker 

serta uang dari 

3500.— 

Bantuan dari alat negara segera 
datang. Kira2 djam 5S sore, tidak 
djauh dari desa tersebut telah ter- 
djadi.. tembak-menembak antara 
rombongan. M.B. dan gerombolan 
pengatjau. Pihak resmi belum dapat 
memberikan keterangan, apakah ada 
korban manusia. Menurut keterang- 
an dari pihak otobis Diataju jang 
berdjalan dibelakangnja Bis Petram 
mengatakan, bahwa 5 gerombolan 
pengatjau "telah berdiri ditengah2 
djalan “dengan mengatjungkan sen- 
diata, sedangkan jang lain2nja ber- 

diri di pinggir djalan dan achirnja 
telah menghentikan mobil? tersebut. 
Menurut keterangan dari pihak lain 

dikatakan bahwa tjara?nja gerom- 
bolan itu merampas uang dsba-nja 
pula ada sangat kasar. Tetapi seka- 
lpun demikian penganrajaan tidak 
terdjadi. Berapakah kerugian selu- 
ruhnya belum didapat keterangan. 
Kabarnja jang paling menderita ke- 
rugian adalah penumpang dari ke- 
dua Bis pic-nik tersebut. 

Dalam pada itu dari beberapa pe- 
numpang dinjataakn, bahwa setelah 
adakan perampasan kilat ini, kepa- 
da. para penumpang bis ,.pic-nic”, 
beberapa anggauta gerombolan  te- 
lah memberikan tangan sambil 
mengutjap: .,Terima kasih saudara2 

dan selamat djalan”. 
Seterusnja dari Salatiga  diwarta- 

kan, bahwa berhubung dengan me- 
ningkatnja aksi pembegalan ini, ma- 
ka pada hari Sabtu siang j.I. di staf 

temuan untuk merundingkan masa- 

lah keamanan ini. 
« Sementara itu dapat diwartakan 
lebih djauh. bahwa kemaren pagi 
di desa Kandangan (Bawen) telah 
diketemukan dua orang majat jang 

mati akibat tembakan. Diduga bah- 
wa kedua korban ini adalah pendu- 
duk dari daerah Bringin jang ditju- 
lik gerombolan beberapa hari jl. 

S.M.P. MASEHI DJUARA SENI 
SUARA PELADJAR DLM 

KOTA BESAR SMG. 

Pada tgl. 17 Djanuari, Sabtu ma- 
lam Minggu j.b.l. ini bertempat dige- 
dung Sin You She, djalan Stadion, 
telah dilangsungkan malam  con- 

Suara Peladjar untuk 
1953 da- 

lam Kota Besar Semarang. Adapun 
jang turut dalam concours ini, ialah 
12 Sekolah, jaitu S.M.A.B Negeri, 
S.M.A..II B/C, S.M.A. Islam, S.M.LA 
Negeri bag. A/C, S,M.P. 1 Negeri, 
S.M.P. Masehi. S.M.A: . P.G.Rit:, 

IS.P.K., S.G.P.K., S:M.P. II. Taman 
Hasil 

sebagai djuara 
Seni Suara Peladjar ialah SM.P. Ma- 
sehi dengan lagu2nja ,,Ibu. Pertiwi” 
dan ',,Sorak2 . bergembira”, no. 2 
S.M.P. If dengan lagunja Melati su- 
tji dan Olesiol, sedangkan no. 3 ada 
lah S.M.P. I dengan lagunia Melati 
Sutji dan Sorak2 bergembira. Ha- 
Giah pertama sebuah piala ber- 
gilir. Perlu diterangkan. bahwa mak- 

sud. concours Seni Suara peladjar 
ini, ialah selain dari mempertinggi 
Kesenian Indonesia, djuga memper- 
jerat tali persaudaraan antara pela- 
Idiar-peladjar dikota ini. 

2600 RUMAH MILIK KOTA | 
PENDJABAT KSAD KE 
SUMATERA UTARA. 

Kemaren tg. 18 Djanuari 1953, 
Panglima T.T. IV  Overste Moh. 
IBachrun dengan disertai oleh adiu- 
dantnja telah menudju ke Djakarta 
(untuk mengikuti perdjalanannja Pen- 
|djabat KSAD Kolonel Bambang Su- 
geng jang akan mengadakan Inspek- 
si pada Terr. I di Sumatera Urara, 
IMenurut rentjana perdjalanan — In-   Speksi ini akan berlangsung 10 hari 
lamanja. 

antara 

bahwa 

jang diutjapkan dengan 

dapat 

kodrat, 

Indonesia. 
jang mengakui, 

resimen Salatiga telah diadakan per-! 

Guntur Mengira Adiknja 

»Djalan Thamrin” jang di 

pung2, halaman2 dan ladan 
Djalanan besar baru 

Presiden kembali dari per 
nanti, djadi sesudah 7 Pebruari. 

Djika djala nan ini sudah 

hendak ke Kebajoran. 

ADA PERATURAN BARU jg 
membawa matjam2 akibat baik dan 
buruk. Jaitu aturan Pemerintah bhw 
semua pegawai harus naik bus pu- 
lang pergi kantor. Bus2 disediakan. 
Bajaran murah. Bagus, bagus: 

Baiknja ialah bahwa - Pemerintah 
dengan peraturan ini dapat menghe 
mat djutaan rupiah jg dahulunja di 
hamburkan dalam transport  pega- 
wai jg menggunakan mobil2, tidak 
sadja untuk pulang pergi kantor, te- 
tapi djuga untuk pulang “pergi to- 
ko2 dan restoran2. 

Itulah sebabnja maka sehabis 
djam 14,00 sekarang ini lalu-lintas 
kota agak sepi, apalagi malam hari. 
Tjuma mobil Tentara jg masih se- 

lalu kelihatan banjak sekali “ didja- 
lan2. Mobil Pemerintah sipil sudah 
hampir habis di pemandangan 
umum, jg artinja untuk mondar- 

| mandir. melantjong sadja. 
Akibat buruknja peraturan baru 

itu begini. 
Oleh karena bus berangkatnja ter 

tentu, menghantarnja pulang terten- 

tu, maka pada umumnja pegawai 
datangnja dikantor djauh sesudah 
djam kerdja, pulang djuga djauh sz- 
belum djam kerdja habis. Djadi ar- 
tinja tidak 7-djam kerdja sehari, te- 
tapi rata2 hanja S-djam kerdja seha 
ri. Sudah tentu buruknja ini untuk 
hatsil kerdjanja, “untuk  perseora- 
ngannja sendiri ja, enak sadja. 

KABAR PALING BAIK minggu 
ini ialah lahirnja MOHAMAD GU- 
RUH.  SUKARNOPUTRA anak 
Bung Karno jg kelima. Menurut 
adat2 kebiasaan Djawa memang, se 
tiap anak jg nomor gandjil, dalam 
hal ini nomer 'S, selalu  MENDE- 
KING, selalu mesti ati2. 

Waktu Bu Karno melahirkan pu- 
terinja, putera - nomor tiga, djuga 
agak mendeking, artinja harus ber- 
hati2 dan para tabibnja kerdja ke- 
ras. 

Begitupun akan lahirnja ananda 
Guruh Sukarnoputra ini. 

Sesudah “baji lahir, para tabib ma 
sih harus mendjaga baik2 dam lebih 
hati-hati akan ibunja. aan oma 
,anak lanang” jang memang  diku- 
dang2 oleh' ajahandanja, — maka ibu 
pada waktu itu, menderita begitu ru 
pa, sehingga perlu - diberi  bloed-. 
transfusie. Tjuma memang sudah ke 
hendak Tuhan, segala kesusahan 
dan kesakitan itu shanja untuk sega 
la kebaikan sadia.. Maka sesudah kri 
sis lampau, senang semua seisi Is- 

tana, terutama Bapaknja Gun- 
tur. Tetapi djuga Guntur ikut sa- 
ngat. gembira. 5 

Djauh sebelum baji lahir, me 
mang Bung Karno sendiri per- 
nah menjatakan ingin sekali men 
dapat seorang putera lagi dan ru 
panja permohonan kehadirat Tu- 
ban ini di-iring dengan... priha 

| tin. Djuga nak Guntur ingin adik 
'telaki. Maka bukan alang kepa- 
jang gembiranja ketika mende- 

ingar lahirnja adik seorang lelaki 
itu. 

Seketika Guntur tanja kepada 
Pak Hardjo, intendan istana: Sia 
pa Pak nama adik saja? Pak 
Hardjo mendjawab bahwa Bapak 
(Bung Karno) sedang memikir-mi 
kirkan. Guntur segera menjaut: 
Ah, Bapak, sukar sukar memikir, 
Kapan adiknja Guntur, beri sadja 
nama GeNTeR. Semua ketawa. 

Nama jg sebenarnja kita se- 
mua kini sudah mengerti: Moha- 
mad GURUH Sukarnoputra. Ru 

'panja tepat djuga. Tjotjok dgn 
i keadaan dan djiwa Bung Karno. 
Bagaimana tjotjoknja ? 

Kita tahu bahwa semua  nama2 
puteranja itu mengandung atau ber 
arti keadaan2. suasana2 alam, teta- 

  
  

INSPEKTUR2 SOSIAL 
- SUMATRA. : 

Sedjak 14-1 untuk beberapa hari 
lamanja telah ada di Djawa Tengah 
A. Rachim Abdullah dan M. H. Ma 
nullang, inspektur2 Djawatan Sosial 
Sumatera Selatan dan Sumatera Uta 
ra sebagai tamu  djawatan, menin- 
djau perkembangan usaha2 sosial di 
Djawa Tengah seperti kursus2 pimpi 
nan lembaga sosial dsbnja. 

Selandjutnja mereka akan menu- 
dju Jogjakarta dan kemudian bebera 
pa hari di Djawa Tengah. 

RADIO 
SIARAN R.R.I. SMG. 

1 Senen, “1g. 191-253. 
| Djam 17.60 Pembukaan: 17.05 
Taman Kepanduan: 17.30 Pengu- 
muman dan berita daerah: 17.45 
Taman Kepanduan: 18.00 Siteran 
Sendja oleh Kerawitan Studio: 19.00 
Tanda waktu — warta berita: 19.10 
Ibu Kota hari ini: 19.15 Tindjauan 
luar negeri, 19.30 Sekuntum Mela- 
ti: 20.00 Sari warta berita: 20:05 
Siaran Pemerintah: 20.30 Gujon 
Maton: 21.00 Berita bahasa Dja- 
wa: 21.15 Tindjauan Tanah Air: 
21.30 Meraju lagu: 22.00 Warta be- 
rita: 22.10 Programa esok hari, 22.15 
Sandiwara Radio tjeritera Berlabuh: 
23.00 Tutup. 

Selasa, tg. 20-1-53. 
Djam 17.00 Pembukaan, 17.05 

Hiburan sore oleh O.K, Irama Mer- 
deka: 17.30 Pengumuman dan be- 
rita daerahy 17.45. Hiburan sore: 
18.00 Serba serbi Angkatan Perang: 
18.15 Menghias Sendja oleh T.C.S.: 
19.00 Tanda waktu — warta beri- 
ta, 19.10 Ibu Kota bari ini: 19.15 
Dunia Olahraga: | 19.30 Setengah 
diam dengan O.S. Surabaja: 20.00 
Sari warta :berita: 20.05 Siaran Ps- 
merintah: 2(X15 Ichtisar pers: 20.30 
Klenengan manasuka: 21.00 Berita 
Bahasa Djawa: 21,15 Klenengan ma- 
nasukas 22.00 Warta berita: 22.10 

  

  

  

  

    
    

   
   

  

    

  

    

     

      

    

      
       

   

--Bu Karno Aan Bloedtransfusi Waktu Bersalin---- 

»Gbnter“ -- Akan, Dibuka Djalan Thamrin ----- 

KALAU ADA JG. BARU di Djak 

langsung menudju Kebajoran 1 en sesudah NT 

bes i akan segera selesai dan menurut Pak 

anna 
dibuka, maka nafas lalu-lintas Dja 

karta akan sedikit lega, sebab mobil2 jang beribu2 djumlahnja | 
tidak perlu melalui satu djalanan sadja seperti sekarang ini djika 

Lebih Baik Dinamakan 

Djakarta ini, ialah jg disebut 
terus mendjadi djalan-raja jang 

ja itu 

1 

pi djuga sekaligus membawa sifat2- 
nja  dantjita2nja. Seperti ' GUN- 
|TUR, -adalah suatu perkataan disam 
ping geledek, halilintar, petir dan se 
|bagainja. Memang lahirnja dikala 
perdjoangan masih menghebat, dan 
disini pula tersimpan keinginan atau 
kudangan ajahnja supaja sang pute- 
ra (Guntur) itu madju, berani, dju- 
Idjur, tinggi tjita2 hingga menggun 
tur, menggeledek membelah angka- 
sa. Itu Guntur. 
Kiranja GURUH djuga tidak dja- 

uh bedanja. Memang “suasana kita 
dewasa ini (terutama dirasa oleh se 
orang jg besar tanggung djawabnja 
seperti Presiden kita itu) masih ge- 
muruh, masih hebat, belum tenang 
Sama sekali. Inilah bisa diartikan 
kiasan dari suasana Indonesia kini. 
(Toh anak misalnja tidak bisa dibe- 
ri nama: 17 Oktober 1952 hanja utk 
menggambarkan suasana dikala 
atau dimasa itu). Djuga karena sang 
ibu waktu hendak dan sesudah me- 
lahirkan puteranja masih harus ber 
djoang keras mempertahankan diri, 
jg bisa djuga dilambangkan dalam 
satu perkataan: Guruh. Tetapi dju- 
ga Guruh mengandung suatu fjita2. 
kdee dari sang ajah jg dipintakan un 
tuk sang putera jg baru lahir, se- 
moga kelak djuga selalu Rame ing 
gawe, sepi ing pamrih, selalu gemu 
ruh didalam bekerdja jg baik. 
Begitupun didalam sesuatu na- 

ma itu tersimpan: lukisan suasana 
bersamaan dengan isi pudji doa 
sang ajah kepada sang anak, semo- 
ga begini dan begitu. Maka penga- 
ruhnja nama kepada seseorang itu 
memang besar nantinja. ? 

» 

MENGENAI SUASANA  MA- 
NUSIA-MANUSIANJA - di Djakar- 
ta ini, rupanja kini mendjangkit ke 
gemaran orang (jg tidak baik) mem 
bitjarakan, meramaikan, memadju- 
(kan soal2 jg ketjil2, kadang2 soai? 
perseorangan jg remeh temeh dan 
tidak berguna dalam menghadapi 
gunung pembangunan Negara ini. 

Ini bisa ditangkap dalam pembi- 
tjaraan2 dikelompok2, disurat2 ka 
bar dan melihat suasananja djuga. 

Kiranja kalau orang terus. mene- 
rus begini, edjek mengedjek, tuduh 
menuduh, iri mengiri, protes mem- 
protes, jg sebenarnja  DJIWANJA 
dari.semua itu hanja karena deng- 
ki, karena iri hati, kari . kedjengke- 
lan jg tidak bera: kiranja ka- 

lau orang terus begini, kita hanja 
rugi sadja. Rugi sebab energie ter- 
buang. banjak untuk jg tidak bergu- 
na, jg sebenarnja bisa kita perguna- 
kan untuk. sesuatu pembangunan, se 
suatu pekerdjaan jg niata, konkrit. 
Dan mengingat 

adaan itu, perlu “segera turunnja 
AIR HUDJAN jg djernih jg dapat 
mendinginkan, menjegarkan fikiran 
dan menjehatkan badani dan ro- 
chaninja untuk kepentingan kita ber 
sama. Dan jg dapat berbuat atau 
menurunkan AIR HUDJAN SU- 
TJI itu hanja para 
mimpin2 - partai, 
ran2 dan semua orang jg berkedu-| 
dukan memimpin segerombolan 
orang atau banjak orang. Selama! 
mereka2. itu malahan jg mendjadi 
hoprol dalam membakar kebiasaan 
ig tidak baik itu, selamanja kita bi 
sa ditjap: orang jg tjuma senang 
tjektjok dikalangan saudara sendiri 

dan sajang. 

SEBENARNJA PADA WAKTU 
ini paling senang itu mendjadi pega 
wai kesenian R.R.I. dan di Solo. 
Gadjih tjukup bagus, peraturan ba- 
gus, 'pekerdjaan baik dan selalu se- 
nang sadja, dan hatsiinja “ (siaran- 
nja) menghibur orang. Kalau kini 
kami ditanja senang dimana Dja- 
karta atau Solo, maka segera kami: 
djawab: Berilah saja pekerdjaan di 
Solo sebagai pembantu nijaga 'atau' 

lo itu dan kami akan berterima ka- 
sih sepandjang masa. 

Djakarta, Djakarta, katanja Ibu 
Kota, tetapi tidak memberi tauladan 
baik pada daerah2nja. Sajang, sa- 
jang, seribu sajang. 
Mudah-mudahan sehabis gelap 

' 

dan melihat ke-| 

pemimpin. Pe-j 
pemerintah, ko-f 

tukang atur gamelan2 di R.R.I. So-f- 

  

  

Kapal ',Oranje” jang dengan hidung-ringsek karena  tabra engan 
kapal ',Willem Ruys”, hari Sabtu siang masuk" pelabuhan Tandjung 

Perioek. , Na Ke 

  

Suatu Pendjelmaan Pertahanan 
Rakjat Totaal 

(Oleh seorang pembantu) 

sering disebut dalam surat2 kabar akan djasa anggauta2 O.P.R. da 
lam usahanja membantu fihak Angkatan Perang dalam  menunai 
kan tugasnja mengadakan operasi terhadap pengatjau. Bahkan di- 
antara mereka tidak sedikit jang telah mendahului kita, gugur di 
medan bakti. Sedangkan mereka tidak mengharapkan sesuatu dari 
pemerintah, hanjalah terdorong oleh ke-insjafan berdjoang dan ber 
korban, karena melihat negaranja jang penuh dengan  pengatjau 
jang kian hari kian mengganas. Pendek kata djasa O.P.R. boleh 
kita banggakan. 

' t Oleh karena itu, - agar pembatja 
dapat lebih memahaminja, a di- 

. # 

P . - Djody: 
sini hendak kita bentangkan sedikit 
tentang Organisasi — Pertahanan 
Rakjat”. Organisasi Pertahanan Rak- 
jat atau. O.P.R. telah terbentuk se- 

Lowongan Menit. Pertaha-' 
nan Harus. Di-Isi: Soal) 
17 Oktober Harus Dipe- 
reksa Oleh Djaksa Agung 

djak awal tahun 1951, sebagai ha- 
sil penjelenggaraan dari pada putus- 
an bersama “antara Panglima 
T.T. IV, Gubernur Djawa Tengah 

dan Kepala Daerah Istimewa Jogia- 
karta.  Pembentukannja disesuaikan 

PADA HARI Kemis telah tiba 
di Bandjarmasin, ketua PRN ig 
djuga mendjadi ketua seksi luar 
negeri dari parlemen, mr. Djody 
Gendokusumo.. menin- 
djau Kalimantan ja akan menerus 

dengan suasana, keadaan dan: ke- 
Ipentingan daerah setempat. Dan ter- 

kan perdjalanannja ke Indonesia 
Timur selama 10 hari. 

diri dari beberapa matjam .- bagian 
jang dinamakan regu. Regu? ini di- 
bagi dalam 2 bagian, ialah: 
— Regu jang disesuaikan dengan 

keadaan damai, dan 
— Regu jang disesuaikan dengan 

keadaan perang. 
Regu jang disesuaikan dengan ke- 

3 adan damai, terdiri dari: 
, — Regu keamanan 

— Regu pemberitaan 
— Regu penghantar 
— Regu penolong pertama pada 

ketjelakaan 
— Regu angkutan, dan si 
— Regu pemadam api kebakaran. 
Adapun regu? jang disesuaikan 

    

  

Mi, ab bea 2 — Regu bahaja udara pi : 3 . angkatan ing :P F2 Regu pembrantasan mata? mu- i. dan 1 usaha suh : ngembalikan keamanan memerlu| Rp... pembangun dan erusak, kan perhatian. jang sepenuh-pe- | 4. aa 2 
nuhnja: — Regu menjelamatkan  pendu- 

duk/chewan/pemerintahan desa. 
Tiap2 regu dikepalai oleh seorang 

Kepala Regu jang diangkat oleh Ke- 
pala Onderdistrik (Tjamat) atas usul 
dari Kepala Desa jang bersangkut- 

Bagi mr. Djody tidak mendjadi 
soal siapa-afau dari partai mana 
jang harus mendjadi menteri per 
tahanan itu. Jang penting ialah 
mengisi lowongan itu dgn orang jan... 

jang memenuhi sjarat2-nja”, de-|  O.P:R. ini “dibentuk sedemikian 
mikian katanja lebih landjut. rupa, sehingga dalam waktu perang 

susunannja dapat mudah disesuai- 
kan dengan 'siasat umum (algemene 
strategie) dari pemerintahan negara. 
Dalam pelaksanaannja, didesa2, per- 
usahaan2, sekolahan? dan djawatan2 
diadakan organisasi2 pertahanan de- 
ngan mengingat djangan sampai or- 
ganisasi2 tersebut terlepas dari or- 
ganisasi pemerintahan sipil umum- 
nja dan pemerintahan Desa chusus- 
nja. “Guna mendjaga “agar supaja 
Organisasi tersebut dalam hakekat- 
nja tetap berada didalam lingkung- 
an Organisasi negara, maka oleh pe- 

ag intahan sipil dibentuknja dengan djaksa agung. ana L.. 
Tentang anggaran belandja mr. Na "en Abah pagkatan gr 

Djody berpendapat, bahwa ang-| “Op. adalah suatu bagian dari 
garan belandja tahun 1953 seha pertahanan  rakjat totaal diseluruh rusnja dititik-beratkan pada pe Territorium IV, berdasarkan “atas nambahan produksi. ikut sertanja semua tenaga masia- 

takat dalam pertahanan ini, ma- 
sing2 menurut ketjakapan dan ke- 
kuatan  sendiri2. Bila mengingat 
bahwa siasat pertahanan negara pa 
da waktu sekarang ini antara lain 
didasarkan kepada adanja pertaha- 
nan rakjat totaal, maka systeem ini 
adalah systcem jang “terbaik. ter- 
bukti dalam clash ke IL. 

Mengenai penjelesaian peristi- 
wa 17 Oktober mr. Djody mene 
rangkan, bahwa Partai Rakjat Na 
sional menganggap peristiwa tsb. 
sebagai suatu pertjobaan untuk 
merebut kekuasaan. PRN berpen 
dapat bahwa kabinet harus mem 
berikan keterangan jang  djelas 
mengapa dan untuk apa peristiwa ' 
itu terdjadi. 

, Mr. Djody berpendapat, bahwa 
perkara itu harus diperiksa oleh 

Mengenai Misi Militer Belanda 
Ia mengemukakan, bahwa apabi 
la misi itu ditarik kembali, peme 
rintah hendaknja memilih instruk 
tur2 jang netral seperti misalnja 
dari Swedia, Norwegia atau Swis, 

Pada hari Minggu mr. Djody 
melandjutkan perdjalanannja ke   datang terang benderang. Teranglah, bahwa kekuatan dari daerah Hulu Sungai. 5 an : pertahanan jang didirikan oleh rak 

  

pangnja dan polisi nomornja. 

Menurut laporan itu dari seba 
njak uang kertas jang diketemu 
kan oleh pihak B.R.I. dan kantor 
pos setempat dinjatakan bukan 
uang jang palsu. 

Laporan tsb. selandjutnja tidak 
dapat tepat mengira2-kan oleh pi 
hak siapa dan dengan maksud 
apa uang disebarkan setjara demi 
kian itu, tetapi diduga bahwa itu 
adalah perbuatan kaum Dil. dgn 
maksud untuk mengatjaukan per 
ekonomian disitu. 

Selandjutnja ditegaskan bahwa 
sedjak peristiwa ,,Tjipelem” bebe 
rapa bulan berselang jang menga 
kibatkan tiwasnja 285 orang pe 
ngatjau, kini didaerah jg “disebut 
“Brebes-datar” sudah bersih dari 
golongan mereka. Kalau ada, ini   Programa esok hari: 22.15 Kleneng-   an manasuka: 23.00 Tutup. 
hanja satu dua orarig sadja seba 
gai ,infiltran” jang karena berge   

D.L.-kah jang Sebar 

Uang Kertas 500.san? 
TENTANG BERITA adanja uang kertas jang dihambur2-kan 

disepandjang djalan didesa Bangsri (Brebes) lebih-djauh Antara” 
jang mengutip laporan jang diterima pihak resmi di Semarang me 
njatakan, bahwa mobil jang dimaksud itu berwarna abu2 bernomor 
polisi 1601 (dari daerah mana tidak terang) datang dari djurusan 
Tegal menudju kearah Tjirebon. Uang jang disebarkan sebanjak 
2 barkas jang tiap2 barkasnia berisi 100 lembar dari Rp 500.— 
dan dilakukan oleh seorang jang duduk dibagian belakang sisi kiri. 
Antara kira-kira djarak 200 meter mobil ita di-ikuti sebuah mo 
bil sedan bertjat putih tetapi djuga tidak diketahui siapa penum 

jat itu, terletak pada tjara kerdja- 
sama jang baik antara masing2 te- 
naga jang menjumbangkan tenaga- 
nja dalam pertahanan tadi. 

Direktur Unile- 
ver Ditangkap 
Tapi Terus Dibebaskan 

Direktur “Unilever di Indonesia 
tuan H.G.W. van Aardenne pada 
hari Djum'at sore telah ditahan 
oleh reserse ekonomi atas tuduhan 
telah melanggar peraturan mengenai 
barang2 jg diawasi oleh pemerintah. 
..Direktur tsb. dituduh telah  men- 
djual rosokan. pelat-timah dengan ti 
dak mendapat lisensi dari kemente- 
rian perekonomian, akan tetapi ke- 
san dunia perdagangan ialah bahwa 

- ip 

rak, setjara ,tehnis-militer” tidak 
kuat lalu bersiasat Iain diantara 
nja sebarkan uang seperti “diatas | rosokan itu tidak termasuk  diba- 
dengan ' maksud  mengatjaukan (wah peraturan tsb. 
ekonomi. Sabtu malam tuan  Aardenne di 

. Imerdekakan kembali. 
Soalnja sekarang, kalau itu be 

tul uang R.I. jang sjah dari mana 
kah mereka dapat, djustru hingga 
kini belum tersiar kabar baik be 
rita2 pers maupun laporan resmi 
jang menjatakan 'hilangnja uang 
baru baik dari instansi pemerin- 
tah maupun  partikelir/ perseora- 
ngan sehingga sedjumlah sebagai 
mana diberitakan sedikitnja ada 
Rp 200.000 itu. 

sOranje“ Hidungnja 
Ringsek ..... 

Hari Sabtu pagi Ik pukul delapan 
telah masuk dipelabuhan Tandjung 
Priok dari negeri Belanda kapal 
»Oranje” dari maskapai ,,Neder- 
land”. Dibagian depan. atas (sebelah 
atas tempat sauh) kapal tersebut tam 
pak kerusakan2 akibat tubrukan 'ka- 
pal tersebut dengan kapal milik Rot 
terdamsche Lloyd ,Willem Ruys” ba 
ru2 ini didekat Port Sudan. Hidung 
kapal tersebut tampak ringsek 'sama 
sekali dan beberapa bagian dinding 
badan sebelah depan tampak  keru- 
sakan2. 

Achirnja, sebagaimana bernah 
dikabarkan dalam Suara Merde 
ka” ini jang mendapat keterangan 
resmi, penjebaran yang serupa itu 
telah terdjadi 3 kali njulai bulan 
Desember jl. 
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KALIMANTAN BENAR2   

      
SIAPA DIANTARA. pembatja jang belum mengenal adanja 

Organisasi Pertahanan Rakjat” atau disingkat O.P.R.?? Sudah 

dengan keadaan perang, terdiri dari: | 

Kata sementara orang Kaliman- 
tan, disana terdapat suatu matjam 

Ieninjak jang didapatkan dari bina- 
lang air lazim disebut ,,Minjak 

|IDujung”. Pemuda jang bisa mem 
peroleh minjak ini benar2 bisa dja- 
di ,Ardjuno” jang sedjati. Menurut 
kepertjajaan, maka apabila pemuda 
ini menggosokkan sedikit sadja dari 
minjak tadi pada tubuh seorang wa 
nita, tak beberapa lama wanita ini 
lalu djadi tergila? pada pemuda ta- 
di. Katanja wanita jang kena ,,Mt- 
njak  Dujung” ini akan selalu me- 
ngigau: ,,Aduh djantung hatiku, sa- 
ja.tak akan bisa hidup bila tidak de 
ngan kakanda ? Menurut orang2 
tua, maka wanita jg sudah ,djatuh 
Ljinta” akibat ,,Minjak Dujung” ini 
hanja bisa sembuh dengan obat ,air 
mantera” dari seorang dukun ter- 
tentu. 1 

Kata orang2 jg. mengetahui, untuk 
mendapatkan ,,Minjak Dujung” ini, 
orang harus berani bertapa ditepi 
pantai, dekat muara sungai atau ra 
wa2. Kalau bertapanja diterima, ma 
ka pada suatu malam, akan didapat 
lah “induk ikan dujiing aa 
pantai ditempat jg dangkal: maka bi 
la berhasil menangkap induk ikan 
dujung ini, akan mudahlah menda- 
patkan ,,Minjak  Dujung”. . tadi. 
Anak2 dari induk ikan dujung ini 
akan ikut naik kedarat dan terus 
menangis”. Air mata tangisan 
sanak2 ikan dujung inilah jg disebut 
orang ,,Minjak Dujung”. . Menurut 
kepertjajaan orang2 di Kalimantan, 
jg paling banjak' kedapatan ikan du- 
jung ini ialah di daerah Kota Wari- 
ngin. 

Ratjun adjaib. 
Tapi disamping ,,Minjak Du- 

jung” jg oleh sementara orang 
bisa dianggap ,,sangat berfaedah” 
ini, di Kalimantan djuga terdapat 
Suatu ratjun jang istimewa berba- 
hajanja. Karena mudjarabnja ta- 
tjun ini, maka menurut ketera- 
ngan orang2 jang mengetahui, ka 
tanja bila ratjun ini ditempelkan 
dibagian luar dari sebutir buah 
kelapa, sudah tjukup untuk mem 
bikin air kelapanja djadi berratjun 
djuga. Siapa jang berani minum 
air kelapa jang sudah kena ra- 
tjun ini, dalam tempo 5 menit sa 
dja pasti akan menemui adjalnja. 
Ratjun ini djuga sudah bisa ber- 
bahaja, bila ditempelkan ditjawan 
atau piring, tjukup dibagian luar 
nja sadja. 

Buah Penawar Hebat: 

Kelantan dpan hutan belantara 
terdapat po sebangsa palm jang 
tak begitu besar. Buahnja jg ketiil2 
muntjul beberapa desimeter: djatas 
tanah. Rasa buah ini masameldan 
agak sepet. Tapi anehnja, « kalau 
orang habis mengutjah buah 'ini, ma 
ka seakan2 mulutnja mempunjai da- 
ja penawar jg hebat. Semua maka- 
nan jg dimakannja djadi terasa ma- 
nis, sampai djeruk nipis jg terkenal 
sangat masam itu, bisa djadi terasa 
sangat manis djuga. Barangkali bu- 
ah pohon tadi tiotjok untuk ikut di- 
djual oleh pendjual2 buah2an. utk. 
bisa ,.memaniskan” barang daga- 
ngannja. Tanggung laris. 

Agus Salim Wa: 
kili Indonesia 

Dim Upatjara Penobatan 
Elizabeth 

Pemerintah telah menundjuk 

donesia pada upatjara penobatan ra 
tu Elisabeth dari Inggris dalam bu- 
lan Djuni di Londen, 

'Hadji Agus Salim jg sekarang se 
dang dalam perdjalanan ke Ameri- 
ka, dimana ia selama lima bulan 
akan memberi kuliah diperguruan 
tinggi Cornell di New York, dalam 
perdjalanannja ' kembali ke Indone- 
sia akan melalui Inggris, pada ke- 

upatjara penobatan itu. 

Kalimantan Jang 
Penuh Rahasia 

"| Minjak Dujung Jg Bikin Wanita Bisa 
Tergila-Gila ..... 

(Oleh pembantu kita) 

| ajak mengandung rahasia ini disebabkan karena memang daerah 
| jang demikian luasnja ini sebagian terbesar masih merupakan bu 

tan belantara, masih merupakan daerah tertutup. Tjoretan2 diba- 
wah ini adalah oleh2 tentang keanehan2 jang didapat oleh penu 
lis, setelah penulis menindjau daerah tertutup tadi. g| 
anehan2 ini berguna djuga untuk diketahui oleh pembatja sekalian. 

Ini ada lagi keanehan hasil hutan' 

ha-! 
dji Agus Salim untuk mewakili In-' 

sempatan mana ia akan menghadiri : 

  

   

merupakan daerah jang masih ba 

Mungkin ke- 

SPORT 
DJUARA DUNIA KELAS BE- 
RAT MARCIANO HARUS 
MEMPERTAHANKAN 
KEBJUARAANNJA PA- 
DA TG. 10 APRIL. 

Komite Soal2 Protes dari Per- 
serikatan Tindju Nasional, dan 
Komisi Tindju New York dengan 
suara bulat mengambil  kej 

   

  

rat Rocky Marciano harus 
pertahankan kedjuaraannja ' pada 
tgl. 10 April, demikian AFP me- 
agabarkan dari New York. 

Putusan itu berarti, bahwa per- 
tandingan ulangan antara Rocky 
Marciano melawan Joe Walcott 
pada tgl. 10/4 di Chicago tidak 
dapat diundurkan - sampai bulan 
Djuni sebagaimana diusulkan 
oleh manager dari kedua petindju 

    

  

tersebut pada hari Djum'at kepa- 
da Promotor Jim Norris dari In- 
ternational Boxing Club. S3 

' KESEBELASAN -YUGOSLA- 
YIA MENANG 3—i DARI 

KES, MESIR, 

Kesebelasan nasional Yugosla- 
via telah memperoleh  kemena- 
ngan 3—| dari kesebelasan” na- 
sional Mesir dalam pertandingan 
'nternasional jang diadakan hari 
Sium'at di Iskandariah, demikian 
UP mengabarkan dari Kairo. Ke- 
dudukan diwaktu istirahat I— 1. 

Goal pertama ditjetak oleh kiri 
dalam “ Yugoslavia, Vukas, tapi 
Ik. II menit kemudian, penjerang 
tengah Mesir, Dezwi membikin 
kedudukan mendjadi sama iagi. 
Kira2 29 menit dalam babak ke- 
dua, kanan dalam kesebelasan 
Yugoslavia (Mida?) dengan ten- 
dangan keras disudut membikin 
kedudukan mendjadi 241. “Ke- 
menangan itu dalam waktu 35 
menit dibabak kedua oleh Vukas 

dirobah lagi mendjadi 3—1. 

“ALY KHAN AKAN TURUT 
DLM BALAPAN ,MILLE 

2 Si MIGLIA”. 
Menurut berita UP dari Milan, Pa 

ngeran Aly Khan akan turut serta 
dalam balapan mobil jang terkenal 
.Mile Miglia”, balapan mobil djarak 
1000 Mil didjalan raya Itali. Kabar 

itu tersiar pada hari Djum'at ketika ' 
Pangeran Aly menjatakan kepada pa “ah 

nitia penjelenggara. bahwa ia akun i 
turut serta, dan- - meminta kepada 
maskapai mobil. Alfa Romeo di Mi 
lan untuk membuat mobil balapan . 
jang istimewa baginja. 

.. Sebagaimana diketahui balapan 
1000 Mil itu akan disekitar Milan , 
pada achir bulan April jang akan 3 
datang. 

KES. TA CHUNG SZE — 
GARNIZOEN 1—0, 

Pertandingan kompetisi PSIS un- 
tuk kelas I jang terachir dan diada- 
kan pada kemaren sore dilapangan 
Stadion. Semarang antara kesebelas- 
an Chung Hua Ta Chung Sze dan 
Garnizoen berachir 1—0 untuk Ta 
Chung Sze, goal mana telah ditjitak 
oleh Gwan Tjiang, kiri luar pada 
sebelum istirahat. Sekalipun dida- : 
lam babak pertama kedua fihaknja ) 
Garnizoen main dengan penuh se- 
mangat dan bisa undjuk kekuatan 
jang berimbang, namun daja upaja- 
nja bagian penjerangnja tetap tidak 
berhasil untuk menebus kekalahan 
itu, hingga pada waktu wasit mem. 
beri tanda berhenti, angka tetap un- 
tuk kemenangannja Ta Chung Sze. 

. Ta Chung Sze Ia djuara. 
Dalam pertandingan ulangan an- 

tara Ta Chung Sze Ifa dan SSS fi 
jang telah dilangsungkan dilapang- 
an Stadion pada hari Saptu sore jl. 
berachir draw 1. Dengan main 
serie ini berarti jang T.C.S. Ha diu- 
ga merebut djuara PSIS 1952/53, 
Kita punja selamat! 
Kesudahannja lain? pertandingan L kompetisi PSIS jang diadakan pada na haji Saptu sore dilapangan Seteran / | 

antara” Poris HIT — Union Illa 0-4 
untuk 'kemenangannja Union. 

    

  
  

ffiek 
SOLO 

PANITYA DANA MILIK 
MANGKUNEGARAN 

MENJUMBANG RP. 50.000. 
Dari Panitya Pendirian Pergu- 

yuan Tinggi di Solo diperoleh ka 
bar, bahwa Panitya Dana Milik 
Mangkunegaran telah menjum- 
bangkan uang sebanjak Rp. 50. 
000,— guna pembelian buku2 
guna perpustakaan tjabang ' Ga- 
djah Mada jang akan didirikan 
di Solo. 

Dalam pada itu sementara har 
tawan di Solo telah menjediakan 
tempat guna asrama bagi para 
mahasiswa. 

DJOKJA 
4 ANGGOTA PANITYA 01T0o- 
NOMI DPR DAERAH ISTIME- 
WA JOGJA MENGUNDJUNGI 

BANDUNG, 
Empat orang anggota Panitia 

Otonomi” dari DPR Daerah Istime 
wa Jogjakarta, setelah menindjau 
Djakarta, hari Djumat telah mengun 
djungi Bandung. Mereka itu meng- 
adakan pertemuan dengan Gubernur 
Djawa Barat dan wakil ketua DPR 
DS propinsi Djawa Barat. 
Dalam pertemuan itu telah dibitja 

takan soal2 mengenai perkembangan 
otonomi dewasa ini dan dibuat per 
bandingan? tentang keadaan di Dae 
tah Istimewa Jogjakarta dan propin 
Si Djawa Barat, 

Menurut keterangan dari pembitja 

    

  

  

  
IDiaUn 

  taan itu ternjata, bahwa kesulitan2 

   

MANA TE AAN ANN Tema: ga 2 - 

ALEGRI 
jang dihadapi oleh kedua daerah 
otonom itu tidak selalu paralel, 

, Antara lain Daerah Istimewa Jog 
jakarta mengenal soal .djawatan2 
kembar”, sedangkan Djawa Barat ti 
dak. Sebaliknja propinsi Djawa Ba- 
rat menghadapi kesulitan? jang ti 
dak dialami oleh Daerah Istimewa. 

anitia Otonomi itu hari ini mene 
ruskan perdjalanannja ke Jogjakarta. 

PPDI MINTA PERHATIAN 
: PEMERINTAH. 
: 

P.P:D.I. (Persatuan Pa g Desa 
Indonesia) Magelang telah mengirim 
kan surat desakan kepada Kemente 
rian Dalam Negeri, Parlemen, Gu- 
bernur Djawa Tengah dan Residen 
Kedu, jang. meminta supaja para pa 
mong desa jang kini masih ditahan ' 

segera diselesaikan perkaranja dan 
diperlakukan atas dasar hukum, dan 

pelepasan kepala desa karena ter- 

sangkut dalam peristiwa pemberon- 

takan bekas bataljon 426 supaja di 

beritahukan kepada P.P.DI. 
Pula diminta perhatian pemerintah 

atas nasib para pamong desa didae 

rah kabupaten Magelang jang me- 

ngungsi karena. keadaan memaksa 
jaita berhubung dengan kegiatan ge 
rombolan bersendjata. 
Menurut P.P.D.I, pamong desa ig 

mengungsi dikota itu sama sekali ti 
dak mendapat tundjangan dari peme 
rintah, sebabnja — menurut . pihak 
resmi — pengungsian mereka itu ti 
dak berdasarkan perintah dari pa- 

mongpradia jang mempunjai kekua 
saan didaerah itu, 

Na 

  

  
  

   



    
Hapuskan Segala || Perhati “Angkatan Ber- Na TEA 

sendjata II 
Seruan Rajendra Tr 

Prasgd ta 

—. Irian 
      
   

     
    

  

   

    
     

   
          

Ae pena Na Kla Dr. Kajen Antara Indonesia Dan Belanda Banjak Hal? Jg Mendekatkan 
$ dimuka Seminar Gandhi, dalam | Dari Pada Jg Memisahkan ! mana ia a.l. me idjurkan supa Ba Pn BER aa 2 DNAN Wamena — ra landa untuk Indonesia jang baru W.F. 

4. pera Palu Pa ber pada hari Sabtu petang pukul 18.00 Cia | Sifat mempertahankan diri dan | menjerahk #kepertjajaan nja dalam. suatu upatjara -sing ag 
Ng ena ad role, mesen opa Hg baja Aga el ATANAN Ter Kan Aa | Seperti diketahui, Seminar Gan | siden mr. Pringgodigdo, mr. Sudj ono, dari kementerian luar nege- | 03 dhi ini diadakan atas usaha | ri, kepala protokol kementerian luar negeri mr. Koesoemo Oetoj .. UNESCO, dengan maksud mem | dan beberapa pembesar istana dari kementerian luar negeri lain 
4 peladiari, jarak “dnpa hak neaa aan ag Ta Me en an z aon violence) dan tjara2 menjele | Pukul enam kurang sepuluh menit nja gambaran jang benar tentang pi Ama tekan Edm aa ON NP ET ea eng Peni galang Lorgakn jeaipar gua 
& Teng In Dgn: Lo UAN Manegolean ditar ole wakil K.A. (dari kedua bean Pe : Ian Daan c', Prasad mengatakan bahwa. apabi- Baron yan Ittersum, komisaris Be-| penting untuk kem: “p     3 la petjah perang antara kedua 
-$ hak, maka masing2 pihak mengata- 

4 kn bahwa perang.jg. dilakukannja 
4 itu adalah untuk — mempertahankan 
« diri dan bahwa pihak lainnjalah je 
1 menjerang. .. ) S.. Seminar ini telah menjetudjui be- 

berapa prinsip, diantaranja: 5 
“1, Segala negara jg ingin djadi | 
anggota PBB, musti diterima dlm | 

"organisasi tadi. ia : 
Kk 2, Tjara tanpa kekerasan merupa 

kan satu?nja tjara untuk mentjegah 

landa J.M. van Hoogstraten, J. C. 
yan Scholle dan attache militer Be 

landa majoor Diemont.. 
Setelah barisan musik tentara me 

mainkan lagu kebangsaan Belanda 
|. Wilhelmus” sebagai sambutan bagi 
Graaf van Bylandt, maka kemudian 
komisaris agung Belanda itu meme- 
riksa barisan kehormatan militer jg 
berbaris. dihadapan istana. 

Setelah selesai dengan pemeriksa- 
an barisan ini, maka ia kemudian di 
antar masuk keruangan istana untuk 

S perang: pemakaian kekerasan harus (kemudian pada pukul 18.00 tepat 
4 dilarang, ketjuali . apabila memper- (menjerahkan surat2 kepertjajaannja 
1 ankan wilajah nasional. kepada presiden Soekarno. Graaf 

sa (Antara). fvan Bylandt kemudian mengutjap- 

  

Ikan pidato jang berikut: 
»Pada saat saja mulai menerima 

Idjabatan saja di Indonesia saja man 
beri djaminan kepada Paduka Jang 
Mulia bahwa saja akan berusgha un 
tuk mendjadi seorang perantara jg 
djudjur dalam melaksanakan perin- 
tah2 serta maksud2 perintah Belan 
da . sedangkan disamping itu saja 
akan berusaha pula untuk memberi 
gambaran jang sebenar-benarnja ten 
tang perkembangan? serta apa jang 
|menjinggung djiwa di Indonesia ini. 

Menurut kejakinan saja diberikan 

En 
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Amerika Akari 
Lindungi Djepang 
Perentah Kepada Pasu- 

Iakin Longgar? 
erhubungan Antara Nederland 
an Indonesia: Tulis ,Vrije Volk' 

| HARIAN ,,VRIJE VOLK" da 
£ tadjuk rentjananja menjata 

" kan, orang tak dapat menutup 
|! mata terhadap kenjataan mendja 

— di makin longgarnja perhubungan 
s antara Nederland dan Indonesia. 

Kalau ditjari sebab2-nja, mung 
£ kia dapat dikemukakan ai 
5 sebab2: putusan hakim terhadap 
, Orang2 jang telah mentjoba mem 
' bunuh Harjono, tidak diperboleh 
Y kannja Aidit dan Njoto masuk Ne 
wslerland: penahanan2 Go Gien 

f an dan Sunito karena diang- 
. gap melakukan aktivitet politik kannja Di Timur-Di zuh 5 tidak dikehendaki. " Na : ” Pa # Tetapi menurut pendapat surat AMERIKA SERIKAT pada kabar itu tadjamnja reaksi pihak 
L Indonesia tidak dapat dipahami. hari Djum'at telah meme kepada pasukan2nja di Timur | Kata ,Vrije Volk”, kalau orang | Diauh supai sikacambii Gekkita 
: di Djakarta tidak dengan senga- tangiah Dang “kn anak meng- 
5 Sia melakukan ,afleidings-poli- | usir pesawat2 Sovjet jang setjara Sick”, harus dikatakan, bahwa se | tidak sjah terbang diatas wilajah | “bab jang terutama ialah makin be Djepang. 5 
f sarnja kesukaran2 di Indonesia. 8 tahi 4 
$  Kaltu orang membatja — surat-ka- iz Se 2 NORMA Taman pala 6 bar2 Indonesia, kadang? timbul ang ta em ana per 

. bahwa. orang2 . Belanda itu 
a terdiri dari saboteurs. Bahwa 
g2 Belanda ini hanja ingin te- 

| memiliki lapangan-pekerdjaan- | 
tidak tjukup .di-insjafi oleh su- 

rat-kabar2 Indonesia s 

. Demikian .,Vrije Volk"tjg achir- 

       

    

   

      

   
    

    

   

Perintah tersebut telah diberi- 
tahukan pula kepada pemerintah 
Sepang dengan perantaraan no- 

Kata ini disampaikan kepada ke- 
menterian Juar-intgeri 

3 

: 
p 

k            

  

   
   

a katakan. bahwa semua kenjata-|dan 4 udkan: sebagai djawaban 
“adalah tidak lain disebabkan atas nota Djepang ttg. 13 Djanua 

bertemunja “perkembangan jgljL, jaita jg berisi ermintaan s 
« baik. jg bisa diharapkan akan | Amerika Serikat 
adi sekalipun tidak ada reaksi2 |kan2 jg perlu untuk melindungi Dje 

as itu. | pang terhadap" pelanggaran? daerah | 
Apa jg dapat dilakukan oleh Ne- | Udaranja oleh pesawat2 terbang mi rland ialah mengusahakan supaja liter asing. ' 2 Wa na 
rhubungan antara Indonesia. dan Dengan .demikian, maka nota 
ederland itu bersih dari pada sen-| Amerika Serikat” itu dengan resmi 
nen2 dan menundjukkan penger-! memperkuat instruksi2 jg telah dibe 

an terhadap kesukaran? jg dihadajrikan oleh djenderal Mark Clark, 
di oleh Indonesia. Baik pemerintah |komandan pasukan? Amerika Seri. 
maupun rakjat- Nederland mempu-|kat di Timur Djauh, kepada pasu- 

“njai kepentingan supaja perhubu-|kan2nja untuk mengambil segala 
ngan itu baik adanja. Demikian sultindakan jg perlu guna melindungi 

orat kabar tsb. (Antara). Djepang. (Antara). 

mengambil tinda-y 

  

  

Komplotan Nazi 
Paul Schimdt Orang Jg Terpenting Dlm Kom- 

plotan Itu? 
MENURUT KETERANGAN sumber2, jang dapat dipertjaja 

| di Bonn, pada hari Sabtu maka salah seorang, jang sangat pen- 
. ting, dalam komplotan bekas pembesar2 pemerintahan Nazi jang 
| bertudjuan merebut kekuasaan, ialah Paul Schmidt, bekas kepala 
pers kementerian luar negeri pemerintahan Hitler. Dikatakan bah- 

| wa Schmidt, jg mempunjai rumah di Bonn dan di Hamburg, mem- 
punjai perhubungan baik dengan pedagang2 besar dan djuga mem 

: punjai kontak dengan beberapa pembesar pemerintahan Djerman 
Barat. 

|. Sementara itu harian ..Abend- 
| blatt” di Hamburg mewartakan bah 
| wa menurut keterangan2, jg didapat 
' dari seorang pedagang di Hamburg, 
, maka dalam rumah - pedagang tadi 
.20 orang bekas anggota partai Nazi 
' dan pembesar pemerintahan. Nazi 
' pada waktu jg tak tetap, telah me- 
' ngadakan pertemuan2. 
. Pertemuan, jg terachir telah di 
' adakan beberapa hari”sebelum “hari 
' Natal, dan telah dihadliri oleh 5 
| dari djumlah 7 orang, jg telah di- 
| tangkap oleh pembesar2 Inggris pa 

da malam “ Kemis dan hari Kemis 
/ ibl. berdasarkan tuduhan  mengada 
' kan komplotan untuk merebut ke- 
p kuasaan di Djerman Barat. 

S Orang ig telah menghadiri ra- 
pat itu ialah: Karl Kaufman, dr. 

' Karl Scharping, dr. Heinrich Ha- 
 selmeyer, dr. Gustav Scheel, dan 
. dr. Warner Naumann. Dikatakan 
' bahwa kelihatannja Naumann, jang 
- mengambil initiatif untuk mengada- 
- kan rapat tadi dan bahwa ia telah 
memimpin suatu perdebatan politik. 

|. .2 Orang bekas Nazi, jg terkemu- 
ka, jg djiuga ditangkap dalam. peng- 
gerebekan pihak Inggris di kota2 
Dusseldorf, Hamburg dan Solingen 
itu, seperti diketahui ialah:  Herr 

' Zimmerman dan Heinz Siepen. Ke- 
| tudjuh orang tsb. kini sedang dipe- 
' riksa oleh pembesar2 Inggris menge 
inai kegiatan2, perhubungan dan 
'sumber2 keuangan mereka. Djuga 

| dokumen2 sebanjak 4 truck kini se- 
dang diselidiki. Sampai kini pembe 

o sar2 Inggris belum lagi mengumum 
kan suatu bukti dari kegiatan2 kom 
plotan tsb. Dikatakan bahwa seka- 
rang pembesar2 Inggris masih men 
ha 8 orang anggota komplotan 
tadi . 

Menurut, AFP maka dr. Ernst 
'Achenbach, anggota partai Liberal 
dan anggota dewan perwakilan 
Rheinland Westfalen, pada hari Dju: 

| .mahat telah menawarkan untuk 
. membela dr. Werner Naumann. Per- 

mintaannja supaja “diperkenankan 
mengundjungi Naumann dalam” ta- 
,hanan belum lagi didjawab oleh 
pembesfre Inggris. (Antara). 

Badjak Laut Tionghoa 
. Bertengkar 

BADJAK2 LAUT Tionghoa, ig 
membadjak  perahu2 tongkang di 
|perairan internasional antard” Hong 
kong dan Portugis  Makao, seka- 
rang sedang bertengkar tentang 
pembagian harta jg dirampas, demi 
kian. diwartakan: hari Djum'at dari 
Makao. Diberitakan, bahwa polisi 
Makao masih mentjari 13 orang ba- 
djak laut, jg berhasil angkat kaki 
ketika polisi melakukan ' razzia 'ke- 
tempat persembunjian mereka,  ku- 
rang lebih 8 kilometer ditenggara 
Makao. 

Polisi menamakan . badjak2 laut 
itu sebagai gerombolan2” pendjahat 
ig memiliki kurang lebih 20 buah 
perahu2 -tongkang. 

Sebelum itu diberitakan dari Ma- 
Ikao, bahwa .karena kegiatan2nja ba 
djak laut itu maka lalu lintas perda 
gangan dengan perahu tongkang an 
tara Hongkong dan Makao hampir   hi pula pend Managan di -Makao. 

Aktipitet 

SELAMA MINGGU jang achir2 
ini, tidak djarang terdjadi peristiwa2 
didaerah  operatie  (Tjilatjiap-barat) 
jang berupa serangan2 dan pembu- 
nuhan2 jang dilakukan oleh gerom- 
bolan. Dalam pertempuran jang ter- 
djadi baru2 “ini antara gerombolan 
dengan T.NJ. dari Bat. 415 dan 
Polisi Negara jang sedang melaku- 
kan tugas patroli didesa Bengbu- 

lang, diwartakan, bahwa seorang 
AP II Toekidjo kena tembakan di-   
  

|| Peringatan Presiden Kepada Komisaris 

kaniah Masalah |“ 
Barat 

  

   
   

  

  

  

        
eratan perhubungan b 
dua negara kita itu. 

nunaikan tugas-saja itu akan dapat 

ka Jang Mulia begitu pula kepada 
saja akan diberi kesempatan untuk 
membuktikannja, - : Sak 

hadapi keadaan jang serba sulit un 
tuk hidup dalam perhubungan baru 
dalam dunia jang sedang bergolak 
ini. : 

Bahwasanja proses ini akan  ber- 
langsung dengan tiada menimbulkan 
korban serta membutuhkan  daja 
upaja sekuat tenaga, tak perlu kira- 
nja menimbulkan keheranan dan 

ngan pula menjebabkan putus asa me 
reka jang berkejakinan,. bahwa wak 
tu jang telah lampau serta waktu de 
wasa ini bagi kita bersama mengan 
dung lebih banjak soal2 jang meng 
hubungkan kita daripada 'memisah- 
kannja. 

da Paduka Jang Mulia, bahwa di Ne 
derland terdapat rasa tjinta jang be 
sar terhadap negara Jang Mulia. 

Saja anggap" adalah suatu kewadj 
ban jang mulia untuk berusaha: dgn 
sekuat tenaga guna menjumbangkan 
tenaga saja dalam usaha memper- 
eratkan perhubungan antara kita jg 
achirnja akan menghasilkan suatu 
perhubungan persahabatan jang le- 
bih kuat antara kedua bangsa - kita 
ini. 

Akan tetapi Tuan Presiden, disam 
ping itu saja insjaf bahwa kewadji- 
ban jang harus saja penuhi itu ha 
nja akan dapat dilaksanakan sebaik- 
baiknja dan berhasil, apabila — un 
tuk mempergunakan kata2 jang bia 
sanja dipergunakan dalam pelbagai 
surat pendahuluan — dalam menu- 
naikan tugas saja itu saja dapat meng 
harapkan  kebidjaksanaan “ Paduka 
Jang Mulia serta bantuan dan ker- 
dja sama dari Pemerintah Jang 

Mulia. : 

— Sambutan presiden. 
Setelah komisaris agung Belanda 

itu selesai dengan pidatonja, maka" 
presiden Soekarno dalam kata sam 
butannja mengutjapkan selamat “da- 
tang kepadanja, sebagai - komisaris 

Un HNS. men Tea ba Pata - 

»Minat Jang Mulia untuk turut 
berusaha dengan segala tenaga, agar 
perhubungan - timbal-balik — antara 
bangsa Indonesia dan bangsa Belanda 
achirnja menfjapai perkembangan se 
demikian rupa hingga timbul persa 
habatan jang “kuat antara kedua 

Agung 
jaannja 

aik antara ke| 

Saja harap bahwa selama saja me 

memperoleh kepertjajaan “dari “Padu 

Kedua negara kita Jha bat pe 
rang dunia terachir ini mendjadi gon 
tjang serta katjau, kini harus meng | 

bahwa keadaan “ini hendaknja “dja- 

| negeri. Pa Saja dapat memberi djaminan Kepa 

1 
4 

agung keradjaan Belanda di Republik | 

    

   

Hari Kemis siang telah tiba dilapan 

ne   
Serb BER SA 

  

   
— pasal 

Kalau Disu 

Besar, 

lam hal ini. 

Selandjutnja dikabarkan Misi 
parlementer bievang, jang terdiri 
dari Chujiro Kurya, Kanju Kato 
dan Yoshiro  Ando, pada hari 
Sabtu pagi telah mengundjungi 
parlemen. Misi tersebut disambut 
oleh wakil ketua seksi luar negeri 
parlemen mr. Sunarjo dan Otto 
Rondonuwu. : 
Anggota2 misi Djepang dengan 

kedua anggota parlemen dari sek- 
'si luar negeri tersebut. bertukar 
fikiran selama kira2 « setengah 
djam: - hard s 

Setelah mengundjungi parle- 
men misi parlementer Djepang 
itu dengan diantar oleh “konsol 
Djepang Shirahata, kemudian me: 
ngundjungi menteri luar negeri 
Mukarto dikementeriannja. 

e : Kesan mr. Sunarjo. 
Wakil ketua seksi luar negeri 

parlemen, mr. Sunarjo setelah 
bertemu . dengan anggota? misi 
parlementer Djepang itu memben 
tangkan” kesan2nja. kepada PI- 
Aneta. 2 Oa Dai 

Mengenai kerugian perang, mr. 
Sunarjo menjatakan, bahwa ia 
mendapat kesan, bahwa Dijepang |   bangsa itu, sangat saja hargakan. 

Penghargaan ini bertambah lagi 
oleh maksud Jang Mulia untuk se- 
nantiasa memberikan gambaran jang 
sewadjar2nja tentang apa jang hidup 
dalam kaibu bangsa Indonesia dan 
jang merupakan pusat perhatian 
orang disini. Adalah pendapat saja 
djuga, bahwa pernjataan timbal ba- 
lik jang tepat daripada fikiran? dan 
perasaan2 jang sewadjar2nja dari 
bangsa2, merupakanlah dasar jang 
terbaik untuk perkembangan perhu 
bungan jang sehat. 

Selandjutnja saja pun  berpenda- 
pat pula, bahwa bagi Nederland 
dan Indonesia pada  hakekatnja le- 
bih banjak hal2 ig memperhubung- 
kan, daripada jg memisahkan ke- 
dua negara kita, asal sadja tidak di 
berikan tempat kepada barang se- 
suatu jg sebagai faktor pemisah da- 
pat menggelapkan, - bahkan» dapat 
membinasakan sama-sekali segala 
hal jg, memperhubungkan. 
Dalam — hubungan inilah, saja 

mengharap J.M. -memberikan perha 
tian istimewa kepada  mas'alah Iri- 
ar Barat, jg tak dapat “disangkal 
adalah nampak sebagai faktor pemi 
sah jg demikian itu. Bi 

Penjelidikan jg seksama daripada 
'apa jig hidup dalam Pa bangsa 
Indonesia dan djuga di lam hati 20 
longan2 penduduk lain2 di Indone- 
sia, akan mejakinkan jg Mulia beta 
pa pentingnja soal Irian 'Barat itu 
bagi perhubungan antara kedua ne- 
(gara kita. ti 

aja jakin bahwa J.M. dalam me 
Sdn tugas di Indonesia akan 
mendapatkan bantuan sepenuhnja da 

J.M.  menjampaikan terima kasih 
dan penghargaan saja kepada Seri 
Ratu Juliana atas utjapan salam jang 
ditudjukan kepada saja. 

patan ini untuk meminta kepada J. 
M, menjampaikan salam saja dan ha 
rapan baik untuk keluarga Seri Ra 
tu dan rakjat Nederland”. 
Demikian sambutan presiden Soe 

karno atas pidato komisaris agung 
Belanda jang baru Graaf van By- 
landt. (Pia). 

  

Radio Peking dalam siarannja nari 
Saptu katakan, bahwa telah ditanda 
tangani perdjandjian pos dan teleko 
munikasi antara RRT dan Republik 

  ri pemerintah Republik. Saja harap | 

Achirnja saja pergunakan kesem- 

ingin tetap mempertahankan Fs 
sah 14. dari perdjandjian “San 
Francisco, meskipun dengan in- 
terpretasi jang agak luas- : 

, Djepang merasa terlalu berat 
bilamana kerugian perang itu di- 
bajar ,,cash”, karena itu nanti 
mematikan kehidupan  ekonomi- 
nja. Mereka hanja bersedia mem- 
berikan djasa2nja sebagai peng- 
ganti kerugian perang itu, misal- 
nja mengolah besi tua, mengang- 
kat kasal2 jang tenggelam dan 
lain2. Dalam hal ini Djepang me- 
minta ,,goodwill” dari Indonesia. 
Demikian kesan mr. Sunarjo jang 
selandiutnja mengatakan, -bah- 
wa kabar2 tentang kesediaan Dje 
Dang untuk membajar $ 300.000. 
000 sebagai pengganti kerugian 
itu, ternjata bukan dalam bentuk 
uang, jang akan dibajar kontan. 
Ini ialah uang jang disediakan un 
tuk dibajarkan kepada buruh2 
Diepang dalam rangka pemberian 
djasa2 sebagai pengganti kerugi- 
an perang. 
“Tuntutan Indonesia sebesar 

fl. 252 milliard dianggap terlalu 
tinggi. Selandjutnja. mr. Sunarjo 
mengatakan, bahwa Djepang dju 
ga sedia untuk membantu mem 
buka tambang2. 6 

Mengenai politik luar negeri 
'Djepang sekarang - mr. Sunarjo 
mengatakan, bahwa Djepang me 
ngikuti politik  damai-dan anti 
komunis. Jang terutama  di-ikuti 

'cy”, terutama dengan negara2 te 
tangga,.diantaranja Indonesia. Te 
tapi pada umumnja politik luar 
negeri Djepang masih belum te 
.gas, demikian mr. Sunarjo. 
£ Pendapat mr. Sunarjo. 

Mr. Sunarjo selandjutnja me- 
njatakan- sebagai. spendapatnja, 
bahwa djikalau demikian halnja, 
maka banjak hal2 jang perlu di- 
tindjau terutama “djikalau kita 
mengingat penderitaan Indonesia 
dimasa pendudukan  Djepang. 
Bukan hanja  Djepang jang 
harus hidup .. tetapi — djuga 
Indonesia, “jang harus banjak 
membangun kembali kerusakan2 
jang ditimbulkan . sebagai akibat 
pendudukan Djepang itu”, demi- 
kian mr. Sunarjo. 

'Mr.. Sunarjo menambahkan, 

            

   

  

   
   

  

    
   

  

    

Indonesia Dr. Sudarsono dari Rangoon untuk mengadakan perunding- 
an dengan pemerintah. Gambar: Dr. 

Npratg KAA " Yinterview “para wartawan. 

ruh Bajar Cash Merasa Ter- 
“lalu Berat 

!g Butuh Hidup Bukannja Djepang Sadja: Tetapi Indo- 
nesia Djuga Perlu Hidup, Kata Mr Sunarjo 

PADA HARI SABTU pagi, Eiji Wajima dengan disertai oleh 
konsol djenderal Djepang Fumihiko Kai, telah diterima oleh suatu 
»panitya informil kerugian perang Djepang” 

ya'informil ini, jangterdiri dari dutabesar Indonesia 
di India Sudarsono, mr. Sudjono dari kementerian luar negeri, mr. 

sar, sekretaris djenderal kementerian kehakiman dan mr. Sastro- 
muljono dari Kementerian perhubungan, 
terangari jang diperoleh dari fihak jang 
mengadjukan saran2 atau usul2 kepada Wajima 
gantian kerugian perang itu. Menurut kalangan 
ini hanja akan mendengarkan bagaimana pendirian Djepang da- 

nja ialah ,.good neighbour poli- | 

“Uranium Dari 

.kerdja sama “dengan dewan 

  

   

    

   

    

2 y 

gan terbang Kemajoran  dutabesar 

- 
Sudargono. ketawa diwaktu , di- 

»Frisess 

dikementerian Juar 

Menurut keterangan-ke- 
mengetahui, tidak akan 

mengenai peng- 
tersebut panitya 

bilamana pembajaran “kerugian 
itu sebahagian dibajar ,,cash”. 

Selandjutnja ia menerangkan 
sebagai pendapatnja, bahwa “dari 
perigharapan2 itu akan tergan- 
tung diratifikasinja perdjandjian 
San Francisco atau diadakannja 
perdjandjian bilateral baru de- 
ngan Djepang. Selama Djepang 
tetap mempertahankan pasal 
dari perdjandjian Frisco, saja ti- 
dak optimis bahwa perdjandjian 
San Francisco itu akan diratifika- 
Si oleh parlemen, demikian mr. 
Sunarjo. 5 

“Pada achirnja ia menjarankan, 
bahwa sebaiknja Indonesia me- 
ngirimkan pula misi parlementer 
ke Djepang untuk melihat keada- 
an disana dan menjelidiki ke- 
mungkinan2 disekitar pengganti- 
an kerugian perang oleh Djepang 
dan perhubungan luar negeri -an- 
tara Indonesia dengan negeri ter- 
sebut. . 

Sikap Indonesia. 
Kalangan2 jg mengetahui 

nerangkan kepada P.I.-Aneta, bah 
wa sikap Indonesia terhadap pem 
bukaan hubungan diplomatik nor 

14 

mei. 

  

« 

3) Djadi kita akan mentjeritakan 
Ikedjadian2 di London dulu. Pe 
merintah konservatif di London 

telah melambatkan tempo persen 
djataan kembali serupa dgn nege 
ri2 Eropa Barat jang lain. Keada 
an ekonomi negeri itu menuntut 
akan jang demikian ini Churchill 
mengadakan tindakan ini dengan 
kejakinan penuh bahwa bahaja 
meletusnja perang dari Timur su 
dah berkurang. 

Dulu Bevan, pemimpin sosialis 
'kirilah jang mengadjukan kebera 
tan terhadap ketjepatan persen 
djataan kembali Inggris jg dilak 
'sanakan oleh Attlee. Bevan tidak 
hendak mentjegah diadakannja 
persendjataan kembali jang kuat. 
Ia sendiri seorang anggauta kabi 
net diwaktu itu. Akan tetapi usa 
ha persendjataan kembali itu da 
pat dilakukan dengan perlahan2, 
sehingga perhatian pemerintah 
lebih banjak dapat ditudjukan ke 
pada usaha2 sosial. Perang tidak 
akan segera meletus. 

Demikianlah dari mulut Chur 
chill. keluar suatu pengakuan 

lakan pendapat Bevan. Meskipun 
dalam keadaan jang berlainan. 
Djustru kenjataan bahwa” Eropa 
Barat dengan bantuan Amerika 
dengan kuatnja memulai usaha 
persendjataan kembali, itulah jg. 
telah menjebabkan suasana te- 
nang dan aman itu. Hal ini tidak 
berarti bahwa Stalin tidak ber 
maksud membuka perang. Politik 
nja merupakan. suatu pertjobaan 
untuk meraba-raba sampai dima 
na ia dapat bertindak dgn tidak 
menimbulkan suatu persengketa- 
an sendjata. Permainan itu pada 
waktu sekarang mendjadi lebih 
berbahaja bagi dia. Akibatnja 
ialah pihak Barat mendjadi mera 
sa lebih tenang dan aman. 

Dan dengan demikian bisa ter 
djadi bahwa Churchill sekarang 
mengutjapkan kata2 jang sama 
seperti jang diutjapkan Bevan be 
berapa waktu jang lalu. 

Keadaan di Bonn. 
Di -Bonn, ibu-kota Djerman 

ada nampak keadaan jang serupa 
tapi dalam arti jang sebaliknja. 
Pihak sosialis nampaknja dalam 
kebingungan mereka tidak sebera 
pa keberatan lagi terhadap kebi 
djaksanaan Adenauer. Sikap bi- 
ngung orang Djerman Barat itu 
untuk sebagian besarnja disebab 
kan karena desakan Rusia di Djer 
man Timur, dan surutnja keradji 
nan pihak Barat untuk melindu- 
ngi daerahnja dari kemungkinan 
suatu bandjir Rusia. 

Orang tahu bahwa kaum sosia 
lis 'Djerman dibawah pimpinan fa 
natik mendiang Sehumacher dgn 
keras menentang setiap usaha un 
tuk mempersendjatai kembali ne 
gerinja. 

Kaum sosialis Djerman itu ba 
rangkali pertjaja pula akan ada 
nja suatu bahaja. Tapi Schuma- 
cher jang banjak menderita diba   mal dengan Djepang itu akan ter 

gantung daripada sikap Djepang 
terhadap penggantian “ kerugian 
perang oleh Djepang. Indonesia 
ingin mengetahui dahulu sikap jg 
terang daripa da Djepang. menge 
nai penggantian kerugian perang 
itu, sebelumnja ia menentukan si 
kapnja, demikian kalangan2 jang 
mengetahui tsb. kepada P.I.-Ane 
ta. 5 

   

      

PERLEDAKAN DLM PABRIK 
SENDJATA DEKAT SERA- 

JEVO. 
21 Orang telah tewas dan 50 orang 

mendapat luka2 akibat perledakan, 

“wah terror Hitler sudah. demikian 
kerasnja dalam tuntutan2-nia se 
hingga kadang? ia tidak dapat 
lagi berfikir menurut akal jang 
tenang. Disamping itu iapun se 
orang tokoh-jang kuat sehingga 
semimpin2 sosialis Djerman jang 
lain tak bisa tidak harus' mengi 
kuti dia. Dalam pada itu partai 
sosialis Djerman mendjadi ter- 
asing dari partai sosialis Eropa 
Barat jang lain. 

Sikap jang tidak rasioneel ini 
merupakan sifat jang chusus bagi 
partai2. politik. Djerman djuga 
bagi partai sosialis Djerman  Si- 
kap inilah jang nampak pada pe 

jang terdjadi dalam paberik sendja-| rang “dunia pertama. Dengan de | 
ta didekat Serajevo 
mahat. : i 

Komunike resmi pada malam Sab 
tu mengumumkan bahwa kerusakan 
benda tidak besar dan bahwa telah 
dikirim panitya-untuk menjelidiki se 
bab timbulnja perledakan tadi. 
WANITA DLM PEMERINTAH- 

AN EISENHOWER. .' 
Eisenhower pada hari Djum'at te 

lah menundjuk njonja Oswald Lord 
dari New York mendjadi wakil A.S. 
dalam panitia PBB urusan hak2 ma 
nusia. Njonja Oswald Lord dengan 
demikian -mengganti njonja Franklin | 
D. Roosevelt. Diumumkan djuga bah 
wa njonja, Alma, Sehneider telah di- 
angkat. mendjadi superintendant per- 
tjetakan uang A.S. 

pada hari Diu- 

Ampas-Emas 
j 3 2 

»Harmony Gold Mining Compa- 
ny” maskapai tsb. kini sedang mu- 
lai. membangunkan "sebuah instalasi 
untuk - menghasilkan uranium 
residu (ampas) produksi emas. , 

Bangunan “tu ig dibuat 

dari 

atom di. Afrika 

mikian, mereka terpaksa 

Pembebas Rakjat 
dengan | penduduk Tibet dalam panen, meng 
tenaga|adakan perairan serta membuat 'pe-| 

Selatan,” menurut | rumahan. Sedjak mereka berada Ji 

menga 
lah kepada para djenderal2 dan 

  

Pembangunan 
Di Tibet 

“19 BUAH SEKOLAH rakjat 
telah didirikan oleh satuan2 Ten- 
tara Pembebas Rakjat Tiongkok, 
sedjak Tibet dibebaskan - setjara 
damai. 

“Kini ada 1.300 murid jang' be- 
ladjar dalam sekolah2 itu. Lebih 
400 orang Tibet telah mendapat 
latihan untuk mendjadi pegawai 
pemerintah. Buletin berita2 disiar 
kan pada waktu2 tersebut di Ti- 
betan, Lhasa dan Shigatse. Dan 
rumah sakit2 serta klinik telah di- 
dirikan di Lhasa, Shigatse, Kant- 
se, Changtu dan tempat2 lainnja, 
dengan memberikan perawatan 
pertjuma. 
Disamping itu satuan2 Tentara 

membantu pula 

taksiran akan selesai pada pertenga sana telah dibuat djalan raja lebih 
han tahun 1954. : 

Kontrak “dengan 
atom itu, berlaku untuk sepuluh 
hun dan “dewan direktur maskapai 
tadi sementara: itu telah mengumum 

kan bahwa kini telah diambil lang- 
kah2 untuk mengadakan pindjanian 
guna. ongkos2 pembuatan bangunan 

ta-     terhenti dan “akibatnja mempengaru Rakjat Mongolia di Peking hari Dju 
mahat. ' 

Grom 

arah paha kirl, hingga dirawat di 
Balai perawatan tentara di Gemeng. | Bat. 415 datang, 
Berapa korban dari fihak pengatiau 
belum dapat diketahui dengan pasti. | 
Berita lain mewartakan, bahwa pa- 
da tgl. 12-1-53 ibl. antara diam 
20.00. pos polisi Negara di Karang- 
putjung (Sidaredja) diserang oleh 
gerombolan bersendjata dari djurus- 
an utara dan timur. 

Pertempuran. terdjadi hingga 1Va 
djam lamanja. 

& 

bahwa Indonesia lebih menjukai 

setan Di “Pu 
(Oleh Wartawang Kita) 

Setelah balabantuan dari T.NA. 
gerombolan ini 

melarikan diri. 

Achirnja, « dari sumber resmi di- 
dapat kabar, bahwa bersamaan ma- 
lam itu djuga gerombolan pengatjau 
jang kekuatannja ditaksir Lk. 250 
orang bersendjata masuk desa Rung 
kang dan. Karanggintung (Sidaredja). 
Ketjuali penggedoran2, mereka ini 

melakukan pembuniman terhadap $ 

tersebut, ui an BAG 

tjap Meningkat 
orang penduduk. (tani biasif dengan 
djalan penjembelihan. 

Dapat diketahui," bahwa korban? 
ini talah: 4. Firtadikrama, 2. San- 
wirjas 3. San Rochijat, 4. Karsadi 
dan 5. Santomi, ! 

Apa sebabnja mereka ini dibu- 
nuh, belum dapat diketahui. Setelah 
mendjalankan kekedjaman ini,  ge- 
rombolan disinjalir — berada didesa | 
Penjarang dan Karanggintung. 1 

2 

1.100. km. dari Yaan ke Changtu, 
dewan “tenaga serta mengerdjakan tanah kosong se 

luas 2.600 hektar. Mereka meletak- 
kan dasar2 bagi membangun Tibet 
Baru dan pula untuk memperkokoh 
pertahanan di Tibet. 

Demikian laporan dari anggota2 
Partai Komunis Tiongkok di mar- 
kas besar Tentara Pembebasan Rak 
jat di Tibet. dalan kongresnja ba- 
ru2 ini mengenai sebagian hasil2 jg 
mereka tjapai di Tibet, (Antara). 

  

GEMPA BUMI DI DJEPANG. 
Pada djam 3.11 GMT hari Sabtu 

telah terasa gempa bumi di Tokio. 
Sampai kini belum ada berita2 ten- 
tang korban manusia atau kerusak 
an benda. Menurut Djawatan Meteo 
rologi Pusat Djepang maka gempa 
tadi terasa diseluruh distrik Kaoma 
atau 120 mil sepandjang pantai Pa 

Wa pusat gempa terletak dalam ka   ibupaten Chiba, tetapi gempa terasa 
paling kuat di Tokio. Getaran2, jang 
lemah, telah terasa dalam kota Chi 
ba dan di Yokohama. 

sifik pulau Honshu. Dikatakan bah- 

lain2 anasir2 kanan. Politik bagi 
seorang Djerman biasa bukan me 
rupakan sesuatu jang njata. Di 
Djerman hanja golongan konser 
vatif, militer dan industri mempu 
njai kejakinan realiteit. 

Sikap golongan sosialis ig pa 
ling tjelaka ialah ketika Hitler 
mulai terkenal dan Bruning men 
djadi kanselier negara. Keadaan 
ekonomi Djerman diwaktu itu sa 
ngat djeleknja, dan Briining me- 
minta supaja ia diberikan kekua 
saan bertindak dengan tidak usah 
memperhatikan parlemen. Kaum 
sosialis diwaktu itu dengan rela 
melepaskan tanggung djawab me 
reka kepada Briining. Kekuasaan 
jang serupa inilah jang memung 
kinkan Hitler menjusun diktatur 
nja dengan tidak usah melanggar 
batas2 hukum. 

Orang  Djerman nampaknja be- 
lum dapat menarik peladjaran dari 
pengalaman jg pahit ini. Pertiatu- 
ran politik di Dierman Barat telah 
dimulai kembali. Kaum sosialis 
Djerman sekarang tak menghendaki 
persendjataan kembali Djerman dan 
tidak mau turut serta dim pertahanan 
bersama Eropah Barat. Djika Schu- 
macher ditanja bagaimana dia akan 
mempertanggung djawabkan  keada- 
an tidak berdaja dari Djerman Ra- 
rat itu, maka ia mendjawab: Kito 
tidak bisa mempersendjatai dir 
kembali karena ini akan dipakai se- 
bagai alasan oleh Rusia untuk me: 
nierbu kenegeri kita. Djadi negeri? 
Barat harus dulu menjusun kekua- 
tan sedemikian rupa sehingga merc 
ka itu dapat melindungi kita dar 
bahaja tsb. Baru sesudah itu akar 
kita turut serta .Nampaklah betapz 
anehnja alasan ig dikemukakan itu 
Apakah dia tidak mengerti bahwe 
negeri2 Barat lalu tidak lagi mem- 
butuhkan tenaganja? Dan bahwa is 
terpenting ialah. djustru masa per- 
alihan jg berbahaja itu? 

Masih: ada soal lain lagi. Ade- 
nauer dan dia merupakan musuh po 
litik ig keras. Adenauer tidak ka- 
lah dengan Schumacher. Dalam ke- 
adaan jg demikian ini maka tidak 
mungkin untuk mentjapai “ suatu 
koalisi di Djerman Barat. Di Aus- 
tria hal jg demikian terdjadi untuk 
kebaikan negeri itu, meskipun per- 
musuhan antara kaum katolik dan 
sosialis lebih meruntjing dari pada 
jg nampak di Djerman. 

Sementara itu pihak Amerika pa- 
da' mula2 telah mengadakan  tinda- 
kan2 keliru dalam ' soal Djerman 
itu, karena tidak tahu duduk perka 
ra jg sebenarnja. : 

Amerika mendesak supaja  Djer- 
man turut serta dalam pertahanan 
Eropah, karena mereka merupakan 
anasir jg penting sekali. 

Barangkali ini benar. akan tetapi 
ia merupakan suatu langkah ig ti- 
dak memperhitungkan soal2 psycho- 
logis. Djika orang menjebut pen- 
tingnja. Djerman dalam sesuatu usa 
ha, maka ,,ketjerdikan” politiknja 
segera bangkit. Dia lantas berfikir: 
»Kita sangat dibutuhkan. Kita bisa 
menarik untung banjak dari keada- 
an ini”. 

Djalan fikiran inilah jg di-ikuti 
Schumacher jg mendapat bantuan 
penuh dari golongan nasionalis ka- 
nan dan bekas orang? militer, jg ber 
pendapat bahwa Djerman dapat me 
narik untung dari keadaan tsb. 

Tapi bukan demikian Adenauer jg 
segera mengulurkan tangannja kepa 

da sikap jg diperlihatkan Amerika. 

Barangkali djika Amerika me- 
nunggu maka Djerman " akan men- 
djadi chawatir dengan Sendirinja 
dan akan meminta kepada negeri2 
Barat apakah benar kemauan mere 

ka untuk membiarkan  Djerman di 
serbu oleh Rusia. 

Suasana di Djerman Barat se 
karang ini sangat gelisah, setelah 
Eropah Barat mengambil sikap | 
untuk melambatkan usaha persen 
djataan kembali.. itu. Djadi di 
:Djerman nampak keadaan jang 
sebaliknja dari pada jang nampak 
d4 Inggris. Tapi Adenauer pun 
telah membikin kesalahan2. Ia 
hendak memaksakan niatnja un 
tuk menggabungkan Djerman Ba 
rat pada susunan Pertahanan Ero 
pah, sedangkan ia tidak mempu- 
njai kelebihan suara di parle- 
men. Kemudian setelah perkara 
ini melalui Mahkamah di Bonn, 
maka rupanja Adenauer berpenda 
pat bahwa 'ia bertindak terlalu 
djauh. Keputusan untuk mengga 
bungkan Djerman - Barat pada 
Rentjana Pertahanan Eropah di- 
tunda. : 
Dan masih ada alasan lain jg me 

njebabkan jg demikian ini. Menga- 
pa Djerman Barat akan tergesa-gesa 
mengambil keputusan, sebab orang 
di Perantjis nf'dsaknja pun tidak 
memperlihatkan 'anda2 akan mem- 
bitjarakan soal itu dalam waktu de 
'kat. Naluri rakjat Perantjis chawa- 
tir akan suatu tentara Djerman biar 
pun dalam lingkungan rentjana per- 
tahanan Eropah. Bagaimanapun dju 
ga barangkali baru pada pertenga- 
han 'tahun inilah maka . Perantjis 
akan. mengambil sikap terhadap so- 
al tsb. Sedangkan - sudah dapat. di- 
pastikan bahwa Belgia akan - baru 

sibuk menjusun suatu pemerintahan 

  

    

   

Tjeritera Dua Kota 
"Oleh Dr. M. P. Blankensteyn 

KEPALA DARI SALAH sa tu buku terkenal d 
Kota” (Tale of Two Cities), telah saja pilih buat karangan ini jang 
dua kota jang berhubungan satu s 
berbalikan. Kota2 itu sekali ini bukan London dan Paris, 
pat pula menulis sebuah karangan mengenai Paris dan 
kedjadian2 dikedua kota itu akan lebih sedjalan perkembangannja, pertama itu masih belum lengkap karena Mayer masih 
baru. (Chabar terachir Mayer sudah djadi P.M.) 

ari penulis Charles Dickens, jaitu ,,/Tjerita Dua 
mentjeritakan kedjadian2 dalam 

ama jang lainnja, meskipun kedjadian2 tsb. berdjalan kearah jg 
akan tetapi London dan Bonn. Orang da 

Bonn jang akan sangat menarik, sedangkan 
akan tetapi keadaan di kota jg 

jang 

Ka ta Aa uh 
aa PT ERA an PAT NY ag 

yr    
rael, Pavel Yershow pada hari 
Kemis mengadakan  perdjalanan 
dengan mobil dari Tel Aviv ke 
Haifa ditengah djalan mobilnja 
masuk lumpur. Seorang supir oto 
bis Jahudi, David Futterman, 
menggunakan otobisnja untuk me 
narik mobil duta itu dari lumpur. 
Duta Rusia itu kemudian berta- 
nja: ,,Berapakah harus saja bajar 
untuk pekerdjaan itu?” Didjawab 
oleh Futterman: ,,Tidak usah ba 
jar, tetapi dapatkah tuan meng- 
ichtiarkan, supaja sanak keluarga 
saja di-idjinkan berangkat dari 
Rusia ?? F 

Ketika duta tadi mendjawab, 
bahwa untuk itu ia perlu mengi 
rim surat ke Rusia supaja dapat 
diselesaikan, maka  Futterman 
membalas: ,,Asal sadja tuan sung 
guh2 mau meng-ichtiarkan, bah- 
wa surat2 jang saja buat benar2 
dikirim ke Rusia. Telah atjap kali 
saja mengirim surat ke Rusia, 
tetapi tidak pernah menerima ba 
lasan,” (Antara—UP) £ 

SEORANG anak Perantjis ber 
usia 16 tahun, Marius Renard, ig 
pada hari2 Natal mendapat pem 
bedahan luar biasa, kini telah da 
pat meninggalkan tempat tidur- 
nja. 

Marius dilahirkan dgn sebuah 
gindjal sadja dan akibat suatu ke 
tjelakaan gindjal itu harus dising 
kirkan. Atas permintaan ibu anak 
tadi, para dokter kemudian me 
mindahkan salah sebuah gindjal 
Si-ibu itu kepada Marjius Renard. 

Keadaan Marius mulanja meng 
chawatirkan, tetapi para dokter jg 
merawatnja belakangan menerang 
kan, bahwa mereka merasa puas 
dengan pembedahan itu. 

Ketua Masjara- 
kat Jahudi Hong- 
garia Ditangkap 

KETUA MASJARAKAT Jahu 
di Hongaria di Budapest, Lajos 
Stoeckler, menurut keterangan ig 
“diterima oleh masjarakat Jahudi 
di Wina pada hari Sabtu, telah 

| ditangka 
garia. 

Stoeckler adalah seorang bekas 
industrialis jang pabrik2-nja seka 
rang sudah dinasionalisasi. Orga 
nisasi Jahudi . Amerika ,,Joint 
American Distribution ' Commit- 
tee” mempertjajakan urusan uang 
bagi kaum Jahudi Hongaria kepa 
danja. 
Sumber2 tadi mengatakan seterus- 

nja, bahwa sedjak bulan November 
jl. pemerintah Hongaria ambil tin- 
dakan2 terhadap organisasi Jahudi 
tsb. diatas tadi. Ketika itu 300 
orang Jahudi jg sudah tua, jg dipeli 
hara dalam rumah orang2 tua jg ti 
dak mampu, dikirimkan ke Honga- 
ria utara. Lembaga orangtua tadi 
chusus didirikan bagi mereka oleh 
organisasi Jahudi tsb. tadi dan seka 
rang gedungnja dipakai oleh kadet- 
kadet tentara Hongaria. Ketjuali itu 
rumah piatu Jahudi telah dikosong 
kan dan sekarang dipakai oleh pasu 
kan2 Sovjet.  (Antara—AFP). 
  

li mendjadi surut bukan sadja di 
Eropah, melainkan pula di Amerika. 
— Hal ini kelihatan dari pada diku 
rangi bantuan militer Amerika kepa 
da Eropah Barat untuk tahun 1953. 

Sementara itu keadaan dan sikap 
Djerman Timur dan semua negeri? 
pengikut Rusia semakin mengcha- 
watirkan. Kesan ini semakin suram 
djadinja oleh tjerita2 orang2 pelari- 
an jg dalam djumlah puluhan ribu 
meninggalkan daerah Timur. ' Ade- 
nauer dalam pada itu semakin kehi 
langan pegangannja. Dan kaum so- 
sialis Djerman pun insaf akan baha 
ja jg dihadapi mereka. Gambaran 
pertahanan Eropah Barat sangat 
mengchawatirkan mereka. Mereka 
sekarang sudah merobah sikapnja 
terhadap Adenauer. Orang nja 
mengharapkan supaja keadaan ini 
pada achirnja akan menimbulkan 
koalisi jg demikian diperlukan. Tja- 
ra2 Adenauer semakin lama meru- 
pakan “apa jg dilakukan 

diktatoris. Dan ini bagi Djerman 
sangat mengchawatirkan. Wi 

Maka djika di Inggris pihak kon- 
servatif achirnja menjesuaikan diri- 
nja kepada Bevan,”di Bonn nampak 
keadaan sebaliknja: ' Kaum sosialis 
sekarang boleh djadi akan sedjalan 
dengan pandangan Adenauer. 

Segala ini tidak bisa tidak akan 
meringankan .beban pertahanan Ero 
pah. 

  
  

mereka mengira ada pentjurian 

Alangkah terkedjutnja 6rang2 ig 

ara2. ,,Hamien,hamien”,     

Kalau Kondangan 

Di Waktu, Hudjan.... 
Suatu tiontoh. kerukunan penduduk kampung Hasil 

rang) terbukti dengan adanja kedjadian seperti tertulis dibawah 
ini. Pada suatu petang bebe rapa hari jl, waktu hudjan turun 
rintik2 dan suasana agak kelam dingin, mendadak penduduk kam 
pung Hasil dikedjutkan oleh suara riuh. Beberapa penduduk jang 
merasa besar tanggung diawabnja untk keselamatan kampung 
Hasil seluruhnja, segera lari menudju 

ta tolong. Tindakan beberapa penduduk ini segera ditjontoh lain2 
penduduk ig tak hiraukan hucjan, ikut ramai2 menudiu ke temput- 
suara tadi, sambil membawa pentung daa lain sendjata tadjam, 

. Siap menolong ini setelah sampai 
ditempat suara tadi, ialah dekat lapangan 
ternjata suara jang ramai itu adalah suara...... orang selamatan. Su- 

bertidmmpur suara: rintik2' hudjan, d 
orang suara teriakan minta tolong ,Malingymaling” 

(Sema- 

keasal suara ini, karena 
dimana penghuni rumahnja min- 

badminton di. Hasil, 

j SIA Hi 
Kuda 

  

KETIKA DUTA Rusia di Is- 

p oleh polisi politik Hon 

amenentukan sikapnja sesudah Pe- 
ranfjis. , 

Ketjepatan persendjataan “kemba- 

Briining: 

  
  

   



   

    

Djawaban hendaknja dikirim kepada redaksi ,,Suara Merdeka”. 
Alamat tjukup: Redaksi ,.Suara Merdeka” Semarang. 
Pada amplop djawaban hendaknja ditulis ,,Sajembara”. 
Sajembara dimelai ig. 1 Dienuari 1953, dan ditutup hingga sam- 
pai ig. 31 Djanuari 1983. 

Segala djawaban kemudian akan diundi. 
tidak diadakan korespondensi. 

1 Sebagai hadiah disediakan 3 matjam hadiah 

Sebagai Hadiah Penghibur disediakan 10 Matjam Barang2 
buku2 jang sangat berguna. " 

  

. Sajembara 

Maksud sajembara ,,Suara Merdeka” kali ini, ialah untuk mengu- 
kur pendapat para i 2 
LAM NEGERI selama tahun 195 
Opgave dari sajembara tadi ialah sbb.: 

Sebutkan menurut PENDAPAT TUAN/NJONJA SENDIRI: 

Djawaban atas pertanjaan tadi, hendaknja singkat sekali. 
: Umpamanja: 2 Peristiwa Terpenting Dalam Negeri 

  

   

  

. Suara 
M erd eka 

2 

(Melulu untuk para Langganan) 
Djuga Langganan Baru Boleh Ikut!! 

pembatja an kedjadian2 penting DA 

2 (DUA) PERISTIWA TERPENTING : 
DALAM NEGERI SELAMA TAHUN 1952 

|. Hari perkawinan saja, tg. 13 Februari 1952 
2. Peristiwa 17-Oktober. ! 

Untuk sajembara tsb. 

uang : 

Hadiah ke I: Rp. 1000.— 
Hadiah ke II: Rp. 500.— 
Hadiah ke III: Rp. 250.— 

atau 

—aan .- 
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LELANG MOBIL 
Selasa 20 Djanuari 1953 

Djam 10 Pagi 

  

Atas prentahnja | 

: 
Panitya untuk menjelesaikan urusan pemulihan 

Hak di Djakarta 
Di halaman Bengkel Sidodadi Djl. SETERAN 817. 

Akan di djual muka umum: 

JEEP 1945 dan AUSTIN SEDAN 1946 
Kutika Melihat: Satu djam di muka pendjualan Lelang.   
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Memasang Adpertensi 

  

| MENGUNTUNGKAN TUAN 

  

  

KENAIKAN TARIP? 
LISTRIK 

Menurut pengumuman Pemerintah tentang hal ini jang di- 

adakan dengan perantaraan radio pada hari Sabtu tg. 17 

bulan ini, maka kenaikan tarip2 listrik — jang telah diberi- 

tahukan pada kira2 pertengahan tahun 1952 — mulai berla- 
ku pada tanggal 1 Djanuari 1953. 

Tetapi untuk para pemakai tenaga listrik, jang berhubung 

dengan kenaikan tarip ini-hendak mengurangi tenaga jang te- 
| lah ditetapkan, kami akan memberi pengurangan "rekening te- 

haga listrik — sebagai akibat pengurangan tenaga jang telah 

ditetapkan itu — jang berlaku surut hingga tanggal 1 Djanu- 

ari 1953, djuga permintaan ufituk mengurangi tenaga jang 

telah ditetapkan itu sudah kami terima sebelum tg. 15 Maret 

jang akan datang. : 

Ketjuali dalam hal2 jang istimewa, pengurangan tenaga jg 
telah ditetapkan itu tidak dapat ditiadakan lagi sebelum 1 

Djuni jang akan datang. 

Dalam hal pengurangan2 sebagai termaksud diatas, biaja2 

sekaligus jang biasanja harus dibajar untuk mengadakan pe-'- 

ngurangan2, tidak akan dipungut. 
Kenaikan tarip ini tidak sama besarnja untuk semua tarip2. 

Kenaikan tarip ini berdjumlah -rata2 lebih kurang 3096, 

dengan pengertian bahwa tarip2 dasar untuk para pemakai, 

jang paling ketjil kemampuannja, artinja, mereka jang ter- 
sambung menurut tarip B dengan tenaga, jang telah ditetap- 

kan sebanjaknja 75 VA, tidak dinaikkan. 
. 

0. Keterangan lebih landjut dapat diminta pada Perusahaan 

Listrik setempat. 
Tidak lama lagi tarip? baru jang tertjetak akan tersedia. 

Semarang, 19 Djanuari 1953. 

Electriciteitmij. ANIEM N. V, 
N. V. Solosche Electriciteitmij. 

' 

N. V. Electriciteitmij. Banjumas. 

  

Djangan put us pemgharapan. 

AHLI NUDJUM 
Astroloog Gwa Mia, 

WAHID 
Mendjawab setiap pertanjaan dari 

hati-sanubari Tuam-Njenja : Keseha- 

tan, Kekajaan, Bepergian, Promosi. 

Perkawinan, Pertjintaan, Penghidupan 

-dsb. 
Memberi Nasehat dalam segala urusan Rp 10. — 

dalam 

»SUARA MERDEKA" 

berarti: 

  

          

Ron 

  

2 : Djam 8 pagi sampai 12 siang 

Mai Sere ajar 5 siang sampai 7 

Penginepan ,,@RAND”, 
ea 

   

| Baru mera: 

TUTUPAN TAHUN || 

    

  

  

  

  

Philips Auto RK 
tvpe NX-606.V. untuk 6 dan 12 Volt. 

Gelombang: 19 — 50 M. Band dan 50 — 130 

»Garuda” Radi 
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| | SALES & SERVICE DEALERS 
Di SLAMET (RIJADI 141 

——53 MR 
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PERSEDIAAN 
TERBATAS 
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NV. PUSTAKA TO NTTD AA NIAT near 
£ PENERBIT sebu N DANG” DUAKARTA 

DJ.KRAMAT LONTAR No. 13 — TELP. 5064 CBR. 
r DJ. TANAH ABANG BARAT 80A : 

  

  

Almanak Nasional | 
— MHUNI1933 —5 

Sudah terbit Almanak Nasional tahun 1953. Penting untuk siapa 
sadja. 

Harga: Rp. 8,50. 

ISINJA: 
Agenda untuk tjatatan harian. : 
Hari Raja umum, hari besar Islam, Keristen dan Tionghoa. 
Tarip pos. : 1 
Sekolah-sekolah kita. 
Ongkos perdjalanan dinas. 
Peraturan uang sekolah. 
Golongan-golongan gadji pegawai pemerintah. 
Pembagian rayon. 

“. Susunan dan program kabinet. 
Personalia kementerian-keme nterian. 
Daftar merk oto. 
Edjaan kata-kata buat tilpon. 
Gelombang-gelombang radio. 
Pahlawan bangsa. 
Perwakilan Indonesia diluar negeri. 
Perwakilan luar negeri di Indonesia, 
Tentang tundjangan kematian. 
Dari hal bumi. 
Pemeliharaan ulat sutera. 
Olah raga (Badminton). 
Bursa. 
Indonesia membangun. 
Makam kenjang atau tjukup. 
Peternakan dengan model desa. 
Serba serbi tentang kemiri. : 
Peranar hutan dalam perekonomian Indonesia. 
Penjakit teh. 
Pepaja. 
Pemberantasan tikus. 
Perusahaan ajam. 
Menjimpan ikan. 
Peraturan devisen. 
Daftar B, € dan D. 
Inducementsbewijs. 
Sekitar peraturan devisen. 
Harian-harian di Indonesia. 
Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat. 
Tjeritera pendek: Sehilir Semudik. 
Hasil sajembara tahun 1952. 
Sajembara tahun 1953. 

Penuh dihias dengan gamb ar-gambar. Persediaan sangat terbatas. 
Pesanan dengan uang lebih dulu ditambah 1096 untuk kirim. 

        

| DIDALAMNJA TERDAPAT SAJEMBARA DENGAN HADIAH 
Rp. 6300.—. 
  

  

1. Pena 

bangsawan 
Tjorak jang artistik dan ern, 
aa jang lembut gemul 

   
   

ai dan 
entuk sederhana tetapi halus itu, 

membikin PARKER ,21" BARU ini 
mendjadi bangsawannja pena- 
pena, pula titik-pilihannja para 
pembeli jang bertjita-rasa. 

  
Ta' satupun pena lainnja 
memiliki ini : 
  

1. Pengatur saluran tinta dilindungi hak paten, jang 
mendjamin garis tinta jang rata, pula ta' ken 
putus-putus £ 

2. Sifatnja jang chas ,smooth writing” : selandjutnja 
dapat melintjir diatas kertas setjara ringan dan 
ta tahu rewel, 

3. Tempat tandon tinta terbikin dari pli-glass, hingga 
Tuan dapat” melihat banjaknja tinta jang dida- 

  

  

Ditjari Dengan Segera: 

(segala bangsa) 
untuk djaga anak ketjil (baby) 
Lamaran datang langsung di 4 

Pandanaran 39, Semarang. 
  

  

Selalu sedia : 
LAADBAK buat segala merk2 
vrachtauto kwaliteit 

baik harga . Rp 1650.- 

djuga membikin KAP-KAP: 
JEEP. PICK-UP, AUTO-HOE- 
SEN dil. : : 

PESENAN 2 HARI KLAAR 

Machinale Houtzagerij 

  

(Tt Orang Kinderjuffrouw | 

  

    
rambut. 

meliharanja sehat. 

    

gung 
rambut sehat selamanja: itula 
nangan berganda dari obat rambut 

“jang sampurna, 

    

VICREEM 
untuk Rambut Bagus dan Baik 

BRYLCREEM 
mengandung minjak? 

jang murni dan bahan? jang mengu- 
atkan, jang mentjegah keringnja 

memberi tjahaja jang 
indah pada rambut dag selalu me: 

selamanja menang- 
rambut rapi dan 

    

BRYLCREEM 

BRYLCREEM 

kese- 

   
      
  

  
  

  

LAN RALI SeKau caci ||! 
- KALAU KAU SUDAH MINUM 

Susu TUAP BENDERA. 

     
SUSU MANIS 

Gap BENDERA 
  

  

              

asing lagi. 

Alamat baru: 
Pekerdjaannja ditanggung 

Djuga sedia: 

Djam tangan: ELECTION, 
Vulper PARKER, bermatjam2 PIALA dan rupa2 barang 
dari DURO ZILVER, mitsalnja Sendok garpu, Korek api, 
Tempat sigaret, Tempat abu dil. 

SILAHKAN DATANG MELIHAT DAN 'BIKIN PESANAN! 

TOKO MAS SAM LIM 

LIM HING JIN 
Ketandan 49 — Tilp. 218 Solo. 

Hari Tahun Baru Akan Tiba 
Alamat untuk pembikinan baran g2 perhiasan Tuan2 dan Njonjah2 
ialah TOKO MAS SAM LIM, jang bagi penduduk Solo tak 

KETANDAN 49, TILP. Ne. 218 Solo. 
RAPI dan MEMUASKAN. 

CYMA, TITUS dil. merk. 

  

  
  

      

  

Ps tamnja. 

3 &. Tjara mengisi se-ringan dan se-pasti kita meng: 
aa gerakkan djari? kita. 

Pv3 5. Pena jang terbikin dari octanium dengan udjungnja 
& dari iridium, hingga ta' dapat rusak. 

» 6. Ta mempunjai bagian-bagian dari karet, artinja 
ta bisa menipis. 

Wakil Parker Pen Co.» LAWSIM ZECHA & Co N.V, — Djakarta. 
“Distributir 
Parker 214 

KIAN GWAN COMPANY (Ind onesia) Limited N.V. 

  

      
   

Untuk keperluan 
@ TAARTJES KEMBANG 

6 TAART SUMBANGAN 
e CAKES, SPEKKOEK D. L. L. 

@ 'KUWIH2 KERINGAN.     Plampitan 39 kamar 12 Semearang: 
TOKO PERMEN GW AN HW Pes Dj. Mataram 132 

Ba 

  

  

    

  

  

    
    

       

     

    
   

  

gers 1 60 
EANWHILE, MALLOY    / LET HOPE 

  

     

      

   

  

    

       

  

  

GRus MALLOY 177 WE CAN ARRIVES AT THE CAVE 

BUY MY Kai: / | CAYE BEFORE 50 NOBODY KNOV2 5 
RORO CHEAP “NN HE GETS ABOUT TH 

TASHEP UP HERE IN 
3g ta (CE CAVE/    COULD 

OL THIS 
E VALLEY// 

AWAY 

  

  
            Ke SEN 

(Dalam pada itu Malloy te- 

lah tiba di goa itu... ) 
— Bronco Wilde sudah mati, 

sehingga tak ada orang lain jg. 

tahu tentang uang jg. saja telah 

tumpuk didalam. goa-es. ini! 

& 

  

i alloy pikir akan bikin 
kau djadi rudin dan ia akan beli dja- 
lanan kereta apimu dengan harga 
murah, sehingga dapat. menguasai 

seluruh lembah ini! 4 
— Biarlah, kita harap dapat: tang- 

kap padanja di goa-es itu sebelum 
ia larikan diri! 

      

      

      

THI5 WAS A SWEET "3x 
“SWINDLE WHILE IT LASTEP, 
BUT IT'5 OVER NOW AN! 
IM HEADIN' FOR TH 

i BORPER/ 4 

THIS RACK O' BEEF IN 
FRONT OF TH! HOLE WHERE 

7 NY MONEVS HIP 7 UH-H-H/     
  

C WORLD RIGNTS RESERVED, 

— Disamber geledek! Ada orang 
ig. telah. tempatkan rak daging ini 
dihadapan lobang dimana uangku 
disembunikan! Uh-h-h! 

dah selesai, dan sajapun akan“ 
menudju ke daerah tapal batas! 

peni- suatu 

puan jg. tjerdik sekali, sebegitu 
lama itu telah berlangsung. Te- 
tapi kesemua itu sekarang su- 

——- Sungguh ini 

    

Kepada semua handai taulan dgn ini kami minta diri berhubung 
dgn kepindahan kami ke Balikpapan tg. 18-1-1953. 

Keluarga R. RUSTAM 
Kedjaksaan Negeri Kendal. 
  

  

mana 

Ini malam premiere 

REX bla Uh) 

  

BESOK MALAM BERBARENG: 

sORTON”-5.15-7.15-9.15     

Betty Grable-Dick Haymes 

»Ihe Shocking . - 
Miss Pilgrim" 

20th Century Fox' Technicolor 
Suatu keaiban jang romantis | 

Lagu-lagu jang merdu gubahan 
|| George Gershwin jang termashur! 
  

Ini Malam penghabisan 

Pi " ORION 5.-7.- 9.-7 (17 th.) 
  

Roberto 
Rosselini's ..DAISAN«   

aa aa 

Ini malam d. m. ni maja . mb. 
IMETROPOLE dana 

TB) 
Tyrone POW KR Linda Darnell -f 

Rita Hayworth (TECHNICOLOR) : : 

Seet ,BL00D & SAND” 
Akan datang: 

BURT LANCASTER 

» KENGEANCE VALLEY” 
M-G-M's Technicolor 

Ini Malam Premiere 
DJAGALAN 7.—9. (17 th.) 

sTEARS OF THE 
YANGTZEs 

Mai mata mengalir di Sungai 
“Eng Yangtze) 

Film Tiongkok paling mentereng 
sedari hikajat kenal! 
Tjeritera drama jang kedjadian 
selama perang Tiongkok-Djepang. 

  

  

  

  

asn jan 

U 

SOLO 
PHONE 245       

Mulai hari Kemis: 15 Djanuari s/d. 19 Djanuari 1953 

p ALADIN dgn. lampu wasiatnja ALI BABA 
dng. pintu gua ,,SESAM”nja 

| Theatep akan beractie. 

» The Thief of Damascus” 
dengan PAUL HENREID — JOHN SUTTON 

sah 
mainan   

dim. fim TECHNI-COLOR 

    
  

3
 

- 

    

5—7—49(u.13th)   

  
  

ta « 8 : 

»Tan Tjioe Swan NX," BRvicREEM — Sy NT 
"SEMARANG 2. 1 OBAT RAMBUT JANG SANGAT BANJAK DIDJUAL DIDUNIA” |. 

(2-rv/f 3208 

  
Anggur kuat dalam 24 djam berbukti 

Anggur ..PAX” tjap BINTANG 7 
Untuk menjembuhkan pinggang dan punggung pegal, kurang da- 
rah, muka putjat” “bidan kurus lemah, tidak napsu makan, wak 
tu malam berujang2'kentjing, kepala sering pusing, mata berku- 
nang2, kaki tangan tida bertemaga, seluruh badan berasa tjapai, 
penjakit gindjal, kurang tenaga lelaki dan Jaen2 penjakit. Baik 
rang tua maupun muda, sudah beristri atau belum menikah, dji 

ka sering minum ANGGUR ,,PAX” TJAP BINTANG 7, akan 
kumbali semangat bergelora, -tubuhnja tetap kuat. 2-5 

TEBAN SINI F3 se 
Njat:Njat. Fang (Anggur Wanita) 

Sepecial mengobatit: 
Datang bulan tidak tjotjok, waktu datang bulan perut sakit, 

kurang darah, muka putjat, kepala selalu pusing, . mata kabur, 
pinggang berasa pegal kaki tangan kurang tenaga, semangat ku- 
rang, rambut rontok, dan laen2 penjakit. Silahkan minum ANG- 
GUR WANITA NJAT NJAT FUNG TJAP BINTANG 7, tentu 
akan mendapat kekuatan, dari kekuatan akan mendapat kesen 
tosaan, kegumbiraan, serta keberuntungan dalam rumah tangga. 

BUKTI SESUDAH MINUM NJAT NJAT FUNG: 

A. Untuk perempuan tua: 
Urat2 jang lemah akan mendjadi kentjang pula, menambah 
darah, tjahaja muka mendjadi terang, badan mendjadi sehat. 

B. Untuk perempuan muda atau jang sudah kawin: 
Tjahaja muka selalu eilok dan tjantik, tinggal awet muda, 
akan mendapat turunan jg. sehat, dan menambah kesena- 
ngan kebahagiaan dalam rumah tangga. 

“ Dapat beli diantero Toko2: 

N.V. ,,Bintang Tudjuh" 
(Chemicalien Industrie) 

Krekot, No. 11, Djakarta. 
  

  

  

Hang aa 

megggggy CITY CONCERN CINEMAS Sate 

LUX 

  

Ini Malam d.m.b. (u. 13 th.) 

5.—7-9. Film Philipina dengan bahasa Indonesia 

66 TIGA s Three Musketeerss BSA ex 
dgn."Cesar Ramimez— Tessie — Martiner— Oscar Mareno 

Norma Yalles—Fred Mentilla—Myraa Delgado 
MENARIK—HFIBAT— MENGGEMPARKAN! 

Matinee: Minggu Pagi dj. 10.- 

Grand ini Malam d.m.b. (u. 17 tr) 
Ka Laka Joan kyans -Melvyn Douglas Lynn-Barri 

Too much Liberty 66 

29 On The Loose Too little love 

Scheolgirl by Day ... .ThrillSeeker by Night. ..!! 
I want to have FUN, and nebody's going to stop mel 

Alet of things you neverfind in schoolbooks |! 
Satu film berharga disaksikan oleh Pemuda-Pemudi 
dan orang tuanja. F $ 
  

ROYAL TP | INI MALAM PREMIERE 
RICHARD TODD —JOAN RICE in 

WALT DISNEY's 

Color by STORY 
Technicolor OF “1 ROBINHOOD"” 

The year's most exciting adventure -romance! Daring escapades of the 
gallamt rogue of Sherwood Forest! 

Penuh actie dan sensatie jang menggemparkan. 

In d ra Ini Malam d.-m. b. 

8.791 Co. 17 th) Rd, ISMAIL — RATNA ASMARA — Mdh. SAID 

an SA SI 
R O x Y INI MALAM PREMIERE 7.9 .(u. 13 th) 

R. Sukarno —R. Umami — Awaluddin 

Bunga Rumah Makan" 
Indah — 

  

  

  

  

Romantis Permei ! 
  

Pertjetakan Smg. No. 584/111/A/718 
9g & 

 


