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Presiden sementara jang baru dari Venezuela, kolonel Perez Ji- 

menez (kiri) sedang disumpah “dalam suatu upatjara resmi di 

Caracas,” Kanan ialah dr. Ricardo Gonzales, ketua baru,/dari 
parlemen Venezuela. 

Membetulkan Ke: 
salahan Militer 
Pendapat MacArthur Tentang 

Denetralisasi Formosa 

    
  

BEKAS PANGLIMA tertin ggi pena Lgera di sara djen 
deral Douglas MacArthur, menjatakan a i Saptu kemarin 
dulu, bahwa rendam Kusahower untuk menghapuskan netralisasi 
F akan suatu penjimpangan jang aneh jang 
s.d sedja sah" jniliter”. Dikatakan, . bahwa 

keputusan jang dalam bulan Djuni 
1 1 netralisasi tersebut ternjata telah men- 

6 diambil oleh presiden Truman 
1950 untuk memerintahkan $ 
djadi faktor besar dalam ikut sertanja RRT dalam perang Korea. 
Dikatakannja pula, bahwa perintah Truman tersebut ternjata meru- 
pakan suatu kekeliruan jang fundamentil, jang telah mengatjau- 
kan seluruh keadaan di Timur Djauh. 

  

Menurut pendapat MacArthur, 
pembatasan atas kegiatan? pasu- 
kan? Chiang Kai Shek inilah jang 

i| merupakan djaminan umum bagi 
(RRT untuk mendapatkan kelelua- 

|saan dalam segala sepak-terdjang 

! 
- 4 

: ele: 

   Da 2 nja dalam  perdjuangan untuk 1000 Kali Kekuatan memperebutkan Asia diantara 
blok ,,komunis” dan blok ,.dunia 

   
   

Bom-Atom merdeka”. Dikatakannja,  bahwA Sapa 5 h dapat  dipastika 
     
   # dalam bulan Nopember jang |" 

dapat MacArthur, dengan netrali- 

  

    

   
baru, ah pulau disana k Sana II sasi -atas-Formosa: itu, maka pasu 
PPs. sekali dgn led si|kan2 RRT, jang seharusnja dike- »kotak pertjobaan”! 

rahkan' ntuk. mempertahankan 
pantai Tiongkok Tengah, lalu di- 

'tumpahkan di Korea. 

sadja jang di-isi dengan alat pele: 
dak baru. a 

nja bahwa alat peledak 
» 2 : Soal memperlengkapi pa- seribu kali lebih kuat dari pada, : 

bom2 atom jang telah menghan sukan2 Chiang. 

tjurkan an kaga . " 1 - Kalangan - militer - di London. pang... 

»Daja peledak dari bahan baru: 
ini,” demikian Duff, ,,sama dgn: 
20 djuta tdn alat peledak biasa 
seperti T.NsT.” f tidak mene 
rangkari bahwa jang ia maksud: 
adalah bom zat air, hanja dite- 
rangkannja bahwa kekuatan alat 
peledak baru itu dapat meledak: 
dengan tjara jang luar biasa, bila 
dibuat mendjadi bom2 besar. 

berpendapat, bahwa maksud Ei- 
senhower untuk menarik kembali 
tArmada ke-VII dari perairan 
'Formosa itu adalah salah satu 
hasii dari kundjungan Eisenhower 
kemedan-perang Korea baru2 ini.. 
Dalam hubungan ini kalangan | 
tersebut meramalkan, bahwa pe- 
merintah Amerika Serikat jang 
baru ini tentu akan menjediakan 
uang dalam djumlah jang besar 

| Apakah! 

.Ibahwa presiden Eisenhower 

Djangan Membom Pang- 

  

   
    
   ia. e : i wer 

Lena Una yangg 1 lau Taiwan #Laksamana Radford, js 
Pn terkenal sebagai seorang ahli dalam 

masalah? Pasifik/ diwaktu jg lalu is 
lah  menjerukan 

pang 

Tanggal jang ia sebut (1 No- 
pember) - tjotjok dengan tanggal 
ketika dilakukan pertjobaan2 di 
Pasifik dengan bom zat Ea 5 

  

Tragiek 
Korea 

Lk 100 000 Anak Piatu 
30 Pet Penduduk Korsa 
Selatan Menderita TBC 

DUTA-BESAR Korea Selatan 
di Amerika Serikat You Chan: 
Yang hari Kemis menjatakan di 
New. York, bahwa 3076 dari rak 
jat Korea Selatan menderita pe 
njakit paru2 dan bahwa akibat 

'Irakjat jang hidup dibawah ke- 

untuk melatih dan memperleng- 
kapi pasukan2 Chiang Kai Shek. 
Pun seorang diplomat Tiongkok 
Kuomintang di PBB berpendapat 
bahwa masalah militer jang ter- 
penting mengenai Formosa  ada- 
lah masalah perlengkapan. Dika- 
takan, bahwa sedikit-dikitnja pa 
sukan2 Chiang Kai Shek akan 
membutuhkan waktu setahun utk. 
mempersiapkan suatu serangan 
setjara - besar-besaran terhadap: 
Tiongkok Darat. 

Menurut pendapat diplomat itu, 
serangan2 itu terutama ditudju- 

kan untuk menggojangkan moral 

kuasaan kaum komunis. Seorang 

diplomat Barat di PBB berpenda- 

pat, bahwa denetralisasi Formosa 

militer asal sadja tindakan itu 
diikuti derigan bantuan perleng- 

kapan2 bagi pasukan2 Chiang 

tidak akan membawa kesulitan2 

agresi di Korea Selatan, 100.000 
m-pi | Kai Shek. 

laga NONA pera sana 'Iapun berpendapat, bahwa ma- 

Yang selandjutnja minta supaja 
Ka polkan SE006 helai selimut 

salah militer jang terpenting bagi 

perlengkapi pasukan2 Chiang Kai 
Formosa adalah masalah mem- 

untuk dipakai oleh anak2 jatim 3 Bi 5 -UP). 

piatu itu, jang kini sangat men | Sek. (Antara UP 
derita karena kedinginan. Akibat | 
peperangan diseluruh Korea Sela 
tan 55 kota dan 120.000 dusun| ......» DAR Ani 
telah hantjur luluh. : | : 1 Lara Ka Era 

jumlah mereka jang kenal |... : 1 pi gr an ak | Dada Semea bih banjak sedjak perang petjah t Naa beri komeiiak 
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TAHUN KE VII No. 286. 

CAT LO Tg La, 

  

  

Edisi 
DENGAN BERITA 

  

  

     

Pendapat2 jg Bei   
BERHUBUNG dengan kabar? 

er 
“maksud menarik mundur armada 

"|ke-7 Amerika jang hingga seka 
rang ,,menetralisir” Taiwan, kala 

ta liter . ika pada hari 
Sang, Manan Mean D diri Siap untuk melakukan  penjerbuan 

terhadap daratan 
kan2 Tiongkok Nasionalis pada wak | 
tu itu rupanja tidak mampu untuk | 
melindungi pulau Taiwan 

Sabtu menanjakan kepada 
sendiri apakah  djenderalissimo 
Chiang Kai Shek sungguh2 mem 
punjai kemampuan untuk mela 
kukan penjerbuan terhadap dara 

Dikatakan, bahwa mengenai 
soal ini memang telah timbul ba 

nannja ke. Timur Djauh dengan 
membawa laporan? jang menjata 
kan tentang keadaan siap pasu- 
kan2 Tiongkok Nasionalis di Tai 
wan. Laporan? jang menggembi 
takan pihak Amerika ini dengan 
segera dibantah oleh ketua gabu 
ngan kepala2 staf Amerika, djen 
Jderal Omar Bradley, jang dalam 
keterangannja kepada panitya Se 
aat menjatakan bahwa Tiongkok 
Nasionalis sebenarnja hanja mem 
punjai 400.000 orang yegagu ig. 
telah mendapat latihan2 penuh, | 
dan bukannja 600.000 orang seba 
zai dilaporkan semula. Menuput 
diendeka Bradley paSukan2 TiCAB 
sok Nasionalis tidak hanja keku 
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Truman 
Peringatkan 

kalan2 Di, Mansjuria. : 
2 2 

  

    

tjuali ap . Amerika Serikat su 
dah bersiap-sedia mengerahkan 
lima djuta pasukan2 dalam pepe 
rangan di Timur Djauh. # 

Truman mengakui bahwa ia bu 
kan seorang ahli militer, akan te 
tapi menjatakan, bahwa pembo- 
man2 di Mansjuria bukan suatu 
tjara untuk mengachiri perang Ke 
rea, karena pertikaian ini ,,dgn 
djalan demikian hanja bertambah 
luas.” : 

Keterangan tsb. diberikan olek 
Truman kepada para wartawan J: 
meminta komentarnja atas sebwal 
pidato dari djenderak George Kes 
ney, dalam mana diandjurkan sup 

ja dilakukan pemboman?  terhaday 
pusat2 perlengkapan perang fihal 
Utara jg terdapat sebelah Utara da- 
ri sungai Yalu di Korea. 

Djuga kali ini bekas presiden Trs 
man menjangkal, bahwa ia perna! 
mengatakan bahwa Rusia sudah me 

"miliki bom2 atom. 

. Djangan 
gungsi 

Andjuran Kanselier 

Djerman Barat 

KANSELIER Djerman Barat, 
Konrad Adenauer, dalam suatu 
pidato radio jang  diutjapkannja 
hari Djum'at menjatakan, bahwa 
»Gjasa terbesar jang dapat dibuk 
tikan kepada dunia Barat oleh se 
seorang Djerman didaerah pendu 
dukan Sovjet Rusia ialah tinggal 
tetap dimana ia sekarang ber- 
diam”, 

»Djika ratusan ribu orang Djer 
man melarikan diri maka ratusan 
ribu orang lain akan menduduki 
tempat mereka. Dan mereka ir 
akan terdiri dari orang2 Rusia 
atau Asia. d 

ini 

Setiap orang Djerman jg tinggal 
sebaliknja akan membela masing2 
'tempatnja di Djerman untuk kepen- 
tingan tjita2 dunia Barat”, demiki- 
an Adenauer.     dalam tahun 1950 dan bila kita | era Gian alam konperensi pers, 

tidak mengambil tindakan2 tie gi ai aa tetap djadi du: 
pat, maka hal jang sedemikian |» pesar-di India dan bila ia akan di 
sama sadja artinja dengan bunuh ganti, siapa penggantinja 
diri”, demikian  dutabesar Yang |” 
jang achirnja menegaskan bahwa. 
sumbangan2 setjara sukarela “dari 
rakjat Amerika itu akan ,,mem- 
pererat tali persaudaraan turun- 
temurun dengan rakjat Korea. 

  
komentar tentang kabar, 

  

LAGI 4 ANGGOTA DELEGA- 
SI ECAFE DARI BIRMA. 

Empat anggota delegasi Ecafe dari | 
Birma jang dikepalai U Kyaw Myint, 

  
kabi: i ditun 1 ' i jum'at mengumumkan te- anggota kabinet Birma, ditunggu Ke Ika hari Djum'a : 5 

datangannja di Djakarta tg. 3 Pebru rang-terangan di Manan 
afi jad. Mereka “menudju ke Bare Rusia sampai sekian Lg 2 ea 
dung untuk menghadiri konperensi |ledakkan tiga bom atom dan bd ak $ jangsikan, bah : n diwartal tidak perlu orang menjangsikan, ! Ecafe disana. Demikian diwartakan Ta Na disamping itu sudah mem (atau tidak, 

siagi kedutaan Birma disini, 

, 

  

| apat pula: memberi 1 rang 
ena man tak Taput Y bahwa pem sur Amerika akan menarik  dirinja 

bantu menteri luar negeri urusan Ti ydari Eropa. 

mur Djauh, John Alison, akn 

tempatkan .di Tokio, mengganti an 

(U.P.-Aneta) | Robert Murphy sebagai duta besar. 

Russia Memang Sudah Punja Peediaan Bom-Atom 
inya «Rusia telah membuat se 'serta pula 
dju alat2 modern dan dengan sarkan ilmu 
dinja 'alat tersebut teknis tidak nis” 
lahitu sulit utk membuat bom? lagi, 

PANITYA TENAGA atom Ameri punjai persediaan sendjata? atem. 

Kanselir  Adenauer selandjutnja 
'menjatakannja, bahwa politik Ame- 
'Tika di Eropa akan dilandjutkan de- 
Ingan sjarat, bahwa Eropa bersedia 
'membela diri sendiri. ,.Djika seba- 
iliknja terdjadi maka berangsur-ang- 

Mengenai ini “pidato 
menteri luar negeri Amerika, John 
Foster Dulles, tidak ' meninggalkan 
keragu-raguan pada kita.” (AFP). 

asukan' Chi- : 

ang Sunggah Mampu || 

Adakan Serbuan Ke || 

“Jangan Mililer Awerika Ma | 

rangan pesawat2 pemburu 

tiap penjerbuan — sekalipun sedikit tan Tiongkok. Demikian tulis ' '' : : "3 2. 
wartawan AFP dari Washington. Sae 3 pihak # 

ongkok Nasionalis akan ma 
lakukan tiap gerakan amphk 
Vikehendaki oleh Chiang Ka 

agandung kebenaran atau pro 
Ja tidak seorang penindjau militer-$ 
pun di Washington bersedia membx fng 

orangpun diantara mereka mau mel 
ramalkan bagaimana nanti keadasi tk 
noral serdadu2 Tiongkok Nasiona- | te 

gu kedatangannj 

        

   
   

   

Rr” | 
tentangan Di Ka-   

Mitha 
pal2 dan tank2, tetapi Pa ke 

    

      

   
    

  

Perentahkan Penghapusan 
|. Netralisasi Taiwan 

"Tidak Akan Ada Bantuan Amerika 
(Kalau Chiang Adakan Serbuan 

' MENURUT KALANGAN pemerintah Amerika Djum'at, pre- 
iden Eisenhower berniat memerintahkan angkatan laut ke-7 supaja 
enghentikan perlindungan pantai2 Taiwan sehingga Tiongkok Na- 

alis dapat melakukan serangan terhadap RRT. Tindakan itu 
gkin sekali diumumkan oleh Eisenhower dim pesannja jg akan 

Matjakan dihadapan Kongres Amerika hari Senin ini. Eisenhower 
akan membataikan perintah presiden Truman tahun 1950 jang me- 
srintahkan angkatan laut ke-7 Amerika supaja mempertahankan 
Iyan terhadap kemungkinan serangan oleh pasukan2 RRT. 

  

butuhan? militer pertama sebagai “Sean jutnja dikatakan, bahwa tin laksamana Arthur. Radford, ko- 
sebatu2. ge dakih Fisenhower itu tidak menen- mandan armada Pasifik Amerika, 
Djenderal Bradley berpendapat itukan tindakan2 blokade RRT oleh'akan tiba di Washington... untuk 

pula, bahwa selainnja djauh belum 

Tiongkok, pasu-| 

terhadap 

Pada tanggal 1 Oktober tahun jil.,   njak perbedaan pendapat, setelah 'i komandan Korps Tentara” Laut 
pada awal tahun jang lalu men- | Amerika djenderal Lemuel.” Shep- | A 
teri angkatan laut Amerika Dan (herd ketika mengadakan djala- | 
Kimball kembali dari perdjala- (nan inspeksi di Taiwan menfatakan. 

2 is 

     
   

  

bahwa mulai saat itu pasuka 

Beberapa banjak statement l 
agai 

ri komentar, “sedangkan tidak se-f 

lis, andaikata mereka sampai djadi 
mendarat didaratan 
mikian menurut AFP. 

Washington. 
& 
e 

Laksamana Badford ke 

Sementara itu dengdi ak resmi. dik 
umumkan di Washington, “bahwa 
laksamana Arthur 'R adford, pangli- | 
ma tertinggi angkatan lut Amerika | 
di Pasifik, pada hr: Minggu ditung | 

di Washington: | 
Kalangan2 " kementerian angkatan 

larz ika menerangkan, | Ba : "Tan 

jg me 

      

    

| maksud presiden Eisenho- 
untuk ,,men-denetralisir” pi         

supaja dilakukar 
suatu blokade terhadap pantai, RRT. 
dan supaja Amerika menggunakan 
keunggulan angkatan laut dan ang- 
katan udaranja di Asia. 

Selandjutnja diumumkan pula, b:- 
hwa laksamana Chi Chu Ang dan 

laksamana Chou Yu Huan, masing? 
kepala staf angkatan laut dan ke- 
mandan pasukan tentara laut Tiong 
kok Nasionalis pada hari Senen ini 
ditunggu kedatangan mereka di San 
Francisco. 

Kedua laksamana Tiongkok Na- 
sionalis itu pada tanggal 12 Februa 
ri akan mengadakan perundingan: 
di Washington dengan kepala stai ' 
angkatan laut Amerika laksamana 
William Fechteler (Antara). 

PERBAIKAN MAKAM PE- 
LUKIS RD. SALEH. 

Walikota Bogor menerangkan, 
bahwa persiapan2 untuk memper- 
baiki makam pelukis jang terke- 
nal Rd. Saleh kini telah selesai! 
ketjuali sementara bahan jang 
perlu didatangkan dari Jogjakar- 
ta. Sebagaimana telah diwatakan, 
Presiden Sukarno beberapa bulan 
jang lalu telah minta Kementeri- 
an P.P.K. supaja menjediakan bia 
ja untuk memperbaiki dan meme- 
lihara makam Rd. Saleh jang le- 
taknja dekat Batutulis itu. Perbai- 
kan makam tersebut akan makan 
biaja I.k. Rp. 17.000.—. 

    

      

     

    

  

   
   

   

    

  

     

   

  

     

    

Tari, seperti diketahui, Taiwan 

hjaan pantai2nja, tetapi djuga ger: 
Tiongkok. De-|km2 

bai pemimpin partai Republik, ar 
Itzanja senator' Robert Taft. 

rd Oa laut Amerika dalam 
“Ipda itu menerangkan, bahwa | 

heran 
- Oleh: Brthur, Goul : Wartawan UP Di Taiwan — 

gkitan laut Amerika dan tidak | merundingkan soal angkatan. laut 
kam memberi alat2 kepada. Tiong. !   dengan laksamana William: Fech 

(Nasionalis untuk melakukan se | teler. 4 ? 
in terhadap RRT. Chiang Kai Seperti diketahui, - djenderal harus menjediakan sendiri Mac Arthur djuga  menjetudjui 

ig dibutuhkan oleh pasukan2. pembatalan netralisasi Taiwan itu. 
Sementara ini masih belum di 

ketahui, apakah negara2 “ lainnja, 
seperti Inggris, telah  diberitahu- 
kan tentang usul itu guna mem 
batalkan netralisasi Taiwan. 

Djuga masih berum diketahui, 
ipakah Eisenhower berniat mem 
40m RRT. Tetapi bekas presiden 
Truman hari Djum'at menerang 
kan di Missouri, bahwa Amerika 
djanganlah tioba membom Man 
shuria. (Antara-AFP) 

renapat bantuan militer Amerika 
1 semendjak lama di Taiwan ter- 
pat missi militer Amerika. 

ang pembesar. pemerintah 
Merika- seterusnja mengatakan mi 

IM Sabtu, bahwa djika tindakan 
kidiambil oleh presiden  Eisenho- 
fmaka Tiongkok Nasionalis per 

ma-tama akan berusaha untuk me 
afiskan perhubungan kereta ap: 

— “Tiongkok . Selatan. 
pdaratan pasukan? Tiongkok N: 
@alis di beberapa tempat di RRT 
ngkin sekali akan memaksa RRi 
arik kembali . pasukan?nja' dai 

Bantahan Sekretaris pers 
Eisenhower 

. Untuk kedua kalinja dalam 24 
djam sekretaris pers presiden 
Eisenhower, James Hagerty, me 
agumumkan bahwa ia .,tidak tahu 
nenahu” mengenai kabar? ten- 
ang. maksud Eisenhower untuk 
,.mendenetralisir” Taiwan. 

Sementara itu senator Robert 
Taft dari partai Republik pada 
3ari Sabtu teiah menjatakan pen 
dapatnja jang menjokong rentjana 
'Eisenhower untuk ,,membebaskan 

1 pasukan2 Tiongkok Nasionalis Menurut U.P., pem atalan ne | guna menjerang daratan - Tiong 
isasi Taiwan 'itu akan meru | kok”. Menurut Taft ..Genetralisa 
an langkah pertama dari ren ' “4” Taiwan itu tidak perlu berarti 
a Eisenhower jang bertudjuan hlokade terhadap daratan Tiong 

njelesaikan perang Korea dan kok, walaupun blokade demikian 
lawan Komunisme di dunia. ' iti menurut 'pendapatnja adalah 

suatu hal jang mungkin. 

Seorang pembesar lainnja menja- 
tan, bahwa RRT tidak sadja akar 
ipaksa lebih memperhatikan perta 

12 pasukan? RRT ke Korea akan 
in sulit. Hen Ra : 

Rentjana tsb. diusulkan oleh ber- 

Tindakan ' pertama dari 
rentjana Eisenhower,   
  

   

  

   
     Sebenornja Keku 
asukan2 Chiang ? 

tan 

DJENDERALISSIMO Chiang Kai Shek djika perlu sekarang lapat menghantam daratan Tiongkok dengan pasukan2 mobil jang erlatih dari pulau Taiwan dan Gengan lebih dari 500.000 Orang ge- ilja Tiongkok Nasionalis jang teratur jang pada waktu ini menda. at periengkapan2 dari Taiwan dengan pesawai2 terbang. Gerakan ni dapat dilakukan dengan dasar menggunakan kekuatan sendirj engan tidak perlu meminta bantuan angkatan laut atau angkatan dara. Demikian dikatakan oleh sumber Tiongkok Nasionalis di 'aipeh hari Sabtu. Keterangan2 ini diberikan oleh salah seorang ah:- siasat militer Tiongkok Nasionalis jang paling terkemuka jang dak mau disebut namanja. 

dikatakan seterusnja, bahwa propinsi Kwangtung hingga djauh sa pasukan penggempur dari Kebagian barat-laut propinsi2 Sing 
2000 orang jang terlatih dan Lina dan Chinghai. 
nmpunjai perlengkapan2 baru ' Dari djumlah pasukan2 gerilja ki ditempatkan dipulau2 jang ini 120.000 orang berada “diba- biadapan dengan pantai RRT. wah komando langsung dari Tai ja membudjur dari Teluk Wen | wan, sedangkan selebihnja dibagi cv disebelah utara hingga ke | bagi dalam 4 komando jang ber Stow disebelah selatan. Selan Siri sendiri jang semuanja ber- dhja menurut sumber tadi se | tanggung djawab terhadap markas 'di2-nja 500.000 orang gerilja | besar di Taiwan. Tigkok Nasionalis jg teratur 
p: waktu ini berada didaratan 
Tgkok terbagi dalam 5 ,.ko- 
mdo” jang mengadakan gera 
k: dari bagian paling tenggara 

| Karena alasan2 rahasia tempat 
Jang tentu dan djumlah kekuatan 
komando2 itu tidak dapat. di- 
umumkan, tetapi pembagian ke 
kuatan pasukan2 gerilja Tiongkok 
Nasionalis diwilajah RRT itu kira 
kira adalah sbb.: 1. di Sinkiang 
'Timur dan Singhai Barat: 2. ba 
gian barat-laut Sezechuan: 3. ba 
gian barat-daja Yunnan: 4. bagi 
an selatan Chekiang: dan 5. diba 

    Tran ditengah2 keluarganja. ' Se- 
teisampai dirumahnja di Indepen- 
de, dengan dikelilingi oleh kelu- 
arseluarganja ia berdjandji: Saja 
telkembali'dan sekali ini kembali   

  

    
  

Ketua panitya tersebut, Gorslon 
'an, memberikan keterangan ini ber 
hubung dengan timbulnja perselisih- 
an pendapat mengenai persoalan apa 
kah Rusia sudah mempunjai atom 

De| 

  

timbul sesudah bekas presiden Tru- 
man baru2 ini menjatakan bahwa ia 
'menjangsikan apakah Rusia sekarang 
ini sudah memiliki bom atom. 
Dalam sebuah pengumuman jang 

“meliputi satu halaman, Dean menge 

   

gian paling selatan dan tenggara 
Kwangtung. untuk selama2nja” 

Menurut suraber tsb. pemberi 
an perlengkapan dan perbekalan 
kepada pasukan? itu dengan pesa 

€ RI BPA 
ehhuwer Hari Ini Mungkin: 

     

   

  

(Antara) i 
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an Denok 
  

lisasi 

  
| Pemerintah Inggris pada ' hari 
Sabtu sangat mengchawatirkan ke 
mungkinan bahwa Amerika Seri 
kat: akan melepaskan “politiknja 
.me-netralisir” Taiwan, tetapi se 
tjara tidak resmi kalangan2 di 
London dalam pada itu menge- 
mukakan bahwa Inggris walaupun 
dengan segan mungkin akan me 
nerima putusan Amerika itu, asal 
kan pasukan2 Tiongkok Nasiona 
lis djangan  diadjukan dimedan 
pertempuran. Korea. 

Kabar2 bahwa netralisasi pu- 
lau Taiwan oleh Amerika itu 
akan diachiri minggu depan kini 
dengan seksama di-ikuti oleh ke 
menterian luar negeri Inggris, 
akan tetapi pihak resmi pada wak 
tu ini sama sekali tidak bersedia 
memberi komentar sebelum ada 
sesuatu putusan jang resmi di 
Washington. 

Sumber2 jang berkuasa di Lon 
don dalam. pada itu mengemuka 
kan, bahwa Inggris dengan segan 
mungkin akan menerima putusan 
jang demikian itu, karena menu 
rut anggapan Inggris ,,denetralisa 
si” Taiwan ialah tindakan jang 
paling sedikit ditentang diantara 
kemungkinan tindakan2 lainnja 
serta tuntutan2 untuk memulai 
suatu politik keras” di Timur 

kalangan itu, bahwa walaupun de 
mikian pemerintah Inggris akan 
tetap pada pendirian politiknja jg 
menentang diperluasnja perang 
Korea dan pemboman RRT. 

: Reaksi di Tokio. 
Berita2 dari Washington jg menja 

takan bahwa didalam waktu jg sing   

| Inggeris Chawatirkan 
Putusan Utk Denetra- 

Tetapi Mungkin Menjetudjuinja 
Asalkan Perang Di Korea Ti- 

dak Diperluas: 

Djauh. Ditegaskan oleh kalangan ! 

Yaiwan 

  
netralisasi” Taiwan itu memang su- 
dah diduga- akan diputuskan - oleh 
presiden Eisenhower, karena menu- 
rut 'kalangan2 tsb. “putusan “demiki- 
an itu adalah suatu-hal jg ,logis”. 
Dikemukakan bahwa pada waktu 
ini persiapan2 untuk melakukan sc- 
rangan2 oleh pasukan2 “ Tiongkok 
Nasionalis, sekalipun setjaras ketjil?- 
an, terhadap daratan Tiongkok ada- 
lah djauh belum selesai, dan kare- 
na itu menurut kalangan2 tsb. kon- 
sekwensi dari putusan Eisenhower 
ini untuk beberapa bulan jg akin 
datang hanja akan mempunjai sifat 
jang ',,psychologis” sadja. ta 

Selandjutnja kalangan2 itu ber 
pendapat bahwa putusan ,,denetra 

|lisasi” Taiwan. adalah pendahulu 
an daripada tindakan2 baru jang 
akan diambil oleh pemerintah 
Eisenhower, sebagai suatu perdjan 
djian keamanan antara Amerika 
Serikat dan Tiongkok Nasionalis 
untuk mendjamin pertahanan Tai 
wan. Menurut kalangan2 tsb. per 
djandjian ini dapat disusun seru 
pa dengan perdjandjian keamanan 
antara Amerika dan Djepang, 
dan mungkin dapat merupakan 
pendahuluan pula dari penggabu 
ngan semua pakt2 keamanan di 
Pasifik. 

Pembesar2 Tiongkok Nasiora- 
lis sendiri di Taipeh pada hari 
Sabtu masih tetap tidak memberi 
kan sesuatu komentar sebelum 
putusan ,,de-netralisasi” Taiwan 
itu nanti sungguh2 diumumkan 
oleh presiden Eisenhower. 

(Antara) 

kat ini pemerintah Amerika “akan V an Fleet 2 2 
mengumumkan penghapusan ,,ne- ah : 
tralisasi” Taiwan sementara itu te- Serangan Bukit I-Bone 
lah menimbulkan kesan2 jg menda- 

1 pula di Tokio. Akan tetapi utk 
mentara ini baik para “pembesar 
iplomatik. . dan militer Amerika 

Tp “PembeSarZ pemerintah Dje 
pang tidak bersedia memberi komen 
tar sebelum kabar2 itu dibenarkan 
oleh pihak resmi di Washington. 

Kalangan2 politik Djepang dalam 
pada itu dengan terang2an menjata 
kan kechawatiran mereka mengenai 
kemungkinan dilepaskannja ,,netra- 
lisas?” Taiwan.  Dikemukakan oleh 
kalangan2 itu bahwa suasana di 
Asia kini sudah dikeruhkan oleh pe 
rang2 ,setempat” sebagai di Korea 
dan Indo China, dan mereka chawa 
lir. bahwa andaikata pemerintah 
Amerika memutuskan tindakan de- 
mikian itu, maka bahaja akan ber- 
tambah bahwa perang2 jg hingga ki 
ni dibatasi mungkin akan meluas. 

Hanja pendahuluan 
Lebih landjut wartawan AFP d' 

Tokio. mengabarkan bahwa menurut 
kalangan? Tiongkok Nasionalis di 
ibukota Djepang kemungkinan ,,de- 

Nehru : 
India Tidak Berniat Dja- 

di Pemimpin Asia 
PERDANA-MENTERI India, 

Shri Nehru, malam Saptu kata- 
kan, bahwa India tak mempunjai 
keinginan untuk mendjadi pemim 
pin Asia atau tiap bagian dunia 
lainnja, tapi India terutama berke 
pentingan untuk memelihara per 
damaian dunia dan mempertinggi 
taraf hidup rakjatnja. 

Nehru menjatakan demikian da 
lam suatu pertemuan di New Del 
hi berkenaan dengan peringatan 
S tahun wafatnja Gandhi. 

Nehru dalam pada itu mengan 
djurkan kepada rakjatnja supaja 
lengan diam2 mengikuti adjaran |. 
Gandhi dari pada memudja2nja. 
Kini atau kelak tak hanja India 
jadja, tapi seluruh dunia achirnja 

  

dalam banjak 

jakni partai buruh dan tani, 
Djunvat telah mengumumkan sta 
tement, dalam mana 

Bukan ..Show” 

DJENDRAL James yan Feet, 
komandan—tentara ke-8 “Amerika 
di Korea jang bakal meletakkan 
djabatannja, hari Djum'at mene 
rangkan dalam dewan perwakilan 
rakjat, bhw serangan gagal PBB 
terhadap T-bone Hill di ' Korea 
telah diperintahkan berhubung de 
ngan alasan2 jang taktis dan bu 
kan sebagai suatu demonstrasi 
untuk dipertontonkan.” 

Diterangkannja, ' bahwa sekali 
pun operasi itu tidak sempurna, 
namun kedudukan2 fihak Utara 
telah mengalami kerugian2 besar, 
sedangkan menurut taksiran seba 
njak 38 serdadu Utara ditewas- 
kan dan tiga serdadu lagi menda 
pat luka-luka. Pada fihak PBB 
telah gugur tiga serdadu dan 63 
lainnja mendapat luka-luka. 
Dalam keterangan dienderal Van 

Fleet lebih landjut dinjatakan: ..Ope 
rasi tsb. adalah suatu penggemoiiran 
jg dipersiapkan dengan teliti dan hs 
nja berbeda dari lain? Operasi di Ko 
rea dalam hal kenjataan, bahwa an 
rasi kali ini tidak seluruhaja berha 
sil. Menggambarkan Operasi fsb. «Ie 
ngan ukuran lain adalah tidak s3 
jaknja bagi semua pradjurit ig telah 
bertempur, menderita atau terbunih 

pertempuran? ketiil 
dan besar lainnja dan telah memban 
dung agresi di Korea”. 

    

   

    

Agressi Pasukan? 
Taiwan Di Birma 
Masuk Dlm Renijana 
Amerika: Kata Pihak 

Opecsisi Firma 

PARTAI OPPOSISI di Birma, 
hari 

dinjatakan, 

ne
ar
 

wat2 terbang telah dilakukan se 
djak beberapa waktu, tetapi gera 
kan ini belum mentjapai tingkat 
(jang teratur. 

akan memilih diantara pesan Gan 
dhi supaja saling menjintai serta 
bersaudara dan saling mentjuri- 
gai dan membentji jang akan me 
umbulkan mala petaka, kata Neh 

na Amerika 
pangkalan militer di Birma. 

bahwa agressi pasukan2 Taiwan 
di Birma adalah sebagian rentja 

jang mempersiapkan 

Dikatakan, bahwa kekuatan pa 

  , 

  
atcSelandjutnja ada bukti2 bah 
weet Uni telah meledakkan tiga 

perselisihan mana telah |mukakan sebagai ,,bsikti2” antara la bom. Beralasan pada bukti2 ini (UP — Aneta), 

Lembaga Kebin Indonesia 
Kon Bataviasenootrehap 

Kunstanernschapne 

  

   

  

   
   

Sumber ini lebih landjut mengata 
kan, bahwa andaikata pasukan2 
Tiongkok Nasionalis melakukan pe- 
njerbuan terhadap daratan Tiong- 
kok, maka jg akan memainkan pe- 
.ranan besar dalam gerakan itu ialah 
'»penjerahan pasukan2 RRT setjara 
besar2an.” Dikatakan pula, — bahwa 
andaikata ,netralisasi” Taiwan diha 
puskan, ini akan ' membuka dijalan 
bagi angkatan udara Tiongkok Na- 
sionalis untuk menjerang bangunan2 
pantai RRT. 

  
Selandjutnja sumber tadi menjata 

kan, bahwa menurut dugaannja di 
daerah pantai RRT ig berhadapan 
dengan Taiwan pihak Tiongkok Na 
sionalis menghadapi sembilan ,,Ten- 
tara” RRT, ig masing2 mempunjai 
kekuatan 37.000 orang. (Antara). 

spetundjuk2 lainnja berda 

"u. (Antara-AFP) 

Abu M endiang 
Chandra Bose 

  

  

sukan2 Taipeh di daerah erbata san, dari Utara hingga Selat 
berdjumlah 20.009, E 3 

'Pasukan2 ini bermaksud menduda ki Birma, merampas kekajaan alam Birma dan merobahnia  mendiai   
Seorang bikiu dari kuil Buddha" 

Djepang Hihonzan Myohoji, berna- | 
ma Gyojun Imai, hari Minggu berto 

taan setjara 

Menteri India Shri Nehru, 
menerima abu mendiang pemimpin ' 
gerakan kemerdekaan India Subhas 
Chandra Bhose. 

Hingga waktu ini, abu Chandra 
Bhose disembunjikan dalam kuil jg 
adanja di Tokyo. 

DEMONSTRASI ANTI NAZI 
DI BERLIN. 

Bertepatan dengan tanggal perebu 
tan kekuasaan oleh Hitler 20 tahun 
jang lampau, jaitu tgl 30 Djanuari, 

selenggarakan demonstrasi menen-   pengetahuan dan tek-: 
maka tidak dapat disangsikan 
bahwa di Sovjet Uni sudah ter. 

dapat persediaan sendjata2 atom, can) 

  

tang totaliterisme dan neo Nazi-isme 

supaja «4' lawan pasukan? 
la menjokong 
wan komplot "Amerika Ig berbeti an mendjerumuskan “ As 
peperangan. 

kaum pelarian, 
Goedhart, hari Djum'at mendjandji- kan 7 Kap akan memberikan soko pau, , .ngan2 aktif kpd. Djerman Barat guna pada hari Djum'at di Berlin telah di mengatasi masalan2  k 
jg berasal dari Djerman 

Suatu pangkalan militer, Gerkina 
statement tadi. 

Achirnja dikatakan, bahwa. Ana 
rika Serikat bertanggung dawabeh, lak dengan kapal dari Kobe menudju gi semua agressi di Asia dan, pasa ke India, untuk mengadjukan permin ' rukan rakjat Birma su 

resmi kepada Perdana ri 

  

paja mesas. 
sokongan kepada perdicansan m3 

Taipeh tsb, dan. mu 
perdjoangan: ' me'a- 

  

Asia kedalam 
(Antara—AFPp), 

UNTUK PELARIAN2 DARI 
DJERMAN TIMUR. 

Ketua badan PBB untuk urusan? 
Dr.: van Heuven 

  

aum pelarian 
U da Timur. 

Selandjutnja Goedhart mensumum oleh ,,perhimpunan untuk kemerde kan, bahwa Lembaga Ford di. Ame kaan dan ketertiban.” 

oleh ,,perhimpunan pedjuang2 peri- 

' € Tn irika Serikat telah Demonstrasi tersebut diikuti pula sedjumlah besar u 
menjumbangkan 

ang kepada Djer- : 1 man Barat guna membiajai rumah? kemanusiaan, d arurat bagi kaum pelarian tsb, 
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SMG., SENEN 2 PEBR. 1953. 

— — — — — Disamping membitjarakan soal pemilihan umum, be- 
groting jang akan diadjukan pada parlemen, maka diwaktu belakangan 
ini masalah Nederlandse Militaire Missie mendjadi buah pembitjaraan 
djuga dikalangan tertentu. Masalah N.M.M. memang soal jang ,.teer”. 
Pemetjahannja meminta kebidjaksanaan serta penuh tanggung dijawab. 
Sudah mendjadi kebiasaan pula, bahwa untuk memetjahkan sesuau soal, 
maka ada pendapat jang pro dan contra. Tetapi mengenai N.M.M. ini 
pendapat pro :  contra, ada bahajanja, djika kita kurang waspada. 
Berhubung dengan itu untuk menjelesaikan N.M.M. ini kita harus brani 
melepaskan sentimen. Karena sentimen inilah, maka persoalan mengenai 
N.M.M. mungkin dapat menimbulkan hal-hal jang tidak kita inginkan. 
— — — — — Sebelum mengambil putusan mengganti N.M.M. ini 
pasti kita memperhitungkan dan mempertimbangkannja dari segala sudut. 
Bagi kita pertimbangan ini kita dasarkan pada kebutuhan praktis. Dan 
dari sudut ini Angkatan Perang dapat memetik hasilnja. 

- —— Mengenai asa pengantar umpamanja para anggota 
N.M.M. tidak akan menemui kesulitan. Mereka sanggup mengadjar 
dengan bahasa Indonesia, djika perlu. Djika toh mereka kurang paham 
akan bahasa Indonesia, kita sanggup menerimanja dengan bahasa Be- 
landa, walaupun ini tidak kita kehendaki. Mengenai bahasa ini jang 
mendjadi sumber pengetahuan dikalangan Angkatan Perang rasanja dapat 
ditrima oleh masjarakat, sedangkan jang mengenai politik kita sendiri 
harus dapat mengatasi. : 
— — — — — Tenaga N,M.M. jang sekarang .telah ada ditengah- 
tengah kita ini tergantung dari ikita sendiri dapat dan tidaknja memper- 
gunakannja. Djika kita pandai mempergunakannja tanggung kita sendiri 
tidak akan rugi. Mengenai pergantian N.M.M. tsb. jang kabarnja akan 
didatangkan dari Djerman atau negara lain, kita sukar dapat menjetu- 
Gjuinja, karena pertimbangan praktis tsb. diatas. Dengan pergantian 
tenaga tadi waktu (peladjaran sendirinja ditangguhkan beberapa bulan, 
arena pihak jang diadjar atau jang mengadjar akan memahami dulu 

bahasa jang akan didjadikan pengantar. 
— — — — —:kepas dari soal pergantian 'ini, kita perlu melihat ke- 
mfataan jang meliputi Bropa Barat. Negara-negara tsb. sekarang ini baru 
membangun negaranja masing-masing untuk memenuhi “panggilan dari 
Nato. Mungkinkah negara-negara Eropa Barat melepaskan tenaga mili- 
ternja untuk keperluan Indonesia? Soal ini “dapat dibitjarakan dengan 
negara jang kita maksudkan. Bagaimana .hasilnja nanti kita belum mem- 
punjai gambaran jang -tegas. Daripada mentjari lagi jang belum dapat 
kita lihat kemungkinannja, maka bagi -kita adalah lebih utama .mem- 

pertahankan jang telah ada. Karena masalah N.M.M. ini merupakan 
masalah penting bagi negara, maka pembitjaraan mengenai soal ini di- 
parlemen nanti hendaknja djangan seperti tempo 'hari waktu mengupas 
Angkatan Perang dan Kementerian Pertahanan. Dan djanganlah ada 
suara jang kurang enak didengarnja, karena ada beberapa anggota jang 
terang-terang mempertahankan N.M.M., mengingat kebutuhan praktis 
jang kita hadapi setiap hari. . 

ja ah pendapat seperti jang kita tuliskan diatas itu 
lantas dikutuk pro Belanda dsb.-nja, seperti waktu membitjarakan Kemen- 
terian Pertahanan serta Angkatan Perang tempo hari. Dengan suara de- 
mikian itu tudjuan kita pertama untuk kepentingan negara tidak akan 
tertjapai, tetapi malah mengeruhkan suasana seperti pengalaman jang 

  

ma 

—— — —  — — 

Ipada 'Radja2 seperti halnja ' Inam 

gelaran dari pengikutnja 

  
sudah2. : 

  

Kaba Kota 
HASIL2 PENARIKAN LOTE- 

RIJ UANG DI DJAKARTA. 
Penarikan loterij uang jang di- 

  

Gaja 
Disebabkan Ke 

hila 

  

DIBEBERAPA 

Kementerian Igama, tetapi djuga 
diperhatikan dalam2, 

tu mempunjai sebab2 jang tidak 
merugikan masjarakat. Sebagai di 
Djawatan Igama did 
pa desa daerah Singaparna, tim 
mendjalankan ibadatnja bersemba 
dan perempuan dengan telandjan 

na pengikut2 dari kejakinan 

rupa. 

rat, ada gerakan demikian jg disebut 
»Kewajangan”, mereka jg sama 
mendjadi pengikutnja sama menda-| 
pat sesebutan sebagai nama2nja Wa| 
jang Purwa. , : 

Tidak hanja di Djawa Barat sadja 
gerakan2 demikian timbul, djuga di 
Djawa Tengah sedjak lama diketa- 
hui orang, malahan pada beberapa 
bulan jg telah lalu, Imam dari Iga- | 
ma ,,Islam Hak,” demikian nama 
salah satu diantara beberapa gera- 
kan mystiek jg diketahui di Djawa 
Tengah Selatan, telah mengirimkan 
kawat kepada Presiden Sukarno, 
minta supaja semua urusan Igama 
diserahkan kepadanja, dia menang- 
gung urusan Igama akan beres...... 
Didaerah Grobogan (Purwodadi) 

djuga pernah diketahui ada gerakan 
demikian, demikian djuga di Djawa 
Timur, meskipun ada beberapa di 
antaranja jg tidak menarik perhati- 
an, karena hanja merupakan ge- 
rombolan ketjil, jg mirip dengan 
apa jg biasa dikata ,,Paguron” (tem- 
pat pengadjian ilmu2 mystiek). 
Tempo2 gerakan demikian hampir. 

serupa dengan halnja Ratu adil, ka- 
rena orang2 jg mendjadi Imamnja: 
dipudja2 demikian rupa, hingga mi- 
rip sebagai pengharapan orang ke- 

dari gerakan ,,hidup betul” jg ter-| 
dapat didaerah Muntilan, mendapat 

Gama, Kalifatullah.” 
Orang jg berpikiran sehat, tentu 

sangat geli mengetahui dan mende- 
ngar tentang tjara2nja Imam dari, 
gerakan itu memberikan — pimpinan 
kepada pengikut2nja, karena “dalem 
banjak -hal lebih betul dikata ,,PER- 
BUATAN OGANG2 JANG Tl- 
DAK BERES PIKIRANNJA”. dari 
pada ,,LELUTJION”, karena apakah 
jang harus dikatakan kepada halnja 
orang2 jang dengan tulus dan ichlas   Baji Dibuang Di 

Alang? 
Ibunja masih bersekolah. 

“orang2 jang dengan ichlas hati me- 
Injembah2 “kepada orang desa biasa, 

hati mau mendjalankan  sembahja- 
ngan dengan telandjang bulat? Apa- 
kah jang harus dikatakan kepada 

jang mereka kenal sedjak kketjil?... 
Bolehlah mereka kita anggap sa- 

  

Penarik 
"3 Aa 

TEMPAT pada waktu jang nchir2 
ngar gerakan2 mystiek, jang bukan sadja telah mc 

(pernah berziarah ke Mekka, 
sekolah? Mereka bukan orang " 

,,Panata'l : 
'Ibenar2 terdjadi! 

Fx 

SK 

    

perhatian 
1 umum, kare 

sewad “akibatnja bisa 
ketahui, bahwa 

    

a-sama antara Jaki2 
“didaerah Pandege 

   PN TAN ME 

1 jang bulat. Djuga didaerah Pandege 
lang, ada sematjam gerakan mystiek, jang disebut ,,tarekok”, kare 

nan itu, lakiZ dan perempuan pada satu 
waktu jang sudah ditentukan, berzikir ,,tarekok2” hingga demikian 

  

Djuga dilain tempat di Djawa Ba-jitu terdiri dari orang2 jg sehat piki- 
rannja? Malahan diantaranja ada jg 
beridjazah sekolah menengah, djuga 
Bea en UP tan : 
'Bolehlah orang mengatakan, bah- 

wa karena kebodohan, orang2 desa 
bisa ketarik kepada peladjaran2 
mystiek jg gandjil2, ketarik k 
omongan2 'jg tidak termasuk 
tetapi bagaimanakah dengan 
seorang Opzichter, dan orang 

   

    

doh, tetapi ternjata mereka 
menurut dan sangat taat kepada se 
gala perentah gurunja, maskipun pe 
rentah itu Tana bertentangan dng. ' 
alam pikiran perasaan Orang se 
hat. 5 | 

Seorang terpeladjar menerima pe- 
rentah dari Gurunja, seorang perem 
puan, jg mengaku sedang diangslupi 
oleh Arwach Susuhunan Kalidjaga. 
supaja menjerahkan sawahnja 'kepa 
da perempuan Je onani raranjs 
Waliu'lah itu. Perentah itupun ditu- 
rut dengan keichlasan hati. : 
Seorang terpeladjar, pada satu 'ha- 

ri telah kedatangan “seorang laki2: 
tengah tua, jg disambut dengan pc 
nuh kehormatan, malahan disembah: 
sembah. Sebabnja, Gurunja mmbe' 
ri tahu, bahwa kalau ada orang jg 
berpengawakan serta berpakaifn se: 
bagai tamu itu, dia adalah Susuhu-j 
nan Kalidjaga. 
Semua ini bukan dongeng, Gt 

| Tentulah kedjadian2  serupaf itu | 
mempunjai sebab2 jg tertentu, e 

y 

a
g
 

mungkin seorang terpeladjar jg p:r- 
nah duduk dibangku sekolah ne- 
nengah, dan dalam masjarakat ne- 
empati kedudukan terhormat, mim 

pertjajai dan menurut lahir batinke 
pada petundjuk2 serups itu. p 

2 “ Kekosongan batin. 
Pengikut2 gerakan2 demikin, 

umumnja terdiri dari orang2 jag: 
hidupnja menderita, ada jg hajja 
penderitaan lahir sadja, hidupdi 
dalam kesulitan, baik karena pn 
tjarian, maupun karena seba2 
lain, ada pula jang karena perie 
ritaan batin, ketakutan karena he 

  

ini terde | 

maka timbulnja gerakan2 itu, ten (F 

a belum lama oleh | 

bul gerakan mystiek jang dalam | 

| Aviation Corporation” ialah ,,Ban- 
Iteng Terbang”, jg telah  disetadjui 
'hpula “oleh Presiden Sukarno. 

na zonder sebab2 itu, kita tas 
33 

  

  

     

  

Ka
 2g
 didatangi dan jang dilalui rombo 

an rombongan Presiden dengan 

leh   
Mul 1 Varet ,,Pioneer Av 

Dan Ke 

bangsa asing. 

sBetul lapangan distribusi telah 
dimulai oleh bangsa Indonesia men 
dudukinja, tetapi di lapangan peng- 
angkutan sangat sedikit  pengarun- 
nja. Sebab. itulah maka timbul has- 
rat dari beberapa orang “Indonesia, 
kata Dr. Gani, untuk memperluas 
pengangkutan diudara kepulauan In 
donesia jg sangat luas ini.” 
Dua tahun jg lampau tersebar 

desas-desus, bahwa -kami tidak :akan 
sangg menjelenggarakan perusa- 
haan penerbangan ini, tetapi sete- 
lah kami diberi kesempatan, kami 
akan mentjoba menjelenggarakannja 
sebaik-baiknja. - Lambang ,,Pioneer: 

David F. Fowler, Kepala Bagian 
Tehnik dari P.A.C. pada gilirannja 
menerangkan, bahwa pengangkutan 
diudara adalah sjarat . utama bagi 
perkembangan ekonomi, dan chusus 
nja bagi pemulihan ekonomi Indone 
sia. Perusahaan ini bukan akan me 
njaingi atau mendesak perusahaan 
penerbangan 'jg telah ada, melain- 
kan menambah dengan membuat ga 
ris2 perhubungan udara jg baru. Se 

perti perhubungan "udara disepan- 
djang pantai - Sumatera, dan 
perhubungan antara pulau kepulau 
di Indonesia Timur, jg memelukan 
pesawat terbang amfibi. 
Pertama-tama kami akan memulai" 

  

  

    

    

  

      
    

.sedjumlah dokumen ber- 
asal dari Merapi-Merbabu kompleks 
dan sebuah stempel - dari kuningan 

soal penghapusan 
kan tempo jang tidak pendek, 

itu akan mema- bahan opsenten atas tjukai bensin   
di- 'dan sebagainja selama tahun 1953.|an sosial telah tertjapai, - 

Undang2 ini disahkan oleh presiden 

'negara2 Eropa “lainnja jg bersedia 
djuga mendidik orang2 “Indonesia, 

    

  

Daram 5 perdjalanannja di “Kalimantan Presiden Soekarno mengun- 
djungi tempat2 rawa jang akan dikeringkan. Ditempat-tempat jang 

sedang, mengutjapkan pidatonja terhadap rakjat2 jang diamnja bo- 
ikata dalam perahu, di Negara pada hari Senen 26 Djan. j.l. 

ngan rakjat menjambut kedatang- 
meriah sekali. Gambar: Presiden 

»Di-Atas #Digem 

SEDJAK HARI MINGGU 

  
,Banteng “Terbang” 

iation Corporation” Ada 
kan Hubungan Udara Disamping Garuda 

Hubungan Udara Perlu Utk. Pulihkan Perekonynian 
amanan 

SETELAH KAMI HAMPIR dua tahun memperdjuangkan 
dengan keras, barulah kami beroleh buah pertama berupa pengaku- 
an resmi dari Pemerintah Indonesia terhadap 
Corporation” dan izin untuk bekerdja disamping perusahaan pener- 
bangan jang telah ada sekarang”, demikian Dr. A.K. Gani, seorang 
dari para promotornja, dalam konperensi pers di Djakarta malam 
Minggu jl. Dr. A.K. Gani selandjutnja sangat menjesali keadaan di 
Indonesia sekarang jang lapangan produksi, pengangkutan dan dis- 
tribusi jang terpenting dalam sesuatu negara, masih. dikuasai oleh 

»Pioneer Aviation 

  

Membikin Dan 
Mendjual Pa- 
tung Moham- 

2... Hii 
Dikutuk Oleh Allah 

BERKENAAN dengan kabar 
adanja patung Nabi: Besar Mu- 
hammad s.a.w. digedung Appella 
te Division of the State Supreme 
Court (b jan apel dari Mahka 
mah Agung di New York) dan 
akan didjualnja pula kpd. umum, 
maka Dewan Tertinggi Partai Is- 
lam Perti, telah mengadakan si 
dangnja jang chusus untuk bitja 
rakan soal itu di Djakarta. Sidang 
Dewan Tertinggi Partai Islam 
Perti tsb. mengambil keputusan 
sbb. 

1. Tidak mungkin pembuatan pa 
tung jg-melukai perasaan keagama- 
an ummat Islam  seluruhnja itu di 
'buat oleh ahli2 hukum di Amerika 
dengan tidak mengetahui, bahwa 
adanja patung dan gambar Nabi Be 
sar Muhamad s.a.w. melukai pera- 

  

      
    

         
  

dengar lagi adanja pentjegatan2 

  

MOBRIG. POLISI — SSS 1—1. 
N 

Hari Sabtu sore jl. dilapangan 
Pandanaran “ada gilirannja SSS 1 
menghadapi Mobrig. Polisi dari Ke- 
diri. Dalam pertandingan sepakbola 
ini, . djalannja pertandingan tjukup 
bersemangat, sedangkan kekuatan 
dari kedua belah fihak ada berim- 
bang. Mutu permainan fihaknja Mo- 
brig. ada sedikit unggul, hal mana 
tertampak dengan tegas dalam ba- 
bak kedua. 
Djikalau orang melihat pertandi- 

ngan itu, nistjaja dia akan ingat ke- 
pada para pemain dari Solo jang 
pada whumnja mempunjai balcon- 
trole. Sajang fihaknja Mobrig. tidak 
mempunjai tukang tembak dan -ba- 
gian penjerangnja terlalu  banjak 
mengutamakan permainan  perse- 
orangan. Bagian belakang tjukup lu- 
majan. SSS sebaliknja main seperti 
biasanja kita melihat. Sore itu Tedjo 
mendjadi seorang pemain jang 'tak 
kenal tjapai, demikian djuga Kahodo 
dan Kamdi cs. telah undjuk per- 
mainan jang ulet. 
Dalam babak pertama kedua be- 

lah fihak tidak mampu mentjitak 
goal, tetapi begitu babak kedua di- 
mulai, Djono, berhasil merobah sco- 
ringboard dan achirnja dekat bubar, 
kanan dalam dari Mobrig. bikin ang- 
ka mendjadi I—1. 

Mobrig. Pol. — Ta Chung 
Sze 1—1. 

Pertandingan sepakbola antara 
djuara PSIS Chung Hua Ta Chung 
Sze Semarang dan Mobrig. Polisi jg. 
dilangsungkan kemaren sore dilapa- 
ngan Pandanaran berachir 1—1. 
Djalannja pertandingan adalah jang 
terbaik dari seluruh pertandingan jg. 
telah dilakukan oleh fihak Mobrig. 
Polisi dari Kediri. Bermutu tinggi 
dan sportief. Sekalipun fihaknja TCS   

  

sing2 perusahaan otobis jang belakangan ini rata2 s 
langan penumpang 307c nampak 

       

  

Gerombolan MMC 
Dari Rasa Ke-Tidak Puasan Terus 

— Beraliran Politik 
Gangguan2 Terachir Ini Disebahkan Karena Pusatnjs 

pur Oleh Mobrig 

jang lalu sebagaimana dikabarkan, 
oleh pihak militer setempat telah diadakan pendjagaan di-tempat2 
jang dianggap perlu didjalanan umum antara Semarang, Salatiga 
dan. Ambarawa. Tindakan ini diambil berhubung dengan memun- 

tjaknja gangguan keamanan disitu jang ditimbulkan oleh gerombo- 
lan2 bersendjata diwaktu jang achir2 ini. Ternjata menurut kete- 
rangan, hasilnja baik. Dalam tempo hampir semi gu ini tidak ter- 

otobis oleh Hae Makna ma- 
etiap hari kehi- 

ber-angsur2 nor kembali. 

Adapun meradjalelanja gerombo- 
lan2 didaerah itu, dalah “akibat di 
gempurnja pusat mereka jg ada di 

| daerah ,,atas oleh Mobiele Brigade 
polisi beberapa waktu jg lewat. Ka 
rena tidak kuat menahan serangan? 
itu Jalu mementjarkan diri. Ada ig 
mendjurus kearah barat laut, ada 
jg ketimur laut dan ada pula jang 
sberputar” didaerah bagian ,,ba- 
wah” kaki gunung Merapi-Merbabu 
itu. 
Gerombolan jg digempur polisi 

itu adalah karena ke-aktipannja da- 
lam melakukan penggedoran? 
matjam terror lainnja sedjak perte- 
ngahan tahun jg lalu. 

Kedjahatan2 jg meluas. 
Menurut tjatatan jang dapat di 

kumpulkan didaerah Salatiga dan 
kabupaten Semarang selama ta- 
hun 1952 itu gerombolan2 telah 
melakukan kedjahatan2 sebanjak 
700:kali seperti perampokan, pem 
bunuhan, pembegalan dil. jg se 
muanja itu merugikan penduduk 
dan pemerintah sebesar Lk. 
Rp 1.000.000.— Selama itu terda 
pat 20 orang hilang ditjulik, Lk. 
70 mati terbunuh diantaranja ter 
dapat seorang 'Tjamat dan 25 
orang pegawai negeri sipil lainnja 
seperti polisi, lurah, djurutulis, 
guru dan lain2. 

Daerah jg terus dikatjau. 
Seperti di-ingat, beberapa bu 

lan setelah peristiwa rasionalisasi- 
rekonstruksi terdjadi dalam kala 
ngan ketentaraan pada th. 1951, 
daerah2 di M.M.C. itu untuk 
pertama kalinja mengalami gang 
guan dari gerombolan. Pihak mi 
liter bertindak membersihkan, pe 
nangkapan2 dilakukan dan achir 
nja keadaan lalu mendjadi reda. 

Achir tahun 1951 sebagai aki- 
bat meletusnja pemberontakan ba 
taljon 426, gangguan keamanan 
timbul lagi. Ini kali dilakukan 
oleh gerombolan Sofjan cs. jang 
mentjari bekal hidup disitu. Dan 
kembali pihak militer mengambil 
tindakan. 

Sementara itu, sisa gerombolan 
M.M.C. jang masih ada dengan 
diam2 mengambil kesempatan 
ikut membantu gerakan militer 
itu dengan djalan merampok dan 
merampas sendjata daristangan2 
pemberontak. Tetapi ternjata, ha 
silnja dimiliki sendiri dan, ketika 
kaum pemberontak tersapu ber- 
sih, merekalah jang lalu menggan 
ti kedudukannja dgn melakukan 
pekerdjaan2 terror lagi dgn meng 
gunakan Fendjata Jang Gipetolek 
dari perampasan2 diatas. & 

Mobiele Brigade polisi bertin- 
dak membersihkan gerombolan2 
itu hingga kini. 

Siapa 
: M.M.Cc itu? 

Sedjak mulanja telah diketahui 
bahwa gerombolan M.M.C, itu 
ketjuali terdiri dari ',aseli?” pen 
djahat, sebagian terdiri dari ang 
gauta2 bekas pedjuang Indonesia 
jang merasa kurang puas karena 
dirasionalisasi. ' Mula? ,, ordjua- 
ngan” gerombolan itu bersifat me 
lampiaskan rasa kurang puas ter 
hadap negara semata2, tetapi per 
kembangan2 selandjutnja rupanja 
menudju kearah politik. 

Dalam plakat2 jang ditempel 
dimana2  misalnja, — dinjatakan 
maksud mereka untuk menggang 
gu-gugat tindakan? para pemim 
pin, menarnakan dirinja ,,pembela 
dan penjinta proklamasi 17 Agus 
tus 1945” dsb.-nja. Tetapi ketega 
san aliran politik jang diikutinja 
masih disangsikan. Jang terang, 
dengan ,,opposisi-bersendjata” se- 
perti jang diperbuat sekarang ini 
menimbulkan kegelisahan rakjat, . 
dan dimana gerombolan berada 
disitu rakjat mengungsi, ' pasar 
sepi, pegawai2-pun berlindung di 
tempat jang aman. Demikian tulis 
,Antara” Semarang. 

Sulit Untuk 
Tjari Ganti 
M. M. B.2 

SCHEFFERS mengenai pembi- 

     

gerombolan 

  

tjaraan2 di Indonesia sekitar soal 
Misi Militer Belanda menulis da 
lam ,,Vrij Nederland”, bhw bagi 
dia terang, ,ribut2 soal MMB itu 

dan : 

“ Dari wakil2 D.S.B.I. 
Serekat2 Buruh Indonesia) dalam 

selenggarakan oleh Jajasan Dana | “Pada tanggal 31-1-1953 pagi2 be-ldir bahwa gerakan? mystiek — jang 1 f 2 . (saan ummat Islam. telah madjukan pasangan jang tidak Bantuan pada hari kedua, jakni Inar djam 06.30 ditengah2 grumbul Ketebakben Tuba disana sini Na rasa keselamatannja selalu TE pena aa aan dua aa ter-| Pembuatan itu dilakukan adalah | komplit, He Nan tan an an 
tanggal 31 Djanuari, menghasil- jalang2 ditepi” kanaal/sungai Meri- sebetulnja terdiri dari orang2 jang | Yam, karena pembalasan dendam, "1 Gan mak penerbanga lo- karena memandang enteng ummat |lah diberikan oleh para pemainnja 
kan sebagai berikut: -tjan (Kaluarahan Lamper-kidul) te- tidak beres pikirannja, tetapi jang karena gangguan pengatjau, kre ea lam aa baru “diterus Islam seluruhnja didaratan bumi ini tjukup baik. Tetapi tertampak tegas. x lah diketemukan seorang Baji laki2 (patut mendjadi perhatian, dan ha-|na kesialan: dan ada jang keda | aa Kau Pn Nai an 2 oleh orang2 di Amerika. bahwa dengan tidak ikut sertanja Hadiah Djatuh jjang baru dilahirkan (masih 'ada|rus pula dipetjahkan, mengapakah |duanja. | Tah EA per ie 2 2 Jus: 2: Pembuatan patung Nabi Besar Tiong Hie dan Kong Lieh bagi garis pada jari2nja) jang hampir masuk :terdje-| maka gerakan2 demikian bisa de-| Hidup didalam keadaan serpa| 2 Pena ita Tari Sean ya 21an adalah satu dosa besar dan men- (belakang, TCS seringkali menghada- nomor jlungup kedalam sungai tersebut. |ngan tjepat mendapat banjak pengi- itu, sangat membutuhkan sal ID: oa? Aa kan ai bel Yjualnja kembali djuga dosa besar, pi keadaan jang sulit, tetapi Han Rp. 125.000 (pertama). 132859 Mag bernia Ten min Ka jang sangat setia, hingga me'u- |untuk kepuasan aa ketenfra- kerdja bulan katet jad. : " dikutuki Allah Jang Kerak uagn SI- |Siong tjukup kena diandelkan. Goal 5 2 z . c $ : Ag » An sa Be aan ng 2 aan Aha e A n pe 5 jang ditii 1 yang bi Dika PA aa naa ee Nbuangait (pakan “segala.tjara dan.adar'istiadar| man dan Pa aa ar in na Baen Sae uan Bia eka Oi aan UANG, Gitjitaks oleh  Mobris, memani Ce : 600 3 013002 'sang Baji tersebut sehingga menge- Djuga pengikut2 terpeladjar | ngan , ngar up”. Daliri | memberikan -sumbangan bagi “ma Islam 'jg dalam tubuhnja mendjalar (cornerkick bola kena dihead ma- 2 3. di Teluk Bctong |Yutkan dia dan berteriaklah sambil| Bolehlah kita anggap sadja, bhw. | keadaan demikian, lumumnja te flihan ekonomi dan keamanan di In- darah Islam. suk. Ini terdjadi dalam babak per- 1 UK BEN mengharapkan pertolongan. .Ipemimpin2nja, atau orang jg me-|reka lalu pergi berdjiarah kera- donesia, dan dengan banjak perusa- |, “3. Diatas nama ummat Islam In- | tama, sedang dalam babak kedus 

$ Kemudian datanglah mbok 'Rasmi (ngadjarkan ,,ilmu2 aneh” itu terdiri Ikam2 fleluhurnja, kemakam2 jag |haan penerbangan. dikepulayan ini donesia umumnja dan “anggota Par-| masing2 fihak tetap ngotot untuk ». 50.000 : 208514 | untuk menolong dan dibawa pulang|dari orang2 jg tidak sehat pikiran-| dipandang sutji, untuk memira (seperti 'dinegeri-negeri lain, tidak (ai Islam Perti chususnja- -melahir- | mentjitak goal, terutama dari fihak- di Teluk Betong | kerumahnja untuk dirawat - Oleh/nja, atau terdiri dari penipu2 ulung pangestus membakar dupa dn lakan menguntungkan satu -pihak sa kan pan terhadap pemerintah (nja TCS. Fihaknja Mobrig. meski- 

25.000 OS Ga aa ne panjat (jg memainkan tipu muslihatnja, Utk | memasang sesadji, disana sini, 'ifdja, #nelainkan akan” menguntune-| Amerika, karena pembuatan dan 'pun pada hari Sabtu sorertelah ma. ta : : disaksikan/ diketahui oleh njak | menggaruk keuntungan .dari MaSii-| pohon2 besar jang dipandang e|kan pemerintah, rakjat Indonesia, aa Jualan patung itu dilakukan in, tetapi spirit dan napas jang telah | di Bandung forang penduduk desa tersebut di-|rakat je bodoh, tetapi je meminta ramat, dibawah 'artja, tjandi, tw |pendeknja semua orang. Sebab dgn, Sa MAnn aa en ah . Idipunjai oleh tiap2 pemain meng: : atas. e L perhatian ,.bukankah pengikut2nja tugu dan lain-lain. — Jadanja beberapa perusahaan pener- | 5, 2 esak Pn Natan undjuk tegas tentang tenaganja Mo- 
».. 25.000 Da nan Nop ertah #ekdlar dislakag aa 3 : Dalam penderitaan2 lahir ban (bangan, maka sewa - pengangkutan Ea ai seRa Ae . an bana brig. Achirnja didalam suatu penje- di Djakarta |sutan dapatlah tertangkap sang Ibu - itu, sangatlah mudah ore |orang, barang dan lajanan akan ber | “2ar. menjampaikan protes ni Kepalrangan dalam babak kedua atau pa- : dari baji tersebut, dan ternjata bsh- Na : beluk hana a Goodie im Gani saingan. 2 Na Amerika agar mere-|da waktu mana pertandingan ku- 1 2 as : e : t 2 : » 25000 “a72 ena aa seorang anak jang Ba Ne perhatian besar, ke-| ngetahuan mystiek: sebab: itu tp 5 Mena pertanjaan mengapa ada de 'kodii 2 aa memperbuat rang 4 menit an telah melakukan 

1 ee Saat itu djuga Baji jang dalam ke-|maren malam bertempat digedung| tiap mendengar ada »Paguro', Oem ae Sa ai see aisn Sahensa" Santan TN Ta Ta 
'» 25.000 119179 |adaan selamat, tapi agak borat-baret|Sin Yoe She, djl. Stadion, S-B:K.A. | dengan NN pandjang € Itadinja tidak, Dr. Gani menerang- RAVESLOOF PENGGANTI |bola jang ditendang dari kanan luar : , di Medan | disebabkan tergeser oleh alang-alang. jtelah mengadakan rapat anggauta. reka datang, anta 2 kan, bahwa karena GIA rugi, hing| . WAARDENBURG. telah mengenai kakinja salah satu dengan bok Dukun dibawa ke Puru-|Setelah rapat itu dibuka oleh fihak djiwanja. Sementara bagi Oral Ica Pemerintah sendiri harus menu- Harian »Telegraaf” kabarkan, bah |pendjaga belakang Mobrig. dan di- “  10:000 094475 |sara untuk dirawat lebih landjut: se-|pimpinan, kemudian oleh sdr. Sla-| jang ingin menangkap ikan - tup kerugiannja, suatu keadaan jg| Wa walikota Almelo Mr J. M. Ra-|luar dugaan keeper bola effect ma- 
5 10.000 154595 dangkan Ibunja jang Pan itu » met aah dibentangkan Sp pan- keruh, keadaan jg ea tidak boleh dibiarkan,” karena 'rak- vesloot telah diminta untuk mendja |suk kedalam djala. Dengan angka 5 10.000 143883 | Siring kekantor Polisi seksi eng: Ta keewa Naa itu, Mpersungkan aji EP jat jg membajar padjak mendjadi di pengganti Waardenburg, sebagai 1—1 (pertandingan diachiri. 
1 101000 078783 | MR, WONGSONEGORO TG. |djuan “tidak terlaksana seluruhnja. Ikesteatan takwa an menah kabannja.. Sebab itulah | pemerin-| gubernur Irian Barat, Shbagsi dika ' Mn Dena ra n . & $ “1 3 x : : H, £ Je “NI embolehkan perusa- , a ang tultandingan ini, iala arus diakui 6 Nana Ba aa PENGEAPUSAN Oa Kanada Tn Ka 2 pangkal timbulnja gerakan2 ts jhaan lain bekerdja disamping -GIA, an Ta berhenti. Demikian ..An bahwa” fihak Mobrig. maupun TCS 
».. 10-000 1068239 MN indjauan Itjetnja perundingan jang dilakukan nak Ghana sa pekemoasa 1g) Dapat. dikabarkan, bahwa. penguai OTP AN Ta. telah main buat sport! 101000 043150 (Sesudah mengadakan penindjauan/ ala buka Dbobes Tn ana achir2 ini, adalah karena...... rus perusahaan ini terdiri dari: Dr. : & » ). 1 dipelbagai daerah Djawa Tengah|dalam bulan aa 5 Bia Sempa 14 | keadaan masjarakat. Karena m | Gani, Abundjani, David F. Fowler.| ” 

10000 agan | mengenai, son! penehapusan Oren DRA baru membettuk sebuah won, |ijari kepuasan sotara lahir tik AM, Dasaad, Sestan Sjahsam, A:| F8 . Sa 3 - 1 | among Pradja, pada hari Sabtu jt L, 1 MO K - esa di at, maka orang meb oethalib, Agus Said, oestam, Su- K d ht 1. 5000 190988 |Mr. Wongsonegoro ketua Panitia! na MENARA pen aa aa, ba Selena kepuasan batin le topo dan Rahman Tamin. J aj asan ese Ja Er dai 2 5000 1037900 Negara Pusat telah kemiban 3 ti Kata lagi perundingan “ 1 Ban- Ina lebih mudah ditjapai, asala 5 

3 - 000 ATA Baba kan Saka Mera dung dengan fihaknja D.K.A. Un- . Pa An Tati Guru Murid D an An ak2 » Ne sni : 1 ' pada umumnja tuk memperkuat adanja perundingan | Gurunja, tida UL. pWE- kta ME ap 4 
Z Sa 26187 Aa But iaP "2 'Itsb., maka oleh pembitjara dikemu-|ngan  matjam apapun. : Pen usah 2 
f 5000 175503 | Setelah mengundjungi rapat kon- ni perlunja SBKA' menentukan Babat an Bana ea g : 1g DI DJAKARTA telah didirik sai kah : bertudi 5000 190503 Iperensi Panitia Negara daerah Sema-|sikap tegas. |” (pemhendang cenan “ : Ni : Na aa ana SAN NN aa » : aa 16.00,1 Setelah diadakan sambutan2 oleh | dengan djalan dikumpulkan, n | memperbaiki kesedjahteraan guru2 murid2 dan anak2 pada umum- 3 5000 184466: lag! so telan” Handa di' PSI, RT. Bulu Kestalan dan fihak | diberi penerangan tentang Iga, a onesia nja diseluruh Indonesia, deni an bagian penerangan naa aa si pad 015287 Djakarta. SOBSI, kemudian rapat diteruskan|sebagai jang pernah didjalam an Beladjar Di P.P. dan K. Jajasan didirikan dengan akte notaris tanggal 6 Okto- a55 2010 012160 Dalam konperensi Panitia Negara /antata anggauta SBKA untuk me-|oleh Djawatan Igama di Jogjr Djerman : ber 1952. Mengingat bahwa kesehatan guru2 dan ata tidak da- 
3 5000 133399 jang dikundjungi oleh Bupati2, We- nentukan sikap tersebut. Bagaimana | ta, kita pertjaja tidak akan a pat diserahkan semata-mata kepada pemerintah, maka masjarakat » 5000 086930 | Gono2 dsb.-nja pula jang dipimpin|kesudahannja putusan itu belum di-| memberi hasil, karena titik Lt Kalangan pengusaha dagang Indo! Sendirilah jang selajaknja ikut mengambil bagian kearah perbaikan - Ka ak oleh Residen Milono, Na aa sg "3 Ka AN OPSENTEN nja bukan karena mereka Lada nesia dalam  suratnja 3 Na : Dasar jang kokoh untuk perkembangan bangsa dikemudian hari » Sena 218685 | nesoro telah membentangkan tugas ATAS BENSIL mengerti apa jang dikata Iga, |oleh kedutaan Indonesia di Boni 'harus diletakkan Gibelakang “murid2 dan anak2 serta guru2 jang di- 
» : dari Panitia Negara dan  rentjana , . tetapi karena... mau mentjar'| menjatakan, baik sekali kalau dit. '“Wadjibkan membimbing mereka ini. 5 5000 052696 | dari penghapusan Org. Pamong Pra-| Berhubung dgn keadaan keuangan puasan batin, sebab hidupnja a |rima tawaran pihak Dj 1 
2 5000. 247167 dja. negara, maka -pemgrintah mengang- Liam masarakat, inc Iii - mendidik orang2 Pen aa Jajasan diberi nama ,,Jajasan Ke- ya 5000 237383 Konperensi Panitya (gap perlu untuk memperpandjang | osongan, hingga merekse |ma2 partikelir di Diermar Bu 3 Be data sedjahteraan — Guru, Murid dan ik 5000 081527: : Negara. h TI aa an Te Tr tahi Ja chilangan , pangest, Ditegaskan, penting sekali Haa pl Afvloeii n Ke aa ingin ta di Dja- 
Fa : konperensi ini, oleh Resi-|dan sebagainja | : Pa aa 1g 2 - | merintah Indonesia “kalau nanti g arta. Manakala dianggap perlu 20 ANGGOTA GEROMBOLAN Bala Tenaga tentang ada-! selama tahun2 jang lalu. Berdasarkan aa Tn " 2 ae na an Aka, Iga 9 oleh pengurus, jajasan dapat sah TERTANGKAP. (nja kerdja sama antara DPD dan pertimbangan ini maka pemerintah | Sendirinja, bila Kek osoma (kalau nanti" dikirimkan crane? sal "7 Besar “(III |rikan kantor2 perwakilan ditempat- 20 Orang anggota gerombolan te- | Pamong Pradja. Selandjutnja ditutur aa aa taksi tam litu bisa di-isi, dengan lain ya (terpilih ke Djerman, Barat. « Ae Ia On da : lah, tertangkap, beberapa pelurulkan, bahwa persiapan2 mengenai? Tahun ep Ai taan, bila kesedjahtwe| Persetudjuan2 telah ditjapat den.| '” Tidak Masuk Dalam Usaha2 jg akan diselenggarakan . 

ialah: 
» Niat Pemerentah e 

(Dewan | a) mengadakan tempat berkum- 
pul waktu liburan (vacantiekolonie): dengan tulisan Persatuan Korban Ra 

sionalisasi dibeslah oleh polisi, wak- 
tu baru2 ini diadakan gerakan pem- 
bersihan didesa Muneng, Pakis, Ma- 

gelang. 7 Mann 
Penggerebegan dilakukan waktu 

malam dirumah bekas seorang lurah 
dimana sedang diadakan suatu pesta 
selama 3 hari. Tt PRA 

Diantara jang tertangkap terdapat 
orang2 jang diduga mendjadi kepala 
dari berbagai perkara penggedoran 
dan pembunuhan... 1 

ANGGOTA DPR PROPINSI - 
GENAP KEMBALI. 

Untuk mengisi lowongan jang 
ada, tg. 31/1 telah dipilih oleh! 
DPD Tjiptorahardjo dan Suwar- 
no masing2 dari Masjumi Pur- 
wodadi-Grobogan dan Wonogiri 
mendjadi anggota DPRDS propin 
si Djawa “Tengah. Oke on 

Dengan pilihan 'ini jang kelak 
akan diresmikan oleh sidang DPR 
djumlah anggota kembali genap 
72 orang ketjuali beberapa orang 
jang masih meringkuk dalam ta- 
hanan “karena” perkara2 “SOB. 

mudian ditambahkan beberapa usul 

bisa bertindak tegas : 

tersebut dan djangan sampai   8045 Dari Djumlah anggotanja 
dari Partai Masjumi. 

“eng 

tu harus dis dirinja Paguron2 jang gandjila 5 1 ia 

Pan metana tep Oleh Re. Soekarno dan menteri keuangan Su-|akan hilang musnah ! Na ngan Inggris, Perantjis dani 

sidon Milono dititik beratkan sete- mitro Djojohadikusumo pada tang- TE : Demikian Antara” 
rusnja, sekalipun kelak penghapusan gal 7 Djanuari 1953, diundangkan ea samar: 

itu sudah mendjadi suatu kenjataan, 

beliau mengharap supaja hubungan 
3 hara: Bath Ke 

aa aah Se gak. 1' Djanuart 1953. 
390 RUMAH UNTUK 1000 : t i taranja be-j oleh Residen Milono antarani | PERMINTA'AN 

liau mengharap supaja Pemerintah 
dalam usaha 

tidak terbukti. Mengenai penghapusan selesai dikerdjakan 

Residen dikatakan, 
tidak sukar dan mengenai penjerah- di Mangga Kompleks 

pada tanggal 15 Djanuari 1953 oleh 
menteri kehakiman Lukman Wiria- 
dinata dan mulai berlaku pada tang- 

Belum lama berselang telah dika- 
U.U. barkan, bahwa 2 rumah jang telah 

oleh  pihaknja 
bahwa soal ini ,Kota Pradja Semarang dan letaknja 

telah diundi 

  

Ahli2 PBB LX 
3 - 

Indonesia 
Missi Bantuan Tehnik dari- 

serikatan Bangsa-hangsa “di D'- 
ta, mengabarkan kepada kita, la 
baru2 ini tlh datang beberapa 

ahli untuk memperkuat Missi n 
an Tehnik ke Indonesia. 

“Iparlemen didapat keterangan, bah 
||wa setjara resmi rapat kerdja jg 

    

     
   

  

||resmi antara menteri urusan pega 
'Iwai dan seksi perburuhan (seksi 

F) pada hari Selasa jg lalu, oleh 
menteri urusan pegawai diberita 
hukan, kepada ,,afvlociing” setja 
ra besar2-an, seperti jang terde- 
agar “dalam masjarakat ramai, 

'htidak pernah diputuskan oleh pe 
| merintah. 

Pertanjaan tentang soal afvlosiing 

ATJARA RRI SMG. 
Senin, tg. 2 - 2 - 1953, 

Djam 17.00 Pembukaan: 17.05 Tas 

b) mengadakan tempat  berkum- 
pul (kinderkolonie): 

c) mengadakan tempat beristira- 
hat, 

d) mengadakan tempat pemulihan 
kesehatan. (herstellingsoord): 

ec) memungkinkan pengiriman dan 
penginapan  guru2, peladjar dan 
anak jg berkepentingan  ketempat- 
tempat tersebut, 

f) lain2 usaha jg bersangkutan de 
ngan maksud dan tudjuan jajasar. 

Pendapatan jajasan guna keperluan 
penjelenggaraan didapat dari a, sub- 
sidi pemerintah: “b. sokongan dari       

53 is hal ini sebaiknja di-|dan masing2 telah djatuh pada sau-| Mr. Henti P. Lacroix, seorah 21 5. itu diadjukan oleh D.S.B.I. berdasar 
derihkan bla Gate Dak ke-|dara-saudara  Djais ' Padmowidojo |li statistik perburuhan, dengar: Ha Kepanduan, 17.30 Pengumums|kan diterimanja laporan2 dari kala 
mudian boleh dibagi2kan kepada |dari Djwt. Kehewanan Propinsi Dia-| numpang ,,Oranje” Hh tiba dc K. ind Berita Daerah: 17.45 Taman|ngan S.B.P.U./S.B.K.A. (anggota 
daerah2 jang bersangkutan. Demiki-|wa Tengah dam Tjioe Tiong Han, |rantjis. spa Fin Tah "era 18.00 Siteran Gobjok |Sobsi) dan S.B.D.P.U. (anggota an a.l. jang didengar didalam kon- pegawai K. B. Semarang. Mr. Tor Ecimovie mempd na arawitan Studio, 19.00 Tanda | G.S.B.1./ D.S:B.1), 'bahwa af- 

tab Lebih “djauh mengenai perumahan | Missi FAO sebagai ahli statisti- | Waktu — warta berita: 19.10 Ibw'fvlociing setjara besar2an didjalan- 
Per PENJAKIT MENULAR dari Kota Pradja dari kalangan jang tanian. Ia datang dari Zagrab- | Kota hari ini: 19.15 Tindjauan luar Ikan dalam “lingkungan  Djawatan2 

berdekatan didapat kabar, bahwa I.k 
dalam tempo 6 bulan lagi akan di 
selesaikan 30 rumah jang 
14 buah di Taman Maluku/ Halma 
hera Kompleks dan 16 buah d 
Mangga Kompleks. Jang memadju 
kan permintaan rumah ada 
dari 1000 orang, tetapi hal ini ka 
barnja akan ditindjau kembali ba 

Djawatan Pn NN 

takan, bahwa daftar penjakit menu- 

lar dari tgl. 18 s/d 24-1-53 sbb.: 
Typhus abd. dari 16 orang mendja- 

di 21 orang, satu antaranja dari 

Ungaran, 2 orang sembuh dan se- 

orang meninggal dunia: paratyphus 

A dari 8 orang mendjadi, 9 orang, 

paratyphus C tetap 3. orang: Desen- 

letaknja 

lebih 

. 'goslavia. 
-|. Mr. Eymind This Evenson ta 

ri Norwegia sebagai seorang t 
- Ita dari Missi ILO untuk memb? 
i' merintah nasehat tentang pre 
- kesehatan pekerdja. , 2 

Kepala Missi  ICAO, Mr. ' 
-|Th. Barton, telah kembali dari 
- Irika Utara dan Inggris, sesudaha   tri bacc. 2 orang: Diphtherie 'se- 

orang dan penjakit lumpuh seorang.   30 rumah itu. 
gaimana baiknja untuk memberikan 

negeri, 19.30 Sekuntum Melati oteh 
Carry dan kawann2nja: 
warta berita: 20.05 Siaran Pemerin- 
tah, 20.30 Gujon maton oleh Man- 
tri cs.: 21.00 Berita bahasa Djawa: 

Tjiptaan Harry Singgih dibawakan 
Tossema: 22.00 Warta berita: 22.10 
Programa esok hari: 
wara radio oleh keluarga Saraswa- 

20.00 Sarif Oleh karena itu, D.S.B. 
kepada pemerintah untuk mentjabut 
instruksi2 jg diarahkan kepada af- 

1.15 Tindjauan tanah air! 21.30 1122 djawatan kereta-api dan djawatan 
pekerdjaan umum, guna menghala- 

22.15 Sandi-     berikan laporan ke Markas Be 
di Montreal, thy, 23.00 Tutap. 

rintah dan sangat 
wai negeri. 

Kereta Api dan Pekerdjaan Umum, | peminat, dan pendapatan? 
minta  sjah. 

vloeiing setjara besar2an dari ak sebagai pelindung dr. Bah 
er Djohan, menteri P.P. dan K. 

ugi didjalankannja tindakan? jg ti- | sekretaris 
dak pernah dikehendaki oleh peme- jP.P. dan K., kesehatan, dalam nege 

merugikan pega ri, pekerdjaan umum, perhubungan 
dan sosial. 

badan2 perseorangan: c. juran dari 
badan2 jg mendjadi peminat: d. iu- 
ran dari perseorangan ig mendjadi 

lain jg 

Pada waktu mulai berdiri akan 

Dewan pengawas terdiri dari para 
djenderal — kementerian? 

untuk kepentingan 99 Kb 
Indonesia, dan djangan 
pentingan fanatici dan orang2 jg ti 

adalah akibat kegentingan dan per 
tentangan dikalangan politisi dan 
tentara jang meletus keluar pada 
'2. 17 Oktober”. 
Membitjarakan soal pengganti 

MMB penulis ienjatakin penda 
pat, sudah pasti bahwa »Grang2 
Amerika, Inggris “dan Australia 
tidak disukai oleh Indonesia, 
orang2 Swedia tidak mau dan 
akan mengherankan kalau Djer 
man suka menerima tawaran In 
donesai, karena Djerman sedang 
menghadapi waktu untuk memba 
ngun tentara sendiri,” 
Menurut pendapat penulis, Djer- 

man mempertimbangkan pula, bah- 
wa kesediaannja menerima tawa- 
ran Indonesia dapat djuga dianggap sebagai ,,onvriendeliike daad” terha- dap Nederland. Mentjari orang2 Djerman individuil (tidak melalui pemerintah Djerman) menurut .pen- dapat penulis sedikit sekali kemung kinan ada hasilnja, t Sehingga sulit 
untuk mendapat pengganti anggau- 
ta2 MMB jg setingkat ketjakapan- 
nja, 

Demikian Schefters, jg pada achir 
nja memberi advis kepada pemerin 
tah Indonesia sbb.: | Mendaknialah 
bersikap tegas dan ambil keputusan 

dari rakjat 
untuk ke-   dak berharga”. 

Demikian ,,Antara” Amsterdarass 
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- sud sebagai tenaga pertahanan | Pertan tentang, bagaimana 
atau sebagai tenaga offensif. sikap P-K.L terhadap adanja ge- 

Eh rom Merapi-Merbabu Com- 

  

Menghadapi Adanja 2 Front: For- 
mosa dan Korea 
HR - j 

KANTOR BERITA setengah resmi Taiwan, Tatao hari Minggu me-| 
njiarkan berita bahwa ik (Rakjat Tiongkok memperlipat 
tentara mereka mendjadi lima djuta serdadu untuk menghadapi antjaman | 

ansjang. berhadapan dengan! 
tentaraan tetap bung- 

menghapuskan | 

dua buah front, jakni di Korea dan didarat 
Taiwan. Sementara itu kalangan? pemerintah dan 
kem tentang kabar? get Pada Ngap 
larangan atas kegiatan? Nasionalis terhadap daratan “Tiongkok. 

Kantor perita tersebut selan- 
djutnja menga n bahwa RRT 

  

berniat membentuk tentara jang $ EL beran MRA Haa GIAA Sendeani Tak Ada Ten: untuk perang Korea dan tentara: 
dari dua djuta “serdadu untuk 
daerah2 jpantai ,bagian selatan. 
Menurut radio, tentara2 itu akan: 
diperlengkapi oleh Sovjet Uni, 
sebagai balasan atas konsesi2-le- 
bih besar jang  diberikan..oleh| 
Peking kepada Rusia dilapangan 
perekonomian (dan perindustrian. 
Kantor berita tadi tidak mene- 
rangkan apakah tentara2 RRT 

jang akan dibangun itu bermak- 

tara Komunis 
Dlm Grombolan MM 
Compleks-Pendjelasan 

PKI Kedu 

(Corr. Sendiri) 

(DISEBABKAN oleh banjaknja 

  

plex, maka Sentral Comite P.K.I. 
Kedu telah menjatakan pendirian 
jang isinja a.l. sebagai berikut: 

Sebagaimana umum telah me- 

Perantjis Cha- 

    

  

5 H 

    

Tulang2 
“Columbus 

      

    

  

BE 

(jan MMB di Indonesia. 
akan digantikan oleh ahli? militer: 

Go & Sun 

— —amaa—aata | 

Pimpinan A.P. 
Setudju 

Soal Penggantian MMB | 

: DIDAPAT kabar dari kalangan 
jang biasanja mengetahui, bahwa 
pimpinan Angkatan Perang Indone 

sia telah menjatakan pada dasar- 
nja tidak keberatan djika pemakai 

sekarang ini 

lain Tentang soal dengan ahli? mi 

  

Kalangan Indonesia DiiNeder- 
land Gelisah 

Ek 
»ANTARA” AMSTERDAM kabarkan, Sabtu kemarin dulu Kemen 

| terian Luar Negeri Belanda memberitahukan kpd Komisariat Agung 
Indonesia, bahwa pada achir minggu itu Go Gien Tjwan dan Sunito 
beserta keluarga mereka dengan pesawat terbang bertolak ke Indone 
sia. Sebagai telah dikabarkan, keduanja oleh Mahkamah Agung Be- 

landa telah diputuskan dapat dikenakan undang? orang-asing (vreem | 
delingen-wet) Nederland (Dapat dikeluarkan dari wilajah negeri ter 

4 Chung San Hui, Perhimpunan In- 

schede dari Indonesia , jaitu ber- 

  

  

ito Pulang 

Kegelisahan dikalangan 
5 Indonesia. 
Dalam pada itu dalam pernjata 

an-bersama jang dikeluarkan oleh 
Persatuan  Peladjar Indonesia, 

donesia, Panitera Peladjar dan Pe 
muda Indonesia serta Kaum Ibu, 
Ikatan Buruh Indonesia, Perkum- 
pulan Islam, Ikatan Peladjar En- 

bagai organisasi Indonesia di Ne- 
derland, #ntara lain dikatakan, 
bahwa penangkapan Sunito dan 
Go Gien Tjwan mengakibatkan ke 
gelisahan bangsa Indonesia di Ne- 
derland, disebabkan: 1. tidak ada- 
nja ,,rechtszekerheid”, dan 2. ti- 

nja. Benda itu muntjul dengan   njap ke djurusan Medan, 

»Piring-Ter
b an 9” 

Tampak Diatas Medan Dan 
Belawan ? 

DIATAS MEDAN telah kelihatan suatu barang 'gandjil jang 
telah menimbulkan pelbagai fantasi kepada mereka jang menga- 
nut teori2 tentang piring terbang. 1 

Bebergpa orang menerangkan bahwa Rebo malam mendje- 
lang pk. 24.00 diatas kota Medan telah kelihatan sebuah benda 
jang bertjahaja kekuning-kuningan merah muda sebesar bintang 
jang selama kira2 seperempat djam bergerak .teratur berbelok-be- 
lok dari selatan ke-utara dilangit tinggi dengan sangat tjepatnja. 

Benda jang aneh pula beberapa pekan jang lalu telah banjak 
menarik perhatian di Belawan. Orang2 jang menjaksikannja dgn 
mata kepala sendiri melihat suatu lingkaran besar diatas temput 
simpanan Socony dilangit kira2 selama satu menit. Sekonjong-ko 

njong benda itu hilang lenjap. Sedjumlah orang lain menerangkan 
bahwa mereka .telah melihat kemilau jang “berputar dengan tjiepat 

san laut diatas Belawan, kemudian membubung tinggi dan mele- 
ketjepatan luar biasa dari djuru- 

  

  
me "   MENPAR 

Bagaimanapun Djuga 

Keadaan D' Dunia 

watir 
Kalau Amerika Mende- 
“netralisasi Taiwan 

jang mengatakan bahwa Amerika 
bermaksud melepaskan politik ne- 
tralisasinja terhadap Taiwan. Peme- 
rintah Perantjis tak hendak menen- 
tukan sikapnja, sebelum berita2 dari 
Washington tentang soal tadi dibe- 
oarkan atau dibantah. Hal ini mung- 
kin dapat dianggap sebagai suatu pe- 
tundjuk, bahwa Perantjis tidak akan 
dapat menjetudjui penarikan kembali 
armada ke-7 Amerika Serikat, | 
jang hingga kini berdjaga2 diselat 
Taiwan itu, ' 

Kata kalangan tsb. tadi, njata- 
lah bahwa Perantjis tidak tjon- 
dong kepada perluasan pertikaian. 
di Timur Djauh dan oleh sebab: 
itu maka Perantjis mentjurigai 
setiap tindakan, jang dapat ber- 
akibatkan meluasnja pertikaian. 
Diduga bahwa masalah ini akan 
mendjadi pokok pembitjaraan an- 
tara menteri luar negeri Amerika 
John Foster Dulles dan menteri 
luar negeri Perantjis Georges Bi- 

dault, pada hari Senin ini. (An- 
tara-UP). 5 

Sabotase Dalam 
Angkatan Laut 

Inggeris ? 

kat Dpr «pa: Kaka enam 
mentjari2 bukti terdjadinja per 

an sabot pada kapal induk | dj 

ngsabu bahwa P.K.I. adalah su- 
tu Partai jang bekerdja setjara 

legal, dan dilindungi oleh Undang 
Undang. Teori, politik dan pro- 
gramnja dengan melalui siaran2, 
brechure2 dan surat2 kabar se- 
mua disiarkan setjara luas“ dan 
terang. Seluruh pekerdjaan P.K.I. 
dikemukakan pmum dgn. 
djelas ap merata Ka bisa me- 
rupakan pedoman i rakjat dan 
bangsa Indonesia dalam Men 
lang front Persatuan Nasional se- 
bagai alat jang pokok untuk me- 

| ngusir imperialisme guna mentjip 
takan Kemerdekaan Nasional In- 
|donesia jang penuh dan perda- 
maian dunia. 

Kaum Komunis Indonesia harus 
(mengadakan hubungan2 “jang luas 
dengan masa buruh, tani dan rakjat 

revolusioner.” Mentjurahkan segenap 
tenaga dan pikirannja untuk meng- 
abdi kepada rakjat. 

Selandjutnja dalam pertanjaan itu 
S.C. P.K.I. Kedu menjatakan, bah- 
wa P.K.I. sama sekali tidak meng- 
Oorganisir gerombolan -bersendjata. 
dan djuga di M.M.C. tidak ada 
Tentara Komunis. : 

Achirnja diserukan supaja seluruh 
Rakjat selalu awas dan waspada ter- 
hadap tindakan2 provokatif dari 
imperialis jang sengadja digunakan 
untuk memetjah belah persatuan 
nasional. 

  

»BANJAK” MATA2 DITANG- 

Tidak lama lagi di Santo Domingo, diwilajah republik Dominica, 
akan didirikan suatu bangunan peringatan, untuk mengenangkan i 
djasa Christopher Columbus, perantau jang ,, menemukan” benua. 3 

Amerika. Dalam bangunan itu nanti akan disimpan sisa2 tulang 
dari Columbus jang telah diketemukan di San Domingo pada 
tahun 1877. Pada gambar ialah sisa2 tulang tadi jang diketemukan . 

: dalam peti. f . 

« 

  

BadaiMengamu 
Kepulauan Ingg: 

Kehilangan Rumahnja 
SEDIKIT2NJA 143 orang mati tenggelam, 3 buah kapal tenggelam 

dan ribuan penduduk kehilangan rumah? mereka, demikian menurut 
angka2 terachir dari korban? badai dan bandjir2 air pasang jg achir 
minggu jl. ini menimpa kepulauan Inggris. Pada hari Sabtu kemarin 
kapal tambangan ,,Victoria” telah tenggelam antara Scetlandia dan Ir 

landia jang menjebabkan tewasnja 133 orang penumpangnja. Kemen- 
terian angkatan laut Inggris pada Minggu pagi kemarin mengumum- 
kan, bahwa kapal selam ,,Sirdar” dan kapal fregat ,,Berkeley: Castle” 
kedua2nja telah hanjut dipelabuhan Port Sheerness, Dua buah kapal 
ketjil lainnja djuga mendapat kerusakan dipelabuhan tsb. 

Pravda Korek: 
Radio Moskow 

Harian ,,Pravda” di Moskow jang 
diteribtkan oleh “partai komunis Ru- 
sia, hari Djum'at.telah melakukan ke 
tjaman terhadap Radio Moskow ber 
hubung. dengan kekurangan2 jang 
terdapat “dalam kegiatan2. djawatan 

  

Kapal2 ,,Sirdar” dan ,,Berkely 
Castle” pada waktu itu sedang di- 
perbaiki dibagian dok jang sama- 
sekali ,,tenggelam dalam gelom- 

bang2 jang tingginja laksana gu- 
nung2”. Menurut kabar2 jang dite 
rima di London pada Minggu pagi 
kemaren gelombang? pasang telah 
menghantjurkan tembok2 laut di- 

pantai Linconshire di Inggris Ba- 
rat hingga 10 orang tewas dalam 

bandjir Sementara itu dikabarkan   KAP DI KOREA UTARA. 

Kantorberita RRT ,,Hsin Hua” ha : 
ri Sabtu mengutip berta jang disiar- ! 
kan oleh kantorberita resmi Korea | 
Utara, jang menjatakan bahwa ,,se- : 

1 besar” mata2 dan tukang saj   is ,,Warrior”. Mereka selidi (bot achir achir ini telah tertangkap. mengumumkan | 
di Korea Utara, dengan pertolongan rurigan2 jang terdapat dalam komen ki pula kerusakan2 jang tak sebe 

rapa pada kapal induk Triumph. 
Kedua buah kapal tadi adalah ka 
pal induk ringan jang sedang ber 

-penduduk. : 
' 

Diwartakan seterusnja, bahwa pani 

pula bahwa -bandjir2 telah terdjadi 
pula dibagian? lain dari Inggris. 
Banjak dusun2 terputus hubungan 
nja. dari luar. Pembesar2 Inggris 
kini sedang mengerahkan tentara, 
polisi dan dinas2 pertahanan sipil 
untuk merighadapi keadaan dan: 

memberi pertolongan. : : Ke 

tar2 jang tidak setepatnja” menge- Nederland berdjaga2 
nai masalah2 jang berhubungan de-|.- Berita dari:Den Haag sementara 
ngan luar negeri sampai kepada ke-|itu menjatakan bahwa seluruh Ne 

penjiaran tersebut. Harian. ,,Pravda” 
menjalahkan, bahwa pimpinan Radio 
Moskow tidak . mengadakan seleksi 
setjukupnja terhadap para pegawai 

dan tidak memberi didikan jang me 
muaskan. Selandjutnja “harian “tadi 

i serangkaian -keku- 

liter mana MMB itu akan diganti, | yak djelasnja dasar penangkapan 
pimpinan Angkatan P jet : 2 NN erang menjel dan pengusiran ,,melakukan kegia- 
rahkannja kepada “kebidjaksanaa Itan politik jang tidak  dikehen- 
pemerintah. Hanja »'Idaki" 

supaja tenaga? @hli baru jg akan | Organisasi? tersebut berpendapat, 

       
Kita Tetap"Punjai Harapan Penuh 

Akan Perdamaian 
PBB Tetap Merupakan Organisasi Besar Utkg Perdamai- 

143 Orang Tewas - Ribuan Penduduk | pas belum selesai membitjara: 

ditempatkan pada -ketiga 
Angkatan Perang “itu kelak, jakni 
Angkatan Darat, Angkatan Laut 
dan Angkatan Udara hendaklah 
terdiri dari ahli? militer dari satu 
negara. ps 
Sebab pimpinan . jang demikian 

dari berbagai negara jang berlain 
an keahliannja, dianggap bisa me- 
njulitkan dan merugikan bagi pem 
bangunan Angkatan Perang. Pen- 
dirian pimpinan Angkatan Perang. 
terhadap soal MMB itu telah di- 
sampaikan kepada kabinet. Tetapi 
kabinet. sendiri . sampai sekarang 

    

MMB selandjutnja harap lihat di 
halaman 2). 

Tunggu Bantuan 

W esterling .... 
Seorang -anggauta gerombolan ber- 

sendjata, jang telah ditangkap ole 
jang berwadjib menerangkan dalam 
suatu pemeriksaan, bahwa ,,kini .ge- 
rombolan jang ada dihutan sedang | 
menunggu |bala-bantuan dari luar jg. 
akan dipimpin oleh Westerling”, se- 
banjak 1800 orang lengkap bersen-' 
djata. Menurut berita dari Tjiamis' 
itu, anggauta gerombolan tersebut :te- 
lah memberi djuga keterangan2-leng- 
kap tentang. gerakan2 gerombolan. 
Pemeriksaan: lebih djauh masih . di 
djalankan, (Antara). $ 
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berat Ph Ditipu 
kannja Pa Ran- 

bahagian | bahwa untuk kepentingan kehidup 

Iputusan2 terhadap Meine Pot dan 

-melalui korespondensi. ra, | 
peladjaran2 lebih |Sastroamidjojo 

kan pekerdjaan mereka. 

an bangsa Indonesia di Nederland 
perlu adanja djaminan kebebasan 
mengeluarkan fikiran dan penda 
pat, kebebasan  beroganisasi dan 
berkumpul dan mengeluarkan ma- 
'djalah, dan - kebebasan mela- 
ikukan — hal-hal | jang  ber- 
Sangkutan dengan pekerdjaan bu- 
:ruh dan kepentingan sosial serta 
kebudajaan, selain itu kebebasan 
menarik manfaat dari pengetahu- 
an dan pengalaman sebaik-baiknja 
selama diperantauan dan kebebas- 
an bergerak dalam dunia kesiswa- 
jan. 

Belum ada djawaban dari 
Kementerian Luar Negeri aa 

Sementara itu ,,Handelsblad” ka 
barkan, bahwa pemerintah Belan 
da ,,beberapa waktu jang lalu” te- 
lah menerima nota Komisaris 
Agung Indonesia jang berisi pernja 
taan ketjewa terhadap ringannja 

'Colson dalam perkara pertjobaan 
pembunuhan atas diri Harjono. 
'Kementerian Luar Negeri Belan 

da belum memberi balasan atas no 
ta itu, karena perkara tersebut be 
lum tertutup. (Tentunja karena op 
sir djustisi naik appel, Red.). 

    

2.000 PEMUDA-BURUH PA- 
BRIK MESIN ,,URALMASH” 

- BERSEKOLAH TEHNIK. 
Suratkabar Sovjet ,,Trud” Sabtu 

mengabarkan bahwa pada waktu ini 
ada 2.000 buruh muda dari pabrik 
mesin ,,Uralmash” (didaerah Ural, 
Sovjet Uni) jg. menuntut peladjaran 
tehnik, pada 7 buah sekolah, sambil 
bekerdja. 
Hampir 1400 orang diantara mere 

ka mengikuti sekolah. tehnik pembu 
atan mesin, pada waktu malam atau 

Kira2 500 
orang mengikuti 
tinggi, dengan tak usah meninggal- 

Kira2 separoh dari pekerdja, masi 
sum Makan Di" (Lnis dan tehnisi pabrik tadi mengikuti 

. Irlandia Utara. (Antara) 

tya militer Republik Demokrasi Rak 
jat Korea ketika minggu j.l. berseru 

labuh di Piymouth, pangkalan ar 
mada di Inggris Selatan. 

Dalam tempo satu minggu :ini kepada seluruh penduduk Korea Uta 

1 djadi ii : ra, supaja mereka ikut berdjoang me 

Mean” » arus ge lawan tukang sabot dari pihak 

sar dan menimbulkan kerusakan2 Rhee — Amerika dan agen? spiona 

pada 3 buah kapal lainnja. sa   

kurngan variasi dalam atjara siaran 
musik. Harian tersebut mengeluh 
tentang kekurangan komentator2 ig 
tiakap mengenai soal2 “internasional. 
Achirnja  diserukan  supaja diambil 
langkah2 tepat .untuk mentjari per- 
baikan dalam keadaan. 

  Kabel listrik besar pada kapal 
Warrior” kedapatan telah rusak, 
mungkin karena digergadji, -se- 
dangkan dalam “mesin2 kapal 
»Triumph” terdapat bubuk  ba- 
dja. Mungkin sekali, kata para 
pembesar angkatan laut, bubuk 
badja tadi dengan tak disengadja 
djatuh kedalam mesin2, akan te 
tapi bertalian dengan kedjadian 
dikapal ,,Warrior” tadi ada bebe 
rapa ratus pegawai pelabuhan dan 
beberapa anak buah kapal telah 
diperiksa. ,,Triumph” hari Sabtu 
datang di Plymouth dari Belfast, 

Kemungkinan 
Pakistan Dala 

dim organisasi Pertahanan Timur 
gara2 Barat. Harian ,,Al Misry” 
memberitakan, 

  

Reber Menuduh: 
Banjak Penduduk Djer- 
man Timur Mengungsi 
Karena Kemerdekaan- 
nja Ditindas Sovjet 
PEMANGKU DJABATAN ko 

misaris agung Amerika Serikat di 
Djerman, Samuel Reber, hari Sab 
tu mengirimkan seputjuk surat 
kepada komandan Sovjet di Djer 
man Timur, D: Vassil 
Chaipay, Sate mana dikatakan 

wa jetla menjebab 
kan terdjadinja ditata 5 Na 
tjara besar2-an” dari Djerman Ti 
mur, & 

. Menurut Reber, pembesar2 So 
vjet ..setjara sistematis menindas 
hak2 azasi dan kebebasan2 azasi” 
penduduk Djerman.  Dikatakan- 
nja bahwa selama tahun 1952, 
lebih dari 100.000 orang  Djer 
man Timur telah melarikan diri 
ke Barat, diantaranja 2500 anggo 

Nadjib kabarnja telah menjatakan, 
bahwa Mesir tidak bersedia berbi- 

tjara tentang pembentukan organisa- 

si pertahanan jg bagaimana djuga 

bentuknja sebelum pasukan? Inggr'” | 
ditarik mundur dari daerah terusan 
Suez. 

Diberitakan, bahwa masalah ber-j 

sangkutan telah dirundingkan pula 

oleh dutabesar Panikkar dengan 

menteri luar negeri Mesir, Mah- 

moud Fawzi dalam suatu pertemu- 

an routine jg diadakan | baru2 ini. 

Seorang djurubitjara dari kedutaan- 
besar India di Kairo hari Djum'at 

menerangkan, bahwa berkenaan Beni 

ngan masalah tsb. dari fihak India 
sama sekali tidak dipikirkan untuk 

mengadakan langkah2 jg bersifat 

resmi. Ia menambahkan, bahwa ten 

tu sadja India 'mempunjai sangkut- 

pautnja djika Pakistan pada waktu 
jg kritik ini diundang untuk ambil 

bagian dalam suatu organisasi perta j 
hanan di Timur Tengah. 

ta kepolisian rakjat Djerman Ti- | Selandjutnja Reuter memberita- 

mur, i Ikan, bahwa “ kuasa-usaha Pakistan 
Dalam suratnja tadi Reber sete Idi Kairo, Tayeb “Hussein, berang- 

kat ke Karachi untuk mengadakan 

pembitjaraan2 dengan pemerintah: j 

nja, djustru sesudah diadakan perte 

muan antara dutabesar India dan 

menteri luar negeri Mesir, dalam 

pertemuan mana dibitjarakan sikap 

Pakistan terhadap pembentukan sva 

tu organisasi pertahanan regional “di 

Timur Tengah. Sai 

Belum ada langkah2 resmi 
dari India. 5 $ 

Belakangan diberitakan dari Kai: 

rusnja menolak tuntutan Chuikov, 
supaja negara2 Barat membubar 
kan apa jang oleh Chuikov dina 
makan .,organisasi2 terror dan 
mata” jang berpusat di Berlin 
Barat. Menurut Reber, di Berlin 
Barat tidak ada organisasi2 sema | 
tjam itu. (Antara-UP). 

Pos ,Pengintaian' : 

Timur-Tengah 
PERDANA MENTERI Mesir, djenderal Moh. Nadjib, dan 

.dutabesar Panikkar dari India pada hari Kemis telah merundingkan 

masalah jang bertalian dengan kemungkinan ikut sertanja Pakistan 

bahwa dalam pertemuan tersebut perdana menteri, 

Nadjib telah menegaskan kepada dutabesar India, bahwa sikap pe- 

merintah Mesir terhadap masalah pembentukan organisasi pertaha- 

nan Timur Tengah tetap tidak berobah. 

'ngan ambil bagian dalam orgnisasi 

Ikut Sertanja 
m / Pertahanan 

  

Tengah seperti diusulkan oleh: ne- 

jang terbit di Kairo hari Djum'at 

ro, bahwa dutabesar Panikkar Ke- 

mis malam telah memberikan kete- 

tangan, bahwa ia tidak mengambil | 

sesuatu langkah resmi pada peme- 

rintah Mesir berkenaan  kabar2 

akan ikut sertanja Pakistan dalam 

organisasi pertahanan Timur Te- 

ngah. Dutabesar Panikkar djuga me 

negaskan, bahwa pendirian India ter 

hadap masalah ini. sudah didjelas- ' Ya a 

i hruj rmoedji, jang disebut ,,Kepala 
menteri 'Nehruj "berbaik Sutua 

kan oleh perdana 
sendiri. 
'Sementara itu AFP memberitakan 

dari Karachi, bahwa oleh para wa- 
kil dari pelbagai partai2 dan organi 
sasi2 oposisi di Pakistan pada hari 
Djum'at telah diumumkan seruan ke 
pada pemerintah Pakistan, : dalam 
mana didesak supaja negara ini dja- 

pertahanan Timur jang pembentukan 
nja kini sedang dirantjangkan. 

Selandjutnja seruan tersebut mende 
sak supaja pemerintah Pakistan tidak 
mengidjinkan penjerahan pangkalan? 

| Kepala Staf MMC 

derland sekarang telah dinjatakan 
dalam keadaan berdjaga2 setelah 
terdjadi bandjir2 jang besar jang 
disebabkan oleh “-badai2 jang se- 
dang mengamuk di Eropa Barat. 
Beberapa bagian negara kini teran 
tjam oleh dahsjatnja gelombang2 
pasang. Dipropinsi Vlaanderen (Bel 
gia 8 orang dibawa hanjut oleh air, 
dan dikota Rotterdam djalanan2 
tergenang air. (Antara — AFP). 

AMERIKA AKAN TJOBA 
MERIAM ATOMNJA. 

Komandan depot artileri Fort 
Sill, Djenderal A.M. Harper, Sab 
tu mengumumkan bahwa dalam 
musim semi j.a.d. didaerah pertjo- 
.baan atom di Nevada akan dilaku 
kan pertjobaan penembakan pelu- 
Fu2 meriam atom dengan meriam 
atom jang berkaliber 280 mm. Da 
lam. .pertjobaan. ini akan dipergu- 
nakan 2 meriam. 

  

. Ditembak 
Penduduk Lalu Sela- 

matan 

(Corr. Sendiri) 
PADA HARI Sabtu, ketika di- 

adakan gerakan pembersihan dide 
sa Tlumpakan- (daerah Bringin) 

telah da- 
pat ditembak mati. Marmoedji ini 
dulu sudah pernah ditembak oleh 
polisi tapi ia berhasil melarikan 
diri, padanja masih tampak tanda 
bekas2 peluru ditangan dan paha- 
nja sebelah kiri. 

Waktu dapat ditembak mati 
hari Sabtu itu Marmoedji hendak 
pergi kedesa Mangli, tapi dapat 
kepergok polisi jang memang su- 
dah lama mengintai djedjak Mar 
moedji. Telah dapat dibeslah dju- 
ga 100 peluru Lee Enfield. Ber- 

“ KIRA-KIRA 2,500 orang pe: 
ngungsi dari Tiongkok “darat, jg: 
kini ada di Hongkong, ketika hari | 
Djum'at j.l. mulai mengadakan 
pemogokan tidak mau makan, se 
bagai protes terhadap rentjana pe 
merintah Hongkong untuk mem- 
berhentikan pembagian makanan 
setjara gratis, mulai hari Minggu 
ja.d, Pan 

' Banjak kedai2 je dimiliki .oleh | 
kaum - pengun djuga, “ketika 
hari Djam'at tutup, sebagai per 
njataan setia kawan. 

Perlu diterangkan - disini, bahwa 
pemerintahan . Inggris di Hongkong 
mulai Djuni 1950 membagi-bagikan 
makanan setjara gratis kepada 6.900 
orang pengungsi dari“ Tiongkok da- 
rat. Dari djumlah 6.000 orang tadi, 
sementara ini Sudah ada kira? 2500: 
orang jg mendapat pekerdjaan atau: 
diperbolehkan pergi ke Taiwan. 'Ba- 
rang siapa dapat memperoleh 'idzin 
masuk. ke Taiwan, masih tetap di' 
perbolehkan betlajar kesana dengan! 
tak usah bajar pengangkutan. i 

(Antara—UP).. 

Menurut laporan2 jang diterima 
oleh pimpinan angkatan laut Inggris 
pada malam Minggu, kapal terbang 
an ,,Princess Victoria”, jang berlajar' 
antara Irlandia dan Inggris, telah 
tenggelam dilaut Irlandia dekat pan” 
tai Scotlandia, waktu badai menga 

183 orang penumpang dan 'anak bul 
ah, teapi menurut berita UP dari 
Belfast, Irlandia. Utara, ketika -hari 
mulai gelap baru ada 42 orang jang 
diketahui sudah tertolong. 

  

TJEKO KELUAR DARI 

Hongkong $ ' Fsekolah2 tehnik dan universitet2 Mar 
Ea “ fxisme. — Leninisme. 

muk. Kapal tersebut tadi membawa | Presiden Oruirino diduga “akan imeno: 

kan pihak Huk tadi diterima oleh pi 

na mengumumkan sjarat2 

peladjaran2 pada berbagai kursus, di 

— “Angin ribut jg. mengamuk ba- 
ru2 ini diketjamatan Tangkanen de 
kat Sibolangit kabupaten Karo telah | 
mengakibatkan tanaman padi disa-| 
wah jang sedang menguning seluas 
300 ha musnah sama sekali Kerugi 
an kepada sedjumlah 234 keluarga 

an Dunia, Kata H. Agus Salim 

BEKAS MENTERI luar negeri Indonesia Hadji Agus Salim 
bari Djun'at menjatakan di Washington bahwa Perserikatan Bang- 
sa-Bangsa tetap merupakan suatu organisasi besar untuk perdamaian 
dunia, jang harus diusahakan supaja terus berdjalan. ,,Pada waktu 
ini, bagaimanapun djuga keadaan dunia kita masih tetap mempu- 
njai harapan penuh akan perdamaian”, kata H.A. Salim. Ia mem- 
peringatkan bahwa ia adalah salah seorang anggota dari delegasi 

nan PBB dalam tahun 1947. 

H.A. Salim tiba di Washington ha 
ri Djum'at dan akan tinggal bebera 
pa lama sebelum meneruskan -per- 

York, djalanannja ke Ithaca, New 

dimana ia akan memberi peladjaran 
pada Conreli University. 
Dutabesar Indonesia Ali Sastro- 

amidjojo beserta isteri 'mendjemput 
H.A. Salim dilapangan terbang nasio 
nal Washington. Djuga datang men- 
djemput letnan kolonel W. Siahaan. 
atase militer, njonja Sudojo Tjitro- 
kusumo, . isteri atase . perdagangan 
dan Ishak Zahir, sekretaris: ketiga. 
Untuk menghormati. kedatangan 

ahli negara Indonesia itu, dutabesar 

akan mengadakan 
djamuan pada tanggal 5 Pebruari. 

PENANGKAPAN2 DI 
LITHUANA 

Harian Sovjet ',Pravda” hari 
Sabtu mengu fip berita jang dimu- 
at oleh-suratkabar .,:Sovjet Lithua- 
nia”, jang mengatakan bahwa di- 
cepublik bagian .Sovjet Lithuania 
(Lithauen) telah dilakukan 'pe- 
nangkapan2 'atas diri .,orang2 

| Lithuania kosmopolit dan kaum 
nasionalis berdjuis Jahudi”, jang 
dituduh mendjadi mata2 dan pe- 
njabot untuk kepentingan Ame-   didaerah itu. rika. 

  

donel Warouw 
untuk memuli 

ME 

jarat2 HUK 
Sukar Dipenuhi 
MENURUT KETERANGAN jg 

diperoleh pada hari Sabtu di Manila, 

lak sjarat2 perdamaian jang diminta 
oleh pihak Huk. Sjarat2 jang “diadju 

hak pemerintah Filipina ketika hari 
Djum'at jl. 

Pimpinan angkatan perang Filipi- 

jang di- 

Djanganlah Melalui 
Djalan - Kekerasan 

Untuk Memulihkan Keamanan Di 'Sulawesi Se- 
latan: Pernjataan Partai2 Politik Di Makassar 

BERITA TERLAMBAT menjatakan, bahwa partai2 politik di 
Makassar jang telah menandatangani kehendak bersama dalam ra- 
pat tanggal 8 Djanuari 1953 jang mengingini agar supaja letnan ko- 

djabat -panglima TT VII diberikan kesempatan 
n keamanan didaerah ini, dalam rapatnja tanggal 

29 Djanuari 1953 telah mengambil suatu pernjataan sebagai berikut: 

a. kundjungan PJM presiden Soe- 
karno pada tanggal 3 Pebruari 1953 
didaerah Sulawesi Selatan: 

b. keterangan2 djurubitjara TT VII 
jang telah dimuat dalam .surat2 ka- 
bar, dimana dinjatakan, bahwa TT: 
VIL berkehendak akan  mengadjak 
partai politik dalam membitjarakan 
soal pemulihan keamanan didaerah 
ini, 

Cc. pegumuman2 Kahar Muzakkar 
dimana  dinjatakan kesediaannja ut. 
bekerdja sama dengan letnan kolonel 
Warouw dan tetap berdiri dibelakang 
presiden/panglima tertinggi Soekar- 
no. 

Berkejakinan bahwa presiden/pang 
lima tertinggi Soekarno mempunjai 
perhatian penuh atas pemulihan ke- 

  

Indonesia jang memadjukan soal negerinja kepada Dewan Keama- 

Paberik Atom 
Di Sinkiang 

zaar Patrika” jang terbit di Cal- 
cutta, - ketika hari Djum'at jl. 
muat berita jang berasal dari ko 
respondennja di. Srinagar (Kash- 
mir), jang mengatakan bahwa me 
nurut keterangan2 jang diperoleh 
dari orang2 jang datang dari Sin 
kiang (propinsi Tiongkok jg pa 
ling barat), didekat sumber2 su 
ngai Tarim telah didirikan sebuah 
pabrik, jang menghasilkan bom2 
atom dan alat2 sendjata atom lain 
lainnja. 
Dikatakan bahwa “didaerah tadi 

telah didirikan sebuah kota baru, 
jg diberi nama ,,Kota Perdamaian”. 
Didekat kota atom tadi telah dibuat 
sebuah lapangterbang, jg mendapat 
aliran listrik dari sebuah pabrik 
pembangkit:-tenaga, jg belum lama 
berselang ini didirikan. 
Menurut dugaan, dipropinsi Sin- 

kiang banjak terdapat therium, ura 
nium, wolfram, besi dan batubara. 
Demikianlah harian Calcutta tadi. 

(Antara). 

Pravda Sikat 
Pegawai2 Russia 
Dikatakan Teledor, Ma- 

las Dan Berchianat 
HARIAN RESMI Partai Ko- 

munis Sovjet Uni ,,Pravda” hari 
Sabtu melemparkan tuduhan2 ke 
pada pegawai2 negeri Sovjet Uni: 
sebagian dari mereka “didakwa 
»berchianat”, sebagian lagi ,,ma- 
las dan teledor”. 

Dalam karangan jang meme- 
nuhi setengah halaman, ,,Pravda” 
mengatakan “bahwa ,,kebutaan” 
pegawai2 jang ,.teledor dan terla 
lu mudah pertjaja” telah membe 
ri kesempatan .kepada 9 orang 
dokter di Moskow untuk mendja 
lankan spionase Inggris-Amerika. 

Harian ,,Izvestia” dalam induk 
| karangannja membitjarakan ma- 
salah tsb. diatas tadi djuga dan 
dalam pada itu memudji2 dokter 

| Lydia Timashuk, seorang wanita, 
jang diberi ,,Bintang Lenin”, “ka 
rena ia telah ikut membuka ke- 
dok kesembilan dokter tadi. 

Menurut ,,Pravda”, kesembilan 
terdakwa tadi telah mengaku me 
nerima keterangan rahasia ig sa 
ngat penting dari ,.pegawai2 jang 
suka ngobrol”. 

Pegawai2 jg kena pukul 
Seterusnja ,,Pravda” — mengu- 

mumkan nama2 pegawai jang di 
tuduh bersalah: 1. G. Khanovich, 
politisch tidak boleh dipertjaja, 
tapi sudah beberapa tahun menge 
palai ,,Lembaga Krylov” di Lenin 
grad, hingga ia mengarang buku2 
jang muat keterangan2 rahasia: 
2. G.L. Zaslavsky, wakil direktur 
departemen geologi, dituduh mem 
bawa pulang beberapa ketera- 
ngan2 jang dianggap rahasia: 3. 
A.I. Orlov, disebut sebagai agen 
Inggris-Amerika, ditangkap keti- 
ka sedang menjerahkan ketera- 
ngan2 rahasia, 4. S.M. Petrov, 
bekas menteri muda - metallurgi 
ferro, sangat teledor, kehilangan 
dokumen2 rahasia penting: 5. N. 
G. Albuzov, kepala ,, departemen 
perbekalan pada iidustri mesin 
pengangkutan, 
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SURATKABAR ,,Amrita Ba- 

darat, laut dan udara kepada nega- : : , hubung ditembaknja Marmoedji 
ra2 asing dan supaja tetap tinggal ne penduduk desa sekitarnja lalu 

minta pihak Huk tadi, jaitu: 1. Sega UNESCO. 
Ear la pasukan pemerintah tetap tinggal 

kehilangan doku- 
amanan di Sulawesi Selatan men2 rahasia dan kepalanja, Mo 

tral dalam ,,perang dingin atau ha- 
ngat” antara dua kekuasaan dunia. 

Pada penandatangan seruan «tadi 
menamakan organisasi pertahanan Ti 
mur Tengah jang sedang dirantjang- 
kan itu sebagai suatu ,.perangkap im 
perialis”. Achirnja dinjatakan dalam 
seruan itu, bahwa ',,dengan. pergolak 
an2 jang kian mendjadi-djadi di Iran 
Mesir, Maroko, -Aladjaziriah,: Tuni- 
sia dan lain2' negara “Islam, seluruh 

mengadakan selamatan karena ke 
girangannja. Seterusnja oleh fi- 
ihak polisi telah dapat ditangkap 
2 orang bernama Ngadiman bin 
Wongso Kantil dan Muljono bin 
'Karto Untung jang baru2 ini te- 
lah menjerang sinder kebon Klein 
hnis di Kebon Dowo (Getas). 
'Orang jang ketiga bernama Pardi 
berhasil loloskan diri. Ketiga   sisitim imperialisme serakah itu akan: 

runtuh”. 
(orang ini dulu bekas pekerdja on- 
derneming. : 

Radio Praha jang siarannja malam 
Sabtu dapat ditangkap di Paris ka- 
takan, bahwa kedutaan besar Tjeko- 
slowakia di Paris telah memberitahu 
kan kepada direktur UNESCO, bah 
wa Tjeko telah mengundurkan diri 
dari organisasi tsb, 
(Putusan “itu “diambil, karena Spa- 

njol Franco telah diterima djadi ang 
gota UNESCO dan karenanja orga   nisasi “tsb telah mendjadi alat dari 

dalam tangsi, tetapi satuan2 Huk di 
perbolehkan berpatroli didesa2, dgn 
membawa sendjata. 2. Masa perundi 
ngan diperpandjang dari bulan kebu, 
lan berikutnja. 3. Huk supaja diper 
bolehkan mengumpulkan bahan ma- 
kanan dan uang “dari 
petani biasa. 

tuan2 tanah 

Seperti diketahui, Presiden Ouiri:   kaum imperialis Inggris dan Ameri 
ka, “demik mikian radio Praha. 

no telah mengirimkan utusan untuk 
melakukan perundingan dengan ka: 
um Huk. (Antara — AFP). 

  Atas Irian 
- MENTERI angkatan perang Aus- 
tralia Francis hari Saptu menjatakan 
bahwa Australia akan mendirikan 
sebuah pos »pengingtaian atas I n- 5 MENTERI LUAR NEGERI Ame donesia,” di tidak « rika Serikat John Foster Dafles dan 

diauh dari tapal batas Irian Barat. direktur Mutual Security Administra 
Diterangkan lebih 1 bahwa | tion (MSA) Harold Stassen hari Sab 

dari laporan? dinas rahasia baru2 Ai | tu pagi telah tiba “dengan pesawat 

ternjata bahwa banjak orang2 Indo- 'terbang pribadi Presiden Eisenho- 

  Untuk Rur 
tabesar Amerika Ellswerth Bunker. 
Dulles menerangkan kepada. pers, 

bahwa kedatangannja di Eropa bu- 
kannja untuk ..berbitjara atau ber- 
chotbah, melainkan — untuk mende- 
ngar dan beladjar” dan diterangkan 

: akan Politik 
Dalam pada itu berita UP dari 

New York hari Sabtu mengatakan, 
bahwa menurut harian ,.New York 
Times”, keterangan2 jang akan di- 
kumpulkan Dulles dan Stassen diber 
bagai2 ibukota Eropa Barat itu "akan 

  

mur kepunjaan Australia, 
menjeberangi laut dan pantai utara. 
Menurut menteri Francis dalam pos | 
tersebut akan ditempatkan lebih dari dilapang terbang terdapat | 

menteri merangkap menteri luar ne seratus serdadu Australia serta ser: 
dudw2 bumi-putera, aa 

nesia jang menjelundup ke Irian Ti- wer di Roma, dalam langkah perta 
dengan ma dari perdjalanan keliling mere- 

ka ke-ibukota2 Eropa Barat. 
Diantara mereka jang menjambut 

perdana 

geri Italia Alcide de Casperi dan du 

dipertimbangkan” dalari usaha me 
rumuskan politik luar negeri peme- 
rintah Eisenhower. 

Eropa harus insaf, kata “harian ta 

nja bahwa mereka terutama memper 
hatikan kemadjuan2, jang ada hubu 
ngannja dengan masalah pertahanan 
Eropa. 
Diserukannja supaja negara2 Ero- 

pa (Barat) membentuk tentara Ero- 
pa. Barat jang dipersatukan. 

rakjat Amerika memilih pemerintah 

'Eisenhower ialah 

di, bahwa sebagin dari sebab maka | 

L. N. Eisenhower 
bertambah tidak sabar lagi melihat 
betapa lambatnja didjalankannja usa 
ha untuk mentjapai tudjuan? politik 
luar negerinja. 
Dan djika Eropa minta supaja 

Amerika mengingat adanja sentimen 
sentimen :nasional jang bermatjam2 
itu di Eropa, maka Amerika berhak 
djuga minta supaja Eropa ingat akan 
perasaan2 nasional Amerika... 
Dikemukakan seterusnja, bahwa s$ 

gala bantuan jng diberikan Amerika 
karena Amerika kepada negara2 asing itu berdasat- 

kan 2 perkataan, jaitu: ,,timbal-ba- 
lik” dan ,.menolong diri sendiri”, dan 
djika kata2 ini dikenakan pada Era 
pa Barat, maka ini berarti djuga 
spersatuan”: Amerika terpaksa ber- 
usaha Ba naa untuk mengandjur- 
andjurkan supaja ada satu tindakan, 
jang merupakan sjarat mutlak bagi 
kelangsungan hidup demokrasi Ba- 
rat itu.   

Demikianlah — harian New York 
»Times”. (Antara). 

Berpendapat : 

a. bahwa kesempatan jang kini di 
berikan “kepada “letnan kolonel Wa- 
rouw sebagai pedjabat panglima TT 
VII perlu dipergunakan sebaik-baik 
nja dalam pemulihan keamanan se- 
perti jang telah diharap2kan oleh 
partai2 politik didaerah ini: 

b. bahwa sekarang telah tiba saat 
nja, dimana Kahar Muzakkar dapat 
membuktikan utjapan2nja sebagai pa 
triot jang menginginkan keselamatan 
rakjat dan negara R.I. 
Memutuskan : 

a. mendesak kepada pemerintah su 
paja tjara pemulihan keamanan di 
Sulawesi Selatan dilaksanakan dgn 
tidak melalui djalan kekerasan: 

b. mengharapkan kepada pihak2 ig 
bersangkutan untuk dengan sungguh2 
hati berusaha sekuat tenaga dan dgn 
kebidjaksanaan mengembalikan ke- 
amanan didaerah ini, demi keselama 
tan rakjat dan negara RI. 

HARIAN BARU DI MEDAN. 
Mulai 2 Pebruari di Medan akan 

terbit sebuah harian baru dengan 
nama ,,Tangkas”. Harian tersebut 
at dibawah pimpinan Sdr. Dja- 
ar. 

  

trozov,  mendiamkan hal ini: 6. 
N.G. Kazhlayev, bekas pegawai 
tinggi kementerian minjak, mem 
pergunakan bahan2 rahasia untuk 
membuat disertasi akademis, tan 
pa idzin. (Antara-UP) 

Penari Bali 
Djuga Mendapat Sam- 

butan Enthousiast 
Di Italia 

Ssk. Italia di Roma menaroh pers 
hatian besar sekali terhadap pertun 
djukan2 tari Bali jg dilakukan di 
kota itu. 

Wartawan seni il Popolo” meng 
gambarkan latar-belakang sosial-kul- 
turil dan artistik dari seni Bali itu 
dengan pandjang, disertai dokumen 
tasi tjukup. 

Madijalah  ,Epoca” muat gambar 
Ni Gusti Raka dipagina sampul de 
pan dan 4 halaman ' didalam muat 
gambar2 berwarna mengenai  rom- 
bongan ini. Djuga madjalah2 lain 
banjak memberikan tempat untuk 
tulisan dan gambar2 berwarna me-   ngenai rombongan tari Bali tsb. 

Demikian ,,Antara” Amsterdam, 
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perhatian maupun jang sudah 

lelaki: 

ONG 

  | Semarang, 1 Pebruari 1953 

  

laki2 untuk menambahkan Dar 
djab sekali untuk menjembuhkan sakit Pinggang, 

badan lemah, pun bisa tulung orang tua jang sudah lama. | pusing, 

MENGHATURKAN TERIMA KASIH 
Dengen ini djalan di haturkan banjak terima kasih pada Tuan? 

Njon,a? Nena?, pamili dan sobat ande jang telah undjuk banjak 

uang, kembang dl. pada waktu hari nikahnja kita punja anak 

Tan ENG 

OEI Tu UN NIO 
| Begitu djuga djikalau ada Kedapetan penerimaan maupun pe- 

lajanan kurang memuaskan, hareplah suka maafkan, adanja. 

    

    

    

    

    
    

    

memperlukan kirim sumbangan 

Dengan segala hormat 

ONG KIEM TJO 
S 100. dengan keluarga 

   

OBAT KUAT JANG Sunan, TERKENAL LEBIH DARI 
0 TAHUN !! 

Pil ,,KIOE PIAN Ton YANG WAN" istimewa buat orang 
ah, dan Manik, dan musta- 

Kepala sering 

tida dapat turunan. Per botol harganja tjuma Rp 9.—. 
Buat djuwal lagi dapat conditie bagus. 

, Terbikin oleh : x 

  

  

Tiong Kok. Yok Pong 
Gang Pinggir 6 — SEMARANG. 

  

Lelang 
Pada hari Saptu, tanggal 7 Pebruari 1953, 

akan diadakan Lelang ketjil dari Daerah 
Hutan: 

PURWODADI 
Lelang dimulai pada djam 10 pagi dan ber- 
tempat di: 

Kantor Daerah Hutan Purwodadi 
Djalan Gandu Aloon-aloon Timur 

Adapun jang dilelangkan ialah tumpu- 
Kajudjati-pertukangan jang terletak di- kan2 

penimbunan2: 

Ngaringan, Sambiredjo, Majahan dan Getas. 

Daftar kapling dapat diperoleh dikantor 
Daerah Hutan: PURWODADI. 

  

Ketjil 

d 

  
  

  

M
a
n
 

  

PEMBELIAN PADI DI DJAWA 
TENGAH. 

Untuk tahun ini sebesar 
tahun jl. 

Diperoleh kabar, oleh peme- 
cintah propinsi Djawa Tengah un- 
tuk tahun ini akan dilangsungkan 
pembelian padi lagi sebanjak 150. 
000 ton dengan uang jg dibutuh- 
kan kira2 Rp. 150.000.000.— 

Djumlah tersebut sebagaimana 
diketahui sama dengan tahun '52. 

Lebih djauh dikabarkan, djum- 
lah pembelian tahun il itu hing- 
ga kini sudah mentjapai 50 pet., 
sedang sisa Uang jang masih ada 
ditangan pihak pembeli didaerah2 
Rp. 5.000.090.—. Sisa ini akan 
diperuntukkan membeli padi da- 
lam panenan rendengan jad. ini 
dan orang tidak perlu “kuatir, bah 
wa itu akan hilang tidak keruan, 
karena tadinja mereka jang ber- 
keperitingan itu mempunjai ba- 
rang2 jang  dipertanggungkan 
(waarborgsom). 

Apa sebab2 pemasukan baru 
mendjadi djumlah separo itu dika 
am karena pembelian mula? 
erlambat karena kurangnja per- 
ng tetapi untuk tahua ini di- 

harapkan akan lebih baik. i 

PERLENGKAPAN ALAT2 SE- 
KOLAH RAKJAT. 

Tg. 31/1 "dengan disaksikan 
oleh. Koordinator Pengadjaran, 
Inspektur S.R. Djawa Tengah dan 
pihak Persatuan Guru Indonesia, 
di Semarang telah dilangsungkan 
timbang-terima Djawatan - Per- 
lengkapan sekolah? rakjat Djawa 
Tengah dari Inspeksi PPK Djawa 
Tengah jang diwakili Suprapto ke 
pada pemerintah otonomi jang di- 
wakili nionja 'Sutijah-Surjo Hadi 
dari D.P.D. 

Adapun barang2 jang diserah- 
kan itu antara lain 11,5 djuta 
anak batu tulis, 2.9 djuta potlod. 
1.7 djuta tangkai pena. ratusan ri 
bu bush buku2- peladjaran jang 
semuanja itw seharga Lk. Rp. aa 
000.000. Ketjuali alat2nja itu dju 
ga gudang tempat penjimbanan- 
nia jang adf di Blora, Tjilatiap 
dan Semarang Haa 3.000 M2. 

Djumlah pegawainja 44 orang. 

    | Roy Rogers 10 Ik : 

    

  

SELALU SEDIA! 
LAADBAK buat segala merk2 
vrachtauto, kwaliteit baik harga 
Rp. 1650.— 
BUSSEN CARROSSERIE : 
Ba mulai Rp. 14.000.— s/d 

. 18.000.— 
AUTOLETTE CR: je: 
Harga dari Rp. 4.000.— s/d 
Rp. 9.000.— 
Djuga membikin KAP2 dan tem- 
pat KAP2: 
PICK-UP, JEEP, AUTO-HOE- & o 
SEN d.L.l. 
PESANAN 2 HABI SELESAI. 

(buat Taadbak). 
Machinale Houtzagerij 

Tan Tjioe Swan N.V." 
Djl. Deli 12 — Telp. sah 

Semarang. 

    
  

K. Jacobsen 
Arts 

Tjandi Baru 2a 
(Udjung Kintelan Baru) 

Untuk Penjakit Kulit dan Penjakit 
jalanan kentjing. 

(9—10) 
(17—18) 

penoibikan ,,9. MOCHAMAD" 
Karangtempel (Mlaten Tiangwi) | 

Semarang: 

MENGETIK & STE- 
NOGRAFIE 

& Rp10,— Sebulan. Masih 
menerima murid baru. 

Djam bitjara: 

  

  

    
  

Untuk membangun keperluan 
RUMAH TANGGA datanglah 

di 

MEUBELMAKER 

GOAN HIEN HO 
Pandean 101 — Tilpon 1813 

Semarang. 

Eig: SOEN BOK SOEN 
Terima segala pesanan-pesanan 
tentang barang-barang Rumah 

Tangga! 
si 

  
  

  

DJANGAN LUPA Kn 

HOTEL 
Blakang" Kebon 1— 

4 Telf. 1554 SE SEMARANG. 
  

: Kaali arlodji merk terkenal, 
persediain teratas. 

ROLEX DATOMETER - ELECTION DA- 

TOMETER- MOYADO-OMEGA - SEA- 
|. MASTER - MIDO GRAND LUX-CYMA- 

.. PONTIAC dil, djuga untuk Wanita. 

“yeboah" Sheafters Crest De Lax Special 1953. 
Parker ah 

  

Datang pada ima Hap “ | 

.MERAK? 
Kranggan 23 SANA: 

. Telefoon Na 

  

  “ALL Mpagnan 

dinda Tuan atau bepergian untuk dinas 
dengan berkendarain mobil, memang adalah 
suatu ketika jang memuaskan sekali djika 
mobil Tuan diperlengkapi dengan memakai 
ban2 jang dapat dipertjaja. . 
Karena itu, ikutilah dedak pengendara? 
nga diseluruh dunia...... 

Vi Lebii banjak orang berkendaraan Hk e dorlobai 
" ban Goodyear daripada lain merek 

    

UNTUK SEMARANG : 

TOKO EXCELSIOR, TOKO AM ERICAN, 5 
TOKO SELECTA, TOKO KAUW, “dan 
semua IMPORTIR2 AUTOMOBIEL: TEA 
Selandjutnja Agen-Agen diseluruh Indonesia, 2 

B2-GY-5203 
  

  

    

  

t. 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 tu- 
buh dan darah. Ini Anggur pun tertjampur dng. sarinja Buah Ang- 
gur jar jang terpilih. 

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 
Ian, “baji c dalam kandungan ti tinggal wa waras. 

3. TANGGUR 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. $ 

4. ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. 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. 

Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO2 P. & D. diseluruh Indonesia. 

Pabrik Anggur ,,REN AY & Co”. Surabaja. 
Agent: ,,TEK SING TON G” Semarang. 

|)
 

  

    

  

  

  

IRiGeer,r “YG 
Ficurep PAYLIG 

WOULD HELP US TERCK TEA 
HEAPLESS “GHOST Na But 
HE SEEMS TO HANE 

( MPPEpnn NTO Tan AR, se 

    

  

    
     

   

   

   Peran 

LAcK TO FIKEVILLE 
MGSANWHILE, IN PIKEVIL LE 0... 

  

     

| Ricur NOW WE 
TAKE CARE OF     

  

  AN! SSE HOW WILLIE 
O'POGLEV'S CON! 
IN THAT BROKEN- 

— DOWN HOTEL at 

  

      

   
      
   

El PROFESSOR, HOW LONG/ LET ME 
THIS MAN ROGERS/ youre 
NICE OF O' POOLEY 
TO TELL US 
HE'D BE BACK/              

  

    O'BOOLEY AN! 
WIPPER PRIM 
LOCKEP IN 
THAT CELLAR2 

WE GONNA KEEP ye:    
    

    
     

          

| 
t 

| 

| — Trigger, aku kira hanja terang 
matahari akan menolong kita untuk 
mengikuti bekas telapak kuda zon- 
der kepala si ,,Kuda hantu”, tetapi 
rupa2nja dia dapat menghilang. 

  

— Kita lebih baik kembali 
ke Pikeville sadja dan melihat 
apa jang dikerdjakan Willie O' 
Dooley di hotel jang ropoh itu. 

Sementara di 

— Propesor, 
dapat menahan O'Dooley dan Djan- 
da Prim di gudang dibawah tanah 
jang tertutup itu? 

— Serahkan sadja kepada saja, 

PEN VI SU 

. sampai" kapan kita 

— Sekarang tinggal berurus- 
an dengan Rogers! Sjukur djika 
O'Dooley suka mentjeriterakan 
kita tentang kembalinja. 
— Saja menurut, engkau ada- 

«lah madjikan saja, Propesor. 

Legs! 

  

      

Dewan Pahiintah Dari watantra Kabupaten 
| Banjumas di Purwokerto 

engumuman 
Dipermaklumkan kepada para : 

  

pemborong/aannemer pekerdjaan bangun-bangunan, firma/lever- 

ancier/toko, pendjual barang/alat kepada kantor. Sekretariaat 

D.P.D., Pekerdjaan Umum Kabupaten Banjumas, Saluran Air Mi- 

hum, Pasar/ Rumah Pemotongan, Rumah Sakit Umum Purwokerto, 

'Rumah Sakit Umum Banjumas dan Balai Pengobatan didalam dae- 
rah Swatantra Kabupaten Banjumas, bahwa semua rekening/ factuur/ 

tagihan mengenai pemasukan pekerdjaan/barang didalam tahun 

'dinas 19 52, selambat-lambatnja pada tanggal 30 April 1953 harus 

isudah diterimakan kepada Pemerintah Daerah Swatantra Kabupaten 

Banjumas di Purwokerto. 
'Rekening/tagihan jang diterima sesudah tanggal 30 April 1953, 

tidak akan mendapat perhatian dan tidak akan dibajar karena ha- 

pus (verjaard). 

Harap mendjadikan perhatian. 

z Purwokerto, 1 Pebruari 1953. 

A.n. Dewan Pemerintah Daerah Swatantra 

Kabupaten Banjumas. 

Ketua, 

R. POERWODIREDJO. 

  

    

  

    

- Hari Tahun Baru Akan Tiba 
Alamat untuk pembikinan barang2 perhiasan Tuan2 dan Njonjah2 
ialah TOKO MAS SAM LIM, jang bagi penduduk Solo tak 
asing lagi. 

Alamat baru: 
Pekerdjaannja ditanggung 

Djuga sedia: 

Djam tangan: ELECTION, CYMA, TITUS dil. merk. 
Vulpen PARKER, bermatja m2 PIALA dan rupa2 barang 
dari DURO ZILVER, mitsalnja Sendok garpu, Korek api, 

. Tempat sigaret, Tempat abu dll. 
SILAHKAN DATANG MELIHAT DAN BIKIN PESANAN! 

TOKO MAS SAM LIM 

KIM MEN GedEN 
Ketandan 49 - — — Tihp. 218 Solo. 

KETANDAN 49, TILP. No. 218 Solo. 
RAPI dan MEMUASKAN. 

  

1 
  

  

CSWS3-1-70-8 

  

'Bukan pantun, sembarang pantun 

Pantun gubahan pudjangga kelana 

Bukan sabun, sembarang sabun 

Sabun Colibrita, pudjaan wanita, 

Bukan djarum, sembarang djarum 

Djarum emas berbenang sutera 

Bukan harum, sembarang harum 

Harum meresap sampai kesukma. 

Cuma 
“2 COLIBRITA 

TOILET SOAP 

sajun wangi penawan hati ! 

    

  

  
  

  

  

SELALU SEDIA 

Mesin Motor Compleet : Short Block : Ra- 
diator, Kruk As: Roda Velg, Veer2 dil. 

dari DODGE - CHEVROLET — JEEP dll. 

Bodjong 800 — Telp. 594 —Semarang 

  

          

“Ini hari den berikutnja baling (17 th.) 

,METROPOLE"— ,REX | sORION" 
go -430-645-9.- |, 410-430 64519 | 

Cecil B. DeMtile 5 MGatarnisce 

Ii 

    

koran 

cra 8 sed DELI ag HEDT UAMARI » 2 VICTOR MATURE » GEORGE SANOERS » ANGELA LAMSBUNT “ MEMRT WICOKOK 
lih. "“ex an Desetad Dn COCil B DeMiia » Cat TOCICSNA .» Sernenatan W Manga | Lama N hradre Mi Freak « #ram Grgsak 

(MT #mtmenti An Karakd Tomb and Vide abatatay « Haxag vnen (he Ninlery at Saatasn ang Ooblih 1 Him Maty Hiks: Andgan U-10 
AN Puan Patam 

5 hari 3 Bioskop dengan 55 'kali pertundjukan penuh 
sesak, ribuan penonton tak dapat kartjis, pesanlah 

tempat pagi-pagi !!! 
Pesanlah'tem-) REX djam 9.— 12.— (Tidak trima 
pat saben Pagi) ORION/METROPOLE 10.—12.— (per telefoon 
  

Djagalan 
Lo Pit Yen 

Geo Chi 

Ini Malam Premiere 7.—9.— (seg, um.) 

sEr Shi Ghay En Ching" Pimuijonskok 

    Paling baru 

Pertjetakan Smg. NO. 584/111/A/718 

    

   

  

Toko ,SELECTA" |   
  

|   ia na 

pivgasos $ ae 

TENTU 'sapua AMAT. JANG 

  
SUSU MANIS 

Yap BENDERA 

    

  

  

  
Kpayue kuat dalam 24 Ai ain berbekti 

“Anggur ,,PAX” tjap BINTANG 7 
Untuk menjembuhkan pinggang dan- punggung pegal, 'kurang/da- 
rah, muka putjat, badan: kurus. lemah, tidak napsu- makan, wak 
tu malam -berulang2- kentjing, kepala sering pusing, mata berku- 
nang2, kaki tangan tida bertenaga, seluruh badan berasa tjapai, 
penjakit gindjal, kurang tenaga lelaki" dan” laen2. penjakit.- . Baik 
orang tua maupun 'muda, sudah “beristri atau belum menikah, dji 
ka sering minum ANGGUR ,PAX” TJAP BINTANG 7, akan 
kumbali “semangat: bergelora, tu buhnja tetap kuat. 

Njat Njat Fi ung (Anggur Wanita) 
Sepecial mengobatin: , 

Datang bulan tidak tjotjok. wktu datarig biitan perut sakit, 
kurang darah, muka 'putjat, kepala selalu: pusing, mata kabur. 
pinggang berasa pegal kaki tangan kurang tenaga, semangat ku- 
rang, rambut. rontok, dan laen? pen akit, lahh” mihum ANG- 
GUR WANITA NJAT NJAT FL TJAP- BINTANG 7, tentu 
akan mendapat kekuatan, dari kektiatan akan meridapat- kesen 
tosaan, kegumbiraan, serta keberuntungan dajam rumah tangga. 

BUKTI SESUDAH MINUM NgAT NJAT FUNG: 
A. Untuk perempuan tua: 

Urat2. jang lemah akan menata kentjang pita: menambah 
darah, tjahaja muka mendjadi terang, badan mendjadi sehat. 

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

Dapat beli diantero Toko2: 

N.V. Bintang Tudjah" 
(Chemicalien Indestrie) 

Krekot, No. 11, Djakarta. 

  

  

mBERERA CITY CONCERN CINEMAS Ke 
£ U Xx INI MALAM PREMIERE (U. SEGALA PA 

: : 5 — TH Mi 
Jack Warner — Kathleen Harrison” 

“VOTE FOR HUGGEIT' 
Warm—hearted work-a-day people—Full of high spirits! 

Menarik dan Mengikat Hati. 

Ini malam  (u..17 th) ran : 
G 2 d HUMPHREY BOGART 

Ka Bennett —J. Carrol Naish —Lloyd Bridges —dlm. 
SA H A R AA" Pasukan Tank kesasar di garun ! 

" ' Kehabisan aer dan makanan! 

Terus terkedjar oleh musuh. Pertempuran terus menerus ! 
Keberanian tida ada bandinganja! Heibat dan Gempar! 

INDRA 

  

  

  

INI MALAM PREMIERE (U. SEGALA UMUR). 

Film Sedjarah perdjoangan Bangsa 

  

oo — 1. —09.— Indonesia 

BERBARENG #3 0.55 Arek-arek Su- 
»10. November” robojo bangkit 

ROXY — — serentak ! 
7.15 — 9.15 Untuk Satu tanah air! — Satu Bangsa! 

Satu Tekad ! 
Pendahuluan tetas SAJAP. MEMANGGIL" 
ROYA 3 “Ini -mdlam D.M,B. (u. 13 th) 
Dea ind Dam Nagan Beery Jr.-Dorothy Short 

Kau THE SAVAG Kn KE Il. 
(Tamat). 

Ann Todd - Norman Wood -Ivan Desney 

.Madeleine” jang Seabad lamanja 
meragukan Dunia! Pertjintaan Rahasia dari seorang 
Gadis Djelita ! 

AKAN DATANG 

: Tentang Madeleine 

    
  

 


