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natan Utara No. 11 A. 

2087, Rumah 1798 Smg. 
ana anoda 2087 Smg. 

) Rp. idalam kota. 
“Rp. 0,30 untuk meterai). 

2a etjeran 60 sen per lembar.     

Benteng 
perkuat 

1000 Pesawat Jet Sedia — 
. Yank2 Russia Siap 

SEORANG bangsa Eropa jang 
baru datang di Hongkong dari 
Shongaa pada hari Djum'at me- 

jatakan bahwa RRT mempunjai 
»1000 pesawat pemburu jet den, 
sajap2 berbelok kebelakang dise- 
kitar Shanghai dan dua kesatuan 
merjam2 penangkis serangan uda 
ra”. Sumber jang tidak mau dise- 
but namanja ita, karena katanja 
takut bhw tindakan2 pembalasan 
dapat dilakukan terhadap kawan? 
nja di Shanghai, menja pula 
bahwa ,.10.000 orang bangsa Ru 
sia sekarang berada di Shanghai, 
dan sedikit2nja seorang diantara 
mereka diperbantukan kepada se- 
buah paberik Tionghoa sebagai 
penasehat teknis”. 

Sumber itu selandi 
kan bahwaia telahuane 
lah besar” perlengkap 
buatan Rusia sebagai 
tank2. Diaktakannja b a 
dan tank2 itu selalu kelihatan ditjat 
baru, tetapi terang bukannja' mo- 
del-model jang paling baru. 

    

       
   

  

Achirnja diterangkan pula oleh 
sumber itu bahwa di Shanghai se- 
karang masih terdapat lebih kurang 
1200 orang bangsa Eropa, dan se- 
muanja, ketjuali dua hingga tiga ra- 
tus orang diantara mereka, kini 
masih menunggu idzin dari pembe- 
sar-pembesar RRT untuk mening- 
galkan "negeri itu. 

2 TAHUN PENDJARA KE- 
PADA KORUPTOR. 

Oedit Moehidin kepala ,,Kan- 
tor Penempatan Tenaga” di Su- 
bang jang dalam bulan Djanuari 
jang lalu ditahan oleh jang ber- 
wadjib karena dituduh korup, ki 
ni telah mendapat keputusan di- 
hukum 2 tahun pendjara karena 
dipersalahkan telah menggelap- 
kan keuangan kantor jang diper- 
tjajakan kepadanja sebesar Rp. 
59.000,—. Ia 

Pa PA La Aren en Aram eeaNNmaNanNU 

kini dihukum dil 
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Dengan dihadliri oleh menteri lugr 
tahan lainnja, 
dulu telah 

kan ,,toast” 

N 

dilakukan mpaijara peringatan ulang 
Pius XII- memegang djabatannia. Upatjara ini diadakan di Kathedraal 
Djakarta dengan menjanjikan lagu Te Deum. Sesudah itu diadakan re- sepsi, dimana tampak pada gambar menteri Mukarto sedang: memberi- 

atas keselamatan. Paus Pius" XII bersama-sama 
i mgr. d Ardoye. 

negeri Mukarto, pembesar2 pemerin- 
serta korps diplematik, pada hari Kemis malam kemaren 

tahun ke-12 Paus 

dengan 

  

Djepang 
. Sendjata 

DUTABESAR AMERIKA 
Murphy hari Djum'at kemaren 

madju dilapang perindustriannja 

sendjataan kepada negara2 Asia 

nanti mengalami persaingan dari   Rumah Pendjara Purwakarta: se- 
dang sebagai gantinja untuk se- 
mentara ditetapkan Joesoef seba- 
gai Kepala ,,Kantor Penempatan 
Tenaga” tjabang Subang. 

PENGANGKATAN DUFA2 
BARU DILUAR NEGERI. 

Didapat kabar dari kalangan Ke- 
menterian Luar Negeri, bahwa oleh! 
pemerintah Indonesia kini telah di-| 
erima reement mengenai peng 
angkatan Mr. Tamzil sebagai duta4 
besar R.I. untuk Australia sebacai | 

antikan Mr. Utoyo j 

  

   
Ramlan. j 

diuga telah diterima agree-| 
bagi Mr. Icksan untuk meng-! 

antikan Mr: Tamzil sebagai duta 
Indonesia untuk "Swedia, Norwegia | 
dan Denmark. 5 

   
      

Penerangan ..da pegara b: 
| Bihar di India, telah memberikan 

Dja ngan Ka- 

win Dulu 
Mahesh Prased Sinha, Menteri 

r bagian 

nasehat kepada para mahasiswa 
disana supaja mereka djangan ka 
win dulu sebelum berumur 25 ta 
hun, : 

Kata2 ini diutjapkan oleh M.P. 
Sinha dalam suatu pertemuan dgn 
mahrzsiswa2,.dan selandjutnja ia 
tambahkan bahwa perkawinan se 
belam umur 25 tahun akan me 

|rupakan halangan untuk mema- 
suki dinas2 pemerintahan atau 
dinas2 aktip lainnja. 

  

Prinsip Pemilihan 
Para Pengusul Amandemen Tjara Pe- 

njusunan Daftar Pemilih Hampir 
Bersesuai Faham 

DALAM SIDANG parlemen pleno terbuka hari Djum'at ke 
maren, anggauta St. Makmur atas nama para pengusul amendemen 
.mengenai pendaftaran pemilih, penjusunan daftar pemilih dan 
pengesjahan daftar pemilih, mene rangkan kepada sidang, 
dalam perundingan para pengusul Kemis malam, 

bahwa 
telah tertjapai 

perseiudjuan suara bulat mengenai prinsip sebagai berikut: Dide 
sa diadakan Panitia Pendaftaran Pemilih, anggautanja sekurang2- 
nja 3 orang, tugasnja mendaftar pemilih dan menjusun daftar-pe 
milih sementara. 
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Albania Matang | 
Untuk Revolusi? | 

HARIAN Perdutfjis ,,Paris Pres 
se” hari Kemis memuat berita di 
halaman muka dengan kepala: 
»Revolusi sedang mendjadi di Al 
bania untuk melawan pemerintah 
komunis”. Dalam karangan kores 
ponden istimewa dari harian ter 
sebut, Jean Devay, ditulis disalah 
suatu tempat di ,,tapal-batas Al 
bania” diramalkan, bahwa Alba- 
nia akan mengalami revolusi. De 
vay memberitakan, bahwa se- 
orang diplomat Barat jg ,,sangaf 
lajak mengetahui” telah mene-' 
rangkan kepadanja, bahwa ..Alba 
nia kini sudah matang” untuk dia 
tuh dalam beberapa minggu lagi. 

bDevay menerangkan, - bahwa tr 
dak seorangpun bangsa Rusia akan 

d 

tinggal lebih iama lagi di Albania 
dan rupanja Kremlin tidak akan 
berbuat banjak untuk berusaha 
mempertahankan negeri ini. Perda 
na menteri Albania M. Enver Ho- 
dja malah tidak diundang untuk tu 
rut menghadiri pemakaman Stalin. 

Komplot Mau Bu- 
nuh Magsaysay ? 
Hari Kemis dipermaklumkan di 

la, bahwa pada waktu ini 
usaha2 untuk membunuh 

1 Magsaysay, bekas mente 
hanan Philipina. Adjndan 

ysay menerangkan, bahwa 
z3 upahan dari Nueya 

sebuah propinsi di Luzon 
tara, kini telah mengakui bah 

wa mereka terhitung anggota kom 
plotan tsb. Dalam pada itu me 
ngenae hal ini belum lagi diper 

   

    

   

  

    

   

  

     

! sementara. mendjadi 
daftar pemilih 
daftar pemilih 

tetap ialah Panitia Pemungutan Sua 
ra di ketjamatan. Pemilih2 jg meng 
hendaki perubahan mengusulkan pe 
tubahan itu kepada Panitia Pendaf 
taran Pemilih, tetapi kalau tidak 
puas terhadap putusan Panitia Pen 
daftaran Pemilih, ia boleh menga- 
djukan. kepada: Panitia Pemungutan 
Suara di ketjamatan, dan putusan 
Panitia Pemungutan Suara ini me- 

Jg mengesjahkan 

ngikat.. Seterusnja St.. Makmur. me- 
nerangkan kepada sidang, bahwa pa 
ra pengusul belum selesai -memfor- 
muleer “prinsip2 tsb. dalam fatsal2 
jg mengatur .soal2 tsb. dan minta 
tempo sehari ini. Formule itu diadju 

kan kepada sidang pleno 
malam kemaren. 

z Pendirian pemerintah. 
Atas pertanjaan . ketua ' Sartono 

apakah Pemerintah telah menjetu- 
djui pula prinsip tsb, Sutan Mak- 
mur mendjawabg bahwa para pengu 
sul belum mendengar pendirian Pe- 
merintah dalam hal ini. Kemudian 
Menteri' Dalam: Negeri Mr. Roem 
menerangkan kepada sidang, bahwa 

Pemerintah masih menunggu formu 
leeringnja, dan menerangkan pula. 
bahwa dim. perundingan Kemis ma 
lam, Pemerintah mengadjukan ' per- 

(mintaan supaja jg mengangkat Pa- 
nitia Pendaftaran Pemilih itu tja- 
mat. Selandjutnja Menteri mene- 
tangkan, bahwa Pemerintah sudah 
tjondong kepada prinsip2 jg ditjapai 
dengan suara i 
ngusul. amendemen itu. 
Sebelum penutup sidang, ketua 

Sartono mengandjurkan supaja utk: 

selandjutnja ditempuh procedure se- 
perti jg telah dilakukan terhadar 
fatsal2 jig mengenai daftar pemilik 
itu, jakni terlebih dahulu diadakar 
perundingan antara para pengusu 
ameridemen dengan Pemerintah uti 
mentjapai kata sepakat, kemudiai 

baru disampaikan kepada sidang 
pleno, perlunja supaja pembitjaraar 
fatsal demi fatsal RUU pemilihar 
umum ini dapat lebih lekas dilaku- 

oleh penegasan dari fihak resmi, kan. 

  

, 

saha paberik badja Djepang menjatakan 

terbuka 

bulat oleh para pe- 

Produsen 
Utk Asia 

Kemungkinan Didjualnja Sendjata2 & 
— Amunisi Buatan Djepang Bagi 

Negara2 Asia 

Serikat di Djepang Robert D. 
akan mengadakan perundingan2 dengan para pembesar dari lapangan perindustrian Djepang dan berusaha melantjarkan perindusirian amunisi Djepang guna pesan- an-pesanan dimasa depan. Sebagai salah satu negara jang paling 
diantara negara2 di Asia, maka 

Djepang dianggap sebagai sumber terpenting bagi leveransi per- 
lainnja, akan tetapi kaum pengu- 

chawatir kalau2 mereka 
Eropah. 

Kabar tentang akan diadakannja 
perundingan antara dutabesar Ame- 
rika Serikat dengan para pengusa- 
ha Djepang itu tersiar segera sete- 
lah diadakan konperensi pers oleh 
bekas perdana menteri Perantjis 
Reynauld. di Tokio baru2 “ini dalam 
mana ia mengatakan bahwa Peran- 
tjis mengharap akan menerima sen- 
Gjata buatan Djepang untuk tenta- 
ra Vietnam jang kini sedang di- 
latih di Indotjina. 6 

Menurut kabar, dutabesar Mur- 
phy akan minta kepada menteri per 
dagangan dan perindustrian  Dje- 
pang Sanburo Ogasawara, apakah 
pemerintah Djepang bersedia meng- 
andjurkan perkembangan perindus- 
trian amunisi di Djepang setjara 
positif. Pemerintah Djepang dewa- 
sa ini bertindak sebagai perantara 
dengan mengandjurkan kepada pa- 

|berik2 Djepang itu supaja membu- 
at alat persendjataan, akan tetapi 
pengusaha2 Djepang. merasa kebe- 
ratan terhadap tjara2 Amerika 
memberikan kontrak2 dengan me- 
ngemukakan tawaran2 jang bersifat 
bersaingan. ' Mereka menerangkan 
bahwa para pengusaha dengan  di- 
bawah ongkos? produksi sesung- 
guhnja, oleh karena mereka mem- 
butahkan pesanan? itu. 

Bazooka Djepang. 

Pengusaha2 paberik badja terke- 
muka menurut rentjana akan ber- 
kumpul pada hari Selasa guna mem 
peladjari tindakan apa jang harus 
liambil terhadap kemungkinan ef- 
fek “bila pelaksanaan Rentjana 
Schuman didjalankan terhadap per- 
industrian Djepang. Mereka chawa- 
tir akan kehilangan pasar dunia me 
reka, kalau pool batu bara 
dan  badja Eropah mengeluarkan 
hasil2 produksi badja dengan har- 
ga-harga lebih rendah. 

Selandjutnja dikabarkan bahwa 
firma2 di Djepang dalam waktu 
singkat akan membuat sendjata ba- 
z0oka untuk tentara Amerika Seri- 
kat” jang berkaliber 3,5 intji. Pesa- 
nan untuk ini diduga akan meliputi 
7,656 buah sedang leveringnja Akan 
dimulai pada bulan April. Ini ada- 
lah pertama kalinja bahwa di Dje- 
pang dibuat sendjata bazooka itu. 

"Jugoslavia 
Akan Diusulkan Oleh 

Tito? 

Tito mungkin akan mengusul 
kan dibentuknja suatu matjam 
pakt Inggris-Yugoslavia dalam 
kundjungannja ke London ming 
gu jang akan datang, demikian 
kalangan2 jang berwadjib menga 
takan pada hari Rabu. Ditambah 
kannja, bahwa Inggris dewasa ini 
tak menghendaki persetudjuan se 
matjam itu, sebelum Tito membe 
rikan sesuatu konsesi kepada Ita 
lia mengenai masalah Trieste. 

  

LETNAN djenderal Chang Yi 
Ting, djuru bitjara tentara Kuomin- 
tang, mengatakan di Taipeh pada 
hari Kemis bahwa kapal tangki Fin- 
landia ,,Wiima?, jg. memuat: 1.717 
ton bahan pembakar -pesawat2 diet 
untuk RRT, sedikit hari lagi” 
akan bertolak dari Singapura menu 
dju pulau Hainan, jg dikuasai oleh   RRT dan jg terletak dekat pantai 
Selatan Tiongkok. 

1 Akibat . Seranga 
    

n 

Eden. Menamakannja 

dang istimewa komisaris2 tin 

   

    

   

    

   $ 'onant, t 

   
ASP ANE 

Tak Ada Infil- 
trasi Komunis 

Dari Tarakan Ke 
Pilipina 

MENGENAI laporan adanja 
infiltrasi orang2 Tionghoa komu 
nis jang berasal dari Tarakan ke 
Pilipina itu adalah tidak be- 
nar. Demikian dikabarkan Biro 
Penerangan S.U.A.D. Djakarta. 
Selandjutnja diterangkan, bahwa 
orang2 Tionghoa jang dimaksud 
itu adalah pelarian2 dari daerah 

  

ulang2 diadakan razzia oleh pihak 
Inggris di Tawao dan Api-api. Ke 
beraran dari keterangan tsb. dida 
pat dari 3 orang Tionghoa jang 
sengadja melarikan diri dari dae 
rah Kalimantan Inggris, karena. 
takut terhadap tindakan? dari pe 
meriptah Inggris disana. Ketiga 
orang tsb. kini berada dalam taha 
nan polisi di Tarakan dan tidak 
mau dikembalikan kedaerah Ing 
gris. Mereka minta kembali ke 
Tiongkok. 
Keterangan dari Defence Secre- 

tary dan komandan angkatan laut 
Pilipina jg menjatakan adanja 
filtrasi komunis Tionghoa dari Ta- 
rakan ke Pilipina itu kemungkinan 
besar hanja berdasarkan pengakuan 
orang2 Tionghoa pelarian dari Ka- 
limantan Inggris, jg masuk di Pili- 

dari Tarakan hanja untuk me 
hindari penangkapan kembali ole 
pemerintah Pilipina dan di kembali 

  

Perdagangan 
Malaja Buruk! 
Akibat Sistim Monopoli 

Amerika : 

KEADAAN ekonomi Malaya 
kini makin mendjadi buruk dan 
perdagangannja dengan luar nege 
ri sangat rusak, karena embargo 
Amerika dan kepastian2 jg telah 
ditentukan oleh Amerika dalam 
pasar2 karet dan timah, demikian 
dinjatakan oleh seorang penin- 
djau ekonomi hari Kemis di Pe 
king. Karena embargo serta pe- 
nentuan2 tadi, Malaya terpaksa 
menurunkan harga2 karet, timah 
dan kopra-nja, jang merupakan 
barang2 eksport jang terutama 
bagi Malaya. Dengan mengada 
kan larangan mengenai eksport 1g 
disebut barang2 strategis ke RRT 
dan negara2 Demekrasi Rakjat, 
Amerika Serikat memaksa menu 
runkan harga karet dari 2,49 dol 
lar Sirait tirp poundnja pada bu 
lan2 achir tahun 1951 mendjadi 
hanja 70 sen dollar dalam bulan 
Djali 1952. f 23 

Amerika dalam pada itu mem- 
buat sendiri dan memakai karet ti- 
ruannja dan tak mau membeli ka- 
ret no. 2 dari pemilik2 perkebunan 
karet ketjil di Asia Tenggara, Utk. 
lebih mentjengkeram pasar karet: 
Amerika djuga mengadakan kon- 
trak djangka pandjang dgn. Muang- 
thai dan Indonesia untuk membeli 
karet dari negeri2 tsb.  Penindjau 
tsb. selandjutnja katakan, bahwa ke 
adaan timah di Malaja djuga demi- 
kian pula. Kaum monopoli Ameri- 
ka untuk sementara waktu tak mem 
beli timah “dari Malaja, tapi sebalik 
nja membeli timah dari Bolivia dan 
Indonesia, — dengan tindakan mana 
Amerika memrosotkan “harga: timah: 
Malaja dari 780 mendjadi 480 doi- 
lar Straits tiap pikul. Dengan me ' 
ngutip angka2 dari panitia-ketjil Se- 
nat Amerika mengenai timah, penin 
djau tsb. katakan, bahwa harga ti- 
mah telah merosot 10 kali dari bu- 
lan April hingga Augustus 1951, 
dan selama waktu itu kaum mono- 
poli Amerika mengeruk - keuntu- 
ngan sebanjak 500 djuta dollar. 

JORDANIA. KONTRA ISRAEL 

Panitya gentjatan sendjata Jorda 
nia pada hari Rabu telah mengadju- 
kan protes kepada Ketua ,,Panitya 
Gentjatan Sendjata PBB? mengenai 
penembakan2 jang dilakukan oleh pi   

| 

hak Israel pada hari Senin kepada 
desa Kuffor dan Jamal. Penindjau2 
PBB telah berangkat ke tempat2 ish 
untuk menjelidikinja. 

.Wiima” Toh Ke RRT-Meriam KMT Si 
Chang menerangkan bahwa me- 

nurut laporan2 dinas rahasia Kuo- 
mintang ' ,,Wiima” telah  merobah 
pelabuhan jg hendak ditudju. Semit 
la menurut rentjana ,,Wiima” akah 
membawa bahan pembakar, jg ber. 

asal dari Rumania itu, ke Shanghai. 
Tetapi laporan2, ig baru2 ini diper 
oleh, mengatakan bahwa ,,Wiima? 
akan menudju pulau Hainan. Kepu 
da kapal perang. Kuomintang ,,Woo 

is P oncet 
tidak diumumkan, 

tersebut tidak akan dikeluarkan suatu .komu- 

Kalimantan Inggris setelah ber- | 

in- | 

pina. Mereka ini mengaku datang| 

kan ke Kalimantan Inggris. Demiki| fr 
an keterangan - dari Biro Penera- BN 
ngan S.U.A.D. 

  

anbulkan     

  

   

Dari MIG Russia 
Perbuatan »Biadab” 3 

3 GEDUNG KOMISARI AT tinggi Perantjis untuk Djer- 

| Pegi kemaren telah diadakan sis | 
ar Barat “untuk - Djerman. 
dalam mana Inggeris diwa 

Sir. Ivone Kirkpatrick, Peranfjis oleh ko- | 
Cok dan A. S. oleh komisaris | 

Hanja diumumkan ba 

' Tetapi menurut pendapat umum 
di Bonn dalam pertemuan - itu 

sSawat2 Inggeris dan A.S., jang 
telah terdjadi dalam minggu ini 
di Djerman, dan kemungkinan 
mengadakan tindakan? pertaha- 
nan di hari2 jad. Pertemuan ini 
telah diadakan beberapa djam 
setelah komisaris tinggi Inggeris 
Sir Ivone Kirkpatrick menerima 
nota protes dari djenderal Vassi- 
Iy Chuikov, komandan pasukan2 
Sovjet di Djerman tentang pelang 
garan perbatasan daerah  pendu- 
dukan Sovjet di Djerman oleh 
sebuah pesawat pembom Inggris 
pada - hari Kemis jbl. Menurut 
nota tersebut pesawat pembom 
tadi telah terbang memasuki dae- 
rah pendudukan Sovjet sampai 72 
mil djauhnja. 2 as 

Bantahan RAF. 
Angkatan udarg Inggeris semen- 

tara itu mengeluarkan bantahan 
atas tuduhan pihak Sovjet itu. Ke- 

     ep 

N. EDEN — 

  

“1 n 

— Menteri L. 

pala bagian operasi markas besar 
angkatan udara taktis ke-2 Inggeris 
di Bad Bilsen, ja'ni group “cap- 
tain” Jl. Stapleton, mengatakan bah 
wa tuduhan Soviet tsb. sama sekali 
tidak benar. 

Dikatakan bahwa menurut kete- 
rangan2 orang2 Djerman, jang te- 
lah melihat terdjadinja insiden ta- 
di. dan menurut laporan2 bagian 
pengawasan dengan radar pesawat 
pembom Inggeris itu waktu dise- 
rang tidak melanggar perbatasan 
daerah pendudukan Soviet. Datara 
nota protes pihak Soviet itu telah 
dikemukakan djuga bahwa pesawat 
pembom Inggeris tadi telah mele: 
paskan tembakan2 waktu “ diberi 
isjarat “oleh 2 buah pesawat djet 
pemburu ,,MIG” supaja - mendarat. 
Dengan resmi diumumkan bahwa 

6 orang dari 7 orang “anak buah 
pesawat pembom Inggeris' tsb. - te- 
lah tewas. Pada waktu insiden ter- 
'djadi 3 orang anak buah" berhasi! 
menjelamatkan diri dari pesawat 
mereka" dengan menggunakan -para- 
sut. Tetapi seorang diantara mere- 
ka meninggal sebelum sampai di- 
rumah sakit, seorang lagi telah me- 
ninggal dalam rumah .sakit .Liine- 
berg pada.malam Djumahat dan 
orang jang ke-3, tidak djatuh di 
daerah pendudukan Sovjet. Menu- 
rut kabar2 dari sumber Rusia se- 
orang anak buah, jang berhasil me- 
njelamatkan diri, dan 4 majat anak 
buah pesawat Inggeris tsb. kini adu 
di daerah pendudukan Soviet. 

Tindakan jang ,,biadab” 
Sementara itu menteri luar negerj 

Inggris Anthony Eden pada malam 
Djumahat menjatakan bahwa pe- 
merintahnja ,.sangat mengchawatir- 
kan” apa jang disebutnja serangan 
jang disengadja dan tidak beralasan 
terhadap pesawat pembom angkat- 
an udara Inggris oleh pesawat2 
pemburu Sovjet di Djerman. Eden 
jang memberi keterangan itu diluar 
teks pidatonja jang lebih dulu te- 
lah disiapkan dimuka ” Himpunan 
Politik Luar Negeri di New York, 
menamakan insiden penerbangan di 
atas Djerman Barat Jitu sebagai 
suatu.tindakan jang ,.biadab”. 

Korea dan embargo. 
Dalam pidatonja jang sudah Je- 

bih dulu disiapkan Eden membela 
politik Tuar negeri Inggris di Timur 
Djauh, dan ia memperingatkan akan 
bahaja2 djika perang Korea me- 
luas keluar batas2. Korea. 
Dikatakannja djuga bahwa  se- 

djak petjah perang Korea tidak ada 
alat2 sendjata pernah didjual  ke- 
pada RRT dari sesuatu wilajah Ing 
gzris, sedangkan hampir dua tahun 
ini tidak ada. pula barang2 strate- 
gis jang penting untuk tenaga pe- 
perangan RRT telah dikirim dari   

  

sumber2 Inggris. Eden menambah- 
kan, bahwa sekarang pemerintah 

Feng” dan 2 buah kapal ' meriam 
Kuomintang kini. diperintahkan utk 
menyergap Wiima” . didekat Hai- 
nan. / 

Seperti. diketahui kapal Wiima” 
besar 7717 ton telah sampai. di Si- 
ngapura pada tanggal II Pebruari 
ibl. dan kini masih. berlabth disana 
menunggu  instruksi2 lebih landjut 
dari pada  pemiliknja “di Helsinki. 

  

  

Lembaga Kebudajsan Indonesia 

Kon: Batavsasch Genootschep 
yan Kunstenen Wetenschanpan   
  

  

Ibelum bersedia memberikan 

telah dibitjarakan oleh komisaris2 
tinggi penjerahaz2 terhadap pe | 

     

  

   
    TAHUN KE VIII No. 27. 

  

     
- Sensasi 
Reaksi Washington 

“Tentang Penembakan 
Pesawat Inggris 

BERITA mengenai penemba 
kan djatuh sebuah pesawat pem 
bom RAF Inggris diatas daerah 
Djerman. Barat, telah menimbul- 
kan sensasi di Washington. Sam 
bil menunggu penegasan ' resmi 
mengenai insiden tsb., kementeri 
an luar negeri Amerika Serikat 

se 
suatu komentar, Akan tetapi ka 
langan penindjau di ibu-kota Ame 
rika mengingatkan, bahwa insi 
den kedua ini jang terdjadi hanja 
48 djam sesudah penembakan dja 
tuh sebuah pesawat penggempur 
jet Amerika didekat tapal batas 
dengan ,,tirai besi”, mungkin se 
kali akan mempunjai pengaruh 
besar atas sikap jang tadinja telah 
diputuskan akan diambil oleh di- 
plomasi Amerika berhubung dgn 
insiden pertama. 

Komentar? dari para 
senator. 

United Press seiandjutnja mem- 
beritakan, bahwa para anggota 
senat dan dewan perwakilan rak- 
jat Amerika umumnja  berhati- 
hati dalam memberi komentar 
atas insiden pesawat terbang Ing- 
gris. ,,Dari kami tidak dapat di- 
harapkan untuk membiarkan me- 
reka melakukan penguberan di- 
daerah kami dengan tidak berbu- 
at sesuatu apa terhadapnja”. Pe- 
mimpin golongan partai republik 
dalam senat, Robert Taft, menja- 
takan: ,,Situasi ini mungkin bisa 
mendjadi sangat serieus dan 
mungkin pula tidak”. Seorang pe- 
mimpin lainnja jang tidak mau 
disebut  namanja menjatakan: 
»Setiap waktu bisa terdjadi sesua- 
tu”. Anggota dewan perwakilan 
rakjat dari partai demokrat La- 
urie Battle mengutjapkan hara- 
pannja hendaknja insidey ini 
mendorong negara? sekutu untuk 

| bekerdja lebih efektif dalam me:   Jmutuskan pengiriman  barang2 
strategis  kenegara2 dibelakang 

partai republik Homer Ferguson 
menerangkan, bahwa menurut 
pendapatnja serangan2 itu adalah 
kelandjutan daripada ,,usaha2 

“(PRusia dan dunia komunis untuk 
menundjukkan kepada dunia, 
bahwa mereka bersatu - Apabila 
dua filsafah2 politik bentrokan 
maka akan timbul insiden? dan 
dari insiden2 dapat timbul pepe- 
rangan. Oleh sebab itulah Ameri- 
ka hendaknja bersikap berani”. 

»tirai besi”. Anggota senat dari: 

  

Edisi S 

  

DENGAN BERITA? TERACHIR 

  

   
Inggris Dan Russia 

pembom ,,Lincoin” 
pesawat2 pemburu 
nja oleh kominike tsb 

route jang sama telah diantjam 
MIG Rusia jang mengadakan 
dalam. kominike tsb. bahwa 
Sawat ,,Lincoln” itu, 
dan 2 orang lainnja luka2, 

Selat Tai- 
wan Didjaga 
“Di Sjanghai Sekarang 

$ Banjak Wodka 

KAPAL2 jang berkebangsaan 
asing jang melalui selat Taiwan 
senantiasa diawasi oleh pesawat2 
terbang Amerika. Opsir2 kapal 
barang Norwegia »Tarifa”, jang 
sedang berlajar pulang setelah ber 
kundjung ke Shanghai, menerang 
kan, bahwa pesawat2 terbang 
Amerika siang dan malam berter 
bangan diatas kapal tsb. Kapal 
Norwegia itu telah berlabuh di 
Shanghai selama sebelas hari un 
tuk membongkar muatannja jang 
terdiri dari kertas dan kemudian 
memuat minjak jang diperoleh 
dari tumbuh2-an dan bidji2 jang 
mengandung minjak jang diperun 
tukkan Rotterdam. 

  

Anak2 buah kapal tsb. mentjeri- 
terakan, bahwa direstoran? di 
Shanghai mereka umumnja dilajani 
minuman wodka. Seorang opsir ka- 
pal jg datang di Shanghai untuk per 
tama kalinja sesudah pemerintah 
RRT berkuasa disana, menerang 
kan, bahwa kota telah mengalami 
perubahan? jg mengagumkan. Di 
djalan2 tidak terdapat orang2 pe- 
ngemis. dan tukang? rikshaw tidak 
mentjoba untuk mengantjam orang2 
asing. Para pembesar RRT berdaja 

lupaja untuk memberantas pengang- 
iguran. Sebagai perumpamaan di se 
but oleh opsir itu sebuah club Pe- 
rantjis di Shanghai jg hanja ber- 
anggotakan 80 orang, akan tetapi 
mempunjai buruh sebanjak - 200 
orang. Olehspara pembesar pengu- 
rus..club itu dilarang untuk. mem- 
berncntikan siapapun djuga dianta- 
ra buruh itu. 

Para anak buah kapal ',,Tarifa” 
setiap hari boleh turun  di-darat, 
akan tetapi mereka diantjam akan 
ditahan, apabila ' mereka itu tidak 
kembali dikapalnja sebelum tengah 
malam. (UP). 

  

  
  

Berani Djalan 

SEBAGAIMANA TELAH 

dan ini merupakan kesempatan 
rangan langsung kepada rakjat. 

Memang dalam gerakan ,,Tri- 
tunggal” sekarang ini penera- 
agan rakjat diutamakan untuk 
menjampingi operasi sendjata. 
Verzetsgeest” penduduk harus 
dibangunkan untuk mendjaga 
xeamanan desa masing2, sehing- 
3a rakjat tidak bersikap masa 
sodoh dan menggantungkan kea- 
Manan “daerah kepada alat2 .pe- 
merintah sadja. ' Operasi 
tunggal” adalah merupakan pe- 
1gerahan alat2 kekuasaan peme- 
“ntah untuk memulihkan kes- 
manan dan kesempatan ini harus 
Tipergunakan sebaik-baiknja un- 

Tina 
jade 

  

Inggris — bermaksud mengadakan 
tindakan2 untuk mendjamin bahwa 
kapal2 jang masuk registrasi Inggris 
dan koloni2nja tidak akan memba- 
wa bahan2 strategis dari sumber? 
bukan-Inggris ke RRT.  Selainnia 
Itu tindakan2 " djuga. akan diambil 
kapal2 dari negara. manapun jang 
membawa muatan barang2  strate- 

han-bahan bakar dipelabuhan2 Ing: 
gris. 

Inggeris sedia berunding. 
Mengenai perobahan dalam pe- 

merintahan pusat “di Sovjet Uni 
Eden mengatakan bahwa ia tidak 
dapat meramalkan bagaimana nan- 
ti akibat2nja sesudah Stalin mening 
gal, tetapi dikatakan bahwa negara2 
Barat harus mengikutinja — dengan 
seksama. 

Dikatakannja, bahwa dasar? Do- 
litik luar negeri Inggris terhadap 
Sovjet tidak akan berubah. Diwak-   
- 

| ngadakan hubungan 

  

tu jang lalu kami senantiasa berso- 
dia untuk berunding, sekarang ka- 
Ini masih bersedia, kata Eden. 

Menj 
Menurut Chang pihak komunis me 

dengan Wii: 
ma? di. Singapura dan. mengadakun 
persiapan2 baru mengenai tempat 
pembongkaran — muatan » Wiima”. 
Selandjutnja diwartakan bahwa Hai 
nan. dianggap sebagai diluar daerah 
patroli kapal2 perang Kuomintang 
dan diduga bahwa pulau tsb. digt- 
nakan sebagai pangkalan terpenting 
bagi kapal2 selam RRT. 

   

| Operasi » Tritunggal” 
Daerah M.M.C. Mulai Aman - Bakul 

Tengah Malam 
(Oleh: Penindjau Militer Kita) 

diberitakan, bahwa sedjak awal bulan ini disekitar Merapi/ Merbabu Komplex telah diadakan kampanje pene- rangan oleh fihak penerangan militer dan sipil. Didaerah-daerah jan accuut jang tadinja mendjadi sarang atau bulan-bulanan 
salnja didaerah Kabupaten Bojolali al, Selo — Tjepogo 
Wonosegoro — Kemusu — Temon didatangi oleh 
ngan dan ditempat-tempat itu selalu mendapat 
kalangan penduduk. Pada salit2 diadakan pertundjukkaa bioskop pe- nerangan selalu dibandjiri oleh ribuan orang jang datang dari pelosok2 

jang baik untuk memberikan 

gerombolan mi- 

— Musuk — 
rombongan penera- 

sambutan besar dari 

pene- 

tuk menjapu bersih cel2 gerom- 
solan, maka sangat diharapkan 
Keveranian penduduk untuk 
membuka tabir sehingga grorfi- 
yolan “jang  sembunji didalam 
selimut dapat mudah dioperasi. 
keadaan dewasa ini sudah 

menggembirakan gangguan2  ke- 
iMasian sedjak berdjalannja ope- 
rasi ",,Tritunggal” boleh. dikata 
Celah 'padam. Tetapi ini: belum 
berarti bahwa gerombolan2 telah 
lenjap sama sekali, mungkin me- 
reka itu kini sembunji tidak be- 
rani berhadapan dengan kekua- 
tan ,,Tritunggal”. Maka kini oleh 

hak Pamong Pradja - setempat 
gerakan2 OR: ter: 

untuk pengawasan. tamu 
: tiap desa merupakar 

jaring. bagi gerombolan “jan: 
akan sembunji. Dan ' hasilnj. 
sungguh memuaskan, “dibeberap: 

atas petundjuk2 rakjat 

     

  
gis ke RRT tidak akan diberi ba-' 

tempat 

telah dilakukan pengrerebegan 
oleh pasukan pensgempur' kit: 
dan: berhasi: beberapa orang 

benssolan “ grombolan dapat: di 
daa beberapa. putjul 

sendjata kita rampas. Bilamari 
biara" Tang — demikian Tar dapa" 
berdjalan dilsinlain daerah arti 
nja rakjat tidak takut? melapur 

    

   
kan Kepafa  alat2 pemerinta! 

dimana sadia ' gerombolan ber 
semi maka dapat  diharar 
kan bahwa keamanan  daera' 
tidal: lama lagi betul2 dapat. di 
pulihkan, dan pembangunan aka: 
dapat .herdjalan lantjar ian 
tentu sadia akan besar manfast: 
nja bagi kesed'ahteraas umim, 

Mulai ramai kembal' 
Kini penduduk didaerah-daerah 

jang tadinja accuut itu tidak 1i- 
gi paniek, para Pamong Pradjs 
dan pegawai2 Sipil lainnja telah 
berada kembali diposnja masing2 
dan pemerintahan berdjalan se- 
bagaimana mestinja. 'Rakjat me- 
rasa lega, dalam suasdha "aman 
mengerdiakan  'Sawah-ladanghj., 
tidak "lagi berkutjing-kutjingan 
mengungsi dimalam 'hari, Pasar? 
sudah ramai lagi,lalu lintas bar. 
djalan aman, bakul2 telah bera. 
ni berdjalan tengah malam un- 
tuk pergi berdjualan kepasar. 
Mudah-mudahan suasana sed:- 

mikian ibi makin hari makin 
bertambah baik dan tetap araan 
selandjutnja. 

  

serangan ,,pura-pura”, 
sebagai akibat penembakan djatuh pe 

S5 orang anak buah pesawat tsb. telah 

Idonesia kini telah diangkat     
    

Protes Lawan Protes 
Tuduh Per- Saling 

| kara Tertembaknja Pesawat RAF 
Penerbang2 Amerika Diperbolehkan Balas Tembak 

KEMENTERIAN ANGK. 
jam telah mengumumkan dengan 

UDARA Inggris pada Kemis ma 
resmi bahwa sebuah pesawat 

kepunjaan R.A.F. telah ditembak djatuh oleh 
MIG kepunjaan Rusia di Djerman. Selandjut 

dikatakan bahwa pada hari Kemis itu dju ga sebuah pesawat pembom ,,Lin con” lainnja jang terbang diatas 
oleh dua buah pesawat pemburu 

Disebutkan 

tewas 

Inggris adjukan 
keras”, 

Perdana menteri Churchill pada 
Kemis malam telah mengadakan 
pertemuan dengan para ahli2 dan 
pembesar2 tinggi untuk “ membitja- 
rakan soal ditembak  djatuhnja se- 
buah pesawat Inggris di Djerman. 
Pertemuan  dihadliri djuga oleh 

Menteri Angkatan Udara Inggris, 
dan diputuskan bahwa akan diadju- 

kan ,.protes keras” kepada pembe- 

protes 

sar2 Sovjet mengenai penembakan 
tersebut, : 

Menteri Inar negeri Eden jg sg 
dang 'menghadiiri Sidang2 PBB te- 
lah diberitahu tentang perkemba- 
ngan2 terachir dari keadaan. 

Sementara itu didapat kabar bah 
wa Pemerintah Inggris pada ma- 
lam itu djuga telah mengumumkan 
protesnja kepada pemerintah Rusia 
dengan ,,kata2 jg keras” terhadap 
»penembakan djatuh jg disengadja 
dari sebuah pesawat terbang Ing- 
gris.” , 

500 meter dari garis de- 
markasi. A : 

Menurut pekerdja2 jg datang dari 
daerah pendudukan Sovjet, pesawat 

Inggris itu djatuh didekat desa Vier- 
krug, kira2 500 meter dari garis de- 
markasi. Orang2 jg melihat tjerite- 
rakan bahwa segera sesudah pesa- 
wat tsb. djatuh pemadam api dari 
Boizenburg telah datang ditempat 
ketjelakaan dan mematikan api jg 
menjala2. Sepasukan polisi dari da- 
erah pendudukan Sovjet mendjaga 
disekeliling sisa2 pesawat Inggris. 
Sementara itu dari sumber2 di Djer 
man pada Kemis malam ' didapat 
kabar bahwa pembesar2 Inggris “di 
sana telah mendekati. pembesar2 
pendudukan Sovjet supaja ahli2 ke- 
tjelakaan 

dapat izin untuk masuk wilajah So 
vjet guna menjelidiki sisa2 pesawat 
terbang. 

Kegemparan dalam  Parle 
men ris. 

Menurut berita AFP dari Lon- 
don perdana menteri Churehill telah 
mengadakan konperensi dengan pa-. 
ra ahli dan perwira? tertinggi dari 
angkatan udara Inggris, setelah di 
terima berita mengenai insiden. 

Di lobbi-parlemen Inggris tam- 
pak banjak kegemparan dan insi- 
den tsb. dianggap sangat serieus ber 
hubung dengan kenjataan bahwa 
baru sadja dua hari jg lalu telah di 
tembak pula sebuah pesawat ter- 
bang Amerika. Dalam pada itu ka 
langan2 parlemen tsb. mengharap- 
kan, bahwa insiden tidak terlam- 
pau dibesar2kan. Mereka tidak' hen 
dak menghubungkan insiden pesa- 
wat terbang Inggris ini dengan in- 
siden terdahulu ketika sebuah pesa 
wat Amerika ditembak djatuh dua 
hari sebetumnja. 
Sementara itu semua penerbang2 

Inggris Amerika dan Perantjis pa- 
da hari Kemis mendapat instruksi 
supaja sangat berhati-hati dalam 
»enerbangan dikoridor udara Berlin 
Hamburg, dimana pesawat Lincoln 
ditembak djatuh. 

Boleh balas menembak. 
Dari berita2 jang berasal dari pel 

bagai kantor2 berita dapat ditarik 
kesimpulan, bahwa pesawat Lincoln 
bersangkutan sedang terbang diko- 
ridor udara itu akan tetapi ditembak 
djatuh diatas daerah federal Djer- 
man Barat. AFP memberitakan lagi 
dari London, bahwa buntelan doku- 
men2 rahasia jang telah dilemparkan 
ketanah sebelum pesawat Lincoln 
runtuh, telah diketemukan kembali 
didaerah pendudukan Inggris di Djer 
man Barat dan kini sudah disimpan. 
Diberitakan selandjutnja oleh mar 

kas-besar angkatan udara Amerika: 
untuk Eropa di Wiesbaden, bahwa 
semua penerbang2 Amerika sudah 
diberi keluasan untuk membalas tem 
bakan2 apabila diserang diatas dae- 
rah Djerman Barat. Orang2 jang me 
njaksikan sendiri menerangkan, bah- 
wa polisi rakjat daerah pendudukan 
Rusia di Djerman Timur dalam se- 
kedjap mata telah mengadakan kar 
don sekeliling sisa2 pesawat Lincsin 
lang djatuh didaerah kekuasaan Ru- 
sia didekat Vierkrug, hanja 500 me 
ter dari garis demarkasi. Lain orang 
lang djuga- menjaksikan menerang. 
kan, bahwa 4 pesawat pemburu jet 
MIG telah turut dalam serangan te: 
hadap pesawat Lincoln Inggris akan 
tetapi bahwa hanja dua diantaranja 
Tang melepaskan tembakan2. Semen 
tara itu orang menduga, bahwa pem 
'besar2 militer Inggris di Djerman 
Barat akan meminta idjin kepada pa 
ra pembesar Rusia untuk mengambil 
sisa2 pesawat Lincoln Yang djatuh di 
daerah Rusia untuk diselidiki lebih 
landjut oleh para ahli Inggris. 

4 

Sovjet Uni protes, Seterusnja Radid Moskou da lam siarannja Djum'at pagi kata kan, bahwa djendral Vassily Chui kov, komisaris tinggi Sovict di Djerman, telah menjampaikan su rat kepada komisaris tinggi Ing- pris di Bonn,' Sir Ivone atrick, 
dalam mana din atakan, bahwa sebuah pesawat nggris telah me langgar perbatasan daerah pendu dukan Sovjet di Djerman, 

aa mamamaabnmn 

DUTABESAR MESIR DI IN. DONESIA DIANGKAT. 
Sebagai dutabesar Mesir di In 

Ah- med El Amroussy, Dari Kaire diperoleh kabar, bahwa pemerin- tah Indonesia telah menjetudjvi pengangkatan ini. 

pesawat terbang Inggris . 

Da Nb: 
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“ 

'dapat ditempatkan beberapa 

“Lebih disuka pemegang 

“4. ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. 

  

  

DAERAH KOTA 

PEN GUMUMAN. 
"1. No. 4/1953. | 

2 “panen: tiri dipermaklumk an, bahwa jang berkewadjiban 

menanggung padjak sepeda dan betjak di Kota Besar Semarang 
untuk tahun 1953 harus membajar padjaknja dan tempat2 pen- 

| djualan diadakan di - 
'antor Padjak Daerah Kota Besar, di Bodjong 148 

Nana Semarang Tengah, di Alun2 
“di halaman Hotel Djomblang sebelah utara pasar Peterong- 

an selama bulan Maret's/d Mei 1953, tiap2 hari kerdja dari djam 

7,30 sampai djam 12,00, hari Djum'at djam 7,30 sampai djam 

"10,30. : 

Besarn ja padjak. 

SEPEDA: Rp 3,— a 

BETJAK : Rp. 20,— ) ( 

“Oleh karena penning betjak dibikin dari blek, maka disedia 

kan tempat penning (koker) dengan harga Rp. 3— untuk tiap2 

koker, » 
Diwaktu membajar padjak, sepeda atau 

dibawa/diturdjukkan. 

setahun dibajar sekaligus 

betjaknja harus 

2 
Semarang, 13 Maret 1953. 

CN Pic Pemerintth Daerah Sementara 

Kota Besar Semararg, 

: Ketua, 

HADISOEBENO SOSROWERDOJO. 

( Bapindo—Semarang ) 

T 

& s Kanan Ter anara ea aa en ET LAN 

aa 

AT TA KA RAYA 

| MEME, 
  

Ka RR an - Yg 

“Pada as 

N.V. Internationale Cree : 

Vereeniging »ROTTERDAM” 

BIDJONG 70, SEMARANG 

1 

Pegawai Administrasi 

“jang tjakap betul 
(tidak pandang Langsa) 

£ 

Bahasa Belanda harus mengerti. 3 

Diploma Boekhouden A. 

Usia tidak lebih dari 25 tahun. 

Pelamar2 diharap datang di Bagian Boekhouding. 

  

AMUNTAI, 28 Februari 1953. 

Kepada $ 

- World Famous 
Sdr. TABIB FACHRUDIN 

14 Sawah Besar Tel. 3804 

DJAKARTA. 

Dengan Segala Hurmat' 

Saja jang bertanda tangan dibawah ini nama: Gst. Masriansjah 

Pegawai Kant. P.U. Seksi Amuntai. Saja sangat merasa girang se- 

kali, atas kebaikannja OBAT OBAT KELUARAN TAJ BRAND 

REG., NO. 42259 Dari TABIB FACHRUDIN DJAKARTA, Obat 

bikin ITEM RAMBUT (BLACKHAIR DYE) karena asal rambut 
saja dulu ada berwarna Kuning sedikit dan kini telah berobah dgn. 
Warna HITAM SERTA MENGKILAP. Dari itu saja pudjikan 
atas kebaikannja Obat dari Tuan Tabib ' FACHRUDIN Djakarta 

memang 10096 KEMENPA'ATANNJA. Dan tak lupa pula saja 
utk mengutjapkan ribuan trima kasi kepada Tuan WORLD Fa- 

MOUS TABIB FACHRUDIN Adanja. 

Hurmat saja. 

Gst. Masriansjah. 

  

  

  

    
I. ANGGUR OBAT KOLESOM. Ini Anggur Kuat terbikin dari 

Tjampuran Obat2 Tionghoa jang berfaedah dan mahal, antaranja 

Kolesom, dil. Obat jang sanget penting untuk tambah kekuatan Kat 
buh dan darah. Ini Anggur pun tertjampur ,dng. sarinja Buah Ang: 

gur jang terpilih. F 5 . 

Amat baik “bagi lelaki/perempuan jg. berbadan lemah. Kurang da- 

rah, muka putjet, air muka kelihatan tua dan lesu tidak bersema- 

ngat, kaki tangan dingin, bua pinggang sakit, tulang linu, kepala 

suka pusing, bernapas pendek, urat sjaraf lemah,  sumangat laki2 

“kurang. Paras perempuan tua dil. Penjakit kelemahan. Minum ini 

' Anggur dalam Sedikit tempo sudah tentu lekas kelihatan faedahnja. 

Baik untuk lelaki dan perempuan, tua atau muda. 

ANGGUR KOLESOM PO THAY. Amat perlu bagi prempuan 

jang duduk perut, dan jang berbadan lemah, kepala suka pusing, 

sakit perut tumpah2, kaki bengkak dll. Sakit "lemah dalam waktu 
“bunting. Perlu diminumi sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat 

dan baji dalam kandungan tinggal waras. 

ANGGUR KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum perempuan 

sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dalam badan .mendjadi ber- 

sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, me- 
. nambah air susu ibu, dan menambah nafsu makan. Terutama bagi 

' perempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sa- 
ngat dipudjikan. 

Ini Anggur Obat Rheumatiek 

dibikin menurut resep jang sudah termashur turun menurun. Dibi- 

kin dengan bahan obat Tionghoa jang mahal dan mandjur, dengan 

ditjampuri Kolesom dil. Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan 
segala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik “ditu- 

lang, urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah lama atau jang 

baru. Sesudah minum 3 botol tentu nanti kelihatan mandjurnja dan 

6 botol SEMBUH sama sekali. 

Het-en Handels- 

   

  

-kan. | Binafang t 
sendiri .di Solo telah ' mengal 
kerugian, tetapi karena tempat 
tergabung dengan lain2 tontonan, 

Mengenai Kebon: Binatang di 
Surabaja didjelaskan, " bahwa tem- 

perkumpulan jang tiap  bulannja 
mendapat keuntungan Ik. Rp. 2000 
dan merupakan betul2 Kebon Bi- 
natang. , 

Waterleiding. | 

kan, bahwa penduduk Surabaja 
(ketjuali jang bertempat tinggal 

Dat air tjukup. Kebutuhan pen- 
duduk - dapat dipenuhi karena 
adanja air kali jang telah disa- 
Jurkan dan terlebih dulu disaring 

dapat mengalirkan 840 m3 air. 
Kebersihan dari pada air leiding 
ini telah didjaga baik dan setiap 
.4 djam air jg disaring dan ke 
mudian disalurkan, lebih dulu to- 
lah diperiksa di Laboratorium. 
Sehingga kalau ada tanda2 jang 
dianggapnja kurang bersih, hanja 
air jang disalurkan didalam tem- 
»0 4 djam ini. Pendjaga'an ke- 
bersihan ini didjalankan pada 
waktu siang hari 
terus-menerus dengan  bergiiir. 
Mesin jang telah dipergunakan- 
nja kini berharga ribuan rupiah 
dan sediak tahun 1918 Surabaja 
sudah mempunjainja. 

Formasi pegawai. 
Selainnja — menindjau objek tsb, 

djuga diadakan  penindjauan me- 
ngenai formasi pegawai. ' Kotapra- 
dia Surabaja. Djumlahnja pegawai 
ada lebih sedikit kalau dibanding- 
kan dengan pegawai  Kotapradja 
Semarang. Hal ini dapat dilihatnja 
dari sudut luasnja  Kotapradja Su- 
rabaja dan Semarang. Djuga dari 
djumlahnja penduduk, dimana Su- 

rabaja ' mempunjai penduduk 1 
djuta,, sedang ' Semarang 340.000 

orang.  Gadiinja pegawai tingkat- 
nja sama. telapi bagi Kepala Pe- 
.kerdjaan Umum ini tergolong pada 

4 6-B. Untuk tahun. 1953 diusulkan 
mendiadi tingkat 6-C seperti djuga 
dilain? kota s 3 

KETJELAKAAN MOBIL. 
Hari Selasa ig lalu didjalanan an- 

: tara. Semarang dan Pekalongan te- 
Ilah terdjadi ketjelakaan mobil jg 
juntung sekali tidak membawa -kor- 
' ban manusia. 

  
-i Sebuah mobil kepuniaan minggu- 
lan ,,Fjermin” di Surabaja dan di 
'kendarai oleh Go Hwie Hiok di de 
.kat Gunung Djatiurip selip dan kej 
“ mudian djatuh dalam djurang jg 40 
| meter dalamnja. Setelah djatuh 10 
meter, mobil tersangkut pada se- 

'buah pohon dan dengan hati berde 
bar2 kemudian penumpang2nja,- Go 
Hwie Giok, Pek Pang Eng dan Gan 
Kang Sing dapat meloloskan diri 
dari mara bahaja. 

SUBERNUR DJAWA TE- 
NGAH DAN DIAWA TI- 
MUR DI PALEMBANG. 

Gubernur Djawa Tengah, Bu- 
diono dan gubernur Djawa 'Ti- 
mur, Samadikun, telah tiba di 
Palembang pada hari Rebo pagi 
untuk melakukan penindjauan di 
Sumatera Selatan terutama didac 
rah-daerah transmigrasi atas un- 
dangnan kementerian dalam ne 
geri. £ 

Paku Alam jang menurut ren- 
tiana semula akan 
rombongan ini . tidak djadi da- 
tang. 5 

KONPERENSI, 
Didapat kabar, 

17 s/d 20 Maret 1953, di Djakarta 

rhan2 dalam melaksanakan Undang 
Undang Darurat dan beberapa Un- 

“Idang-Undang Perburuhan jang akan 
diadjukan kepada Kabinet. 

'BUAH DADA LEMBEK? BUS- 
TYERIN PILL dapat bikin ken- 
tiaag dan montok Rp 20.— 3 ds. 
Rp. 57.— RENA PILL, datang 
butan tidak beres Rp 58.— SU- 
RINE tangg. baik kentjing gula 
niereiwits nier steen Rp. 20.— 3 
ds. Rp. 57.- SAKIT KENTJING? 
Darah nanah,  kentjing 

dapat tulung besar Rp 20.— DA 

tangg. bisa lekas bikin baik dil. 
CERENGL dapat bikin baik, be- 
sar Rp 20.— ZALF Rn 3.— 
schoonheid-zalf Puder a Rp 10.- 
besar Rp- 17,50. 
BATUK KERAS?? VOCANOL 
Rp. 20.— OBAT KOFKOEL BE 
SAR BRONTOK besar Rp 20.— 
ZALF Rp 3.— VITANOL PILL 

p. 20.— badan lemah dingin. 
Porto Rp 2.— Prijse. gratis. 

THIO GIOK GIEM 

Gang Tengah 22 - Semarang 
Ag. Smg Toko Elita, Plampitan 22 

Ag. Solo Tjojudan 704. 

  

Djangan Putus Pengharapan 
  

Mengundjungilah kepada 

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

Consult Rp. 10.— 

GRAND HOTEI.     

Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO2 P. & D. diseluruh Indonesia. Plampitan 39, — Semarang. 

Pabrik Anggur ,REN AV & Co”. Surabaja. Pagi, djam '9 —12 
Agent: LTEK SING TON GI" Semarang. Sore, djam 5 — 7 ka Pe Ka AN Ga 

. 
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maka dalam tahun 1952, Kebon 
Binatang di Solo (Sriwedari) telah 
mendapat keuntungan ik. Rp. 9000. | 

   

pat ini mendjadi miliknja suatu 

Tentang  waterleiding dikata- | 

ditanah2 partikelir) telah menda-| 

|jang musti bajar padjak): 

di 3 bak. Tiap harinja saluran ini | 

sampai malam | 

-pun. Korban manusia tak ada. 

'ret 1953 

tiba dengan: 

bahwa pada tg. 

akan dirdakan konperensi oleh) 
Kepala? Kantor Perburuhan selu- 
ruh Indonesia. - Dalam konperensi 
at. akan dibitiarakan soal2. pero- 
bahan Undang2 Darurat,  Pengala- 

sedikit 
perih, dan sakit URUNOL tangg. 

RAH KOTOR? ? Bisul luka gatel: 

atas 

1 » | tangg aga 9: Maret jl 

'Mosi tanggal 11 
: 

kandar, dan minta supaja DPD Ku 
|dus jang sudah ,di-mosi” 
|itu diangkat kembali. 

  
  

'jang me-mosi Mosi itu diperdebat- 
kan dengan hangat. 2 

Achir2nja untuk — mendjernihkan: 
suasana Ketua ' memutuskan 

  

BESAR | 
- Pada $ 

mana sadja tentu ada uang sidang 
dan: lain2-nja lagi. 
Sir-pong dengar kedjadian ini 'tju 

ma bisa mengutjap lagi sambil nge- 
lus-elus dompet (dompetnja Siragong 

..Masja 
Allocooooohhhhhhh !!!!!” 

Teringat Sir-pong djaman 
pang dulu, dimana ,saudara tua” 
|pandainja tjuma bikin djandji .,ke-| 
makmuran bersama” sambil 
lenggut-lenggut: ,,Mosi, Mosi 

me- 
. 

2 

Sir-pong. 

KOMPETITIE  PERTJAS. 
Kompetitie Pertjas (Persatuan Tja 

tur Semarang) akan dimulai pada 
hari Mingga tg. IS Maret 1953. 

Regu2 jang akan ikut serta main 
dalam kompetitie adalah: 1. Ben- 
teng Putih, 2. Benteng Hitam, 3. 
Siasat Kantjil Putih, 4. Siasat Kan- 
tiil Hitam. 5. Mammuth, 6. Ga- 
diah, 7.- Kuda Putih dan 8. Kuda! 
Hitam. . $ 
Kompetitie jang pertama pada 

tg. 15 Maret 1953 “antara Benteng 
Putih — Siasat. Kantjil Putih dan 
3enteng Hitam Siasat Kantjil: 
Hitam, bertempat di gedung Panti! 
Pemuda. “ 

KETJELAKAAN LALU- 
LINTAS. 

Tadi pagi antara djam 8 seorang| 
perempuan waktu menjeberang dja- 
lan Bodjong, muka hotel Pavillon, 
telah kesrempet mobil taksi K-1544. 

kut kerumah sakit, sedang pengu- 
utan lebih landjut dilakukan oleh 
jang berwadjib. 1 
Sementara itu pada Djumahat 

malam djam 8 di djalan Depok se- 
srang bernama Rakiban waktu me-| 
njeberang djalan telah tertabrak se- 
»eda motor H-9929 jang dikemudi- 
kan oleh seorang Tionghoa. - Kor-' 
ban diangkut kerumah sakit karena! 

tekadnja. Sean ran 
' Selandjutnja dari Weleri xlikabar- 
kan, bahwa pada tg. 12 Maret j.l.| 
djam 3 sebuah truck D.P.U: Weleri: 
jang sedang berdjalan kelgar - dari, 
gudangnja mendadak ' menabrak" 

beleid DPD, dengan/ 
contra dan 3 blanco. | 

tangani oleh ang 

itu ditanda tangaf 
ni oleh anggauta Sunadi c.s. jang po| 
koknja tak membenarkan mosi Su. 

Sukandar | | 

Karuan sadja dalam sidang: tang | 2 
gal 11 Maret itu djadi hangat: Mosi | 

sidang ditunda, sampai ada undangan | 
lebih djauh. Djadi artinja setelah ada | 
sidang tanggal 9, terus ngotot tang) 
gal 11 Maret, hasilnja......... NOL | 

hal untuk sidang2 DPR ci-| 

Die: 

pertanian, 
|kehutanan, kesehatan d.L.I. 

Korban mendapat luka2 dan diang-| 
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hari Djumahat pagi kemaren telah Dauh pembentukan ,,De- 
| wan. Pemuda” bertempat di Pegangsaan Timur 36, Djakarta, jang di- 
“bentuk dengan penetapan putusan PP &« K. Tampak pada gambar dari 
kiri-ke-kanan: kepala djawatan Pendidikan Masjarakat, sdr. Sadarjoen, 

| menteri Bahder Djohan (sedang berpidato) dan sdr. Geno Susanto, ke- 
pala bagian pemuda dari djawatan Pendidikan Masjarakat. 

  

Aficka 
KEBUMEN 

PENUTUPAN KURSUS 
SOSIAL UMUM. 

      

Bertempat di Gedung Bioskoop 
"SUDIRMAN” Kebumen, adu 
|tanggal 10 Maart 1953 siang, iz 
'|lah dilangsungkan penutupan res 
mi Kursus Sosial Umum jang di 
kundjungi djuga para tamu2 un 
dangan, diantaranja nampak Ba 
pak Bupati Kebumen 

| Seperti diketahui, kursus terss 
but diselenggarakan oleh Djawat- 
an Sosial Kabupaten Kebumen 
jang dimulai pada tanggal 16 Pe 
'bruari j.b.L dan dibagi atas “6 
rombongan: masing2 rombongan 
lamanja 3 hari 3 malam. Djum- 
lah pengikut kursus semua ada 
959 orang terdiri dari glondong, 
lurah, tjarik, kamituwa, d.LI. se- 
luruh Kabupaten Kebumen. 

Peladjaran jang diberikan. a:i 
pengertian sosial, budi-pekerti, 

koperasi, kepolisian. 
dar 

para pengadjarnja ditundjuk dari ' 
masing-masing Djawatan jang ber 

| sangkutan. 

GADU GELAP. 

“Di Semarang telah berdiri “pani- 
itya penjelidik ,,gadu gelap” jang 
bermaksud untuk menjelidiki pema- 
'kaian air setjara gelap untuk me- 
ngontjori tanaman2 padi-gadu ' di 
'daerah .kabupaten Purwodadi: dan 

tetes : 

' Setiap tahunnja didaerah tsb. ter- 
dapat tanaman padi-gadu seluas 
5.000 ha. jang airnja tergantung 
dari Rawa Pening didaerah Salati- 
ga, tetapi belakangan ini berhubung 
banjaknia pemakaian air setjara ge- 
lap tadi, banjak kurang dan men- 

' Menurut dugaan, luas ,.gadu ge-   truck tentara jang sedang lewat de-: 
ngan konvooi' Truck tentara akan: 

tahan drum asphal “dan tiang til-' 

z 

DINAS RUMAH OBAT 
Dibuka pada Minggu tg. 15 Ma- 

ret dari djam 08.00—12.69- Apo- 
theek Sik Iang, Wotgandul 16. Di- 
buka selama 16 Maret s/d 21 Ma- 

dari djam 08.:00—19.09 
Apotheek2 'Numa,  Bodiong 57a, 
Rathkamp, Pekodjan 19. Dari diam 
08.00—17.00 - Apotheek V. Gor- 
kom, Bodjong 135, Sik Iang, Wct- 
gandul Koo Hwie, Pekodian 99. 

K3 Dinas Wijkdokter, 
Pada hari Minggu tg. 15 Maret 

1953, dokter djaga utk. pegawai ne 

orang2 jang kurang/tidak mampr 
Dr. Lie Seng Tong, dji. Mawar 19. 
telepon 1993. t 

  

SIARAN R.R.I: SEMARANG 
Saptu tgl. 14 Maret 1953: 
Djam 17.00 Pembukaan: 17.05 Ta 

man Kusuma: 17.45 Bing Slamet: 
18.00 Obrolan pak Patrol: 18.15 Mz 
nasuka A.P.: 19.10 Selingan: 19.3C 
Ork. Ralph Flanagan: 20.30 'Keto- 
prak Mataram, 21.15 Ketoprak Ma- 
taram, 22.20 Ketoprak Mataram lan 
djutan. 1 

Minggu tgl. 15 Maret 1953. 
Djam 6.55 Pembukaan, 7.10 Hari 

Minggu: 7.30 Gadon Minggon: 8.15 
Gadon Minggon: 09.00 Gema Angk: 
sa no. 9 th. I-1953, 9.30 Paul Jones 
medley: 9.45 Keluarga Taman Sis- 
wa, 10.15 Xavier Cugat d.o., 10.30 
Njanjian sambas: 10.45 Irama Ha- 
wali, 11.15. Disco-varia: 11.45 Lang 
gam dan kr. asli, 12.30 Pekan da 
tang, 12.50 Tip top tuness: 13.15 
Sam - Saimun dan Herijatis 13.40 
Minggu gembira. 
Djam 17.00 Pembukaan, 17.05 

Taman kanak2: 17.35 Laporan Ming 
guan: 17.45 Orkes Peter Yorke 18.00 
Lembaran budaja, 18.15 Rajuan ser 
dia: 18.30 Peladjaran njanji, 19-15 
Kenalkan: 19.30 Chotbah dan nja- 
nji sutji, 20.05 Podjok studio, 20.25 
Piano tunggal: 20.45 Dari pantai ke 
pantai, 21.15 Puspasnaras 22.15 Hi 
buran malam oleh Tjahaja Bulan. 

SIARAN R.R.I. SOLO 
Saptu tgl: 14 Maret 1953: 
Djam 17.00 Pembukaan, 17.05 R: 

juan putris 17.45 Ruangan pemuda- 
pembudi: 18.15 Sandjungan pudjang 
ga, 18.30 Hiburan petang, 19.15 
Kontak dengan pendengar: 19.30 Lz 
gu2 Tionghoa: 19.30 Pengasah otak 
21.20 Klenengan gajeng: 22.15 Kle: 
nengan gajeng landjutan. 

Minggu tgl. 15 Maret 1953. 
Djam 06.00 Pembukaan, 07.15 Im: 

bauan pagi, 07.30  Missa sutji dari 
geredja 09.00 Rempah2: 09.15 Raju 
an pagi: 10.00 Wajang Orang: 13.45 
Dari wanita untuk wanita, 
Djam 17.00 Pembukaan: 17.05 Du 

nia anak2, 17.40 Sepintas lintas: 
17.45 Irama Indonesia, 18.15 Mim 
bar kesehatan: 18.30 Njanjian sutji 
19.15 Ruangan A.P.: 20.05 Mimbar 
budaja:, 20.15 Musik anak2: 20.45 

Santapan rochani: 21.30 Mana suka:   122.15 Manasuka landjutan. 

dapat masuk ke-kali, kalau tak ter-, 

geri dan Otonoom jang berhak dan' 

Toaberik2 rokok. 

lap” sekarang didaerah2 tsb. sudab 
mentiapai 2.500 ha. 

Panitya PG-G jang diketuai Resi- 
den Semarang Milono dengan ang- 
gota?nja jang terdiri dari pihak 
Djawatai Pertanian dan Pengairan 
kabarnjapun aKan mentjari djalau 
bagaimana agar ,,gadu-gelap” jang 
semwanja diselenggarakan oleh pen- 
duduk, tani itu, bisa pula mendjadi 
.gadu-terang”. 

MEMBENTUK INDUK 
ORGANISASI. , 

Belum lama berselang di Sema- 
rang telah diadakan pertemuan oteh' 
GABID-GAPERO-DEIP 
hasilkan suatu keputusan bersama, 
jaitu pada tg. 20 Maret: 1953 akan 
mengadakan “kongres untuk — mem- 
bentuk induk organisasi dan menga- 

| vinkan consep2 rentjana dari Ga- 

dengan rentjana 

rensi ini jalah soal pembelian, pem- 
bagian, rehabilitatie tjengkeh 

PERSIAPAN UTK. GUNUNG : 
MERAPI, 

Diperoleh kabar, kini pada 
berwadjib di Djawa Tengah telah 
tersedia uang Rp. 500.000,— untuk: 
sewaktu2 dapat “dipergunakan untuk: 
nenolong korban bentjana “ alam. 
Seperti dikabarkan, dalam mengha- 
lapi bentjana jang mungkin timbul 
Karena kegiatan gunung Merapi te- 
lah tersedia beras sebanjak 80 ton, 
ikan kering 10 ton, minjak tanah 
5 drum, garam "4 ton dan  kaju 
djati beberapa kubik untuk djem- 
oatan2. 

Setelah diambil “untuk disokong 
kan pada korban kelaparan tempe 
hari, menurut keterangan kini mu- 
sih ada sisa Rp. 1,250,— jang akan 
disumbangkan pada korban bentis- 
na alam di Atjeh. Uang itu adalar 
dari uang sidang” para anggota 
DPRDS Propinsi Djawa Tengah jg. 
disisihkan. : 

PADJAK SEPEDA DAN 
BETJAK. 

Mulai hari ini, Pemerintah Dae- 
rah Kota Besar Semarang menge- 
luarkan penning2 kendaraan sepeda 
dan betjak, 
raan th. 1953. 

sepeda dan Rp. 20— 'untuk betisk. 
Untuk mengetahui tjara pembe!i: 

an dan aturan2nja “diharap membs- 
tja iklan D.P.D. Kota Besar Sema- 
rang jang dimuat hari ini. 

KONGRES PEMUDA 
RAKJAT, 

V (Djawa Tengah) Pemuda Rakjat 
clah mengadakan konggresnja ke-i, 
bertempat di. GRIS, Semarang. 
Konggres ini dikundjungi oleh 6? 
utusan terdiri dari 34 tjb. mewakili 
sebanjak 18196 anggauta,, penin- 
djau2 dari tjabang2 dan dikundiu- 
ngi djuga “oleh 2 orang peladjar 
TN bag. A/C, pula 3 orang dari 
ex T.P: 

PEMERIKSAAN ES, 
Pemeriksaan Es oleh Laboratori- 

am Kesehatan Daerah Semarang 
bada tg. 10 Maret 1953 sbb.: Baik: 
Petodjo, Kabluk dan Semawis. 

  

DIAWA TENGAH! 

12525 penderita 

jg meng-| : 
jg ah rintah kotabesar Surakarta telah me 

sero 'Djawa Tengah, Djawa Timur' 
|| dan Djawa Barat 
/GABID. Titik “berat dalam konpe- 

ISALATIGA 
“jang 

sebagai padjak kenda- Sl . 
3 | sie Diponegoro, 

Besarnja padjak: Rp. 3— untuk 

GOL9 -" 
  

| MENINDJAU PERUMAHAN 
RAKJAT 

“Hari Rebo jl. telah tiba di So 
lo tiga orang dari Kota Besar Su 
rabaja jang terdiri atas Kepala 
Dinas Pekerdjaan Umum, Urusan 
Perkembangan Kota dan seorang 
anggauta D.P.D. 
.Kedatangan mereka itu di So 

lo adalah chusus utk, menindjau 
segala sesuatu jang mengenai Pe- 
rumahan Rakjat terutama jang 
mengenai organisasi serta admi- 

nistrasinja. 
PEMBUKAAN TJABANG GA- 
DJAH MADA MASIH RUMET 

Rebo malam jl. Panitya Pendi 
rian Universiteit Surakarta telah 
mengadakan rapat lengkap untuk 
merundingkan segala sesuatu ber 
kenaan dengan akan  dibukanja 
Tjabang U.N. Gadjah Mada di 
Solo. : 

Berhubung hingga kini masih 
belum ada ketegasan dari pihak 
Senaat U.N. Gadjah Mada di 
Jogjakarta - sedang besluit pendi 
rian Tjabang Gadjah Mada untuk 
Solo itu beberapa waktu jl. oleh 
Kementerian PP dan K telah di- 
sampaikan kepada Senaat Gadjah 
Mada - maka Panitya memutus- 
kan untuk minta ketegasan kepa 
da Senat Gadjah Mada. 

Untuk keperluan itu. Panitya 
akan mengirimkan beberapa 
Orang anggautanja menghadap Se 
nat U.N. Gadjah Mada “di: Jogja- 
karta. Djika hal itu masih belum 
dipandang tjukup makai utusan 
itu akan melandjutkan usahanja 
ke Kementerian PP dam K. 

PEMBRANTASAN. TRACHOM 
Sachlan  Rosidi anggota ' Dewan 

Pemerintah kotabesar Surakarta me 
nerangkan, bahwa djawatan keseha- 
tan kotabesar akan. melandjutkan 
usahanja memberantas  trachom di 
kalangan murid2 sekolah rakiat. 
Dalam tahun 1952 telah diperiksa 

61377 anak,  diantaranja jg terang 
terserang trachom ada 30277 orang 
dan jg menderita lain2 penjakit ma 
ta ada 6278. : 

Jg telah dapat disembuhkan ada 
trachom dan 2571 

penderita lain2 penjakit mata. 

PINDJAMAN 4 DJUIA 
RUPIAH 

Pemerintah  kotabesar 

se
ka
li
an
 

Surakarts 
(kini telah menerima sjarat2 dari pe 
'merintah propinsi Djawa ropi 1 Tengah 
tentang pemindjaman uang dengan 
bunga dari pemerintah pusat. Peme 

ngadjukan permintaan  pindjaman 
kepada pemerintah pusat sedikit2nja 
Rp 4.000.000.— buat. membeli ge- 
dung2 jg akan dipakai oleh dinas2 
pemerintahan. 

LULUS UDJIAN 6 
“ Telah lulus udjian C. 1 dari Fa- 
kultet Hukum Universiteit Islam In 
donesia Sdr. Djokojuwono. 
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MENINDJAU DAERAH 
OPERASI. ' 

Pada tg. 10 Maret di staf kwar 
tier R.I. 14/S.T. 14 di Salatiga 
telah diadakan pertemuan antara 
komandan regimen “ majoor Pra 
noto, residen Milono, kepala po: 
lisi karesidenan Semarang  komi 
saris besar muda Soegijarto, wa 
kil bupati Semarang Kaseno, ko: 
mandan operasi majoor Darmo- 

|no, dan beberapa komandan Jagi, 
dalam pertemuan mana dibitjara 
kan hasil2 usaha pengembalian ke. 
amanan setelah tugas baru dilaku 
kan Tentara dengan nama ,,Tri- 
tunggal.” 1 

Selesai dengan pertemuan ini 

Salatiga . (Getasan, 
Bringin) jang dalam. waktu j.l. 
banjak mengalami gangguan dari 
fihak gerombolan. Pada umum 
nja keadaan telah nampak baik. 

Kemaren (tg. II Maret) penin 
djauan kebeberapa tempat opera 
si dilakukan oleh komandan divi 

let.-kol.  Moh.. 
Bachroen, di-ikuti oleh komandan 
regimen dengan stafnja. 

TEGAL 
O.P.R. AKTIF, 

    
Pada tg. 13-16 Maret 1953, ppD' 

Pada tgl. 9-3-53 2 orang OPR 
dan seorang Bau-desa Batumirah 
ketjamatan Bumidjawa telah da 
pat menangkap dua orang z2rom 
bolan lengkap dengan — sendjata: 

id karabijn, 1 sten, 108 peluru 
idan 1 ransel berisi pakaian dll. 
| Selandjutnja diwartakan, bah 
:wa pada tgl. 10-3-1953 seorang 
IOLP.R. dibantu 3 orang pegawai 
desa Wadasmalang “ ketiamatan 
Bumidjawa telah dapat merampas 
128 peluru dan menangkap ' se- 
orang grombolan. 

Ketiga orang grombolan. tersc 
but diatas beserta  sendjatanja, 
kini telah diserahkan kepada jang 

, berwadjib. 

| Siapa: 

lalu diadakan penindjauan ditem 
ipat2 sekitar 

Apa 
Di Dj 

e 

dan djuga kalangan persuratkab. 
susilaan telah mendjadi rendah s 
pasukan2 -asing, Tetapi diantara 

ngatakan bahwa tanggung djawa 

witempatkan. 

Presiden Tak 
Djadi Ke Sole 

Dalam suratnja kepada 
Surakarta, Presiden Sukarno telah 
menjatakan membatalkan  niatnja 

untuk menindjau daerah bandjir di 
kota Solo. Pembatalan niat untuk 
menindjau “daerah bandjir di Sola 
itu adalah karena: bandjir jg lalu itu 
ternjata tidak menimbulkan  bentja- 
ng sebesar jg dikabarkan ' “oleh se- 
mentara 'ssk. di Djakarta, 

Seperti 8 dikabarkan, beberapa 
waktu jg lali walikota Surakarta te 
lah mengirimkan surat kepada Pre- 
siden' Sukarno “untuk — memberikan 
gambaran jg sewadjarnja mengenai 
bandjir di Solo itu jg keadaannja 
dapat dikatakan “biasa sadja seperti 
ig dialami kota Solo tiap tahunnja. 
Dalam surat itu Presiden djuga me 
njatakan, "bahwa lain 
den toch akan mengundjungi Solo 
pula tetapi. tidak. untuk — menindjau 
daerah bandjir. 

. Bekerdja 
Dilletantisch? 
KORRESPONDEN ,,Telegraaf” 

di Indonesia dalam sebuah tulisan 
mengenai pemeriksaan Hamid me- 
njatakan, bahwa . a.l. keterangan? 
Najoan dalam pemeriksaan itu ter- 
njata dikadji benar tentang kebe- 
narannja. 

Korresponden itu berpendapat, 
bahwa perkara Hamid ini akan me- 
nentukan perkara lima orang Be- 
landa jang kini berhubung dengan 

soal Westerling ' masih ditahan di 
Indonesia. Selandjutnja — korrespon- 
den ,,Telegraaf” itu katakan, “dalam 

pemeriksaan perkara Westerling ten- 

fara Indonesia “,,bekerdja dilletar 
trisch”, jangs menurut  korresponden 
itu disebabkan oleh »kurangnja 

pengetahuan — politioneel-technisch”. 
Demikan ,,Antara” Amsterdam. 

walikota 

? 

Reorganisasi 
Ketentaraan 
BERHUBUNG DGN. tersiarnja 

kabar disekitar - bataljon 327 ,,Pa- 
garrujung” jg. dikatakan telah diha- 
puskan,. Kapten M. Nawawi Alif, 
djurubitjara Tentara & Territorium 
III (Djawa Barat) menerangkan ke 
pada ,,Antara”, bahwa  penghapu- 
san dan peleburan bataljon2 jg se- 
bagai. organik. termasuk . Tentara 
dan Territorium III adalah pelaksa- 
naan dari »Rentjana Pembangunan 

Angkatan - Darat, jg sedjak kl. satu 
tahun sampai sekarang  berdjalan. 
Ditegaskannja, bahwa di. Djawa Ba 
rat sudah ada 9 bataljon, jaitu ba- 
taljon 307, bataljon 317, bataljon 

318, bataljon 321, bataljon 322, ba 
taljon 325, bataljon 327, - batalion 
327 (2) dan bataljon.714, jg dihapus 
kan setjara “kesatuan, dan. terdjadi- 
lah pergeseran? tenaga dan pelebu- 
ran2. Bataljon. 327 atau ,Pagarru- 
jung” adalah: salah suatu jg dilebur- 
kan itu. 

PEKAL ONG£ NN 
HARUS DIGERAKKAN 

KEMBALI. 

  

Belum lama berselang Panitya 
kesedjahteraan Kab. Pekalongan 
dengan dibantu oleh Panitia Ke 
sedjahteraan  Ketjamatan telan 
mengadakan pertemuan dengan 
para pengusaha perusahaan kulit 
dan perusahaan rokok kretek di 
Warungasem. Hadlir djuga para 
pembesar setempat. 

Berbitjara pada pertemuan itu 
a.l. Kepala Djawatan Kooperasi, 
Kepala. Djawatan ' Perchewanan, 
Kepala KOUR dan Wedono Ba- 
tang... Pembitjaraan dititik berat- 
kan kepada digerakkannja kem- 
bali badan2 kooperasi jang ada 
diwilajah Warungasem, seperti 
Perkomas (Perkumpulan Koope- 
rasi Masin) P.P.R.K. (Perkumpul 
an Perusahaan Rokok Kretek) 
dIl.-nja, jang pada waktu ini ber 
ada dalam suasarfa kelesuan. 

Didjelaskan bahwa untuk meng 
gerakkan kembali dan memeliha 
ra kelangsungan hidup koopera- 
si2 itu Pemerintah bersedia mem 
bantunja. 

PURWODADI 
KEMBAR TIGA. 

  

mbok Sarmoredja jang  ber- 
diam didesa Nggrabakan,  ketja- 
matan Kradenan pada tg. 11/3 
djam 5 pagi telah melahirkan ba- 
ji kembar tiga jang semuanja ter- 
njata laki2. Sajang tidak semua 
baji tersebut dapat hidup 'ebih 
Jama, karena satu diantaranja te- 
lah meninggal pada saat dilahir- 
kan. 

Dengan adanja kabar tentang 
kedjadian tsb. maka beberapa in- 
stansi jang bersangkutan dianfa- 
ranja seorang bidan dan Assisten- 
wedana telah berkenaan  mo-   ngundjungi tempat tsb. 

elaki? 
Pelatjuran Meradjalela 

GURU2 DI DJEPANG, organisasi2 dari 

waktu Presi- 

  

    
epang 

Sekolah2 Dan Taman3 Didjudikan Tempat 
Perbuatan Mesum | 

   

aran mengeluh bah 1 
edjak negeri mereka diduduki oleh 
mereka terdapsit perbedaan pen 

dapat tentang berapakah besar tanggung djawab jang harus dipi 
kulkan kepada orang2 asing dan berapa kepada wanita2 Diepanc 
sendiri maka timbul keadaan seperti sekarang ini. Sebagian ms 

b terletak pada ratusaa wanita Dje 
pang jang mengundjungi tiap-tiap tempat dimana pasukan2Z PBS - 

bagian lain berpendapat 

bahwa pasukan? pendudukanlah ig 
pertama? menurunkan ukuran2 ke- 
susilaan Djepang ' dan keadaan mi 
diteruskan dengan  ditempatkannja 
tangsi2 Amerika dan tangsi2 pasu-. 
kan PBB di Djepang. Kedua2 golo- 
ngan tsb. telah minta supaja diada- 
kan tindakan2 jg lebih efektip oleh 
polisi untuk mengembalikan suku: 
:ran tata-susila  Djepang jg tinggi” 
seperti sebelum - perang.: Ada djuga 
ig berpendapat bahwa turut tjam- 
purnja polisi berarti perkosaan ter- 
hadap ,,hak2 manusia”. Baru2 ini 
sebuah konperensi guru2 telah me- 
agadjukan protes kemarahan mere- 
ka terhadap pelatjur2 jg melakukan 

Tetapi 

| pekerdjaan mereka dalam ruangan2 
sekolah 'jg kosong dan membuat 
tempat bermain anak2  mendjadi 
tempat pertemuan dari ,,djago2 ma 

lam.” 

Penangkapan? jg kadang2 dilaku 

berkurangnja djumlah wanita2 pela- 

tjur tsb. Di Tokyo pelatjuran diker 

djakan terang2an dibeberapa tem- 

pat2 tertentu jg telah terkenal seba 

gai ,,tempat2 penghiburan”.  Sebe- 

lum perang tempat2 dansa hanja bu 

ka sampai djam 11 malam. Sesudah 

djam tsb. polisi menjuruh semua 

orang untuk pulang. Aturan ini di 

kerdjakan betul? - oleh polisi oleh 

karena menurut mereka tidaklah 

patut bahwa kehidupan malam 

akan berkembang dibawah baja- 

ngan Istana Kaisar”. Usaha menga 

Iakan kembali pengawasan dan ba 

tasan2 seperti sebelum perang telah 

kelihatan dalam tindakan2 | 

ngan pemerintahan seperti di ke 

luarkannja kembali aturan: ,Sam- 

paiedjam 11 malam”. Beberapa 

orang2 asing mengatakan bahwa ke 

luhan2 mengenai pasukan? asing 

itu berbau politik dan dimaksud- 

kan sebagai menghidupkan perasa- 

an anti Amerika. Bagaimana peme 

tjahan soal tsb, sampai sekarang be 

fum ada jg dapat mengatakan. 

meli Kopi 

   pa
 

  

»THE NATIONAL Geogra- 
phic Society” di Washington seka 
rang memakai sebuah tangki pe 
njelam baru jang dinamakan 
»Aguascope” di perairan Florida 
untuk pertjobaan2 pembuatan po 
tret berwarna dibawah air pada 
malam hari. Aguascope itu ada 
lah sebuah tangki jang heratnja 
2.700 pound dan diberi berlapis 
badja dengan djendela2 lebar dari 
plastic. Tangki tsb. memuat 2 
orang jang masing2 membawa 
alat pemotret berwarna, perleng 
kapan listrik dengan voltase jang 
tinggi dan lampu2 dengan tenaga 
sinaran jang kuat. Djuru2 potret 
dapat dengan mudah dan leluasa 
mengambil gambar2 dengan war 
na jang sesungguhnja baik pada 
malam atau siang hari. Mereka 
dapat tinggal dibawah permukaan 
air sesuka mereka dan melihat 
tingkah laku ikan2 dan binatang2 
lain didalam laut dalam lingku- 
ngan alamnja. : : 

1 
ma 

3 BUAH KAPAL terbang Ing 
gris jang berpangkalan di kapal 
induk ,,Eagle” dan jang sedang 
mendjalankan kewadjiban untuk 
mengawal kapal Yugoslavia ,,Ga 
leb” jang membawa - Marsekal 
Tito dalam kundjungannja ke 
Inggris telah bertubrukan di uda 
ra dan djatuh. 4 orang anak buah 
nja hilang. Kapal ,,Galeb” dika 
wal oleh kesatuan2 Angkatan 
Laut Inggris di mana kapal induk 
»Eagle” termasuk didalamnja. 
Pada hari Kemis iring2-an kapal 
tsb. telah melalii Selat Gibraltar 
dan berlajar menudju Inggris. 

Tak Menjentuh 
Kubah Nabi 
Dalam Pekerdjaan Mes- 

djid Medinah 

Untuk mendjawab beberapa  per- 
tanjaan jg achir2 ini timbul karena 
adanja berita2 tentang pembongkas 
ran. mesdjid Madinah, maka Dja: 
watan Penerangan - Agama Pusat 
meminta kita mengabarkan,” bahwa 
menurut laparan jg diterima “dari 
kedutaan RT. di Saudi Arabia ten- 
tang pembongkaran kubah Nabi, di 
njatakan bahwa kubah. Nabi tidak 
di sintuh dan tidak akan di sintuh, 
Adapun perbaikan jg sedang” dilaku 
kan itu hanja pembangunan/perbai: 
kan 'jg berada disamping ' mesdjid 
sadja. 

Tiap berita jg tersiar ig bertenta: 
ngan dengan keadaan, ini adalah ho 
hong belaka jg hanja diada-adakan. . 
Bahkan diemaah2 hadji kaum mus: 
limin sendiripun telah mempersaksi 
kan kebenaran ini di Madinah keti 
ka mereka berdjiarah kesana. 

    

IMIGRASI GELAP KE 
PAKISTAN. 

Menteri: dalam negeri Pakis- 
tan, Mushtan Gurmani, hari Ke- 
mis . menerangkan dalam parie- 
men, bahwa sedjak tahun 1943 
hampir sebanjak 450.000 orang 
beragama Islam dan 1671 orang2 

ilainnja telah masuk setjara ilegal 
dari India ke Pakistan.“ 

  

kan oleh polisi tidak menjebabkan Tn 
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Djuga dapat beli diantero 

THE 

  
    Dirumah obat & Toko? 

  

  

      

  

  

Toko2 di INDONESIA 

  

Tea 
B/ 3 EM 

Pailor 
37 Seterun (Doewet)   
    

k Nan e 

edia 
Bikinloh Tuan :punja  sekudju 
badan sehat gembira dan selalu 
dalam keadaan siap sedia— siap 
sedia menghadepi datangnja se- 

   
    

  

ngan tiap kali minum: ...: 

Djamu Kuat 
PL Aan An 5 (Seri No:19) 

Djamu ini benar2 dipudji oleh 
para Langganan, kerna Djamu 
Kuat Tjap Portret Njonja Meneer 
Semarang selalu dapat memberi- 
kan kegembiraan hidup. 

1 bungkus, Rp. 0,50 

   
SAN n Ah Ra AN) 3 

KALA 
- Dut. DEMAK 129 TILP. 611 

SEMARANG 

Toko Pedamaran 90. Telp.. 00 Smg: 
Agen: Depok 36b, Dj. Mataram 414 
697, 942, 210,682. Lemahgemyal 52- 

Petekan 35, Darat 33, Pontjol 88, 
Dj Demak 12. Labuan 14, Gg Tjilik 
19, Kranggan Tm 23, Pasar Dargo. 
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ak . 
“3 

naa aan —— ee amramgaaa anna 

: TANGGUNG 100 

mandjur. aa 2 - 
Pil Gumbira istimewa buat laki 

Minjak Tangkur adjaib buat laki 

semua penjakit diobati sampai baik. 

3 Tua Lemah Kekua 
“HARUSLAH MAKAN: PIL VIRANOL 

Pil Vitamin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan 
sncococcococooccaanuaananannan 

Salep hilangkan hitaman dimuka kukul djerawat ..........ii.. 

Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram 
Obat? dikirim sesudah terima wang ongkos kirim 1096. 
Djuga mengovau segala penjakit luar/dalam seperti Kentjing manis,/ | 

nana, Linu', Gindjel, Prempuan tidak tjotjok bulanan, Keputihan, Wa- 

sir (aambeien) didjamin 10 hari sembuh djatuh akar'nja sonder operasi, 

' Tabib Wahid Mawn Tamblong 40 — Bandung. 

“Agen? : ZINDABAB HOUSE Nonongan No. 77 Solo. Lor 
“Toko Solo, Djl. Sosrowidjajan No. S Jogja. 1 

Toko Baldjun, Dji. Kepatihan No. 105 Pekalongan. 
Toko Jilani, Dj. Kemakmuran 112 Makassar. : 
Tabib, G. M. Fateh Din, Hotel Tionghoa 15 Ilir Palembang. 
Toko Seth, 16 Ilir lurung Elite, Palembang. 
Toko Seth, Pintu Air 30 Djakarta. 
Toko Thio Piek, Djalan Perniagaan 10, Bogor. 

.. De Nieuwe Winkel, Pasar Antri 1532, Tjimahi. 
E. Hidajat, Djalan Gunung Ladu 32, Tasik. 

“R.M. Hamim, Djalan Benteng 1, Sukabumi. 
#1. Multi Sports, Kaliasin 7, Surabaia. 

“Abdul Wahid Prapatan Gambir 

tan Hilang 

pCt. MANDJUR 

Viranol “Extra strong buat laki" jangkurang tenaga lemah sjahwat (Im- 

potentie sexuel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan ti- 

dak hantjur sering marah” kepala pusing inijok linu? muka. putjet Kaki . 

tangan dingin -sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (ze- 

nuw). Tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut”, sakit. pinggang, djan- 

tung berdebar”, buat itu kita bikin Pil Viranol jang “tanggung 10096 

berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20.——. Djuga ada sedia lain? Obat jang 

Sena Ke naik Sesetan 2 Rp3 15.-— 
25.— 
10.— 
10.—,. 
10.— 

” 

,” 

” 

13A Djakarta (sebelah 
Von & Co.). 

  

      masinis      Sudah Terbit! 
Buku : 

ag 

2g 

Dihargai oleh chalajak ramai: “ 
Tiongkok, 

nia III dan 
Tan SARA Sjech Tekawardi: 

tannja, al: Doa Selamat: Rafal 8 
Gelap 5 

ar upas.   garuhnja 

“Gp: Dea Meng balikan Tenung: Sapu Angin: Mandi kal 
kausar, Penaw: Ha Kedanjangan, Penglereban, 

menarik sympathy, Setan Koberj Pengasilan: Doa Rasa: 
Senggara Matjan: Gelap Sajuta: Rafal dan Esmu Djati, Perhi 

atu G yang dan banjak sekali pengetahuan2 sematjam itu, 

Mann Burung Perkutut pada Manusia: Tanah airnja Bu- 

rung Perkutut, Obat2 Burung Perkutut: 

| GAIB dan ADIAIB !!! 
Surja Gesang 

Matjam2 Ilmu Batin, Gaib, Sakti : 
dan Adjaib, jg. tinggi nilainja dan « 
sesuai benar dengan dzaman ini! 
Isinja a.L: 
Batin, “ Ilmu Tjipta: “ Pusat Te- 
naga 
Muda dan Memperkuat Pengaruh 
Batin: “ Rasianja Tenaga Kekua 
tan Gaib, “ Tjipta 

# Rasianja Kekuatan 

Gaib: “ Rasianja Awet 

dan Ilham: 
Tenaga Kekuatan Magnetism, 
Makanan jg. Memperbesar Te 

naga Kekuatan Magnetism, “ Pe- 
doman Achlak: “ Rasianja Berpe 
ngaruh, Ditjinta, Dihormati : 
Ilham dan Ramalan) “ Ramalan 

ok, mulai 1122 tahun sebelum Kristus sehingga kelak tahun 
Masehi. 3500!: Ramalan2 Djojobojo, Ronggowarsito dan Djoko- 

Bangunnja Bangsa2 Kulit Berwarna, 5 
seterusnjas “ Daftar Hari2 jg. terbaik utk. PERDJO-: 

« Pepali Kijai Ageng Solo, “ DOA2 
NN, dgn diberi penerangan Sjarat, Laku dan Selama- 

dan - 

# Perang Du- 

Wali: Doa Ilmu Gaib, Rafal 

Doa utk. 
Guna2, 
Perhitu- 

« Pengaruhnja Binatang 

Kutjing pada Manusiaj “ Firasatnja Orang Perempuan. Dan masih 

    

banjak lain2-nja pula. Siapa pernah membatja Sapta Pudjangga, 

harus membatja Surja Gesang djuga ! Sebuah buku ig. ADA HAR- 
2 GA, ADA RUPA Dan ISA ga! Sebuah buku 'g 

3 : -.. BNI SEE MEN ka Rp. 25.— 
uar kota tambah ongkos kirim 107. 
BADAN PENERBIT am 107 

     

      

KWA GIOK DJ ING 
  
  

| Mulai 

    

    

         

        

   

gala gangguan kesehatan — de-. 

London: akan. memenuhi 

at
 

| ka itu ! 
| Djuga polisi dapat mensita bebe 

bukti dalam perkara itu. 

     

Diadj 

tur diplomatik n halus belum habis. Nadjib ialah 
mang berani sekali unti   

  

a belakangan 

     
itu seorang gubernur 

Nadjib sadja jang menghadapai ri- 
siko dari tindakan? itu. Kekuasaan 
Churchillah — diperlukan sebagai 
bantuan Eden supaja ,,rontoknja ke 
radjaan (Inggris) dapat diterima sa- 
jap kanan partai konservatif. 

Orang mengatakan bahwa kedu- 
dukan Eden. mendjadi sangat lemah 
dibuatnja. Sebab sajap kanan ite 
mempunjai pengaruh banjak diania: 
ra pihak konservatif. Tapi Eden te- 
tap merupakan ,,djago” Churehill. 

Perkawinan politik. 
Djika  Churebill meletakkan 

djabatannja, maka Eden akan 
mendjadi. pemimpin partai kon 
servatif dan perdana menteri dji 
ka partai ini berkuasa. Kedudu 
kannja terantjam ketika ia dulu 
minta tjerai dari isterinja jang 
pertama. Dulu hal ini dianggap 
sebagai merusak sama “sekali ke 
dudukannja . dilapangan politik. 
Tapi sekarang hal ini tidak berla 
ku Tgk Eden tidak bersalah. Mc 
njusuf kemudian suatu kedjadian 
menggemparkan jang lain. Eden 
kawin lagi dengan saudara sepu 
pu Churchill. Hal ini menimbul 
kan pelbagai suara2. Banjak pen 
deta2 Inggris menolak mengawin 
kan kedua mempelai itu. Tapi 
achirnja- peristiwa tsb. nampak 
nja tidak seberapa merugikan ke 
dudukan Eden. : 

Sekarang muntjullah tindakan- 
nja mengenai Sudan jg ditentang 
oleh banjak orang2 konservatif. 

Dikalangan itu orang menjebut 
njebut nama2 lain sebagai peng 
ganti Churchill. Tapi nampaknja 
mereka tak akan memperoleh ha 
sil2. Sebab persaingan jang sung 
guh2 bagi kedudukan Eden masih 
harus ditjari. 

Kesulitan2 Churchili. 
Disamping itu bagi Churchill sen- 

diri adalah tidak gampang — untuk 
melepaskan Sudan.- Benar dia se- 
orang tokoh jang diliputi romantik 
kolonial dari aliran pengarang dan 
penulis Rudyard “Kipling jang men- 

'djadi- pengandjur:. dan ' pembangun 
imperium Inggris itu. Tapi diapun 

    

  

seorang jang. tahu menghadapi “ke- 

njataan. sh anon 

« Sudah: terang sekarang “bahwa 
keinginan 

Mesir supaja Inggeris menarik pa- 

anon “dari “Terlisan Sifez. .. Hal 

ini sebenarnja sudah dapat dilaku- 
kannja pada 'masa lima-belas tahun 

jang lalu, djika soal Sudan . tidak 

dengan ' mendadak menampakkan 

dirinja. Sekarang soal ini tidak men 

''djadi halangan lagi. “Bagi Nadjib 

'hal ini berarti hasil2 jang tak perla 

ditafsirkan lagi. Meskipun tak mem 

berikan suatu konsesi apapun. Ini- 

lah jang mendjadi keberatan utama 

pihak konservatif dan menjebabkan 

mereka marah kepada Eden. 

113 anggo 
njerah itu terdapat 

pala Public Relations palisi kota 

ta Makasar. 

Polisi pada suatu waktu telah 
dapat mengepung pusat  organi- 
sasi itu dimana kebetulan dapat 
ditangkap pemimpin2nja jang ber 
tanggung djawab jang pada keti 

justru sedang berapat. 

rapa dokumen2 dan surat2 pen- 
ting jang dapat didjadikan tanda 

Kemu- 
dian tertangkap pula beberapa 
anggota2 lainnja dari “ organisasi 
itu antaranja terdapat anak2 se: 
kolah dan pekerdja2 kantor. 

Dalam pemeriksaannja polisi 
mendapat kesimpulan, bahwa di 
antara orang2 jang ditangkap itu, 

gawai2 kantor, telah masuk or 
ganisasi Lereng Tjinta itu hanja 
karena turut2 sadja dan sama 

“Isekali tidak mengerti seluk-beluk ' 
:Inja organisasi. Karena itu orang2 | 

tsb. oleh polisi setelah diberikan   nasehat kemudian dimerdekakan. 
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Mma 

iploma 

k menjampingkan maksud 
pada keradjam Inilah salah satu tindakan2 jang 

|. tw. sepenuhnja oleh rakjat. Nampaknja pemim 
“ 'mempertaruhkan djiwanja. Pembunutan politi suat 

ini. Nadjib telah memutuskan soalnja. Antara 
( akan diadakan pemungutan suara 

sebagai negeri merdeka ataukah 
“di lembah suangai Nil. Selama masa 

akan memegang kekuasaan, dibantu dan 

| oleh tiga panitia internasioral menurut susunan jang disetedjui kedua pihak. 

» 
ersetudjuan bah 

kan menentukan apakah negeri itu, akan 
upakan satu negara bersama-sama Mesir, jakni nega 

Disamping itu nampaknja bukan . 

| menggabungkan dirinja pada Com- | 

Rahasia ,,Lereng Tjinta” 
“Terbongkar Oleh Polisi Makasar — 

Dokumen2 Penting Disita . 

POLISI KOTA-BESAR Makassar telah dapat berhasil mem 
bongkar suatu organisasi gelap bernama Brigade ,,Lereng T jinta” 

jang mengadakan pengatjauan dalam kota. Tidak kurang dari 
otanja sudah menjerahkan dirinja. Diantara jang me 

anak-anak muda jang masih duduk dibang 
ku sekolah dan djuga orang-orang pekerdja' kantor. 

ini diperoleh keterangan, bahwa pada waktu2 jang lalu dikota Ma 

kasar sering2 terdapat surat2 sebaran jang 

amanan. Surat2 itu bertanda Pasukan Hasanuddin Bataljon S 
Brigade II/Lereng Tjinta. Dalam 
telah dinjatakan, bahwa Brig. Lereng Tjinta tidak bertanggung: 

djawab atas pembunuhan dan pentjulikan2 jang terdjadi dalaw ko 

terutama anak2 sekolah dan pe- 

  

   

  

ukan Untuk H 

tokoh jang memungkinkan dipero 

    pin negara 

  

wa pada tiga tahun kemudian Ba 
    

     
dienderal Inggris teta 

   

f Status Sudan. 
Tapi meskipun segala-gaianja be: 

djalan dengan lantjar masih ada 
soal2 lain jang perlu diselesaikan. 
Eden telah menerangkan dalam par 
lemen bahwa Sudan tetap berhak 

  

monwealth djika pemungutan suara 
nanti memutuskan Sudan sebagai 
suatu negeri merdeka. Hal ini di- 
maksudkan untuk melunakkan luka 
luka jang dikenakan pada Inggeris. 
Akan tetapi Nadjib tidak bisa me- 
nerima fasal tsb. 

Apakah akan. terdjadi lagi perten- 
tangan? Nampaknja perbedaan fa- 
ham ini tidak akan disinggung-sing- 
gung. Inggeris mengatakan wa 
pendapat mereka itu adalah akibat 
dari kenjataan bahwa Sudan dapat 
menentukan kemerdekaannja sendi- 
ri. 

Adalah mendjadi hak setiap ne- 
gara merdeka untuk menggabung- 
kan dirinja pada golongan jang pa- 
ling disukainja. Nadjib rupanja in: 
sjaf benar bahwa Sudan pada achir- 
nja akan menggabungkan ' dirinja 
pada Mesir. Sebab suasana di Su- 
dan terhadap Mesir mendjadi lebih 
djernih sedjak Farouk diusir Nadjib 
dari tachtanja. za 

Perebutan Suez. 
Soal Terusan .Suezpun .. mengan 

dung suatu perselisihan jang - ba 
rangkali tidak kelihatan dengan nja “ 
tanja lagi. Bagi pihak Inggeris ada: 
lah selalu mendjadi axioma  bahw: 
Paerah Suez hanja dapat diserah 
kan kepada Mesir djika mereka in 
jakin bahwa Mesir dapat memper 
tahankan saluran air jang pentin: 
itu terhadap serangan? pihak mu 
suh. Setelah  djatuhnia  keradiaar 
Djerman sampai berkuasanja Hitle 
tidak nampak lagi" sebuah musut 
jang potensieel. Kemudian muntju' 
Hitler dan sekarang nampak . lagi 
sebuah lawan jang lain. Hal in. 
menggelisahkan Inggris. Meskipur 
Mesir mempunjai -maksud2 baik. 
masih djadi soal apakah mereka itt 
sanggup mempertahankan Suez. Kr 
kalahan mereka terhadap Israel sa- 
ngat meragukan - Inggeris- 
Dibawah Nadjib, Inggeris meng: 

harapkan keadaan jang lebih baik. 
Dia telah mengachiri dengan tangar 
keras korrupsi, dll. keadaan jang 
tidak baik. London pun lebih per- 
tjaja kepada Nadjib dari pada ke- 
pada Faroyk” AAA 

Tapi bagi Nadjib sendiri soalnja/ 
tidak begitu mudah. Waktu belum 
nampak tanda2 akan diperolehniz 
penjelesaian dia mengatakan bahwa: 
Mesir sama sekali tidak bersedia? 
membitjarakan soal untuk memper” 
tahankan Terusan Suez, selama pa! 
sukan2 Inggeris masih ditempatkatr 
disana. Hal ini mengandung seolah 
Olah suatu djandji bahwa  Nadjib 
sedia membitjarakannja djika Ing: 
geris mau melunakkan sikapnja. 

krian   
Dari ke... 

besar Makasar mengenai hal 

bersifat mengganggu ke. 

surat2- sebaran 'itu “diantaranja 

Tetapi jang mendjadi pemimpin2 
dan bertanggun djawab atas or- 
ganisasi itu, untuk kepentingan 
pemeriksaan sampai: sekarang 
masih ditahan terus. 

Lebih djauh kepala Public Rela- 
tions menjatakan, bahwa jg telah di 
merdekakan itu menjatakan. kepada 
polisi penjesalannja karena mema- 
suki organisasi itu dan mereka 'te- 
lah berdjandji akan menginsjafkan 
kawan2nja jg lain. agar keluar dari 
organisasi itu. Benar setelah orang2 
itu dimerdekakan, maka kemudian 
setiap hari telah- datang kepada po- 
lisi anggota2 Lereng “Tjinta menje- 
rahkan dirinja seraja menjerahkan 
pula kartu tanda anggotanja. 

Sampai hari ini jg ditangkap dan 
menjerah. adalah kira2 113 orang. 
Menurut  pemimpinnja — organisasi 
itu beranggota kira2 150 orang. Te 
tapi meskipun begitu, polisi masih 
bekerdja terus, sebab ternjata bhw 
masih ada orang2 jg belum - dapat 
|di-insjafkan dan sampai ' sekarang 

| 1 i 

: " So adapi Perun- 

" 1 (Oleh : Dr. M. van Blankenstein — Uhas ,,Suara Merdeka”). 

2 BELAKANGAN INI telah diperoleh persetudjuan mengenai soal Sudan. Dua orang djogo tja | 

berang djawab akan hal ini. Tapi dengan d 

'arouk jang populer jakni penggabungan Sudan 
semakin berkurang dari Farouk jg diban 
“jang berani menarik kembali maksud itu 

bukan suatu anasir jang tidak penting dalam poli! 

| London .nampaknja telah menge 

      

  

« 

emikian permainan jang lebih 
lehnja hasil2 pertama. Dia me- 

    

  

Kairo dan London' 

Pertahanan Suez. 

Selain itu pihak Mesir mengemu- 
kakan bahwa Inggeris tidak dapat 
menjusun pertahanan Suez disekitar 
Terusan, melainkan pertahanan itu 
harus disusun dari luar Mesir, dise- 
belah Timur Lautan Tengah. Hal 
ini adalah benar. Djika negeri? At- 
lantik kehilangan Turki, Junani dan 
daerah sebelah Timur “lautan Te- 
ngah, maka Terusan Suez itu tak 
dapat diselamatkan lagi. Pasukan? 
jang ditempatkan pada 
Suez pada petjahnja perang baru, 
terutama harus mengadakan peker- 
djaan pendjagaan. Pertahanan jang 
sebenarnja . harus dilakukan pada 
negeri2 jg disebut tadi sepandjang 
pantai Lybia. - 

Djalan fikiran ini benar 
Inggeris tahu dengan pasti 

selama 
bahwa 

rinja dipihak lawan. 
peperangan dunia nampak kegenti- 
ngan pada soal ini jang hanja da- 

pat diatasi Inggeris, karena dia,pan- 
dai mempergunakan  pasukan2nja 
di Mesir. 

Sikap bermusuhan. 

kan lain dari pada sikap bermu 
suhan djika pasukan2-nja masih 
tetap ditempatkan di Suez. Pena 
rikan kembali pasukan2 itu ada 
lah sjarat pertama bagi pemeliha 
raan suasana persaudaraan. Hal 
ini di-insjafi benar oleh kaum po 
litik Inggris. 

Djadi keadaannja adalah demi 
tian. Kedua pihak pada prinsip- 
ja sudah setudju bahwa diperta 
,zankannja pasukan2 Inggris di 
Terusan Suez hanja mengeruhkan 
suasana. Tapi apa jang harus di 
serbuat sesudah ditariknja kem 
bali pasukan2 itu orang tidak 
ahu. Orang boleh menduga bah 
wa Nadjib menganggap perlu me 
ajusun pertahanan Timur Tengah 
terhadap bahaja dari blok Timur. 

Tapi dalam pada itu masih 
ida soal2 lain lagi. Misalnia rasa 
solider dari pada negeri2 Arab. 
Ada terdapat anggauta2 Liga ig 
sudah masuk pada golongan Ing 
gris. Jang paling pro Inggris ia 
lah Jordania. Ada disiarkan desas 
desus seola olah: -olah negeri ita me 

ngusulk n kepada Inggris untuk 
menerima. pasukan-pendudukan 
Inggris, untuk perlindungan ber- 
sama. Tapi dalam pada itu umum 
nja negeri2 Arab tidak . gembira 
“ntuk menggabungkan dirinja pa 
da suatu susunan pertahanan jang 
diorganisasi pihak Barat. Negeri? 
Arab itu tidak senang dgn pihak 
Barat. Oleh karena itu djika Ing 
gris dapat memperoleh sympathie 
Mesir maka hal ini akan beraki 
bat baik pada kedudukan negeri? 
Barat dibagian dunia itu. 

London dan Kairo tahu benar 
apa jang dikehendaki mereka, so 
alnja ialah bagaimana mengatasi 
kesulitan2. dinegerinja masing2. 

mukakan kepada Amerika jang 
“dak dapat dipertjajainja ' didag 
tah itu, supaja mereka itu mem 
bantu Inggris, untuk kepentingan 
bersama. : 

Disamping itu masih “ada soal 
lain jakni sikap keras negeri2 Arab 
terhadap Israel. Djika Inggris mem 
berikan pesawat terbang dan sen- 
ddjata kepada Mesir, makd Israei 
mengadjukan perotes jg diperhati. 
kan Washington. Sebaliknja djiks 
Amerika . mengirimkan  perlengka- 
pan2 kepada. Israel, maka negeri? 
Arab mengamuk. Bagaimana orang 
dapat menjusun suatu pertahanan 
biarpun jg sederhana dalam keada- 
an jg demikian. 

Suatu kekatjauan politik memang, 
dimana “Eden dan Nadjib mentjari 
djalan dalam suasana kerdja sama 
jg diam tapi kadang2 pun berselisih 
faham. Orang mengharap  supaja 
mereka itu dapat mentjapai tudjuan 
nja. (Dilarang kutip). 

  

Nadjib Ma- 
kim ,,Keras” 
Djurubitjara Kementerian luar 

negeri Inggris pada hari Kemis 
mengatakan bahwa sikap P. M. 
Mesir, djenderal Nadjib, makin 
mendjadi ,,keras” sesudah pembi 
tjaraan2 Inggris/Mesir mentjapai 
tingkatan jang landjut. 

Pernjataan ini dikeluarkan sesu   masih berada duduk organisasi. Le- 
reng Tjinta itu. Dua malam, ig lalu 
polisi kembali dapat mensita surat2 

bila 
mereka. 

£ 

antjam. alat2 negara 
membongkar rahasia 

SENATOR MURRAY hari Re 
bo menjatakan dimuka senat 
Amerika Serikat, bahwa kebanja 
kan dari berdjuta2 perduduk du 

nia jang kekurangan makan di 
dapati di Timur Djauh, Timur De 

kat dan  bagian2 Afrika dan 
Amerika Latin. Penduduk di Ti- 
mur Djauh, Timur Dekat, Afrika 
Utara, Eropah Selatan dan Ti: 
mur, Djerman dan Austria, demi 

kian Murray, bertambah dalam 

djumlah jang tidak berimbangan 
  

siaran dari organisasi tsb. jg meng- menghentikan pembitjaraan2 
berani sedang dilakukan sekarang antara 

dah djurubitjara tsb. menjangkal 
desas-desus bahwa djenderal Na 
djib telah memutuskan untuk 

ig 

Terusan | 

Mesir tak akan menggabungkan di- | 
Dalam kedua 

Inggris tak dapat mengharap- | 

am2 berusaha untuk 

ri Tiongkok  Kuomintang George 
Yeh.. Pertikaian ' tsb. timbul sete 
lah Burma haru-baru ini menu 

duh. bahwa pasukan2: gerilja Kuo 
mintang di Tiongkok Barat Daje 

dakan pertempuran2 

pemerintah Muang Thai 
dang mempertimbangkan usul untut 
mengundang 

Tiongkok Kuomintang supaja meng 
hadliri suatu konperensi dalam m» 
na dibitjarakan soal pasukan2 Kuo- 

     
  

Naa 
Ke ya 

Sebagaimana kita kabarkan kemaren 

Honelesgai Gara Ib 

  

lagi radja Hussein dari Jordania akan mengumumkan pertunangannja 

dengan puteri Dina Abdul Hamced, puteri seorang bangsawan hartawan 

Sjarif Abdul Hameed, keluarga Radja Hedjaz dan masih keturunan Nabi 

Mohamad saw. “Tampak pada gambar Radja Hussein sedang pesiar 

Inaik mobil di London bersama2 tjalon tunangannja, puteri Dina jang 

duduk disampingnja. 

dalam Suara Merdeka”, tak lama 

  
  

6000 Pasukan 

beri keterangan tentang gerakan2 

kabar di Taipeh pada hari Kemis. 
dah dalam hari2 belakangan 

ma dan mengenai diri djenderal Li Mi sendiri, demikian 

Kedudukan Gerilja 
KMT Di Birma 

Li Mi Beraksi 
Didaerah Perbatasan Birma 
Amerika Akan Selesaikannja Setjara Diam? 

PEMERINTAH TIONGKOK Kuomintang telah mengambil 
keputusan untuk segera mengeluarkan statement, jang akan mem 

pasukan2 djenderal Li Mi di Bur 
didapat 

Putusan ini telah diambil. sesu 
ini terdapat makin banjak berita2 

tentang pertempuran2 antara pasukan2 Burma dan pasukan2 Kuo 
mintang di Burma. Menurut perkiraan pasukan2 Li Mi 
atas 6000 orang dan kini mengadakan kegiatan2 didaerah perbata 
san Burma - propinsi Yunnan (RRT). Djenderal Li Mi, ig dalam 
tahun ji. sampai. kembali di Taipeh sedjak 
kan Taipeh untuk menudju kembali ke daerah pertempuran. Me, 
nurut kabar2 maka dienderal Li Mi baru2 ini menderita sakit. 

terdiri 

itu tidak meninggal 

  

Kegiatan2 lagi dari pasu- 
« kan2 Kuomintang di Bur- 

ma. 

Sementara itu di Rangoon pa- 
da hari Kemis diterima. laporan? 
tentang terdjadinja lagi kegiatan? 
pasukan2 Kuomintang di Burma. 
Anggota2 dari bekas tentara ke- 
26 Tiongkok Kuomintang telah 
merembes ke-lembah sungai Te 
nasserim dan mendirikan perkema 
ban2 didaerah. berbukit ' dekat 
desa Karokpi, kira2-70 mil Teng 
gara Moulmein. . : 

Di Kasat sebuah kota, jang 
terletak 25 mil dari Karokpi ka-, 
um pemberontak Karen dan 
Mom telah menjetudjui - untuk 
dilatih oleh orang2: Tionghwa. 
Menurut sebuah laporan lagi ma 
ka sedjumlah ketjil serdadu2 Kuo 
mintang bersama dgan. kaum pem 
erontak Karen telah mengada- 

kan serangan terhadap sebuah: 
desa, jang terletak 20 mil - dari 
Moulmein. . 

A. S. berusaha menjelesai 
kan setjara diam2. 

Selandinsnja UP mewartakan bah- 
wa pada hari Kemis didapat kabar 

di Taipeh bahwa A.S. setjarasdi- 
menjelesaikar 

pertikaian amwara Burma dan Tiong- 

kok Kuomimang sebelum  pertikai- 

an ini sampai di PBB: Dikatakan 
bahwa - duta hesar A.S. di Taipeh 
Kar! Rankin kini ' membitjarakan 

soal tsb. dengan menteri luar nege 

telah “melintasi perbatasan: dan me: 
masuki Burma dan telah: menga: 

dengan pasu- 
kan2 Burma. j 

Usul konp. penjelesaian. 
UP seterusnja mewartakan bhw 

kini se 

wakil2 . Burma dan 

mintang, jg ada dalam wilajah Bw 
ma. sepandjang perbatasan  Burma- 
Muang Thai. Berita ini telah di di 
pat dari sumber, jg dapat dipertja- 
ja di Bangkok. Menurut sumber? 
jg dekat” dengan kabinet.  Phibun 
Songgram, maka pemerintah Muang 
Thai tjondong untuk — mengadakan 
konperensi tsb. mengingat tuduhan2, 
ig telah dikemukakan di, Rangoon, 
bahwa Muang That digimikan seba 
gai pangkalan bagi pengiriman per- 
lergkapan, baik seridfata'. maupun 
bahan: makanan, | bagi serdadu2 
Kuomintang. Tetapi “untuk mentje- 
gah. timbulnja komplikasi? lebih 
landjut kabinet Phibun kini mempe 
ladjari dulu: dengan “sungguh2 usul 
tadi. Tuduhan2 Burma tsb. telah di 
sahgkal oleh. perdana". menteri 
'Muang Thai Phibun Songgram. dim 
suatu konperensi pers, baru2 ini. Se 
mentara itu pembesar2' Muang Thai 

  

  

kolom 8). 

ka berdasarkan hukum: jang beriaki 
di Mesir Narriman dapat memper- 
alehnja dalam pengadilan Sjariah di 
Mesir. Ada 4 alasan2 jang dapat di 
pergunakan “untuk memperoleh surat 
jerai di. Mesir” dari seorang suami: 

a, djika suami itu lama ta 
kedua, djika suami “sal 

(Sambungan 

   

   

      

1 
K 
1: 

    
   

    

ijiban?nia sebagai suami: ketiga, 
ka suami itu ' mengadakan hub 
ngan -jang.tak sjah dengan lain w 

ta ke-empat, djika suami me 
kukan isteri itu dengan tidak bai 

     

     

  

    

Ikan, bahwa para ahli hukum Is 
: Idi Rome berpendapat, djika Farouk 

tidak mau mentjerai Narriman.. ma 

uMentua 
Farouk Gigit Djari- 

Narriman Djadi 

Tjerai 
BEKAS RADJA Farouk dari 

Mesir hari Kemis malam praktis 
mengaku', bahwa dia dan istrinja 
bekas permaisuri Narriman jang 
berusia 19 tahun ita akan bertje 
rai (berpisah randjang), ketika 
istrinja itu hari Kemis beserta 
ibunja bertolak dengan pesawat 
terbang ke Swis. Dalam kata2 
pahit bekas radja jang berusia 
33 tahun itu menjalahkan per- 
tjeraian itu kepada  mertuanja, 
njonja Sadek. Farouk menerang 
kan, bahwa ia tidak setudju akan 
pertjeraian itu, tetapi hanja me 
ngidjinkan, bahwa ,,isterinja me 
ninggalkan Italia.” Keterangan be 
kas radja Farouk diumumkan oleh 
pengatjaranja, seorang Italia Car 
lo d'Amelio. Diterangkan, bahwa 
putusan Narriman Sadek untuk 
meninggalkan suaminja adalah 
karena dihasut oleh ibunja, jang 
diduga mempunjai hubungan de 
ngan anasir2 politik Mesir”. Ke 
putusan itu adalah sebagian dari 
hasil propaganda musuh ,.keluar 
ga radja Mesir”, demikian pengu 
muman itu. 

Pengatjara d' Amelio  menerang- 

kan, bahwa radja Mesir Fuad II ig 
berusia 14 bulan itu akan tetap 
tinggal di Roma pada ajahnja, Apa 
bila 'ibunja untuk sementara waktu 
ingin pergi, maka dengan -. sendiri- 
nja anak itu tinggal pada ajahnja. 
Ini adalah berdasarkan  undang2 
agama Islam. . Dengan  sendirinja 
akan lain halnja apabila ada pertje 
raian jg sesungguhnja, tetapi hal itu 

tidaklah benar. 
Pengatjara - itu membantah beri- 

ta2 bahwa bekas radja Farouk ber- 
maksud dalam waktu singkat me- 
ninggalkan Roma. 

Berangkatnja bekas ratu Narriman 
dari Mesir dan ibunja njonja Sadek 
ke Zurich serta komunike jang dike 
luarkan oleh djurubitjara Farouk me 
nimbulkan kepertjajaan terhadap be 
rita? jang disiarkan di Roma, bahwa 
kedatangan. njonja Sadek di Roma 
jalah dengan pengharapan dari peme 
rintah Mesir supaja mengatur kem- 
balinja radja Fuad jang masih ketjil 
dan ibunja, Narriman, ke Mesir. 

Sementara itu dari Kairo diwarta- 
kan, bahwa beberapa menit sebelum 
Narriman bertolak ke Zurich dan 
meninggalkan Farouk, ia telah me- 

nilpon neneknja, njonja Kamil, dan 
dengan suara menangis dan terpu- 
tus2 Narriman memberitahukan bah 
wa ia hendak bertolak ke Swiss. 
Seorang djurubitjara ketuarga Nar 

riman di Kairo mengatakan, bahwa 
perginja. Narriman dan njonja. Sadek 

      

bahkannja, bahwa i 
banjak menderita dengan 
dan tampaknja Farouk tak 
memberikan 'surat tjerai dan 

'memberikan saran kepada ! 

  

    

    
         

     tuk ,,memiki anja”. 
Sementara itu dari Roma diwarta 

m 

  

(Disambung kolom 7 sebelah) 

  

AW an 

aa 

Gelap 
Meliputi Usaha2 Importir Eropa — 

Groep Benteng - 

Sa patan 
Dapat Kesem- 
Baik 

(Oleh: Wartawan Ekonomi Kita) 

PERATURAN PEMERINTAH pada waktu belakangan ini 
mengenai barang2 import merupakan suatu pukulan hebat 
kalangan 

bagi 
importir pada umumnja, terutama kalangan importir 

Eropa jang biasanja, mendatangkan barang dagangannja dari luar 
negeri. Barang2 istimewa jan tadinja mereka datangkan dan 
mendapat pasar baik, kini tlh didjatuhkan kepada Benteng Groen, 
hingga mereka tidak dapat kesempatan utk. mendatangkan barang? 
jang bisa menghasilkan untung baik. Hal ini tidak mendjadikan 
sebab untuk memandangnja soal ini setjara pessimisstis. bilamana 
peraturan ini akibatnja djuga tidak mempersulit import barang2 
lainnja, demikian a.l. didapat ket 
jang berdekatan di Semarang dan mengerti akan 

erangan dari kalangan importir 
seluk beluk 

soal pemasukkan barang2 dagangan. 

Rentjana . Pemerintah asi 
bemasukan “barang dalam : 
1953 telah,.terasa betui2 jani a.l. 
mengurangi devisen sebanjak "mung 
kin. Kalau andai kata dalam tahun 
1952 suatu importir . dapat meng- 
mport barang2 seharga. Lk. 1 djuta 
“upiah, kini. pemasukan barang ini 
hanja dibatasi mendjadi R» 100. 
90 -—. Dengan tindakan ini, maka 
kaum “importir. rupa2nja tidak da- 
bat memungut “hasil sebagaimana 
Jiharapkan dan achirnja denga 
pelahan2 mereka: terpaksa “harus 
gulung tikar. Sementara ini harga 
bendjualan pun ditetapkan dengan 
keuntungan jang tertentu,  bingga 
tak mungkin. untuk menutup keru- 
Sian-kerngian” jang. dipandangnja 
Hari -katia mata perdagangan seka- 
rang ini. Selain dari pada itu, psr- 

menge      

  

  

  

sediaan barang dagangan mereka 
kini tidak boleh didjual “ dengan 
harga baru,  tegasnja' andai “kata 
dulu suatu barang didjualnja J2ng- 
an"harga Rp. 1, dan menurut per 
aturan import baru kimi Rp. 2.—, 
maka sisa barang dulu tidak. boleh 
didjualnja dengan Rp: 2— atau 
lebih. Kalau barang persediaan. jg. 
ada didalam gudang: tidak. didiual 
inja, " mereka “dianggap melanggar 
peraturan menimbun: barang. Lain 
akibat jang terasa adalah hukuman 
hukuman berat jg. pernah dialami 
oleh pelbagai importir, seperti me- 

    menolak untuk memberi komentar   Inggris dan Mesir. 

dengan  bertambahnja produksi 
bahan makanan. Rata2  bagian2 
ini dari dunia menghasilkan lebih 
ketjil bahan makanan dari zaman 
sebelum perang. Hanja kira2 se 
pertiga dari penduduk dunia mem 
punjai tjukup bahan makanan da 
lam djenis2 jang tjotjok dan me 
nurut ukuran jang dibutuhkan 
oleh" kesehatan. 
Murray selandjutnja menguraikan 

akan perlunja membentuk persedia 
an bahan makanan setjara interna- 

terhadap berita tentang ' konperensi 
ini. 

sional, mengingat 
nan bahaja kelaparan. Dalam hubu 
ngan Ini diterangkannja bahwa dim 
tahun “1952 Jugoslavia  kehilang: 

4090 dari seluruh panen 
kering dan hudjan 
jataja sebagian” terbesar 
bahaja kelaparan. 

Di India, demikian 
seterusnja, dalam tahun 1947 
meninggal dunia Ik. 3 diuta. pere 

  

   
   

    

diterangkan 

  

   

  

duk akibat kelaparan. Di India dan 
Pakistan hudjan2 musim jg dipertu 

akan kemungki- 

| bat2nta akan sangat. me 

langgar kalkulasi dsb.-rja pula, Ke- 
adaan2 itu merupakan ' satu .him- 
pitan”, 'hingga .kini beberapa im- 

Hanja Sepertiga Penduduk Dunia Tjukup Makannja 
kan untuk banen tidak. turun sela- 
ma dua tahun. Kalau keadaan tidak 

berobah dalam tahun ini maka ai 
ngeh 

  

  

kan, 
Selandjutnia 

ing 
kare 

Murray 

an akan kerugian? jg « 
ia bandjir baru2 ini di, Neder 

land, Belgia dan Ing Tjentoh 
ini dikemukakan ray untu 
memperkuat “alasan 
mengusulkan 

  

       
   

        

sabang 
2 
pers 

apa 
dibentukaja 

an bahan makanan internasional, 

sia 

portir hanja menunggu  didjualnja 
habis persediaannja' barang dan ke- 
mudian hendak gulung tikar. Di Se- 
marang mulai tahun 1953. sudah 
ada 2 importir jg, menutup usaha- 
nja. 

1 : Benteng Groep. 
Selandjutaja kalangan tersebut 

mengemukakan ada barang dagang 
an jg. “dulu boleh didatangkan “oleh 
importir2 Eropa, tetapi sekarang 
ini telah diberikan ' metntu kepada 
Benteng Groep atau sebagian be 
sarnja, seperti mangkok, piring, te- 
pung dsb.-nja lagi jang djumlahnj ja 
berpuluh matjam. Dalam pada itu 
dikatakan masih mendjadi suatu 
pertanjaan,. “apakah golongan jang 
dapat kesempatan baik ini dapat 
mempergunakan kesempatan ini “se 
bagaimana mestinja. Pada umum- 
nja ' dikatakan, bahwa Benteng 
Ciroep belum mempunijai uang tju- 
kup untuk dapat . melajani peratu- 
ran2 jg. telah -ditetapkan oleh 'ma- 
sing-masing fihak, disamping per- 
aturan jang diadakan oleh Peme- 
rintah. Pula kebafijakan dari golo- 
ugan ini belum tjukup banjak ber- 
pengalaman dalam menutup trans- 
aksi-transaksi barang dagangan ja, 
seringkali menghadapi. matjam2 tc- 
kanan, politiek dagang mana sering 
rapat hubungannja dengan suasana 
politiek internasional. “Tidak dja- 
rang siasat politick dagang interna- 
sonal ini malah mengadu domba- 
kan antara Pemerintah dan Benteng 
Groen sendiri, hingga lain fihak ig. 
mendapat untung, Sekalipun tinda- 
kan Pemerintah - belum dianggap 
10096 . membantu golongan ini, tes 
tapi kalangan importir Erepa telah 
menjatakan tegas adanja sikap teb 
jang dianggapnja lambat laun akan 
menjingkirkan kalangan? iraportir 
tertentu untuk dapat menghi luptan 
ekonomie rasi 

  

   

Achirnja 
ngatakan, 

kai 
ra 

dengan dasar?        
  

   

   

    

ka senditinia importir) 

utama akan terpaksa gulung t 
dan kini me sudah mulai bers 
usaha untuk menanam kapitalnja 
lilain negara jang dianggapaia da- 
yat “menghasilkan sedikit de 1 

tidak“ usah “me adapi pelbagai   soal kesulitan dan tekanan. 
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Kluarga gumbira, " Arak kuat Ibu Tsel 

UNTUK LELAKI: 

      
   

       

         

     

    
   

    

UNTUK PREMPUAN: 

a 

PENDJUALAN SELURUH INI)ONESIA : Bisa dapat     

    

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

ANGGUR LAKI Tjap GELAS dapat menjembuhkan segala penjakit2 
kaki tangan lemah dan dingin, badan 
Djika minum ANGGUR ini tjap ,G 
ANGGUR PREMPUAN Tjap ,GEL , sing dan berkunang, peranakan dingin, 
Bilamana minum ANGGUR ini tjap ,,GELAS MAS” bisa mer 

UNTUK HAMIL: RH Mega NP aa putjat, sering2 "kaget, kurang tidur, kaki 

UNTUK BERANAK: — PERHATIKAN: (Prempuan hamil dilarang PN tn . fjat, badan lemah, kurang tidur tak napsu 

Bilamana minum ANGGUR BRANAK Tjap 
Harga sebofol Besar Rp. 12.50. Harga sebotol Ketjil Rp. 7.50. 

“ 

: 

Koleso:     RP Ya RA MA 3 

   

    
        

  

2 

MAS" dapat menjembuhkan: datang bu 
Pena 

   

: “3 

$ 

bengka kelihat 

  

ai 

   
beli di Toko2 Obat d 

3 

an Warung-warung dan di Pasar Djohar. 

  

NN ab angan ada gaa 

£ 1 Nat Kei 

n 'urat-uratnja, badan linu dan pegal, 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

        

    

' 

minum Anggur Beranak) Ini anggur dapat menjembuhkan penjakit2 dan hingga membikin KUAT kembali. 
| 1 makan, kaki tangan dingin badan kurus, linu dan pegat, masuk angin, panas dingin, perut lantaran branak muda dan sebagainja lagi. yan pan 

PUSAT PENDJUALAN: Toko Obat ENG TAY HOO Gg. WARUNG No. 1 dan PEKODJAN No. 101, Telf. 1881 Semarang. 
4 dan sedia segala obat2-an patent dari Europa dan Tionghoa, dengan harga melawan !     

    
  

  

Twice Weekly Service 

@ 

No.1 Tjap «GELAS MAS” 
MAS telah dibikin dengan KOLESOM No.1 ISTIMEWA dan ditjampur lain2-nja obat-obatan istimewa untuk bikin kuat orang2 lelaki. 

badan lemah, tidak napsu makan, kurang tidur badan kurus dan bisa mengembalikan urat2, tambah darah dan “dan linu kepala pusing betkunangen dan dalam impian mengeluarkan ir manik dan Jain-Iinnja, 
ho 1 bisa mendjadikan selalu tinggal MUDA. 
Lea STAN SAE : " 

bulan tidak tjotjok, perut sakit, tak bisa hamil, kurang darah, muka. putjet, mengeluarkan darah putih, pinggang pegal dan sering2 sakit kepala pu- uduk perut, tak napsu makan, kurang tidur badan kurus sering tjape, kaki tangan dingin dan gringgingen, badan linu (Rheumatic) dan lemah. 1 

bikin potongan badan (Body) baik dan selalu tetap MUDA dan TJANTIK. 
ANGGUR HAMIL Tjap »GSELAS: MAS” dapat menjembuhkan: Hamil dalam kandungan 2 sampai 3 bulan Sering2 tumpah2, tak napsu makan, kepala sering2 pusing, berkunang, 

Y ihatar tempat anak kurang kuat, sering mengeluarkan darah dan sebagainja. 

Prempuan hamil harus minum ANGGUR HAMIL Tiap ,GELAS MAS” dapat membikin anak dalam kandungan KUAT dan SEHAT dan ibunja walafiat. 

4 5 OP : 5 5 
»GELAS MAS” dapat menambah darah dan meng kembalikan badan seperti biasa, KUAT dan SEHAT, dan TUA MENDJADI MUDA kembali. 

air manik, kurang tenaga tak bisa ,,dekat” pada wanita, 

Sesudah branak perut sakit, banjak mengeluarkan darah, mendjadikan muka pu 
aos sering ingin minum, kepala pusing berkunang dan kurang air tetek, tubuh kurang kuat, sakit... 

Toko Obat ENG THIAN H 

Mendjadikan Kuat, Sehat dan 

Tjahaja Selalu Tetap MUDA !!! 

Ini ANGGUR Tjap GELAS MAS kekuatan teristimewa, bisa 

pinggang pegal sakit, 

  

badan lemah, kaki tangan dingin kurang darah, muka 

“ 

  

KETANDAN 37 
Solo.   

  

     

  

GARUDA INDONESIAN AIR WA YO kmsounce the opening Ge Pa | 

Djakarta — Singapore — Bangkok v.v. 
on 12th. March. 1953 

Departure from Djakarta. each Tuesday and Thursday - Departure from Bangkok each Wednesday and Friday 1 
For further information please apply to: 

1 INDONESIA : Head Office: 15 Djalan Nusantara — Djakarta, and the 
: Local Representatieves and Booking Agents of Garuda 

Indonesian Airways all over Indonesia 

BANGKOK : Thai Airways Company LTD. 

  

Airways House, 6 Larn Luang Road. 

  

          
      
    

  

  

  

    

GO GIEN HOO Internist 
“R.S. St. Elizabeth. 

. .. SA Tidak en Tao Maret 23 

: PERHATIAN. 
INDONESIA - JAPAN aan 2 oba LN Tuan/N jonja Boktikantak lebih dahulu. - 5 ita ta'usah pudji diri sendiri akan tetapi bersedia untuk kasi bukti LOADREADY SEMARANG JANC NJATA : Kita tanggung obati segala rupa penjakit dengan Vibeke Maersk 23rd March perdjandjian sampe sembuh baik ZONDER OP TE, Herta Maersk 2ist April Silahkanlah datang untuk periksa kepada patient2-jang baru dapat Mathilde Maersk Tth May un pan WASIR (Aambeien.) 

“ibe Ah 1. Soekahar-Kartohardjo: Gg. Krakatau IV no. 8 Sem g. . Maersk k 29th May 2. Hardjo Kantar. Sinder Kirin Inspectie 5D. K. n. Sing , &. Tuan Suadi Perusahan Kaju Djati. Butu 86 Semarang. 

(JAPAN - INDONESIA M.S. RAHAT. Ii DUE SEMARANG TABIB : 
Vibeke Maersk 23rd March - Seteran 109 — Semarang 

Herta Hana 21Ist April 
Mathilde Maersk 7th “May | : : Vibeke Maersk”—” 29th May PTJEPATIS 

0 Das-Phot INDONESIA - INDIA - PERSIAN  GULE AFDRUK ciu OLO 
LOAD:E5ADY SEMARANG F TAN TAT HINS — Duwet 21: 2 “api 

Cornelius Maersk — 2ist April : - Transbi Colombointo MAERSK vessel em Ba aan Be | AWET MUDA DAN TETAP GAGAH PERKASA 
INDONESIA-U.S. ATLANTIC COAST Naa . LOADPEADY SEMARANG Arak Hai Kau Pitn tjap ,B0E AJA" | : £ jang sudah terkenal untuk Tuan dapat mengekalkan ketjintaan 

20th March swami-istri, serta sama? puasnja. : 
21st April Pusat pendjual : : Ts, KONG DJIN TONG | 

At tiberty to proceed via other ports to load/ Naa 2 Tt Bh Semar Tag | discharge cargo. Dates and rotation subject : : 
3 to change without notice. Ba 

: Nae I(PASANGLAH '|| TUAN MAU BELEGGING UANG 2 

HET SEMARANG VEEM N.V. ' ADPERTENSI dalami». Beli. IL. Masi Tiki 
Purwodinatan Barat 111/2 ga : M. d l si Ta Naa 7 Tega Rp. 4.250.- 
Tel. Sm..1790, 651, 1443, 1938: 22 uara erae Lagi 2 of 3 bulan Tuan djual 2ehands dgn harga palin SEMARANG sn Dus Tuan masi untung pakai dan untung uang. “N 

BARU TRIMA: JUNITYPE dari 11", 18" '19", 20”, 
PHILIPS versterkers model paling baru 20 watt. 

2 micropho Mat 5» (Geer gevoeligst) 2 
» vloerstatieven 7 : » 3. kuat. 

2 Tuidsprekers » HE AN ”. 12” — PSI watt: 5 

8” — 10 watt: 8” — 8 watt: 8” — 5 watt: 4” — 5 watt, harga 
menurut factuur Importeur. 
G. E. C. radio-onderdelen segala matjem. Philips radio-onderde- 
len. BATTERY — RADIO — EVEREADY A Rp. 140— E.Z. 

. Lampu radio Bin battery DK49 — DF9I — DL41 — DAF9I 
harga E.Z. Philips T.L. neon jampen E.Z. Untuk djuwal lagi, 
korting- bagus ! “. 

RADIO SAMPURNA Gg. Pinggir 140 — Telf. 892. 
Semarang. Buka dj. 8—1 siang 

Minggu tutup. 

M.S. RAHAT 
Tabib 

' Seteran 109 — Semarang. 

Specialist untuk WASIR (Am- 
beien). ASTHMA, KEPUTIHAN 
dan lain-lain Penjakit. Obati WA- 
SIR dengan garantie sembuh di- 
dalam 12 hari sampe runtuk 
akar2nja. : 

ZONDER OPERATIE 
Djam bitjara: pagi 9—12 

Sore 5—7 

  

  

TOKO 

   

  

  
  

SPAAR- & DEPOSITO BANK N. V. 
NILAI — INTI — SARI — PENJIMPAN | 

Kantor Pusat: Taman Tjibeuning Selatan No. 25 Tilp. U. 169 — BANDUNG. 

Menerangkan bahwa Tuan A.M. SALEH tidak bekerdja lagi 
Yoni, segala perbuatan dari Tuan tersebut ada luar pada kantor 

tanggungan kami. 

      
  

  

DIREKSI. 
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"Dil. Bawean no. 22 

    

  NG 

  

  

Rogers- Roy 4 1 | —— 

    

   

    

   
      

  

   

    

    

Ea aa 7 
2 WHATAL JII YouNe GoT 
MIND FI see At S0ME EXPLAININ'N MISS KEENE... 
WHAT YOU FoLND Ps TO CO, M55/ I po You KMP 
IN THAT HOLLOW |OWN THIS HOTEL NU ta 
BEPPOST, MI55 AN WHATS IN IT// ABOUT   Sem KEENEZ KARP GANG? 

  

     
Engkau hendaknja menerang- 

kan sesuatu, nona. Saja jang memis 

liki hotel ini, serta apa jang ada di- 

dalamnja. 

-—— Nanti dulu, Willie. Nona Kec: 

Apakah nona sedikit2 

mengarti tentang gerombolan Karp? 

Roy denga — 
di-ikuti oleh Willie terus masuk 
dikamar Nona Keene, dimana 'ia 
sedang mengambil barang sesua- 
tu, dan dari terkedjutnja  knop 
tempat tidur terlepas dari  tc- ne 
ngannja. 5 

— Tijoba, bolehkah saja meti- 
hat apa jang telah kau ketemu- 
kan dilobang kaki tempat tidur. 
itu, nona Keene? I 

snow... 

Ps omEonEs LoorING For THE          
        
    

    

  

     

L PONIT KNOW ANYTHING $ 
ABOUT MURPER,BUT WHAT 8 
T FOUND-IN- THIS:ROOM:1S 
NONE OF YOUR AFFAIR/ 

  

   
     ARP LOOT IN THIS HOTEL | 

KA 15 MILLING TO COMMIT 
3 A MURDER TO FIND ITL     

  

    
    

         

     

    

    

-— Saja tak “tahu barang sedikit- 
pun tentang pembunuhan, tetapi apa 
jang telah saja ketemukan dikamar 
ini, sama sekali bukan urusanmu. 

(Sementara , itu nona Keene mes 
nodongkan pistoolnja kepada Ro-| 
gers, sehingga memaksa ia mundur 
teratur. Dan siapakah jang berdiri 
mengintip dilain pintu?) 

— Seseorang sedang mentjar 
barang  rampokan ' gerombolan 
Karp dihotel ini dan ia sedia me 

lakukan - pembunuhan terhadap 
siapa sadja jang berani mengha: 
lang-halanginja. 
— Diamlah, Tuan Rogers. 

,»MALTA? 
MINJAK OBAT BAN LENG 

( : RR 

Dapat diminum “untuk menjembuh- 

sakit 

Kita masih kasi kutika buat Tuan beli MASIN2 ,ROYAL", "REMINGTON", ,OLYMPIA" dan 
Sebegitu“lama persediaan masih ada. 
BODJONG 
SEMARA 

dan 2a 

  

4 TEA 

kan: batuk baru atau lama, 
tenggorokan, sakit perut dll. 
Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit 
binatang berbisa, kena api, dapat le- 

Apabila merasa lelah atau salah 
urat, dari sport atau djatuh dapatlah 
Ban Leng digosokkan (dipidjet) dan 
diminum, semua itu pefjakit lekas 
sembuh Karna: Ban Leng telah da- 
pat banjak sekali surat pudjian dari 
Tuan2 jg. terkenal: jg. sudah disem- 
buhkan oleh Ban Leng ini, dari ma- 

Kalau Tuan suka tjam2 penjakit. 
batja surat2 pudjian tsb, kami bisa kirim sama Tuan. 
Ban Leng dapat dibelih pada semua 
toko2 Obat DIL: kalau tiada: boleh kirim Rp. 6,50 Kami nanti kirim 1 botol sama Tuan dengan tertjatat.| Dikeluarkan oleh Rumah Obat TJEH SHE TONG. " 

St 

Tilpon 2207 S Surabaja. 

naa 

  

sSPEMBANGUNAN” 

Kotak Pos 235 — Ban- 
dung, menjelenggarakan | 
kursus 
sRADIO — MONTEUR" 
Keterangan dapat diminta, 

  

     

  
   

Tg. 12 

DANCE 
dalam 

»GOL 

»R OYA ke umpama dari 19" 

2 ea ten dadi “Rp. 8.400.- 
g murah 60 pet djadi Rp. 5.040.- 

    

kas hilang dengan ' digosok ckannja. | 

7 sk 

ilDjagalan 7.-9.- (17 th) Balai Perguruantertulis | 

  

dengan MIT z I-GAYNOR 20th. Century Fox. 

    32 3 NG 

     

NI MALAM D.M.B. 
REX 5—1—8— (17 th) 
(“Louis Hayward — Patricia Medina 

sLady in the Iron Mask" 
| Golor by NATURAL COLOR 
Matinee : Minggu Pagi di 10-55 

ORION 5.701 — (13th) 
' Esther Williams — Gene Kelly 

Frank Sinatra (Technicolor) 

»Take Me Out T6 
: The Ball Game” 
'Matinee : Minggu Pagi dj. 10. 

'Metropole 5-7-9.- (17 th) 
PADA MUN Gio Farrel 

AM Fugitive 
From AChain Gang” 

| Matinee : Minggu Pagi dj. 10.— 
  

MU CHING FUNG dalam 
v 273 »Yun Pu Fun li 

(Selama tidak terpisah) 
Film Tiongkok paling baru 

Senen malam 7.-9.- (13 th.) 

»Chi Lu Shi Chih” 
(Surga Dunia)   
  

sid 16 Maret 1953 

— SONG — MUSIC 
film TECHNICOLOR 

DEN GIRL” 
      BMA NANTIKANLAH ! 

THEATER Anthony , 
Phone : 245 Akan segera 
S0L9 data 

# The 

1 k 
VALENTINO" Dexter 
Mengajunkan Pedangnja 
m film Technicolor 

BBIGAND"     

   
    

        

  

  

———————-- . | Laman, 

5 CITY CGONCERN CINEMAS ——— 

LUX 5—10— Ini malam d. m.b: (u. 13 th) 
Frankie Lane — Billy Daniels — Charlotte Austin “ 1 

»Rainbow Round My Shoulder? 
Color by technicolor! dgn. Gadis jg. molek danflagu2 jg. tersuhur 

Tjerita di Hollywood. Impian seorang gadis js. di wudjutkan! 

  

    

     

  

EXTRA : Bintjana Alam (Stormramp) di Negeri Blanda (Bagian keIj 
Matinee Minggu pagi djam 10.— Minggu malam 2 | 

| pertundjukan mulai dj. 7.— dan 9.— Ne ra 

GRAND Ini malam d: m. b. (wu. 17 th) Pi 
HL. Farley Granger — Shelley Winters "3 : 

»BEHAVE YOURSELE” 
(DJAGALAH KELAKUANMU) 

Gelombang kedjahatan bertukar dengan gelombang 
ketawa! Kegirangan dan pembunuhan — Kegilaan 

dan Kesenangan ! 
Full of Hilarityand Thrills! 

Matinee Minggu pagi djam 10.— Minggu malam 2 
pebanajikan mulai dj. 7.— dan 9.— 
  

INDRA Ini malam dim.b: (u. 17 th) - 
4.45-6-45-8.45.- film Malaya paling baru dari SHAW BROS 
berbareng «dgn. ROKIAH—D. HARRIS SITI TG. PERAK 

ROYAL TKA - 
5.t5-7.15-0.15- zh A 1 IM P I A T U 1 

  

Tjerita bermanfaat serta bernilai tinggi — dengan lagu2 merdu serta 
merawankan hati diseling dengan penggeli hati | 

  

Matinee Minggu pagi dj. 10.- Minggu malam 2 
1 N D RA pert. dj. 71 dan 9 “ 5 

R OYA L tida ada Matinee—Minggu malam 3. pert.5.15.-7.15.-9.15. 

ROXxY Ini malam d.m.b. (untuk 13 th) 
Io —9, — Larry Buster Crabbe — Jean: Rogers. 

FLASH GORDON? Bie ke 
Penuh Sensatie ! — Heibat Gempar! 

Matinee Minggu pagi dj. 10.- 
Akan datang : GREGORY PECK — ANN BLYTH 

filmje. terbesar .,» The World In His Arms” 
2 - ni 

An ROE: 

| BARU TRIMA : ana 

Lonijeng Westminster Made in Germany Pi keLa 

jang sangat surup dan 'netjis untuk 
PERHIASAN TEMBOK 

Harga ditanggung murah. Persediaan terbatas | 
TOKO gggh MAS un 

  

    

   

  

FN 

Telp. 336 252   Perijetakan Yng. No. 84/17 A/ Ike   N 
SRANG GAN Ae 

ANA RA SEMARANG” | Bit en pn Ha 

   


