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T) Perdjandjian Yalta (- 

| Akan/Dihapuskan | 
Eisenhower Akan Hapuskan ses 

| Perdjandjia | 

| USUL PRESIDEN Eisenhower: 
rahasia dengan Rusia jang dibuat oleh Roosevekt telah menc apat perse: 

n' Rahasia Dgn Russia? 

   

  

   

    

     
   

  

  

J    
  

  

   gala 

untuk menghapuskan perdjandjian2 
da 

  

IDiperintahkan ,,Istirahat” — Pember- 
   

  

“bahwa pasuk- 

: “ Dudjuan dari konvensi nasional partai Republik. Dalam konvs 

ng “W | menang dalam pemilihan, maka pemerintahan Republik tidak-a! 

   | nasional 

tan me 
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arkas Besar” 
ujud Didobrak 
Ransel Dokumen Disita — MMC! 

  

(Edisi SORE 
DENGAN BERITA? TERACHIR     

     
  

Yang : | 
Rusia Belum Siap Utk 
Perang Dunia Ke HI? 

DUTA BESAR KOREA. Selatan 

di Amerika Serikat You €han Yang 
Minggu malam menjatakan dalam 
sebuah atjara siaran televisi bahwa 

berdjuta orang Tionghoa ,,akan ba- sihan Dikalangannja MMC Sendiri ngun dan menjambut dengan gem- 
bira” pasukan? Tiongkok Nasiona- 
Iis, bila mereka melakukan serbuan 
atas daratan Tiongkok. Dutabesar 

  

(Oleh : Wartawan Sendiri) ngakui ,,semua kewadjiban jang telah dibuat setjara rahasia, seperti hal 

  

    Radford tak hendak mengu 
mumkan kepada 1 

tjaraan 

ni, bahwa tugas armada ke-T 
Amerika sedjak Djuni 1950 ialah: 
mentjegah terdjadinja penjerbuan 

tjegah serangan Kuomintang ter- 
hadap Tiongkok darat. Akan 
tetapi menurut perintah2 baru, 

Taja dengan Persetudjuan Yalta”. 

| sesuatu 

iwan, 
apa jang mendjadi pokok pembi. 

antara Balkan “de-| 

Lita menarik keuntungan, 
Saja nanti akan minta kepad: 

songres supaja menjetudjui se- 
dual resolusi dulam mana dike 
nukakan “dengan tegas, bahwa 
'2emerintah sekarang tidak me- 
38akui sesuatu kewadjiban jang 
-ertjantum dalam perdjandjian? 
.ahasia dimasa jg. silam dengan 
J@nterintah2 negara asing, jang 

: sena nembiarkan buda. jeni: ngan dia. Perlu diterangkan disi-| perbudakan djeni 
lemikian”. ' 
-Sepandjang dapat  diketahu 
'erdjandjian2 rahasia jg. dimak 

5 | jud itu ialah rsetudjuan Yalt: 
RRT terhadap Taiwan dan men-| $ persetudjuan 'Yait 

g. tertjapai dalam bulan Pebrua. 
ti tahun 1945 antara Roosevelt 
Ninston Churchill dan Josef Sta- 

1 Dalam Pesan Union jang diutjapkan oleh 
presiden Eisenhower antara lain dikatakan : ,,Kita tidak akan membiarkan 

bangsa hidup dalam perbudakan, dari keadaan mana dikira bahwa 

  

PNI Tak Tolak 
Modal Asing 
PADA SENIN malam Dewan pim- 

pinan PN. I. telah mengadakan si- $ 
dangnja jang antaranja telah membi- 3 f 
(jarakan pendirian partainja dalam 5 Orang pemimpin angkatan pera menghadapi modal asing, demikian Eisenhower jang baru dibentu' 
bekuan ykata Diokasite Raja dan Charles E. Wilson, menteri pert anggota dewan pimpinan PNI Soc- 
wirju menerangkan kepada PI Ancta. 

Selandjutnja oleh Soswirjo dite- II, 
rangkan bahwa mengenai modal Tea 

“ Talbot, m2     wakil menteri pertahanan. Berdiri: Robert T. B. Stevens, menteri 
angkatan darat: Robert B. Anderson, menteri angkatan laut dan 

ng Amerika dalam pemerintahan 
Duri kiri kekanan (duduky: 

ahangr dan Rodger M. Keys,     nteri angkatan idara. 
  

kepertjajaan rakjat terhadap alat2 

bu Complex. 

Letak ,,Markas Besar” Sujud ini 
benar2 strategisch, djauh dari dja- 

lan besar, serta sukar ditjapai oleh 

pasukan? dengan formasi besar. Se- 
belum mentjapai tempat tadi, orang 

harus berdjalan kurang lebih 12 
djam, menjusup2 naik turun dju- 
rang. Hal jang demikian tadi tentu 
sadja menjulitkan adanja serangan 

BELAKANGAN INI Mobiele Brigade Polisi Djawa Tengah makin 
undjukkan gigi: gerakan2 pembersihan terhadap grombolan Merapi 
Merbabu Complex makin di-intensivir, ini perlu guna mengembalikan 

kekuasaan negara. Demikianlah se- 
telah fihak MB Polisi berhasil mendobrak ,,Goa Siluman”, tempat per- 
sembunjian grombolan didaerah Muntjul, kembali fihak Mobiele Briga- 
de mentjatat suatu sukses jang gemilang. Berdasar atas dokumen2 jg 
dapat disita di ,,Goa Siluman” tadi, maka fihak MB dapat mengetahui 
tempat ,,Markas Besar” Sujud, salah seorang pemimpin Merapi Merba- 

»ada salah satu penduduk desa js. 
sedang mendapat kesusahan: pura2 
bertindak seperti ,,Robin Hood”. Ini 
didjalankan untuk menarik simpati 
rakjat. Penduduk jang paling ba- 
njak kena infiltrasi gerombolan 
ialah didaerah2 dalam lingkungan 
jang dibatasi desa2 Simo (Bojolali), 
Wonosegoro, Bringin, Karangdjati 

Yang berpendapat bahwa serangan 
seperti itu tidak akan menimbulkan 
perang dunia ketiga. 

Rusia tidak akan memperiuas pe 
berangan akibat aksi Tiongkok Na- 
sionalis,. oleh. karena (Rus'a belum 
siap melakukan perang dunia keti-. 
ga”. Yang tidak pertjaja kalau Re- 
publik Rakjat Tiongkok mempunjai 
'jukup perlengkapan untuk melaku 

wan. Dalam pada.itu dutabesar Ko- 
rea Selatan tadi 'mmemperingatkan,, 
supaja pasukan2 Nasionalis djangan 

dikerahkan dalam perang Korea, 
oleh karena ,,adanja pasukan2 Na- 

sionalis di Korea akan merupakan 
tjambuk bagi pasukan2 RRT untuk 
berperang”. (U.PJ): 3 Rn 

  

Z je ix Dua bulan sesudah itu Roo Jasing ini P.N.L :-tidak bersikap AE 2 Rep Obi baik " aa 
| arm -7 tidak entje- |... : : LEG ontaal jg mendadak. Letak ,,mar- | (Klepu), Gebugan, Limbangan, Su K M - | Man en Ka oleh er ngga ema :$ . Yalta telal | menolak, tetapi asal dengan sjarat/ . " Itas basa Sujud ini ialah didesz nyo wonp, Bandingaui Bedono, Ppi- | 8 omandan iliter i e3 $ - . il ' keputusan mengenai | : : 3 « € . : . x An t, sig : 2 5 pihak Kuomintang lagi. bertempuran2 terachir di Djer | kadsekali kali tidak merugikan ke Kise n hower | Imum kan Ni aa Pa Del saka wrangan. dani» Manasi Magi | Ma ja tag Kn nan, Selain itu sesudah berachi: 

: Ita Ini 28 Dianuari jbl. | duduk demikian tertekannja oleh 1 2 

, kan, bahwa pada saat ini ia ma-| . telah & in IL Ha 5 5 & mikian ini, pada tg. ja j duc : . erhunuh : 
: 1 Resa ton : & "3 5 | sih berpegang teguh- kepada Ha madanegaak Memet ep Mn pimpinan dalam sidang D f l 23 5 3. . MB Polisi dapat djuga menggerebeg | infiltrasi grombolan, hingga mereka . perintah. untuk melindungi. Tai sebuah -.orgariisasi internasional MeRPRBA pip Teen ene ra Isa si diwan tempat tadi. Sajang fihak grombo- |tak berani melaporkan kepada fi- wan”, 1 

Ia tak hendak menerangkan, 
apakah Eisenhower telah membi- 
tjarakan soal reorganisasi gabu- 

we Perserikatan Bangsa2 

enghapuskan staf umum Djer: 
nan, pembentukan sebuah peme- 

keputusan apa2, 
tetapi diharapkan dalam minggu 
jang akan datang sebuah panitya 
jang telah ditundjuk untuk me- 

galkan Perairan   
  

    

     
Armada Amerika Ke VIi Diberi Instruksi Mening- 

Pulau Taiwan 

lan jang rupanja tahu adanja sera- 
ngan ini terus kabur dengan ter- 
gesa2, segala alat2 markas besarnja 
ditinggalkan. Meskipun tangkapan 

tentukan lagi: mereka diperintah- 

hak jang berwadjib, bila didesanja 
kedatangan grombolan. Jang pantas 
Tipudji ialah keinsjafan rakjat dae- 
"ah Temanggung, jang benar? ba- 

  

PADA HARI SABTU malam 
antara pukul sembilan dan pukul 
sepuluh komandan “ militer kota 
Makasar, kapten W. E. Sumanti   

itu adalah mendjadi kewadjiban pa- | 

  

   

Pada hari Minggu pagi telah diki 

kan serangan pembalasan atas Tai- - 

. : -intah Polandia jang .lebih luas rentjanakan rentjana undanes 
: 5 5 : . . z « 

/ : ika 3 - 
£ 2 be- Pajak bantuannja terhadap alat? ke- $ " hupta Kemungkinan dahak saman anJan Sama: peng |(etang pemaaskan meal at gata kisenhowert JKIt3 Tt Wadiid Menangi Sagu (Agak ra, en Ist be | jk bnitanntertaap ai ke. ab diam “diroianpa at akan “didjadikan - kepala “staf | gantian jaka ena perang, Pas telah dapat menjiapkan konsepsi | Kata Eisenhower: nKita Tar Wadjib Melindungi Sesu- Pn bah artinja ia Na lawan istimewa ,,Suara Merdeka”. litu sedang berkundjung kerumah 

$ na At a ngawasan atas i iki ewiri i ' yi: : 4 s 2. tin) | 3 7 n 
Waktu djabatan Djenderal Omar Mabes ana” Dioearr Sapa anna "sah ata Aa ag aa atu Negara Jg Memerangi Kita Di Korea" lebih djauh. Hampir 2 ransel penuh kapten Sumanti pun terbunuh. as Kn DN Te ijang jang dapat dipakai untuk |tu sekali meminta tindjauan jang 3 3 dokumen2 penting dengan potret2 Njonja Sumanti kebetulan sedang Pabungan Aan: Ta “Ibroduksi kemiliteran. lebih djauh tidak sadja dari su. DALAM PIDATONJA jang pertama dimuka Kongres pada | bara anggauta MMC (jang menje- pergi kedalam rumah ketika si- 

. 16 Augustus ja.d. (U.P.). Dua tahun kemudian, jaitu ta- | gut ekonomis tetapi djuga dari | Senen sore, presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower meng-: |but diri anggauta ,,Persatuan Kor- pembunuh masuk keserambi dan un 1947, dengan resmi diumum:- | sudut politis. Diharapkan dalam | umumkan, bahwa ia telah memutuskan untuk mendenetralisasikan | ban Rasionalisasi”). disita berikut 1 dari belakang tirai melepaskan kan tentang dibuatnja persetu-| minggu jang akan datang dewan | Formosa dan telah pula memberikan instruksi2 kepada Armada ke- | lhmpu petromax, stempel2, 1 mesir Na S3 tembakan2-nja. 5 ' 
i 4 ljuan? rahasia di Yalta. Perdjan- | pimpinan akan bersidang lag?j VH Amerika Serikat untuk meninggalkan perairan pulau tersebut. |''k dan beberapa potong pakaian Paberik2 Perantiis Dug Letnan Matulessy tewas seketi Rid wa Tak ljian2 itu antara lain memuat | untuk membitjarakan soal ini le- Dikatakannja, bahwa kini sudah (dak lagi ada sesuatu alasan jang Sujud dan kevala stafnja, Marmoe- | ' Ta 2. £ |ka itu djuga, sedangkan kapten “3 

, 1g 3 P keputusan Rusia untuk menjata- | bih landjut. masuk akal ataupun sesuatu sjarat jang berfaedah bagi Amerika Se- |dji masih sempat meloloskan. Waktu! Sudah Bisa Didjalanka: Sumanti masih hidup ketika di- - 
“ A ka 3 B h 3 A kan perang kepada Djepang se-j- rikat untuk memikul tanggung djawib defensif bagi RRT, sehingga |larinia, Sujud telah membuang pi- Pen Tenasa At cm angkut kerumah sakit. Tetapi be in er entu telah penjerahan Naa Le kaum ,,komunis” dari negeri tersebut mempunjai keleluasaan jang Istolnja jang kemudian diketemu- 5 Na z berapa djam kemudian iapun me 

i | PINTU . jngan disertai sjarat bahwa hak? 15 4 : embunuh se u2 Amerika dan serdadu2 | kan oleh fihsk MB Pol'si. Sebagai- ninggal dunia. 
kan ANGLIMA TERTINGGI pasti Na kia di Manchuria jang hilan Politik J an Ka, benua Beda embunuh serdadu ka dan serda Mer Ul panata bemiton can | FELIX. GAMLARD, kepala TanE Pa eni Relkas Ja. dalam perang dengan Djepang k “& 2 nja Marmoedii sendiri dapat ditem- Lara tenaga na Perantjis un- - Mereka jg: mendjalankan kediah- 

Ba. ea ne, dalam tahun 1904, harus dikem- Near an aan Sa 3 Sngna N A enua bak mati didesa  Tlu—nakan-Bri- | Uk tenaga atom, hari Minggu me tan ini datang kerumah- kapten Sn- 
ri Minggu dengan resmi membantah balikan, bahwa pulau? Kurilen di- Te Gs Dalam puda itu ditegaskannja, bahwa kemerdekaan Ig ditjintai dan Nai naa ba San ai terangkan, bahwa Perantjis  da- manti dengan en ana aa berita2 pers, bahwa ia tidak senang yi Uni bahwa keputusannja itu tidak me dipertahankan di Eropa dan Ameri | "Sin pad? - jok e 2 Mn Pn : #3 

: & liabatannja dan incin di Kerabalikan kepada Sovjet Uni : 2 TA Bok ks agresi (EkeBdalah. tidak sdh” bedana 9 am tahun 1961 mempunjai p2- buah jeep. Dua dari enam-atan lima "3 Pan Ne Tan demikian pula bagian selatan pu- Dasar Politik LN an tania tebu tali 1 ana Pe NN de kaan ie His n aa Pembersihan didaerah Pakis. | Jrik2 jang digerakkan dengan te- orang jg ada didalam icep itu mele 3g 
Bantai Et hwa se. jau .Schalin. Pelabuhan Dairer 5 A ik Na na naa ha 2 BN di Asi 2 e ini Seterusnja oleh fihak MB Polisi | raga atom. paskan. tembakan2 “tadi, Orana2 'ig e 

Ridgway menerangkan, ba 1wa se menurut perdjandjian akan didja- merika kita tidak wadjib merndungi se tjam di Asia. Dalam hubungan ini Peak alat Tenan To 8 114 Batal tinggal didekat tempat pembunuhan “3 
luruh negara? NATO mempunjai 1" dikan milik internasional. (U.P.) suatu negara jang memerangi kita PA Pkanojak bahwa politik Tuar ag 3 Siak Kg Tar ian " Dalam sebuah interpiu ia me- itu telah mendentar ink Maak 1 
gas essentiel, jakni memperkuat per- SA Ae : MENJAMBUNG berita  ten- |di Korea, demikian Eisenhower. Ke Amerika Serikat akan dipe- | Jr 51 betah Buk 2. k J nerangkan, bahwa rentjana lima- setan tembakan jg dilepaskan dari ag 
tahanan bangsa2 merdeka terhadap KABINET BERSIDANG HAR' | fang pidato Presiden Amerika Se | Dalam pidatonja itu Eisenho- Lani Oei peladjaran? jg diper- Ba H5 hggannsa B did tar ahun Perantjis Jjuga tidak meng- senapan otematis. Didalam rumah pia BATA TA Aa Degan Se Serabi : Kas rikat Kisenhower dimuka Kong- | wer mendjelaskan garis2 besar , ##inja selama ini, Front Asia. | Pakis: gerakan ini berlangsung sam (hilangkan kemungkinan untuk telah diketemukan 38 selugung? he angkatan perang serikat, demikion Kabinet pada diam 10.00 hari ir | tg | hari Senin, . Lana Pena Pe an Peni Tentang: hasil2 perdjalanannja kel pai 3 hari lamanja. Bagaimana ha naa bor tank, ai di ska Sogataga 05 5 ap te Drmtn srye la Msabiai dir» “wave Beng ana nerini ika ik 3 t lai Malam Korea baru2 ini dan mengenai ren-|silnja gerakan ini belum diketahui. “Diterangkan olehnja: Tudjuan? pembunuhan ini tidak dapat dibssi 
ia akan tetap bekerdja untuk men- “Menurut rentjana jang akan men | pemerintah Amerika Serikat me- a antara lain ' membenarkan, tjanannja - untuk mentjapai perda-| Perlu diterangkan, bahwa memang an, 2 Aina ana apa : Ara 23 CAS : 

p 1 J . 1 J jap p g ag , : stan . 

Tag Ka Ia 5 Pa aka dalah be fmurut Eisenhower sudah mulai | bahwa ja akan segera menaruh . 3 : : Pr :- |oanitya tenaga atom Perantiis tet » kan karena penjelidikan skan peri 
# - Bana at ae Kn Pe ain 2... . s b Na & ine sda di ce. iw ce! i ak lak:D 7 

djamin pertahanan di“Eropa dan se- djadi pokok pembitiaraan adalah be 
maian, Eisenhower  menundjukkan, | belakangan ini tak nampak adanja | merupakan tudjuan perdamaian,. -e- tiwa tsb. belum selesai. Anak lak : 

pala laporan? jang mewartakan ke- berapa soal administratip. Demikia: menetapkan definisi dari pada bahwa ia menganggap perdjuangan | konsentrasi? ' grombolan “ dalam Ban dibekukan dalam ta- ig masih ketjil dari kapten Sumeuti 
balikannja, adalah tidak berdasar. menurut kalangan- kabinet hari ini. |,,politik luar negeri jang baru dan di Korea sebagai sebagian dari se-| djumlah besar. Menurut dokumen? | ? Nak Deh wakil poebntie da tnpa terterabak LN ga & ' f positif”: Politik ini akan diken- luruh front Asia. melawan komunis | iang dapat disita oleh fihak MB 2 Aan 3 Sta Segi PE BA PTS 0 on na 

- i 2m dalik leh beb idee i 2 5 Naga Pan . Pa Ina : Me am persidangan PBB. - |- Pada hari Minggu pagi belum da an Ole eberapa idee jang . me, jg djuga meliputi Indo China, | mang oleh putjuk pimpinan MMC pat dipastikan dimana djenazah? iti 2 : | tertentu, kata Eisenhower, aa. . Malaya dan Formosa. . :- jelah diperintahkan kepada anak Tetapi panitya tidak dapat. me- akan dimakamkan, - tetapi munekn 4 
TI m| I- Politik luar negeri Amerika Se | Tentang perang Korea dikatakan buahnja, supaja beristirahat” se- i : TN ahwa akan dibawa ke Menad uk di at 

evan enen an ene jahe 2 3 £ d L ngenjampingkan kenjataan, bahwa -akan dibawa ke Menado -untt « E Paya 2 | Tg Pen aa (3g Aa ek Tn Ka mentara waktu sampai saat jang di bom atom kini telah ada. Karen. kuburkan disana. n 5 - L cat ,, K 

— tralisasi Taiwan 
Pengangkatan Dulles Sbg Menteri LNsSangat 

Menggelisahkan: Inggeris Tak Mau Didjerumus- 
kembangkan dan dibimbing da- Kn sg ME Aha jg meliputi | waktu ini dikalangan MMC terda- - ape ' s at bipartisan jg sung- : SG at perpetjahan, atau lebih tepat di kan Dim Perang Dunia Ke III. Ge aa Pen | “Eisenhower ' berpendapat, bahwa | par,kap dahan atau lebih tepat di un 

ANEURIN BEVAN dari sajap kiri Partai Buruh Inggris, hari 

arti bahwa politik luar negeri 
Amerika harus merupakan hasil 
daripada kerdja-sama jang sung- 
guh2 dan terus-menerus antara 
tjabang2 legislatif dan exekutif 
dari pemerintahnjas harus diper- 

2. Politik jang dilakukan Amerika 

   
   I 

  

jg paling ,,menjakitkan” bagi Ame- 
rika Serikat. Ditekannja, bahwa pi- 
hak ,,agressor” pada suatu ketika 

.dapat menggerakkan siasatnja bersa | 
| ma-sama di Indo China dan Mala. 
ya, dan dengan demikian membaha 

tiap2 penjelesaian soal militer di Ko 
rea tidak dapat dilepaskan dari ke- 

kan ,,mendjelma” djadi rakjat. 

Perpetjahan dikalangan MMC. 

Sementara itu dapat dikabarkan 
lebih djauh, bahwa sedjak beberapa   
han ini adalah suatu pelaksanaan 
sadja dari putusan rapat jg diadakan 

aitya dengan pembesar2 militer un: 
tuk berusaha melindungi rakjat Pe- 
vantjis terhadap akibat2  sendijata 
atom. (UP-Aneta). 

rimkan radiogram kepada letnan ko 
ionel Warouw ig pada waktu ini «2 
dang berada 'di Menado berkena-n 
dengan kundjungan presiden. (Pia). 

anak 20m aneean nga ana an Batam   

  

gu Laporan 5 : G tees harus merupakan politik jang me- ntingan2 daerah? tsb : Bgn Minggu di Birkenhead dalam pida tonja dimuka 1.500 orang kata liputi . : agunan PA loleh fihak pimpinan MMC dalam an 2 
5 LD | puti seluruh dunia dan bertalian 3 pmp 5 2.1 2 

kan, bahwa mereka harus mentjoba untuk mentjegah pengluasan satu sama lain. ,,Kemerdekaan jang 2 an perdagangan bulan Oktober 1952. Dalam| Kemlu Belum Dapat Beri Komentar perang Korea, harus mentjoba untuk tertjapainja kerdja sama setja 
ra damai dan pula mentjoba dgn persetudjuannja negeri2 lain un- 
tuk membantu mereka dalam menentukan taraf hidup jang dapat 
men-stabilkan masjarakat. Bevan jang menentang pikiran untuk 
men-denetralisasikan Formosa se landjutnja menjatakan ' pendapat- 

kita tjintai dan pertahanan di Ero- 
pa dan dibenua Amerika ini tidak 
ada bedanja dengan kemerdekaan di 
Asia jang sedang terantjam itu”. 

perhatian jang lebih besar kepada 
usaf : memperbesar pasukan? Ko 
rea Selatan. 

Sovjet punja sendjata2 

Tentang beberapa soal dalam-ne- 
geri ia minta kepada Kongres supaja 
merobah peraturan? bea-tiukai dan 
menegaskan, bahwa  pernerintahnja 

rapat tadi telah ditentukan, bahwa 
untuk memulihkan kepertjajaan 

rakjat”, serta memperbaiki organi- 
sasi MMC, maka oleh MMC sendiri 

akan disingkirkan tenaga2 jang me- 

Tegas Mengenai Sikap Eisenhower 

DJURUBITJARA - KEMEN TERIAN Iwar Negeri, Dr, Dar- 
- - 3. Politik Amerika .ditudjukan' insiaf ak Tt: edagang: 3 e Sa : : Kn nja, bahwa terpilihnja John Foster Dulles sebagai menteri luar | iniik mengamankan dunia merdeka: atom. | da ig Sana aan Sinaga Tn reka anggap kurang berdjiwa ,pa- | masetiawan, sewaktu diminta Janu terhadap Dana Eisen , negeri Amerika telah menimbulkan kegelisahan jang sangat: dan | kan menilik segala tjara jang ber- Selandjutnja Eisenhower me- Sel aNaaa "ia Ma Tikar |triot”, serta tak mendukung tjita2| hower didepan Kongres Amerika Seri enin sore itu, mengata- kiranja telah tiba waktunja, bahwa pemerintah Amerika “harus | sifat damai: tidak akan tjidera ke-| nentang pendirian bekas presiden Rea menderop penanaman Ea -mengembalikan djiwa 17 Agustus”. | kan, bahwa sebenarnja adalah prematuur untuk memberikan ko- lebih menaruh perhatian terhadap bagaimana sikap negeri2 sekutu 

nja di Eropa terhadap politik Amerika. F 155 

Dan harus di-ingat, bahwa per 
tempuran di Korea itu terutama 
adalah operasi dari PBB. Selain | 
itu, kata Bevan, Amerika tidak | 
berhak untuk mengambil tiap tin 4 
dakan jang dapat membahajakan | 
operasi PBB dengan tiada lebih 
dahulu mengadakan rundingan de 
ngan PBB mengenai soal tsb. , 

Bevan mendapat keterangan 
tentang niat Amerika untuk men 
denetralisasikan Formosa itu, se | 
telah Churchill kembali dari per || 
djalanannja ke Amerika. 2 

              

   

      

    

    

pada teman2: tidak akan berdiam 
diri dan melihat sadja betapa se- 
suatu bangsa lain diperbudak. Kon- 
gres akan diminta menjetudjui reso- 
lusi jang mendjelaskan bahwa peme- 
rintah Amerika ,.tidak mengakui 
berlakunja djandji2 jang termuat da- 
lam persetudjuan2 rahasia - dimasa 
jang lampau, jang memungkinkan 
diperbudaknja sesuatu bangsa”. 

4. Amerika akan ,.mengakui ke- 
benaran, bahwa tak ada sesuatu ne- 
gara, biarpun sekuat Amerika Seri- 
kat, jang seorang diri sadja mampu 
mempertahankan kemerdekaan dari 
segala bangsa, jang terantjam oleh 
agresi Komunis dari luar atau sub- 
versi dari dalam”. , 

  Truman jang masih meragukan 
kemungkinan Sovjet Uni mempu 
njai bom atom dengan setjara te 
rang-terangan menjatakan, bahwa 
ia mempunjai bukti jang kuat, 
bahwa Sovjet Uni mempunjai sen 
djata2 atom. 7 

Dalam hubungan ini ia menge 
mukakan perlunja disclenggara- 
kamnja pertahanan sipil utk. meng 
hadapi kemungkinan serangan 
atom, 
Tentang Eropa dikatakan, bahwa 

politik luar negeri Amerika Serikat 
“kan mendorong usaha mewudiud- 
kan persatuan Eropa. Dikatakan. 
sahwa dalam hal ini telah tertiapsi 
Yeberapa  kemadiuan. akan tetani   

Amerika diluar negeri dan akan 
memberikan prioriteit bagi pesanan? 
,Offshore” dalam usaha mendapat: 
kan bahan2 mentah bagi industri 
Amerika. . 

Presiden Fisenhower selandjutnja 
minta kepada Kongres supaja mero 
bah MacCaran Act: mengenai im- 
migrasi dan naturalisasi, jg dikata- 
kan mengandung beberapa hai jg. ti 
dak adil. 5 

Pun Eisenhower berdjandji, akan 
menempuh segala djalan jg ada dr- 
lam kekuasaannja untuk menghapus 
kan pemisahan2 (segregation) jg di 
adakan diantara orang? Negro dan 
golongan2 lain. di Washington, dida 
lam djawatan2 federal dan diuga 

Jang dimaksud tenaga2 kurang se- 

hat dikalangan MMC ini ialah ,,be- 
roeps bandieten”, grajak2 jang me- 

| mang sudah sedjak dulu pendjahat, 

dan sering tak taat pimpinan MMC 
suka adaka: tindakan penggarong- 
an semau2nja sendiri sadja. 

Supply dari penduduk desa. 

Dapat ditambahkan lebih djauh, 
bahwa selama ini djaminan maka- 
nan grombolan adalah hasil peme- 
resan mereka didesa2 jg. dapat me- 
reka pengaruhi atau jg terpaksa me 
huruti segala permintaan grombolan 
karena ketakutan. Tjara perminta- 
an djaminan ini antara lain dibukti 

Kita mengetahui, kata “Dr. Dar- 
masetiawan, bahwa tadinia Armat. 
VII ini oleh Truman ditempstken 
untuk mentjegah diadakannja ser -   ngan dari Formosa kebenua Tiens- 
Kok atau sebaliknja,  tegasnia untuk 
melokalisir front. Korea. Disampi"r 

itu dimaksudkania diuga untuk “mes: 

mentar terhadap sesuatu pidato jang belum diketahui teksnja jg 
lengkap dan resmi, apalagi pidato jang demikian penting itu. Oleh 
karena masih ada beberapa hal jang tidak djelas didalam teks jg. 
sekarang, misalnja mengenai per kataan P 1 
oleh Eisenhower dianggap sebagai sebahagian dari seluruh front 
Asia melawan Komunisme”, Sebaliknja 
bahwa ia memutuskan untuk men denetralisasikan Formosa dan te- 
lah pula diberikannja perintah kepada Armada VII untuk mening- 
galkan perairan Formosa tersebut. 

sperdjuangan di Korea 

Eisenhower mengatakan. 

maka tampaklah seolah? neftik 
Amerika Serikat di Asia teteh mutni 
mengalami. perobahan. 

$ 

Sewaktu ditanjakan apakah tin ta- 
kan FEisenhower iang demikian itu 

membawa dunia lebih dekat atan 1x. 
bih diauh kepada peperangan #uai'. 

  

Bevan selandjutnja njatakai Keamanan bersama berarti ker- : i | didalam ketenteraan. (Ant kan dengan tertangkapnja seorang j: EN iri F 85 III, Dr. D tiaw Nat 
: , PR “2 KARYA: 5. (EA 5 ' £ askannia : aan, (Antara). 3 : Oa an lindungi sajap kiri dari tentera P5! : Dr. Darmasetiawan mengatitin 

harapannja, hendaknja Church: djasama jang effektif. Bagi Amerika demi Po TI salak bad NN bernama Hardjosumadi alias Amat- aa Kal TP bahwa hal ini sukar didjawah setia sanggup berkata kepada rakj ini berarti bahwa Amerika akan 4 e $ ada redjo didesa Djetak (Getasan) pada kategoris, walaupun kita mensstehin 
   

      

   
    

Inggris serta negeri: 
wealth, supaja ia m 
pemerintah Amerika dji 
ngambil tindakan itu, k: h 
Churchill tak berbuat demi' : 
maka ia tak berbitjara untuk rak 
jat Inggris. Da Ba Sea aa 

Dan perlu pula tak hanja me 
njatakan kepada Amerika, bahwa 

      

    ati k jil- golongan Liberal dan 

    

memberi pertolongan kepada negeri2 
iain, dengan pengertian bahwa nege- 
ri-negeri tsb. tadi berusaha sungguh? 
untuk memikul bagian beban mere- 

(Ika jang dikenakan oleh kewadjiban 
bersama2”. 

Perintah denetralisasi su- 
dah diberikan? 

cerdia-sama jg lebih erat antara ne- 
sara2 Eropa 
“udah. . 

dari pada jg aer 

Selapdjutnia ia mengemukakan. ' 

  

maag Menangani asma Apa » 

| “epada Laksamana Radford, panr 
| “ma besar armada Amerika di. 
:autan Pasifik, supaja ia mendene 
tralisasi Taiwan dan menarik kem 

Pamflet Gelap RMS 
Dari. Tual, ibukota Maluku Tone: 

pera, dikabarkan, bahwa baru? ini 
dikota tersebut telah disebarkan oleh 
orang jang tidak “dikesal pamflet? 

:R.M.S, dalam: mana antara lain di 
bahwa R.M.S. pasti kem- 

f : ' pergunakannja 

katakan, 
bali. 4 

tg. 29 Djanuari ibl. ' Hardiusumadi   ini adalah ..tukang padjak” grom- 
bolan. Tiap2 penduduk sebulan se- 

kali harus membajar .padjak kese- 

Jamatan” Ro. 1—. Pun sebagaian 
dari hasil bumi penduduk harus di- 
serahkan padanja berupa uang. Un 

tuk apa dan bagaimana tjara mem 

spadjak” ini: oleh 

Kini timbul ' pertanjaan apakah 
tindakan Eisenhower' ini diambil. de- 
ngan pengetahuan dari PBB atau se- 
dikit2nja dengan pengetahuan dan 
.persetudjuan negara2 jang ikut ber- 
tempur di Korea. Mengingat istilah2 

ijang telah digunakan oleh Eisenhe. 
wer selama kampanje  pemilihannja 
itu, seperti istilah .,policy of libera- 

bahwa kedua belah pihak senantinsi 
menegaskan — bahwa. mereka tdk 
menghendaki agressi atau pencran-- 
an. Tetapi kita melihat bahwa sewu 
dah Mao Tse Tung mendapat k- 
kuasaan di Tiongkok dan Chiang 
Kai Shek terdorong ke Formosa. se. 
olah2 sebagai suatu -perscimbangan 
politik didunia dinegeri2 jang. dise- 
but ,.Westersche demeocratien” teish 

Amerika tak akan mendapatkan Sementara itu AEP: mempcr- bali armada ke-7 dari perairan Parifiet2 ini telah disita O'eh iang grombolan, rakjat iang dimintainja | tion” jang sebetulnja bertentanga" b s ta kerdja-sama - dari rakjat Inggris | vatif,-dan sudah tentu dari| oleh keterangan dari kalangan jg Taiwan,  Radford mengadakan berwadjih dan sekarang: sedang di- tak diberi tahu. Memang kadang? dengan politik Pe .. Ba Papa aa oa politik at 5 ia membangi naa Penganten aa. da 'aj: dipertiaja di. Washington, rtemuan dengan Eisenhower lakukan penielidikan, ansut mperge- kalau baru danat hasil penggarong- |cy of containment) dari Truman dan kekanan dengan mengakihstkan ke. 
dalam 'usahanja membantu peme | Partai Buruh, bila ia me fajak dipertiaj Y gion, pe g | 8- Icy kalahan kaum buruhdensan berts. 

   

     

    
   

   
   
   

  

     

rintah “Chiang Kai Shek untuk 
mendjalankan avontur2 er 
nja, tapi waktunja-pun telah tiba 
untuk mengatakan supaja mena- 
rik kembali pengakuannja atas pe 

takai, “bahwa mereka tak 
ngin melihat Inggris terseret da 
am perang dunia ke-3, hanja un 
memenuhi nafsu2 jg rendah 

ja 1 Chiang Kai Shek di daratar 
merintah Chiang Kai Shek. '  . Tiongkok. Dan kiranja. adalah 

Tak mau didjeramuskan pula pendapat sebagian besar rak 
dim perang dunia ke-3, jat Inggris, bahwa tak ada guna 

Bevan tak pertjaja, bahwa tak aja untuk mengorbankan djiwa 
tertjapainja persetudjuan menge- dari seorang Inggris-pun 

    
dalam ' 

bahwa Eisenhower hati Senin 
sagi telah memberikan perintah 

sebelum ia berpidato dalam Kon- 
gres, 

tahui siapa jang meniebarkan par- 
flet-pamflet ini. (Pia). 

pn jang lumajan. grombolan suka 
memberi sekedar bantuan uang ke- 

pidato menteri luar negerinja J. Fos- 
ter Dulles beberapa hari jang laiu, 

  

Partai Demokrat Chawatir Perang Meluas 
ANGGOTA2 PARTAI Republik mengakibatkan ikut sertanja Ameri- | 

ka Serikat dalam peperangan di: 
Senator Johan Sparkman 

krat) mengatakan, bahwa ia setjara 
(Demo- ' (Repu- 

bahwa ia tak per- 

Senator Homer Ferguson 
blik) menjatakan, 

tif seperti ketika saat langkah tadi 
disarankan “oleh  Djenderal Mac: 

rut-turut di New Zealand, Australia, 
Inggeris dan achir2 ini dengan ke. 
menangan kaum  Repubhikein di 
Amerika Serikat. Kita teringat ortu 
akan 'utjapan2 ' Djenderal Mac. 
Arthur, sewaktu ia belum dipetiat 
dari Korea, jang mengatakan bshwa 
tapal-batas Amerika Serikat di Pasi- 
frk bukan merupakan pantai-barat 
Amerika Serikat tetapi ialah suatu (ang duduk Pamah mOnares. Ana eN 

| rantai dimana termasuk Riukjiu dan 

nai masalah tawanan perang di | usaha untuk mentjoba mengemba 
Korea merupakan alasan teruta- | likan kekuasaan Chiang Kai Shck 
ma jang menggagalkan rundingan !di Tiongkok. Dan itu bukan ber 
gentjatan sendjata. Dinjatakannja, ' arti membiarkan ,aggresi” Sov- 
bahwa ada soal2 lain jang menje jet, kata Began. 
babkannja. Dan alasan jg sesung| .,.Kita tak, pernah pertjaja dan 
guhnja, mengapa gentjatan sendja ' kini pun tidak pertjaja djuga, bah 
ta belum ditanda tangani, jalah, | wa terbentuknja pemeriotah RRT 
karena pemerintah RRT mengerti | sekatang ini adalah terutama aki nja beberapa anggota Partai Demo- | Utara atas pasukan2 Amerika jang 

j ikrat menjatakan kechawatiran me-jada di Korea. Smith adalah seorang akan niat PBB. Menurut Bevan, a bat dari aggresi Sovjet.” 
ia menjatakan pula “ keinginan 

  

| Demikian Bevan. (Antara-AFP) ! reka, 

'Serikat, hari Senen kemaren menja-| Tiongkok darat. 
'takan bahwa keputusan Presiden Fi- 
'senhower untuk 'mentjabut. kembali 

pemerintahan 
guna menjetang 

larangan terhadap 
Chiang Kai Shek 
Tiongkok darat, merupakan ,,lang- 
kah pandjang kearah  pengachiran 
perang Korea”. Akan tetspi sebalik- 

bahwa tindakan tsb. tadi akan 

  

orang ahli dalam urusan 

| pribadi spada umumnja bersimpati 
Senator H. Alexander Smith, se- 

soal? Ti- 
mur Djauh, mengatakan bahwa de- 
ngan demikian terbukalah diajari 
bagi pasukan2  Kuomintang jang 
kini ada di Taiwan, hal mana akan 
meringankan tekanan dari pihak 

an bagi pasukan? Tionghoa (Kuo- 
mintang), akan tetapi rakiat Amerika 
dan seluruh dunia berhak memberi 
diawaban, sampai kemana Amerika 

serangan. terhadap Tiongkok darat 
olen pasukan? Chiang Kai Shek: dan 
apabila demikian, sampai kemana 
Amerika sanggup membantunja. 

Lembaga Kebudajaan Indonesia 
& » Kan, bateraasch Geansatsehap 

yan Kuititaen Watanschappan” 

anggota Partai Republik. 
  

  
    

  

dengan pentjabutan kembali larang- 

nah menjetudjui ,dilindunginia Tami- | Tpaa 
oleh armada 'ke-7| Bahaja selalu ada, kata George, | Formosa. bung Komunis 

Amerika, pada waktu pasukan? 
Amerika jang ada di Korea dibunuh 
oich orang2 Tionghoa jang kita lin- 
dungi tadi”. 

dapat tjondong kepada dilakukannia | 

Senator Walter“E. Georse (Demo- 
krat) mengatakan,” bahwa ia. tidak 
jakin, apakah langkah jang dilaku- 
kan Eisenhower ini akan se-effek- 

c 

Arthur 2 tahun j.l. 

bahwa Chiang Kai Shek akan men- 
tioba2 menarik Amerika kedalam 

kantjah peperangan di Tiongkok —— 
suatu bahaja jang sudah ada sedjak 
beberapa waktu lamanja. 

| Demikianlah a.l. pendapat para 
senator jang mendjadi anggota Pa- 
nitya Senat urusan luar negeri tadi, 
(Antara-UP). 

Tatkala ditanjakan bagaimana si- 
kap jang akan diambil oleh Indone- 
sia terhadap soal mendenetralisasi- 
kan Formosa itu, djurubitjara  ter- 
sebut mengatakan bahwa pemerintah 
dalam hal ini masih menantikan la- 
Kun dari perwakilan? luar negeri 

.L, terutamanja dari perwakilan di 
Amerika Serikat dan PBB. (Antara). 
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SMG, SELASA 3 FEBR. 1953. 

Denetralisasi Taiwan 
  ian 

— — — — — Netralisasi Taiwan “diperintahkan oleh Truman pada 
tg. 25 Djuni 1950, segera setelah petjah perang Korea. Maksudnja, me- 
nurut faham Truman dan penasehat2nja pada waktu itu, ialah supaja 
selagi pasukan? PBB sibuk mendjalankan ,,aksi-polisioneel-nja” (demikian 
term Truman pada waktu itu) di Korea, djanganlah sampai Taiwan ikut- 
ikut ,.nambrung” dalam konflik jang sedang berkobar itu, dengan dja- 
lan melakukan ,.penjerbuan” didaratan RRT. Bila ini terdjadi, demikian 
dichawatirkan oleh Truman, pastilah konflik jang maksudnja hanja akan 
di-batasi dalam semenandjung Korea jang sempit itu sadja, akan meluas" 
hingga ke seluruh sub-continent Tiongkok. - Djadinja, indirekt dengan 
djalan netralisasi Taiwan tadi, Truman mengharap agar RRT tetap ber- 
tinggal diam, karena tak ada jang ' mengusik-usik-nja: dan sendirinja 

   

pula dengan sikap diam tadi tak menjulitkan djalannja peperangan di . 
Orea. £ : 

— — — — — Kemudian pada hari2 sebelum hari Natal 1951, waktu 
pasukan? Marine Corps telah djauh madju di Chong Yin reservoirs dekat 
perbatasan Mansjuria — dan menurut harapan MacArthur dengan ma- 
kin dekatnja pasukan2-nja di batas Mansjuria itu, makin akan dekatlah 
pula datang-nja kemenangan baginja — datanglah bentjana jang meng- 
hempas pasukan2 Amerika dan memukulnja mundur sampai kegaris 
sebelah selatan Seoul. Tentara ke-lima RRT dibawah Lin Piao, dengan 
taktiknja ,,serangan bandjir manusia” jang terkenal itu, terdjun dalam 
kantjah peperangan Korea. 
— — — — — Sendirinja setelah serbuan pasukan? RRT tadi, ke- 
dudukan politik Truman mengenai Korea adalah tidak djauh dari seorang 
jang .ketjelik”. Mau ,,membeli” sikap-diam dari RRT dengan bajaran 
netralisasi Taiwan, tapi njatanja achirnja malahan harus membajar beaja 
jang sangat besar di front Korea: djustru karena RRT tau mau di-,,beli” 
untuk bersikap diam. Betapa besar beaja jang harus dibajar Amerika 
dimedan perang Korea, ternjata dari beban 9096 dari semua ongkos pe- 
perangan di Korea jang harus dipikul oleh Amerika dan djumlah kor- 
ban peradjurit Amerika jang kini sudah melampaui djumlah 129.000 
orang itu. " , f 

Ka Di — —'— Sudahlah djelas bahwa lambat laun Amerika merasa 
kewalahan, menghadapi: soal peperangan Korea, jang tak memberi 
gambaran kapan akan berachirnja' itu, dan jang makin lama makin 
banjak menelan korban Amerika dalam bentuk dollar dan djiwa rakjat- 
nja. Sendirinja ia berusaha mentjari djalan bagaimana bisa menjelesaikan 
Korea dengan tjara lain jang tidak banjak mintakan korban bagi Amerika 
sendiri. Tjara ini agaknja bagi Amerika adalah apa jang terutama achir- 
achir ini banjak terdengar dan dirasa di Amerika. Ialah andjuran: supaja 
peperangan di Asia ini diselesaikan orang2 Asia sendiri. Djelasnja, 
supaja orang2 Asia saling memerangi orang2 Asia sendiri dalam pe- 
peranganja di Asia itu sendiri pula. 5 
— — — — — Andjuran2 diatas tadi sekarang sudah terwudjud dengan 
makin luasnja pembentukan dipisi2 : Korea-Selatan . 'jang terdiri atas 
spribumi” jang diniatkan segera bisa mengganti semua pasukan? PBB 
disemenandjung Korea. Dan kini sebagai kelandjutan, ialah dihapus- 
kannja netralisasi Taiwan, jang membuka kemungkinan terbukanja pintu 
serbuan bagi pasukan2 Taipeh jang niat menerdjang ke daratan Tiong- 
kok. Dalam hubungan siasat jang dikemukakan diatas tadi, sudahlah 
djelas bahwa memang ,serbuan ke daratan RRT” ini-lah sebenarnja 
maksud gelap jang tersembunji dalam perintah penghapusan ne- 
tralisasi Taiwan. Sebab sekali pasukan? Taiwan menjerbu ke RRT, jang 
kemungkinan akan dibantu pula oleh agen2 rahasia-nja serta pula geriljanja 
jang telah tersedia disana, pastilah: RRT akan lebih ter-ikat kakinja 
dan akan terbatas kemerdekaannja bertindak di Korea, karena memang 

   Djago Tindju jang tak p   | h kalah dari 
(kanan) jang tergolong djago. tindju klas 

dunia, besuk tanggal 11 Pebruari ja.d. 
tangan djago tindju Kid Gavilan dalam pertandingan 15 ronde. 

  

     

menghadapi tan-   
  

dtjeh Ketim 

  

   

  

Atas permintaan Pengurus Ikatan 
Amateur Fotograaf (IKA) 

|karta, S.P. Mangkunegoro telah me 
Niajetudjui untuk. duduk sebagai Ang 

Ni gauta. Kehormatan IKAFO. . Td 
-x Djuga: S.P. 
Imenjediakan 

Iikai sebagai ,,algemene donkere ka- 
| mer” bagi anggauta2- IKAFO, . 

'Ihormatan IKAFO ada 2 orang, ja- 
Ilah: S.P. 

4 PEMBUKAAN KURSUS B-I. 

'foleh  Jajasan 
|fakan dilakukan pembukaan resmi 
|| dari Kursus 
Indonesia. 

TAMA Rn) 

   
   ISP. MANGKUNEGORO ANG | 

I- GAUTA KEHORMATAN | PEMERINTAH DAERAH ISTI- 

) Sura- 

Mangkunegoro telah 
ruangan. untuk di pa- 

. Dengan demikian ' Anggauta Ke- 
Mangkunegoro dan Dr. Su 

1 

« Djurusan Bahasa Indo- 
nesia, En 

Pada hari Minggu tanggal 1-2 ini 
,Saraswati” di Solo 

B-I Djurusan Bahasa 

Upatjara pembukaan itu akan di | 
langsungkan dipendapa  Hadiwidja- 
jan, dan djuga pada hari itu akan 
dimulai kuliah jg pertama. 

SALATIGA 

  

      

   
propinsi2 lainnja. 

MEWA SAMPAIKAN PROTES- 
NJA PADA KABINET DAN 

PARLEMEN. 
: Berhubung dengan dibukanja Kan- 

tor Pembantu Penjuluh Perburuhan | 
oleh Kementerian Perburuhan se. 
suai dengan peraturan Menterj Per. 
buruhan No. 50 th. 1952, pemerin 
tah daerah Jogjakarta telah meng: 
ambil Sikap tegas tidak mengaku! 
adanja kantor tersebut. Kantor Pe. 
njuluh Perburuhan Daerah Istimewa 
Jogjakarta tetap bekerdja terus se. 
bagaimana biasa, 
njelesaian mengenai soal 
dengan pihak Kementerian 
ruhan. 1 Aru £ 

Sikap. pemerintah Daerah Jogja- 
karta tsb. berdasarkan -atas penger- 
tian, bahwa peraturan Menteri Per- 
buruhan ' itu melanggar undang? 
no. 3 tahun 1950, jang antara lain 
menjatakan bahwa Daerah Istimewa 
Jogjakarta mempunjai status  Pro- 
pinsi. Oleh karena itu Daerah Jogja- 
karta mempunjai- hak sama sebagai 

tersebut 
Perbu- 

. Pembukaan Kantor Pembantu Pe- 
njuluh Perburuhan di Jogjakarta itu 

sebelum ada pe- " 

Isetjara. langsung menjinggung pera- 
saan pemerintah daerah, - jang se- 
olah-olah Kementerian Perburuhan 
menganggap sepi persoalan ' menge- 
nai soal kantor tsb. jang kini sedang 
diadjukan oleh pemerintah daerah 

ERA LAS AGA CY AI 

MENGGELAPKAN UANG 
aon Rp. 19.000.— y 5 

Oleh polisi di Salatiga telah di tar 
han seorang Belanda Indo berna- 
ma B., bekas opzichter dari pem- 

  

  

Pasar Jaiek Solo 
Mungkin Akan Diadakan Antara 
Pasar Pon - Dan Pasar Singosaren 

DI SOLO kini sedang ada usaha untuk mendjadikan djalan an- 
tara perempatan Pasar Pon dan Pasar Singosaren Solo, sematjam 
»Pasar Jaiek” di Semarang. Menurut rentjana itu, djalan tsb. anta- 
ra. djam 18.00 hingga djam 24.00 malam akan ditutup untuk lalu- 
lintas kendaraan, agar mendjadi pasar barang2 klontong. Rentjana 
tsb. oleh salah seorang anggauta DPRDS Kota Besar. Surakarta 
akan diusulkan. agar mendjadi atjara dalam sidang2 jg akan da- 
tang, jg dimaksudkan untuk menambah penghasilan kota. Alasan2 
ig dikemukakan untuk memperkuat usul itu diantaranja jalah: a. 
memang dijalan tsb. dalam prakteknja diwaktu malam sangat ra- 

mainja, hingga sangat susah untuk lalu-lintas kendaraan karena 
selalu banjaknja orang jg berbelandja pada toko2-templek dikanan 
kiri djalan 'itu, dan b. diantara para pemilik toko sepandjang dja- 
lan itu tidak ada jg mempunjai mobiel, hingga tidak akan merugi- 
kan seseorang djika djalan itu peda waktu malam ditutup untuk 
kendaraan. Hanja kendaraan2  keijil, seperti sepeda, “betjak dsb. 
selalu dapat keluar masuk melalui djalan2 ketjil dikanan-kiri be- 
sar itu. » 1 Zi ska 

Indon. Membangun 
Bitung Mendapat Pelabuan 
Samudera: Gapura Utk Meng: 
Eksport Kopra Hasil Minahasa 
Waktu Perang Dunia Ke I Bitung Djadi Tempat 

Sembunji Kapal Perang Djerman ,,Emden” 

    

' DALAM KUNDJUNGANNJA ke Minahasa Presiden Sukar- 
no hari Sabtu tengah hari lakukan upatjara dirikan tiang pertama Di Tengah Kotaradja Air Samp 

|Meter— Laut Sekitar Olheelhee Menga- 
muk—3 Buah Tongkang Hanjut 

Berita dengan pos Udara 
KOTA KUTARADJA dan daerah2 sekitar Atjeh besar baru? 

ini telah ditimpa bentjana bandjir setelah sedjak tanggal 27 Djanua 
| 41 jang lalu dua hari lamanja terus menerus turan hudjan lebat. De- 
| ngan setjara mendadak air dengan derasnja masuk kedalam kota, 
Penduduk jang tidak menduga-duga akan terdjadinja bandjir ini ter 
gesa-gesa mentjari. perlindungan ditempat2 jang tinggi sedangkan 
satuan2 polisi dan tentara memberi bantuan untuk mengungsikan 
penduduk jang tertimpa bahaja ini. Beberapa gedung pemerintah 
terendam air sedangkan djalan2 aspal dan rel2 kereta api tergenang 
air pula. Bahkan ditengah-tengah kota pasar Kutaradja air men- 
tjapai tinggi satu meter. : 

Pada tanggal 28 Djanuari semua 
kantor2 pemerintah di Kutaradja di 
tutup. Kantor , djawatan listrik dan 
instalasi2nja pun.tergenang” sehing- 
ga aliran listerik terputus. Dengan 
demikian maka RRI. Kutaradia. ti- 
dak dapat bekerdja - karena tidak: 
ada aliran listerik. “3 
Perhubungan mobil dan kereta 

api sedjak tanggal 27 itu terputus 
karena dibeberapa tempat- djalan2 

Isa Anshary 
. Perotes 

Pidato Presiden Di Sunda 
Ketjil Menambah Ke- 

di (roulette). 

berantasan penjakit pes, jg telah 
menggelapkan: uang Negara seba- 
njak -& Rp. 19.000 : , 
:B. adalah salah seorang pegawai 

ig mempunjai dinas kerdja hampir 
20 tahun. Dalam pekerdjaannja nam 
pak minitueus  (ati-ati), Akan tetapi 
belakangan ia sangat suka main dju 

(RAPAT G.P.LI. 
Pada hari. Minggu jl. GPII - tja- 

bang Selatiga telah mengadakan ra 
pat anggauta bertempat di Gedung 
Rakjat. Jg dibitjarakan antara lain 
mengactiveer para anggauta GPII 
berhubung dengan akan diadakan- 
nja pemilihan umum. Direntjanakan 
plan-duabulan, dalam waktu mana 
dalam wilajah kota Salatiga akan di 
adakan kampanje penerangan, jg se 
landjutnja para anggauta GPII akan 
memperluas propaganda itu didae- 
rah2 ketjamatan. Sebagai panitya pe 
nerangan ditundjuk Sdr.2. Koesmen, 
Soekimin, - Mochtarom, . Moedoko 
dan . Achmadidjaja. '. Megan 

RANDUBLATUNG 
4 Kementerian Dalam Negeri akan di 
(beri beaja sebanjak Rp: 10.000.-— bu 

at pembangunannja. : 

kepada Kementerian Perburuhan. 
Berhubung dengan itu, pemerintah 

Daerah Istimewa Jogjakarta mengi- 
rimkan protesnja kepada Kabinet 
dan Parlemen atas tindakan jang sa- 
ugat menjinggung perasaan dari pi- 
hak Kementerian Perburuhan terse- 
but. Apalagi mengingat, bahwa di- 
bukanja Kantor Pembantu Penjuluh 
Perburuhan tsb. tidak diketahui le- 
bih dulu oleh pemerintah daerah se- 
dang timbang terima antara Kantor 
Penjuluh Perburuhan dengan Ke- 
menterian Perburuhan ditolak oleh 
pihak pemerintah daerah. 

MAGELANG 
MRT nasa 

.“TIAP MODEL DESA 
“. MENDAPAT 'Rp. 10.000 
“Didapat keterangan, bahwa untuk 
tahun 1953: didaerah provinsi. Djawa 
Tengah, ssetiap desa pertjobaan (mo- 
del desa) ditiap-tiap kabupaten oleh 

Sementara itu dapat dikabarkan, 

Pradja setempat telah dilakukan 

harus membagikan tenaga serta perhatiannja kepada dua front. 
PN GP SAR Dan inilah memang jang diharap oleh Eisenhower. 
Dengan terbaginja tenaga RRT di kedua front itu, tekanan di Korea 
mungkin akan mendjadi lebih ringan. Dan besar kemungkinannja segera 
akan bisa diselesaikan sendiri selandjutnja 
Korea-Selatan jang kini sedang sibuk 
saatnja sudah masak, pasukan? PBB, 

oleh pasukan? ,.peribumi” 
dibentuk dan dilatih itu. Dan bila 
terutama pasukan2 Amerika akan 

ditarik mundur dari Korea. Dan dalam pada itu, pasukan2 Taipeh dan 
RRT masih akan terus mengadu kekuatan didaratan RRT. Sendirinja 
akan lebih njatalah terwudjud seruan-seruan jang sekarang makin ba- 
njak terdengar. di Amerika itu tadi: 
merangi di Asia 

sbiarlah orang2 Asia saling me- 

— ———— Demikian akibat? jang kita lihat dengan tindakan de- 
netralisasi Taiwan itu. 

  

  

PIRING TERBANG DIATAS 
SEMARANG? 

0. (Belum dikoreksi) 
Tadi siang, Lk. djam 2 sedang 

ramainja djalan Bodjong penuh 
sesak orang2 jang sedang pulang 
kembali dari kantor, tampak dibe- 
berapa tempat gerombolan2 orang 
sedjumlah seratus sampai dua ra- 
tus tiap gerombolan, jg semua- 
nja memandang ke. angkasa. 
Memadang ke langit dengan terus 
menerus ini ternjata sangat me- 
nular. Hingga dalam beberapa 
saat sadja, hampir setiap orang 
di djalan Bod kesemuanja 
memandang ke Menurut be 
berapa orang, mereka katanja me- 
lihat beberapa benda putih, bun- 
der seperti piring jang tergan- 
tung diawang-awang. Kemudian 
benda tadi terbang bolak-balik di 
atas kota. Karena terbangnja tadi 

| sangat tinggi sekali, dan matahari 
bersinar dengan sangat terangnja, 
hingga menji'wikan pandangan, 
maka tidak banjak orang jang de 
ngan tegas bisa katakan bahwa 
mereka benar - benar melihat 
»piring terbang”. s ke 

PEMBAGIAN AIR LEIDING. 
. Taripnja ditetapkan. 

Menjambung berita tentang 
pembagian air leiding (rantsoene- 
ring) jang telah diterima oleh si- 
dang DPRDS. KBS., sesudah di- 
adakan perobahan2 mengenai pe- 
raturannja kemudian ditetapkan 
sebagai berikut: 

Untuk orang jang persewa'an- 
nja rumah antara Rp. 0 dan Rp. 
10.— utk. | M' 30 sen dan seku 

B.R.N. LEBARKAN SAJAP 

Dengan diikuti oleh wk. Badan 
Penjelenggara Urusan  Rekon- 
struksi Keresidenan Pekalongan, 
wakil2 Pamong Pradja setempat, 
pada hari Kemis jl. (29-i- 
1953) oleh Biro Rekonstruksi Na- 
sional  Tjabang  Djawa-Tengah 

djauan ke tanah pertanian Sigan- 
du Lk. 5 Km. dari Batang. 

Tanah tersebut ialah pemberian 
dari Pemerintah kepada  B.R.N. 
seluas 41 Ha. atau I.k. 60 bau, 
jang sudah 3 tahun tidak. diker- 
djakan. Menurut keterangan, dji- 
ka mendapat pemeliharaan jang 
sempurna tanah ini akan meng- 
hasilkan tiap2 bau 18 kwintal 
padi dan dalam tempo 14 bulan 
panen dua kali. : , 

Oleh B.R.N. direntjanakan di- 
tempatkan 40 orang anak2 ex 
pedjoang jang belum mendapat 
mata-pentjaharian- sebagai ..Jang- 
kah pertama jang  selandjutnja 
berangsur-angsur ditambah. Utk. 
mengolah sawah dan pemelihara- 
an anak2 disediakan beaja. se- 
djumlah Rp. 200.000,— dan pada 
awal bulan depan sudah dapat 
mulai dikerdjakan pengairannja. 

Perlu diketahui. bahwa usaha 
'ini termasuk rentjana tahun 1953. 

| Dengan demikian, maka djumlah 
pengangguran ex pedjoang 
berkurang. 

SIDANG PLENO PDRDS KAB. 

-Pada nanti tgl: 16 Pebruari 1953, 
DPRDS Kab. Semarang akan me- 
ngadakan sidang pleno, dimulai 
djam 10 pagi dengan  atjara  sbb.: 
pembuka'an, pengesahan notulen Ssi- 
dang2 pleno ke XI, XII dan XI, 
pemilihan ketua2/pelapor2 masing2 
seksi: laporan tentang perwakilan 
Kepala Daerah, Tentang usul pero- 
bahan batas Kota Ketjil Salatiga,   rang2nja Rp. 3,—. Untuk sewa 

rumah antara Rp. 10,— sampai 
Peraturan tentang pemberian pen- 
siun pengawai2 Daerah  Swatantra 

Rp. 20,— IM? 40 sen atau seku- | kah. Smg.: peraturan tentang pem- 
rang2nja Rp. 4—. 
rumah antara Rp. 20,— dan Rp: 
50,— 1 M" 50 sen atau sekurang2 
nja Rp. S,—, Untuk sewa antara 

Untuk sewa .berian tundjangan 
'rah dan tundjangan keluarga kepa- 
ida penerima pensiun, peraturan ten 

kemahalan dae- 

|tang kenaikan pensiun dan tundja- 
50 — 75 rupiah 60 sen sekurang2 ' ngan jg bersifat pensiun jg diberi- 
nja Rp. 6,—. Untuk sewa 75 — 'kan kepada bekas pegawai 
100 rup. 75 sen  sekurang2nja 
Rp. 7,—. Untuk sewa 100 — 
125 rup. 80 sen sekurang2nja Rp. 
8,—. Untuk sewa antara 125 — 
150 rup. 90 sen dan sekurang2- 
nja Rp. 9,— dan untuk 150 rup. 
lebih 100 sen dan sekurang?nja 
Rp. 10:—. Adapun rantsoenering 
jang telah disetudjui ialah bahwa | 
untuk tiap djiwa 3 meter kubik 
air dalam satu bulan, sedang utk 
pemakaian air lebih dari apa jang 
telah ditetapkan akan didenda 5 
kali harga tiap2 meter kubik. 

KERUGIAN TAUFAN « 
. MENGAMUK. 

Menjambung berita tentang me- 
ngamuknja ar taufan pada tg. 
29-1-1953, lebih djauh didapat ka- | 
bar, bahwa pada hari Sabtu jl. oleh ! 
Djawatan Sosial Propinsi dan Dja- ' 
pen Semarang Timur serta. Pamong 

  
pe-| 

sbb.: 39 
10 buah | 

taksiran kerugian | 

njelidikan dan hasilnja 
orang keluarga kehilangan 
rumah dengan 
Rp. 1640, 

daerah 

Swatantra Kab. Smg., peraturan ten 

tang kedudukan  pegawai2 daerah 

Swatantra Kab. Smg. selama melak 

sanakan kewadjiban Pemerintah Da 

erah diluar lingkungan djabatan. 

NONA ONG HONG NIO 

MENERIMA PIALA. 

Seperti pernah dikabarkan, kema- 
ren sore bertempat digedung Hwa 

Yoe Hwee Kwan Semarang, PBSI 

tjb. Semarang telah mengadakan ra- 

pat jang dipimpin oleh sdr. Liem 

'|Tiong Koen. Dalam rapat ini hadlir 

pula sdr. Soegianto dari PBSI Pu- 

sat Djakarta. Setelah rapat mende- 

ngarkan laporan tentang djalannja 

kongres di PBSI di Djakarta baru2 

ini dan membatjakan surat2 jang te- 

lah diterimanja, kemudian telah di- 

adakan upatjara penjerahan piala 

Rodrigo de Villa, pemberian dari 

kongsi pilem ,,Persari” di Djakarta 

| pada Nn, Ong Hong Nio jang ber- 

hatsil buat pertama kali dalam se- 

djarah pertandingan Bulutangkis me- 

rebut djuara wanita seluruh Indone- 

sia. 

itu telah rusak akibat arus air jang 
sangat deras sekali. : 

Selandjutnja diperoleh kabar, ba- 
hwa djuga Atjeh Pidie dan Atijeh 
Utara telah diamuk oleh angin. ri- 
but. Beberapa rumah penduduk di 
tumbangkan oleh taufan itu dianta- 
ranja beberapa. gedung sekolah dan 
kantor pemerintah. 5 

Djuga laut sekitar Olheelhee pada 
tanggal 27 itu bergelombang besar 
sehingga menjebabkan hanjutnja 3 
buah tongkang. Kapal KPM ,,Ka- 
lianda” jg sedang berlabuh dimuka 
Olheelhee tidak dapat membongkar 
muatannja, sedangkan beberapa pe- 

“frahu nelajan jg sedang menangkap   
Semarang telah diadakan penin- | 

akan: 

ikan disekitar pantai 
tenggelam. .. ea 3 

f Sampai tanggal 30 Djanuari hubu 
ngan kawat dan lalu-lintas melalui 
darat dari daerah Atjeh jg tertimpa 

-bentjana itu masih mengalami kesu- 

(litan2 Satu2nja perhubungan jg da- 
Ipar dilakukan dengan daerah2 itu 
ialah dengan pesawat udara, jg ha- 
nja didjalankan dua kali seminggu. 
Korban manusia dan kerugian aki 

ibat bandjir dan angin ribut ini kini 
masih sedang -diselidiki. Diduga bah 
wa kerugian itu akan besar sekali. 

Djawatan Iisterik dan 
kantor pos. 5 

Dari fihak pemerintah daerah 
P.I-Aneta memperoleh kabar, 
bahwa untuk memperbaiki instal 
lasi2 listerik jang telah rusak 
akibat bandjir itu diperlukan 
waktu Lk. 3 bulan lamanja, se 
dangkan beajanja ditaksir 3 djuta 
rupiah. : , 

Kepala kantor pos Atjeh mene 
rangkan, bahwa untuk sementara 
ini hubungan kawat 'dari Kutara 
dja tidak dapat dilakukan. Perhu 
ngan itu terpaksa diselenggarakan 
melalui Melaboh di Atjeh Barat 
atau melalui Sabang. Surat2 dari 
ibukota Atjeh untuk Atjeh Pidie, 
Atjeh Utara dan Atjeh Timur 
akan dikirim dengan pesawat ter 
bang melalui Medan, karena didu 
ga bahwa perhubungan darat 
(tidak “dapat dilakukan dalam be 
berapa bulan ini. 7 236 

Fihak berwadjib menerangkan, 
bahwa bandjir besar ini terdjadi 
karena hutan2 dan gunung2 seki 
tar Atjeh Besar banjak jg telah 
ditebangi pohon2-nja oleh  pendu 
duk dengan tidak menghiraukan 
naschai2 dari  djawatan kehuta- 
nan. 

! 

KONPERENSI PHI SELURUH 
INDONESIA. DI DJAKARTA 

Atjeh ada jg 

langsungkan Konferensi Perwakilan 
»P.H.L” seluruh Indonesia di Dja- 
karta, untuk membitjarakan soal? 
jang bersangkut-paut dengan Pem- 
berangkatan-Hadji tahun 1953. 

Untuk menghadiiri Konperensi ter- 
sebut, telah “berangkat dari Djawa- 
Tengah sdr. S. N. Nasichoen Ketua 
Perwakilan: ,,P.H.L.”. Djateng. 

Ada kemungkinan - sedikit waktu 
lagi akan diadakan . Konperensi 
sP.-H.I.” dari seluruh Kabupaten di 
Djawa Tengah. ' . 
RAPAT TAHUNAN PERHIM- 
PUNAN SEPAKBOLA SSS. 
“Dibawah pimpinannja ketua sdr. 

Sugianto, pada tg. 1-2-53, perhim- 
punan sepakbola. SSS telah meng- 
adakan rapat tahunan. Dalam rapat 
tsb. laporan tahunan telah diterima 
baik. Antaranja dikemukakan, bah- 
wa dalam tahun 1951 SSS telah di- 
keluarkan dengan 2 kesebelasan, dim 
tahun 1952 3 kesebelasan dan tahun 
ini akan keluar dengan 4 kelas un- 
tuk kompetisi PSIS. 

Oleh ketua diriwajatkan selajang 
pandang perdjuangan SSS dilapang- 
an hidjan sedjak berdirinja. ' Mula2 
berdirilah ' Ps. T.O.D. pada tahun 
1928 dan kemudian pada tahun 1929 
nama ini dirobah mendjadi SSS atau 
Sport Supaja Sehat. Mulai terben- 
tuknja PSIS, maka SSS merupakan 
tulang punggungnja PSIS dan bebe- 
rapa tahun pernah mendjadi djuara 

  
.PSIS dulu ketika masih ada V.S.O. 

Mulai tanggal 3 Pebruari 1953 di 

| wa, 

ruhnja Keadaan: 
: Katanja 

BERKENAAN dengan pidato 
jang diutjapkan oleh. presiden Su 
karno dalam rapat umum di 
Amuntai baru2 ini, M. Isa An- 
shary, anggota parlemen (Masju- 
mi) telah menjampaikan nota pro 
tes kepada perdana menteri Wilo 
po terhadap bagian dari pidato 
tsb.. mengenai “negara Islam. Da- 
lam pidato tsb. presiden Sukarno 
antara lain mengemukakan, bah 
wa apabila di Indonesia didirikan 

berdasarkan Islam, 
ka banjak daerah2 penduduk 
nja tidak beragama Islam akan 
melepaskan 1 a Maluka, 
Bali, Flores, Timor, Kai, 
si dan djuga Irian Barat jang be 

  

lum. masuk Ni Indonesia 
fidak akan mau ikut dalam Repu 
blik. Ditegaskannja, bahwa ia 
tidak mau susunan ra Indone 

sia. dimana tidak $ ih bagian2 
masuk kedalamnja. 

Nota protes jg dimadjukan oleh 
Isa Anshary -ini djuga mengenai ba- 
gian2 dari pidato2 presiden jg telah 
diutjapkannja di. Peraja (Sunda Ke- 
tjil) dalam.tahun 1950 tentang nega 
ra Islam, dan berkenaan dengan pe- 
rajaan hari ulang tahun proklamasi 
kemerdekaan pada tanggal 17 Agus 
tus 1951, dalam mana ia antara lain 
mengemukakan, bahwa ,,adalah ha- 
ram. untuk meninggalkan pantjasila 
ditengah djalan untuk ditukar dgn. 
ideologi lain.” P 5 

Pidato2 itu menurut M. Isa An- 
shary sangat menggontjangkan dan 
menggelisahkan ummat Islam Indo- 
nesia dan luar negeri. 
Menurut pendapatnja pidato? pre- 

siden itu bukan menambah djernih- 
nja suasana bahkan menambah ke- 
ruhnja keadaan dan akan  menim- 
bulkan kekatjauan dan gangguan ke 
amanan, Pidato presiden itu katanja 
tidak demokratis dan tidak konsti- 
tusionil, dan berisi penantangan ter 
hadap ideologi Islam jg dianut oleh 

Indonesia. (Pia). 

  

    
SIARAN RRI SEMARANG 

Selasa, tg. 3-2-53: oi 
Djam 17.00 Pembukaan, 17.05 

Krontjong sore oleh O.K. Panorama, 
17.30 Pengumuman dan berita daec- 
rah, 17.45 Krontjong sore: 18.00 
Serba-serbi Angkatan Perang: :18.15 
'Hiburan sendja oleh Ta Chung Sze 
Ouintet: 19.00 Tanda waktu — war- 
ta berita: 19.10 Ibu kota hari .ini: 
19.15, Dunia olah-raga:.19.30 Sete- 
ngah djam hidangan O.RJ.:. 20.00 
Sari warta berita, 20.05 Siaran Pe- 
merintah: 20.15 Ichtisar pers: 20.30 
Klenengan manasuka oleh Karawit- 
an Studios 21.00 Berita bahasa Dja- 

21.15 ' Klenengan- manasuka: 
22.00 Warta berita, 22.10 Programa 
esok hari: 22.15 Klengngan manasu- 
ka: 23.00 Tutup. Len 

Rebo, 19. 452253200 . 
Djam 17.00- Pembukaan: 17.05 

Taman Kusuma asuhan Pak Djang- 
kurig: 17.30 Pengumuman dan beri- 
ta daerah: 17.45 Orkes Cosmopoli- 
tain, ' 18.00 Lagu2 jang digemari, 
18.15 Staf musik Angkatan Darat 
T.T. IV, 18.45  Tjiptaan Chopin: 
19.00 Tanda waktu -— warta berita, 
19.10 Ibu kota hari inis 19.15 Siaran 
penerangan oleh Kantor: Sosial In- 
speksi Djawa Tengah: 19,30 Kron- 
tjong aseli oleh O.K. Irama Djaja: 
20.00 Sari warta berita: 20.05 Siar- 
an Pemerintah: 20.30 Pilihan Pen- 
dengar: 21.00 Berita bahasa Djawa, 
21.15 The Hula Swingerss 22.00 
Warta berita: 22.10 Programa esok 
hari: 22.15 Dendang malam oleh   Dendang Remadja, 23.00 Tutup. 

sita 2 lembar kain lebar, 2 lembar 

sesuai dengan andjuran: Pusat Djawa 
tan Pertanian Rakjat bagian Tana- 
man Perdagangan, kini didaerah Ke 
du oleh Dewan Perekonomian Rak- 
iat sedang dibangunkan koperasi pen 

PENDJAHAT PAKAI 
"PAKAIAN POLISI : 

Baru2 ini -kira2 “djam: 23:00: ma- 
lam di dukuh Modjogede, desa Bo- 
at Pinang kera em te- 
a $ ndjahat bersen- djata pistol sea Aan Ne-| maksudkan terutama untuk mentje- 
gara dari Ngawi. Mereka mengata- gah berkembangnja lintah darat” di 
kan akan mentjari orang pelarian desa. HP : dan barang bukti pentjurian. Kete-| Koperasi pendjualan :itu pertama? rangan ini menjebabkan 15 rumah |akan didirikan di-desa2 pertjobaan. 
telah digledah dan achirnja telah di- 5 Lah GE) “STADION TIDAR DI BA. 

. . NGUNKAN KEMBALI 
Stadion Tidar” Magelang oleh pe 

merintah daerah kota kini sedang di 
rentjanakan pembangunannja dengan 
beaja sebesar Rp. 80.000.—. i 

  
sarong dan 1 lampu “senter. Setelah 
penggledahan itu selesai, mereka 
akan-menudju ke lain desa. Melihat 
gerak-gerik jang- mentjurigakan ini, 
9 angg. OLP.R. jang dipelopori oleh 

    

  
"telah bertemu dengan '2 Polisi palsu 

sebagian' terbesar dari warganegara mes 

diketahui, stadion Tidar 
kanan jang Jalu mendapat kerusak- 

Pak. Sonos lalu' mentjari pendjahat: 
tsb. Ditengah-tengah: djalan mereka 

djualan: (verkoop organisasi) jang di: 

. 1 

Kalau sudah djadi Lk. 3 tahun Ia 
gi pelabuhan itu mempunjai kapasi- 
tet export bahan2 sedjumlah 300. 
000 ton. setahun. Pelabuhan tsb: 
akan penting artinja bagi daerah Mi 
nahasa sebagai daerah kopra dan 
berbagai bagian Indonesia. Timur. 

Menteri Djuanda dalam pidatonja 
katakan bahwa dalam achir tahun 
ini diharapkan sepertiga dari projek 
pelabuhan “Bitung akan selesai. Pa- 
.da waktu itu Bitung akan dapat teri 
ma oOceaanstomers dan kapal2 inter- 
insuler seperti pelabuhan2. modern 
lainnja. Beaja jg telah dikeluarkan: 
hingga sekarang 7 djuta rupiah, dan 
untuk dapat selesainja pelabuhan 
itu diperlukan-lagi 38 djuta rupiah. 
Pelabuhan itu akan penting artinja 
untuk Sulawesi . Utara dan daerah2 
sekitar teluk. Tomini. Dari sini akan 
dapat dieksport 250 ribu ton kopra' 
dari daerah sekitar teluk Tomini 
dan 50 ribu ton bahan? lainnja se- 
perti rotan dil. : 

: Lokasi Bitung. 
Ir. Laoh dari Biro. Karpi jg ker- 

djakan pembangunan pelabuhan. ka 

takan, bahwa pekerdjaan itu. diren- 
tjanakan sedjak tahun 1950 oleh Pe 
merintah. Dikatakan, bahwa pelabu 
han tsb. penting artinja. bagi daerah 
kopra di.Sulawesi Utara jg mengha 
silkan 350.000 ton kopra sedang ha 
sil kopra diseluruh “Indonesia ada 
550.000 ton.. Menado hingga kini 
sebagai ' pelabuhan akumulasi ko- 
pra berbahaja- dengan adanja angin 
barat jg kentjang. Pantai Bitung tu 
'kup dalam jaitu Lk. I5.. meter dan 
kedudukannja strategis. Hingga ki- 
ni seluruh eksport kopra dari Sula-     dan ketika salah satu antaranja di- Fog Eta kia 

tanja oleh Pak Sono, pendjahat ini | PENJUMPAHAN . PERWIRA23 
telah melepaskan tembakan. Akibat| - «:. ESKADRON HI.“ 
selandjutnja ialah terdjadinja pergu-| Pad 
latap jang hebat, dimana . achirnja 

ahat itu dapat meloloskan diri 
karena tembakan? jang telah dilepas 
kannja. - Untung: djuga tembakan? 
itu tidak mengenai sasarannja- dan 
berita s jutnja menuturkan ten- 

tanggal 30. Djanuari ”53 di 
lapangan Tidar. Magelang telah di 
langsungkan upatjara .. penjumpahan 
atas 13 orang perwira Eskadror Ill 

dag dan Artilerie lapangan 

Penjumpahan “di lakukan oleh 
Panglima Divisi Diponegoro Over- 
ste Bahrun. Hadlir dalam upatjara 
tsb. Gubernur Djawa “Tengah Budio 
no, Komandan Resimen 43 ket. 
Kol. Sarbini serta pembesar2 sipil 
dan militer Iainnja. "10. 

Selesai: pidato penjumpahan oleh 
Panglima. Divisi, kemudian “diada- 
kan devile dibawah .pimpinan- Kap- 
ten Hasan salah seorang . diantara 
perwira2 jg baru disumpah. 

  

   

  

  
  

  

tang adanja pendjahat jang berpa- 
kaian palsu “ita. Satu sarung-dan 
lampu senter dapat direbut kembali. 

Kini fihak jang berwadjib telah me- 
lakukan "pengusutan “lebih djauh. 

  

Pem 3) 
    

(iKONPERENSI P. B. Sarekat 
ani Islam Indonesia jg diada-| 

kan di D - pada tg. 31-1 | 
dan 1-2 beserta pimpinan? S.T.LI. | 
Djawa Barat, Djawa Tengah dan | 
Djawa Timur, mengambil keputu 

  

san antara lain sbb.? 

- FILM: 10 NOPEMBER 1945. 
3 

  

Film semi-dokumenter ,,10 No- 
pember” jang kini sedang diputar 

di Indra pantas mendapat perha- 
tian dari chalajak “ramai jang 
'bendak. mendjenguk ' sekelumit 
bt Peajar AN, perdjoangan 
angsa kita. Chusus mengisahkan 

kebulatan tekad. ,,arek2 Surobo- 
jo”. menghadapi -pemboman2 
Inggeris..: 

| Dalam film tadi 

  

2/3 .€. Melarang perusahaan peng- 
gilingan beras turut serta dalam 
pembelian dan pendjualan padi 
dan beras, d. Memberi kesempa- 
tan jang baik dan membantu per- 
tumbuhan organisasi2 kaum tani 
untuk mendjadi badan perantara | hanan Surabaja, bung 'Tomo jang 

membakar: semangat perdjoangan didalam pembelian padi untuk ke- 
: rakjat, -diseling- dengan film2 “do- 

perluan Pemerintah. 5 
S.T.LI. ditahun 1953 ini akan 

pula membantu Pemerintah untuk 
membelikar padi, dengan organi- 
sasi serta beleid jang diperbaiki 
dengan menjingkirkan terulangnja 
kekeliruan2 jang terdjadi dalam 
tahun 1952. Me Man 
Didalam tahun 1953 ini setiar 

pimpinan Wilajah S.T.LI. di Dja- 
wa-Barat, di Djawa-Tengah dan 
di Djawa-Timur diwadjibkan tu- 
tut serta memikul  tanggung-dja- 
wab dalam. pembelian padi ' oleh 

tang di Surabaja untuk "mendjer- 
nihkan suasana ditahun 1945 dan 
lain sebagainja. Bagi orang2 jang 
tak mengalami sendiri perdjoang- 
ati rakjat Surabaja itu, baik djuga 
membuang @aktu untuk melihat 
film ini. Regisseur Kotot Sukardi 
Ga dengan film: Tai TA 

tjang) sungguh patut dipudji den 
Gesituatannja film Kedaton ini. 
“Sebagai extra diputar film ten- 
tang pendidikan AURI. - 

tjabang2 sampai  kebawahannja : : dengan menentukan sistcem dan JOHN AGAR MASUK 
organisasinja. : ti PENDJARA 

  

“Bintang pilem Hollywood, John 
Agar, bekas suami Shirley Temple, 
pada “hari Djum'at didjatuhi huku- 
man pendjara selama 120 hari kare 

Pe # B - ea Pi sg 3 
! 1 am cadaan mabuk. €tain 

erwari ar Uu itu John Agar ternjata tidak mem . 
Susunan Pusat Pimpinan Perwari|punjai keterangan ' pengemudi sah 

jang baru setelah. dilengkapi pada Isedjak keterangannja . disita dalam 
1g. 30/1 menurut pengumuman Pu-|tabun 1951. . 
sat Pimpinan Perwari tsb. adalah se-| Keterangan pengemudi jg lama 
bagai berikut: Ketua Nj. S. Karto-|djuga, disita ketika ia mengemudi- 
wijono, Wk. Ketua I Nj. Andreas|kar' mobil dalam keadaan mabuk. 
Sastrohusodo, Wk. Ketua II Nj. Sja-| Pada waktu 'itu ia dikenakan huku- 
rifah Nawawi, Sekretaris I Nj. Latif Iman pendjara 180 hari, akan tetapi 
Pane, Sekretaris TI Nj. Siregar, Ben- Isesudah. 60 hari mendjalani ' huku- 
dahari 1 Nj. Sudji/ Bendahari II Nj.|man ia kemudian dibebaskan dgn. 

Pimpinan Pusat     Sujud, sjarat. 

  

, djuga ,,ikut | 
main” kolonel dr.. Mustopo jang | 
dulu memegang pimpinan perta- |! 

kumenter: waktu Bung Karno da. 

wesi Utara dilakukan via Makasar, 

satu2nja pelabuhan eksport di Indo 
nesia Timur. Dengan demikian Su- 
lawesi Utara tergantung pada peru- 
sahaan2 kapal di Indonesia jg mo- 
noOpolistis. . Pelabuhan Bitung akan 
mempunjai kade jg  pandjangnja 
430 meter, tjukup untuk 3 kapal sa 
mudera atau satu kapal ' samudera 
dan 3 kapal interinsuler. Untuk pe- 
labuhan diperlukan 50 ha. dan 30 
ha. sudah dibeli. Untuk pelabuhan 
kapal samudera - disediakan 13.000 
meter persegi, untuk — pelabuhan 
coaster 13.000. Untuk pelabuhan pe 
rahu dan perdagangan serta lain2- 
nja 12 ribu meter persegi. Akan di 
adakan | djalan2 jg pandjangnja 10 
km. . Diharapkan djangan santpai 
projek Bitung ini diantjam pisau po 
litik penghematan. 

Menteri Penerangan  Mononutu 
dalam pidatonja katakan, bahwa ka 
rena kekurangan anggaran belandja 
Pemerintah wadjib lakukan politik 
penghematan. “Tetapi tidak diniat- 
kan “akan menghentikan usaha? 
pembangunan. Kabinet- akan pegang 
tuguh pendirian “dalam politik -peng- 
hematan terutama tentang pengelua 
ram konsumtif. Mengenai pengelua- 
ran2 untuk pembangunan dan .me- 
nambah .produksi, maka Pemerintah 
tidak segan memvoteer  (menjetu- 

djui) pengeluaran uang itu. Menge- 
nai Bitung pemerintah harapkan ki- 
ranja djumlah jg terlalu sedikit utk 
itu dapat. dinaikkan. Walaupun men 
derita kekurangan: anggaran belan- 
dja pemerintah ingin supaja pembi- 
kinan Bitung dapat selesai setjepat 
'mungkin. : P3 

Laut: pemisah dan peng- 

| Presiden Sukarno dalam pidato 
aja Manna an 

idan kita. Laut merupakan pe ghu 

pada kita, Pelabuhan 
(dar alat. Jang primair adalah 
djiwa kita jang ingin bersatu dan 
Kn madju dalam Segala apa 

kekajaan2. jang merupa 
belaka diandjurkan supaja 2 
bekerdja sekerasnja. Diandjurkan 
agar rakjat bangun dan sedar. Se- 
karang kita telah merdeka dan 
merdeka berarti bertanggung-dja- 
wab atas nasib: sendiri. Kita ha- 
rus. bergerak kembali dan ber- 
djuang dan berikan isi pada arti 
kemerdekaan. Kalau “semangat 
menjala-njala dan tetap berdjuang 
pasti Irian kembali ditangan kita. 
Demikian Presiden. 

Rapat umum: di Bitung dilakukan 
dipantai diselat Lembeh, dimana di 
lakukan pembangunan pelabuhan. 
Bitung adalah sangat geschikt utk. 
kunsthaven. Dari djaman - Djepang 
laut di Bitung digunakan sebagai ba 
sis dan tempat untuk pengumpulan 
persediaan makanan guna angkatan 
laut Djepang. Karenanja pada achir 
pendudukan Djepang, “ditahun 1944 
Bitung diserang pembom2 Sekutu, 
sebelum kota Menado. Sebelum pe- 
rang dunia jg lalu pantai Bitung di 
gunakan oleh kaum  nelajan  Dje- 
pang untuk. tempat mengumpulkan 

    

   

   

  

  
faou menjambut dengan sangat ont- 

d 

dari gudang pemerintah jang permulaan di Bitung dipantai, tempat 
dibuat pelabuhan samudera baru: Bitung terletak |.k. 50 km sebelah 
timur Menado diselat Lembeh dipantai Minahasa sebelah timur. Pe- 
kerdjaan pembikinan pelabuhan dimulai bulan Djuni tahun jl. dan 
ditakukan oleh Biro Karpi (Kartel Pemborong Indonesia). Dalam 
upafjara pada hari Sabtu itu Presiden Sukarno berpidato, demikian 
pula Menteri2 Djuanda dan. Mononutu. 

'kapal2 nelajan Djepang. Menurut 
tjerita2 dan jg katanja historis didja 
man perang dunia pertama Bitung 
pernah digunakan sebagai tempat 
sembunji kapal perang  Djerman 
,Emden” jg bergerak dilaut sekitar 
Indonesia. Di Bitung hingga kini 
masih terdapat mata air jg bernama 
Air perang”. 

Sabtu sore rombongan Presiden 
kembali ke' Menado dan Sabtu ma- 
lam adakan pertemuan dengan pe- 
muda2 di Menado sesudah kundju- 
ngi Minahasa sedjak hari Kemis jg 
lalu. 5 

Hari Ahad j.l.. rombongan Presi- 
den teruskan perdjalanan ke ,Taru- 
na di Sangir-Talaud dan tinggal di 
tempat tsb, hingga hari Selasa. Pa- 
da hari tsb. akan terbang ke Makas 
sar. 

Selama kundjungan tiga hari Presi 
den Sukarno dapat sambutan ramai 
dan menggembirakan dari rakjat. 
Di-daerah2 jg dikundjungi rakjat ra 

ousiast. Rakjat ber-dujun2 djuga 
ari desa2 jg djauh dari kota. 

SAMAT 
BULUTANGKIS D.P.U. 

Pada hari Saptu j.l. perkumpulan 
Bulutangkis D.P.U. Prop. Djateng 
telah melawat ke Kudus untuk me- 
ngadakan pertandingan persahabatan 
disana. 

Tg. -31-1-53. bertanding  mela- 
wan Perk. Bulutangkis ,.Setia Hati” 
dengan kemenangan 5—3 untuk 
D.P.U. Prop. 

Tg. 1-2-53 bertanding melawan 
D.P.U. Tjabang Kudus dengan ke- 
menangan 8—2 untuk D.P.U. Prop. 
Dengan naik K.A. pada hari itu 

djuga mereka kembali ke Semarang. 

KOMPETISI PELTI. 
Kesudahannja kompetisi Pelti jg. 

dilangsungkan pada tg. 1-2-53 sbhb.: 
STC NT — OKI 3—2: CHTCSI 

— PTI 1 3—2: PTKBD I — OTHC 
1 23. 

Atjara tg. 8-2-53: CHTCS II — 
PEC Is STC VI — DKA II: BPM 
— OTHC II. 
P.O.N. SUMATERA SELATAN 
AKAN. UTUS 1909 ORANG ? 
Menurut keterangan jang diper 

oleh dari pihak panitya PON ke- 
100 Sumatera Selatan, maka dae- 
rah. ini menurut tenijana . akan 
mengutus 100 orang wakilnja ke 
Medan. Regu2 jang akan mewa- 
kili Sumatera Selatan pada PON 
ke-III itu nanti terdiri dari regu2 
bolakrandjang, volley, atletik, bu 
lutangkis, tennis, — tennis-medja 
dan kasti. sedang suatu regu pen- 
tiak akan pula dikirimkan untuk 
demonstrasi2. Mengenai pengirim 

  

an suatu regu sepakbola, belum 
ditiapai keputusan. : 
PERLOMBAAN RENANG 
Dari fihak pengurus PON ke-IIl 

diperoleh kabar bahwa pada tanggal 
26 dan 27 Pebruari di Medan akan 
diadakan perlombaan baan2 renang, 
jang akan terbuka bagi semua 
orang. 

Perlombaan ini dimaksudkan un- 
tuk mentjari tjalon2 jang nantinja 
akan mewakili Sumatera Utara da- 
lam ' perlombaan2 renang dalam 
PON ke-Ill. 

Untuk pemenang2 dalam perlom- 
baan pertjobaan ini akan disediakan 

| piala. 

Kebakaran Besar 
. » . x F » . 

Di Bandjarmasin 
Kerugian 40.000.000 Rp. 
PADA HARI SABTU jg lalu da- 

ri djam 13.00 hingga djam 16.00 di 
pasarbaru Bandjarmasin terdjadi ke 

bakaran jg menghabiskan 120 pintu 
toko. Kebanjakan jg terbakar terdi- 
ri dari bangunan2 baru. Kebakaran 
seperti ini belum pernah terdjadi. 

Kerugian ditaksir 40 djuta rupiah. 
8040 Dari jg terbakar adalah ke 

punjaan NV2, dan firma2  Indone- 

sia. dg  lainnja adalah  kepunjaan 
Me Tionghoa, India dan Belan- 
a. , 

Kantor harian2 Indonesia Ber- 
djuang” dan Pengharapan” terba- 
kar djuga. 

Api asalnja dari seorang jg me- 
njalakan geretan didekat pompa mi 
njak BPM jg kemudian menjambar 
bensin jg dibeli orang dalam blik 
dan ig kemudian menjambar pula 
auto pengangkut minjak BPM jg 
akan mengisi minjak  kepompa tsb. 
Dalam waktu setengah menit api su 
dah besar. 

Korban manusia tidak ada hanja   
ada jg luka2 sadja (Antara). 
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Guirino To- 
lak Usul Ka- 
umHuk 

Sikapnja: ,.Mau Teri- 
ma Sjarat Pemerentah f| 

Atau Tidak... 
PRESIDEN PILIPINA, Oui- | 

rino hari Minggu menolak per- 

    
   

mintaan kaum Hukbalahap untuk | dinamai undang2 Pokok Pertahanan. Apabil | suara2 tadi diperhati- |/ mempertimbangk (gentjatan-| kan, maka dapatlah alasan2 dan tudjuan dari mereka jang mem- || 
sendjata dua bulan, agar membe- | perdengarkan suara2 itu disimpulkan sebagai berikut: » Tn 
ri kesempatan kepada kaum Huk 3. NO ON NANANG DARA Ak Ng 

seladjari tawaran per- (a) Dikehendaki adanja ketentu jrus mengatur hal2 pokok “mengenai | | 
merintah Pilipina. | an2 jang sah mengenai.soal2 po |tjara2 mempergunakan sumber? ke- 

perlu diadakan perun- | kok dalam Ia angan pertahanan, |kuatan negara seperti dimaksud di- | 
dingan, kian. kata Ovuirino. | sehingga mendjadi terang apa jg Jatas. 1 En An 
»Sjarat saja adalah tegas dan dje- | mendjadi hak dan  kewadjiban| Tiara2 itu tentu harus mendjamin | . 
las. Terletaklah sekarang kepada | dari warga-negara jang didalam | Sfficiency Sa | setinggi-tingginja. f 
pemimpin2 Huk untuk memutus- |dan diluar Angkatan Perang me Akan tetapi selain dari. pertimba-|. 
kan apakah mereka mau meneri- | ngenai pertahanan negara. ngan efficiency, maka harus di- 

anja atau tidak”, demikian kata- 
t. Sia 

Presiden Ouirino mengutjapkan 
keterangan, setelah seorang utusan 
pemerintah hari Kemis bertemu de- 
- seorang pemimpin Huk dan 
melaporkan, “bahwa pemimpin Huk 
meminta supaja tentara pemerintah 
dipanggil pulang sampai tanggal 31 
Maret. Pemimpin Huk itu  mene- 
rangkan, bahwa ia hanja mau be- 
runding dengan presiden sadja dan 
tidak dengan tentara, - jang selama 
tudjuh tahun ini berperang” dengan 
kaum Huk. 

Pasukan? pemerintah Minggu. lalu 
mengadakan serangan besar2an de- 
ngan 15.000 orang dengan maksud 
untuk menjapu bersih seluruh gera- 
kan Hukbalahap. 

Sjarat2 Ouirino ialah supaja kaum 
Hukbalahap menjerah dengan selu- 
ruh sendjata “dan  mesiu2 mereka 
dan tunduk kepada putusan akan di 
bawa kemuka hakim. Sesudah itu 
Ouirino baru akan mempertimbang- 
kan, apakah ia dengan kekuasaannja 
dapat memberikan keringanan hu- 
kum kepada kaum Huk jang akan 
dituntot dan ix akan memberikan 
tanah2 kepada mereka jang “akan 
mendapat pengampunan. (UP). 

Djandji Adenaur 
Ratifikasi Pertahanan 
Eropah Besok Bulan 

Maret 
Kanselir Djerman Barat dr. 

Konrad Adenauer hari Minggu 
menjatakan di Berlin bahwa ia 
ingin mengatakan kepada menteri 
luar negeri Amerika Serikat John 
Foster Dulles, bahwa dapat ag 
rap perdjandjian2 pertahanan Ero 
pa dapat di-ratifikasi dallam bulan 
Maret jg akan datang. 
Dalam sebuah konperensi pers ia 

menerangkan bahwa ia akan ber- 
konperensi dengan Dulles. di Bonn 
hari Kemis mengenai ratifikasi per- 
djandjian EDG dan  perdjandjian 
Bonn antara Djerman Barat dengan 
negara2 Serikat, sehingga dengan 
demikian status pendudukan sudah 
akan dapat diganti. Adenaeur menja- 
takan kejakinannja bahwa perdjan- 
djian-perdjandjian itu akan diratifi- 
kasi oleh parlemen antara tg. 10 
dan 15 Maret, sekalipun laporan da-| 
ri mahkamah konstitusi belum siap. 

“Teng ya Andjuran Pada: 
Jahudi 

BEKAS komisaris tinggi Ame 
rika di Djerman, Jobn J. Mac- 
Loy, dalam suatu pidato hari Re 
bo di New York, menerangkan, 
bahwa kampanje anti Jahudi jg 
dilakukan oleh fihak komunis 
memberi kesempatan kepada bang 

sa Djerman untuk memainkan pe 
ranan lebih tegas dalam perlawa 
nan terhadap komunisme dan 
memperlihatkan sikap mereka se 
sungguhnja pada waktu ini. 
Berbitjara dihadapan anggota? ko 

mite Amerika-Jahudi di New York 
MacLoy lebih landjut menerangkan, 
bahwa rakjat Djerman pada waktu 
ini harus men-demonstrasikan ke- 
inginan mereka untuk berdjuang ba 
hu-membahu dengan mereka jang 
memberantas kedjahatan dan mere- 
ka jg memperlihatkan kesabaran. 

Mac Loy menambahkan, bahwa 
perlawanan terhadap- nasional-sosia- 
lisme di Djerman harus diperkeras. 

  

undang 

pedoman 

aa 

| Penjusunan" Undan
g? (“me 

(Oleh : Pemban 

TELAH BEBERAPA 

(b) Ada kehendak untuk ' me- 
auangkan tjita2 dan keinginan? jg 
hidup dalam masjarakat kita me- 
ngenai pertahanan dalam bentuk 
suatu undang2, sehingga dengan 
demikian perkembangan  selan- 
djutnja dalam lapangan pertaha- 
nan akan berlangsung sesuai de 
ngan pedoman jang sah itu. Hal 
ini akan mendjamin bahwa per 
kembangan dalam lapangan per 
tahanan akan selalu sesuai dgn. 
keinginan2 dan tjita2 jang hidup 
dalam masjarakat “kita. 

Pokok. Pertahanan? 
njusun sebuah undang2 
Apakah kita wadjib me 

Pasal2 dalam Undang2 Dasar 
Sementara jang mengenai soal2 
pertahanan tidak mewadjibkan pe 
njusunan. sebuah Undang2. Perta 
hanan atau Undang2 Pokok Per 
tahanan. Pasal? itu hanja. menje 
but beberapa hal jang harus di 
atur dengan undang2 ja'ni, tjara 
mendjalankan “hak dan kewadji 
ban warga-negara untuk memper 
tahankan kemerdekaan Revublik 
Indonesia dan membela daerah- 
nja, segala sesuatu mengenai Ang 
katan Perang Tetap dan. wadjib 
Militer, dasar2 susunan dan tugas 
alat perlengkapan jang diberi ke 
wadjiban menjelenggarakan per 
tahanan pada umumnja, pengang 
katan, penaikan pangkat dan per 
hentian onsir2 oleh atau atas na 
ma Presiden. 

Sebaliknja pasal2 dari Undang 
Dasar Sementara itu 

tidak melarang untuk memulai 
penjusunan perundang-undangan 
dalam lapangan pertahanan dgn 
suatu undang2 jg akan dianggap 
undang2 Pokok dalam lapangan 
perundang-undangan ini, apabila 
tjara bekerdja demikian dianggap 
lebih berfaedah. 3 

Dengan  demikians teranglah, 
bahwa pertanjaan apakah akan di 
susun sebuah undang2 Pokok Per 
tahanan atau tidak, melulu ter- 
gantung dari pandangan pembuat 
undang2 mengenai tjara bekerdja 
mana jang dianggapnja lebih ber 
faedah. 

Apa jang harus diatur 
dalam Undang2 Pokok 
Pertahanan? 

Kita dapat membatasi hal2 jg 

but dalam pasal2 dari 
Dasar Sementara 
pertahanan. 

Sebaliknja dapat djuga dipilih 
jang lebih luas, ja'ni 

menjusun sebuah undang2 jang 
mengatur semua hal2 jg pokok 
dalam perkembangan pertahanan 

hal-hal jang dengan tegas disebut 
dalam pasal2 jang bersangkutan 
dari Undang2 Dasar Sementara. 
Agaknja pedoman ini merupakan 
pedoman jang terbaik. 

Tugas negara dalam lapangan 
pertahanan ialah mengatur pema 
kaian dan apabila perlu memper | 
gunakan sumber2 kekuatan nega|' 
ra, jani sumber2 personeci, ma 
terieel dan moreel, agar dapat ter 
Susun pertahanan negara jang se" 
kuat-kuatnja. Seluruh bangsa ha 
trus diatur dan dilatih- sebagai | 
suatu team, dimana tiap warga- 
negara mendjalankan tugas untuk     Mac Loy menerangkan bahwa ia 

setudju dengan adanja persatuan 
Eropa. (AFP— Antara). £ 

jang sebesar-besarnya. 
Undang2 Pokok Pertahanan ha- 

  

Bentj ana Air Terhebat 
Selama 5 Abad Meng- 

— hantam Nederland 
Tanggul? Dadal--Air Laut Masuk Menggenang 
Tanah Datar--Katwijk Hampir Hantjur Sama Seka- 
li-Amerika, Perantjis Kirim Pasukan2 #Penolong 

»ANTARA” AMSTERDAM mengawatkan, bahwa badai laut 
jang mengamuk di Eropa Barat telah pula menjerang Nederland, sc- 
hinggi beberapa tanggul telah dadal karenanja dan menimbulkan ba 
njak kerusakan. Tanggul Merwede dekat Papendracht hanjut, se- 
hingga air dengan derasnja masuk kedaratan rendah Alblasserwaard. 
Djuga di Giessendam ada tanggul jang dadal, sehingga kota Slied- 
recht terpentjil karenanja. Wali-kota Sliedrecht menamakan keada- 

| an didaerahnja sangat buruk. Kira2 1.200 buah rumah tergenang 
air. Sementara itu djalan kereta api Maassluis terantjam akan ha- 
njut pula, sedangkan Dordrecht 
Kota2 lainnja ada jg sudah samaakan tetapi dari beberapa tempat di 

sekali tergenang air, bahkan disana 
sini air sampai setinggi talang ru- 
mah. Penduduk didaerah itu pada 
umumnja menjelamatkan diri dgn | 
naik dipohon-pohon. 
Tanggul Scheveningse Boulevard 

telah rusak sepandjang 1.000 meter. | 
demikian djuga djalan2 masuk ke 
pantai. Katwijkse Boulevard telah 
hantjur sama sekali, demikian djuga 
rumah-rumah pantai ditempat itu, 

| sedangkan tempat pemandiannja te- 
lah hilang sama sekali. 

un.dari Wijk aan Zee dan Noord- 
ibarkan pula adanja keru- 

. Menurut rentjana, kabinet Belan- 
da akan bersidang pada hari Selasa 

     

  

ini untuk membitjaraan keadaan jg 
dihadapinja. Sementara itu seluruh 
bagian dalam usaha2 pertolongan, 
Siaran2 Radio sebagian besar diper 
gunakan bagi kepentingan usaha? 
organisasi2 long dan pemberi- 
taan2 resmi. 

Badainja sendiri sudah agak reda, 

Di 

... 

sudah setengah terendam air. 

terima tentang adanja bahaja2 baru 
jg mungkin ditimbulkan oleh air pa 
sang jg akan datang. 5 

. Djumlah orang jg tewas menurut 
tjatatan.resmi pada Selasa pagi ada 

,85 orang, akan tetapi dalam pada 
itu dikuwatirkan, bahwa  djumlah 
itu akan meningkat. Dimana-mana 
kesatuan2 tentara dikerahkan utk. 
mengelakkan bahaja, sedangkan Pa- 
lang Merah dan organisasi2 perio- 
long lainnja dikerahkan semuanja, 

Pihak angkatan. laut Inggris telah 

kopter, tentara Perantjis mengirim 
kan 2 bataljon genie, sedangkan pi- 
hak Amerika Serikat telah menda: 
tangkan kesatuan pengintai dari 
Djerman. Sementara itu berita2 jg 
masuk menundjukkar, bahwa Neder 
land masih akan menghadapi lebih 
banjak bentjana lagi. : 

Menurut pihak jg mengetahui, 
bentjana air ini adalah jg paling he 

  

LAMA, teruttima dalam sida 
Sementara, terdengar suara2 jang menghendaki, kadang2 
agar sefjepat mungkin dapat tersusun : 
atur hal2 jang pokok dalam lapangan 
jang dimaksud itu kadang2 disebut 

kita peladjari, oleh karena pengala- rS£ a 
akan diatur dalam Undang2 Po- man-pengalaman 'itu dapat membe- | dapat menghantjurkan- musuh djika | 
kok Pertahanan kita melulu kepa |rikam kepada kita pengertian jang le-|tentara Merah mentjoba melakukan 
da soal2 jang dengan tegas dise Ibih dalam terhadap soal2 “jang -kita serangan setjara .besar2an di medan 

Undang2 (hadapi dinegeri kita dan mungkin perang terbuka”. £ 
jang mengenai | memberikan pula #jara2 "untuk me- 

metjahkannja. 

sebagai bagian dari rentjana pem 
bangunan negara atas 

(pandjang. : Eng 
|. Seal keamanan jang sekarang 

mengirimkan 10 buah pesawat heli-|| 

   

NE, 

tu Militer Kita) 

        

  

   
   
   

   

   

Huon Natar: Undong) 
uni ang2 P 

tapkan tjara2 “itu. Tjara2 bekerdja 

kita, pertimbangan2 ideologie tidak 
boleh terdesak oleh pertimbangan2 
pertahanan. , - $ 

perhatikan sudut ekonomi -dari se- 
suatu masaalah pertahanan dan aki- 
bat-akibat sosial - jang dapat ditim- 
bulkan oleh banjak tindakan? da- 
lam lapangan pertahanan. : 

Apa jg harus dipertimbang 
Jokienmemaan Undang 
Undang Pokok Pertahanan? 

Agar Undang2 Pokok “Pertahanan 
jang hendak disusun dapat meme-: 
nuhi maksud2 jang tertjatat diatas, 
maka hal2 jang tersebut dibawah ini 
Bapa dipeladjari “dan dipertimbang- 
an. $ - 

(a) terhadap apa kita harus me: 
njiapkan pertahanan dan tjara ba- 
gaimana kita menghadapinja. 1 

(b) dasar2 negara kita dan akibat- 
nja terhadap dasar? “pertahanan ki 
ta. ' 

(c) pengalaman2 dan pikiran? jg. 
telah tumbuh dan berkembang sela- 
ma perdjoangan jang dibelakang 
kita, « BA 

(d) Pendapat golongan? 
mengenai soal? pertahanan. 

(e) Pendapat umum. mengenai 
soal2 pertahanan jang tidak disalur- 
kan melalui golongan? politik. 

Pikiran dikalangan A.P. mengenai 
soal: Pertahanan.- f 

(9) Pengalaman? “dinegara? lain. 
Hal2 jang diatas sedapat mungkin 

harus dikupas sehingga. ditjapai ke-. 
simpulan2 . jang dapat dimasukkan 
dalam Undang2 -Pokok Pertahanan. 

Dalam pada itu perlu selalu “di: 
ingat, bahwa soal2 sekitar 'pertahan- 
an ini adalah soal jang baru bagi 
kita, . baik" bagi golongan2 politik 
dan rakjat umumnja, maupun bagi 
kalangan2 Pemerintah dan. A.P. 

Oleh sebab itu mungkin akan ba- 
njak pendapat2, pikiran2 dan tjita2 
jang belum begitu dalam dipikirkan 
dan belum begitu sempurna dinjata- 
kan. | 

Biarpun - bagaimana, “ pendapat2 
dan pikiran2 itu harus diperhatikan 
seteliti-telitinja, agar. undang2 jang 
hendak disusun itu sedapat. mung- 
kin mentjerminkan ijita2 jang hidup 

politik 

soal2 - pertahanan. , 
Pengalaman2 dinegara2 lain perlu 

Terhadap apa kita 248 
njiapkan pertahanan? .. 

...Dalam lapangan pertahanan se 

menfjapai stabiliteit didalam nege 
ri, menghadapi kemungkinan pe 
tjahnja peperangan dalam waktu | 
jang singkat dan selandjutnja da 
lam djangka pandjang persoalan 
pembangunan pertahanan jg kuat | 
jang sepadan dengan letak dan 
keadaan geografi tanah air kita 

| djangka 

kita hadapi, seperti djuga terda- 
pat dibeberapa negara di - Asia 
'Tenggara jang mengalami P siageng 

: Di : |dukan selama peperangan dan za mana dia mempunjai ketjakapan 'man jang penuh perol hh u 2 ja ng 

-besar sesudahnja, sebagian adalah. 
peninggalan dari sedjarah perdjoa 
ngan, sebagian adalah akibat ke 
kurangan pengalaman dan kesem. 
purnaan pada pemerintahan kita 
sendiri serta alat-alhtnja, sebagian 
lagi tidak terlepas dari perang di- 
ngin jang sedang berlangsung se 
karang diseluruh dunia. 
Pada waktu ini proces kearah sta- 

biliteit dalam negeri, baik dalam 
arti. administratief maupun “ dalam 
arti politik, masih djauh dari sele- 
sai: terutama proces kearah stabili- 
teit politik berlangsung “dengan tjara 
jang penuh pertarungan dengan se- 
gala hal2 jang rupanja selalu me- 
ojertai pertarungan2 politik... 
. Tempat. dan ' rol. A-P: ditengah? 
proces ini ialah: tidak turut serta 
dalam pertarungan politik - sebagai 
A.P. : 
Berhubung dengan .ini maka pe- 

ajelenggaraan hak2 politik dari ang- 
gota2 politik agaknja perlu diatur. 
Apabila dalam Waktu jang pendek 

betjah peperangan, maka “pada garis 
besarnja telah terang' negara2 mana 
jang akan berhadap-hadapan. 
Kedudukan Indonesia dalam. pe- 

rahg demikiam serta persoalan2 jang 
'akan dihadapinja, adalah salah satu 
persoalan politik jang terutama jang 
dihadapi oleh generasi bangsa2- In- 
donesia jang hidup sekarang... 

Pada' djangka pandjang persoalan 
pertahanan kita 'akan terutama 'me- 
ngenai usaha untuk mengatur “ hu- 
bungan Indonesia dengan Tiongkok, 
'Djepang dan Amerika Serikat. 
| 'Teranglah, bahwa sekitar. persoal- 
an jang tersebut diatas masih banjak 
'masaalah2 jang harus dipetjahkan, 
masaalah2 mana pada tingkat perta- 
ma “adalah masaalah2 politik. 

(Bersambung) 

  

AKIBAT ORANG MENGA- 
. MUK, 2 ORANG MATI. 
Di Kampung. Malaka, Bekasi pa- 

da tanggal 1 Pebruari seorang pen- 
duduk bernama - Nai telah . meng- 
amuk dar membunuh 2 orang pen- 
duduk seorang laki2 dan seorang pe- 
rempuan . “dengan sendjata tadjam.   bat pernah dialami ' oleh Neder- 

land dalam 5 “abad. .   Setelah membunuh dua orang ter- 
sebut Nai menggantung diri. , 

sebuah undang2 jang meng: | 
2it 

ingat djuga hal2 lain dalam mene-| 

dalam lapangan pertahanan harusj — 
tetap mendjungdjung tinggi pikiran| Ff 
jang mendjadi dasar? “dari negara| 

Selandjutnja harus pula selalu. di- | 

dikalangan masjarakat kira mengenai |. 

teit. 

tan “udara 

   

  

  

  

# 

Tan IIL— Kata 

Eisenhower memerintahkannja. 

ngenai pengl 

Djenderal Weyland jg telah berusia 
50 tahun 'itu menjatakan 'selandjut- 
nja kepada “International News Ser- 
vice, sbb: : k & 

1. Angkatan Udara jg saja pimpin 
diperintahkan oleh Washington. sang 
gup meluaskan daerah perang udara 
melewati sungai Yalu ke Manchu- 
ria ,,jg masih dalam djarak penjera- 
ngan dengan alat2 jg ada pada kita 
sekarang.” . . .. an k 

2. Angkatan udara itu dapat pula 
sampai dan menjerang daratan -Ti- 
ongkok, tapi ,,pengluasan daerah pe: 
perangan jg sedemikian” sudah pas- 
ti menghendaki tambahan tenaga”. 

3..Angkatan udara masih “tetap 
berhasil. mempertahankan kelebihan 
kekuatannja (superity)..diatas Korea 
Utara, danbersama angkatan darat 

Menurut. Weyland Republik Rak- 
jat Tiongkok memeliki ,,kira?2 2,000 
pesawat terbang, kira2 seperdusnja 
adalah pesawat terbang jet jg ditem 
patkan didaerah sebelah - utara su- 

karang dihadapi soal2 jg berikut: | "ai Yalu, daerah mana dalam ke- 
soal keamanan dalam negeri, tem 

kita, dalam mana djuga termasuk |pat dan rol A.P. dalam proces-je SN ap sedang berdjalan sekarang kearah 

'adaan sekarang — mempunjaiinmuni- 

Laporan? paling belakang”, kata 
'Weyland,. ,.telah menundjukan ada- 
nja pesawat2 pembom jet ringan di 
Manchuria menurut suatu “laporan 
djumlah pesawat. terbang jg ditem- 
patkan disana ada kira2 50 buah”. 
Dikatakannja lagi, bahwa angka- 

Rusia bagian: . Timur 
Djauh, jg di tempatkan dekat. da- 
erah Djepang tapi sebagian besar di 
Siberia, ada dua kali sebanjak djum 
lah pesawat terbang Tiongkok itu. 

Djenderal itu mengemukakan 
kenjataan, — bahwa ' disamping 
4.000pesawat dari angkatan uda- 
ra Timur Djauh Sovjet, maka bo 
lehlah dianggap bahwa pesawat? 
terbang itu dapat  dimordenisir 
dan diperlengkapi dengan .mesin 

“jet”. : 
.Kata Weyland bila angk. uda- 

ra RRT digabungkan dengan ang 
'katan udara Rusia, maka djum- 
lah pesawat terbangnja - akan 
djauh lebih banjak dari angkatan 
udara Amerika di Timur Djauh. 

Waktu ditanjakan apakah dia 
jakin sesuatu penjerangan dari pa 
sukan PBB keseberarig sungai 

  

Djepang Dapat 
Televisi 

TELEVISI pada hari Minggu 
dengan resmi telah digunakan di 
Djepang. Pemantjar radio peme- 
rintah pada hari itu dalam mem 
peringati usianja 25 tahun, mulai 
mengadakan siaran televisi tetap. 

"menaksir bahwa disekitar Tokio 
kira-kira ada“3.000 orang jang 
memiliki pesawat televisi. 

" Dengan pembukaan siaran tele 
visi ini pemantjar pemerintah me 
ngadakan siaran istimewa jg ber 
langsung tiga hari.” 

Orang2 terkemuka dari kala- 
ngan film, sandiwara dan radio 
diseluruh  Djepang turut menjum 
bang dalam siaran istimewa tsb. 
..Di Djepang pada hakekatnja ha- 
nja sedikit ada pesawat2 “televisi. 
Ongkos untuk memiliki pesawat ter- 
sebut kira2 meliputi dari 750 sam- 
pai 900 dollar. Si 

- Perusahaan2 radio Djepang . kini 
| Itelah mulai membuat pesawat2 tele- 

visi dan pemerintah berpengharapan 
bahwa harga radio televisi itu pada 
achir tahun ini akan lebih “murah 
agar seriua kalangan dapat mem- 
belinja. i 
Dinas televisi kini mulai bekerdja 

hanja 4 djam sehari, tetapi diharap- 
kan, bahwa waktu itu lambat laun 
akan. ditambah: ! 

“7. Buah pemantjar2 perusahaan 
televisi telah merdapat idjin perusa- 
haan dari pemerintah dan diduga bhw   | Para pembesar dinas televisi. 
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KalauRRT Di-Bom 
Tidak Akan Timbulkan Perang Dunia 

Djendr. Weyland 
"05 (Oleh: -— Marvin Stone) 

DJENDERAL O. P. WEYLAND, panglima angkatan udara 
Amerika untuk Timur Djauh,. mengatakan baru2 ini, bahwa dia te 
lah sedia untuk membom daerah daratan Tiongkok apabila Pres. 

“djuga "untuk 

  

-Nj. Mark W. Clark, isteri djenderal Clark, waktu mengundjungi 
rumah perawatan untuk orang2 tuna di "Tokyo. Tampak nj. Clark 

sedang bertjakap2 dengan salah seorang penghuni rumah tadi. 

Menurut pendapat Weyland, pem 
boman itu: tidak akan- menimbul kan perang Dunia III, ketjuali dji 
ka Rusia hendak mempergunakan nja sebagai alasan untuk memulai 
agresi jang ,,direntjanakannja dengan tjara lain”. 

Weyland menegaskan, bahwa apa jang diutjapkannja itu ada- 
lah ,,pendapat sendiri” dan menambah bahwa segala keputusan me 

uasan medan perang Korea ,,diambil oleh instansi jg 
djauh lebih tinggi dari kedudukannja.” 
tang-empat itu menegaskan pula, bahwa dia telah mempertimbang- 

: kan kenjataan2 pahit sebelum mengambil kesimpulan bahwa angka 
' tan udara jang dipimpinnja sanggup setiap waktu untuk melantjar 
kan serangan udara terhadap daerah sebelah utara sungai Yalu dan 
terhadap ,,daerah militer jang penting2” didaratan Tiongkok. 

Akan tetapi djenderal bin, 

Yalu - djika diperintahkan de- 
ngan alasan2 politik akan menje 
babkan Rusia mengerahkan ang- 
katan udaranja untuk menjerang 
pasukan2 PBB, maka  Weyland 
mendjawab: 

Adalah mendjadi pendapat sz 
ja sendiri, bahwa Sovjet” Rusia 
akan mempergunakan angkatan 
udaranja ataupun pasukan2nja jg 
“lam terhadap “Amerika Serikat 
hanja apabila dia telah bersedia 
dan mempunjai tekad untuk me 
mulai peperangan umum. 

Djadi saja sangat menjangsikan 
bahwa perkembangan2 setempat 
dimedan perang Korea akan me- 
njebabkan pasukan2 Rusia me- 
mulai serangan setjara besar2an”. 

Adalah ' -mendjadi  kejakinan 
Weyland pula, bahwa Rusia ma- 
sitf me Kan teras tenaga dibe- 
jakang angkatan udara RRT, jang 
miemberikannja pesawat terbang, 
bantuan taktik dan teknis untuk 
memperlengkapi serta melatih pa 
sukan2 RRT”. 

Weyland mengatakan lagi, bah 
wa pemboman terhadap daerah se 
belah utara sungai Yalu akan me 
njebabkan pihak Komunis mengi 
rimkan pesawat2 terbangnja un 
tuk menghadapi Amerika Serikat. 

Tapi sebelum pihak Merah ke 
juar atau pihak Amerika datang 
menjerang, kata Weyland, tidak- 
tah dapat -diharapkan Amerika 
akan dapat menghantjurkan selu- 

Iseorang pemimpin ahli negara jg 

  

Besar Jg 

MASA pemerintahan ' Truman 
sudah liwat dan Eisenhower mu- 
lai menempati kedudukannja seba 
gai Presiden Amerika. Masa tsb. 
kadang2 merupakan suatu - masa 
jang gilang gemilang, kadang2 se 
dih bagi rakjat dan pemerintah 
Amerika. Roosevelt: mulai masa 
pemerintahannja dengan pengope 
ran suatu warisan nasional jang 
bankroet dan katjau. Tindakan? 
tegas dan sikap keras diperlukan 
untuk menjelamatkan keadaan 
katjau itu. Presiden Hoover tidak 
berhasil memperbaiki keadaan pe 
rekonomian Amerika jang katjau 
itu. £ 

Kemudian .muntjullah Roose- 
velt dengan susunan ahli2 penge 
tahuan muda jang pandai jang 
merupakan suatu ,,brain-trust” 
dan jang menjusun ,,new deal”. 
Segera datanglah perobahan. Ame 
rika lekas tahu bahwa mereka itu 
telah selamat. Roosevelt memang 

tjakap. Dengan kesabaran luar 
biasa ia berhasil melepaskan Ame 
tika dari isolasionisme beku jang 
merupakan antjaman bagi negeri 
sendiri dan dunia umumnja. Ke 
tika perang 1939 meletus maka 
suasana di Amerika tidak lagi di 
liputi oleh pendapat2 orthodox 
untuk mempertahankan netrali- 
tet. Roosevelt dapat menjokong 
pihak Sekutu dengan sisteem ,,pin 
ljam-sewa”, dengan melindungi 
ijalan2 laut dan menduduki tem 
pat2 strategis di laut2 disebelah 
utara, sebelum Djerman dapat da 
tang kesana, 
Ketika Amerika' diserang Djepang 

pada bulan Desember 1941, maka 
keadaannja bukan seperti dibawah 
Wilson pada tahun 1917, ketika ma- 
na Amerika: masih harus menjiap- 
kan diri untuk berperang, melainkan 
Presiden Roosevelt sekarang dengan 
segera mampu menggerakkan selu- 
ruh kekuatan perang Amerika. 
Bukanlah maksud “saja untuk 

memberikan gambaran akan tindak- 
an-tindakan Rooseveit selama masa 
pemerintahannja. Kesalahan2 jang 
telah dibuat Roosevelt, terutama da- 
lam konperensi di Teheran dan 
Potsdam tidak sedikit menjebabkan 
perang dingin sekarang. Dia tidak 
berhasil menjelami perhitungan? 
Stalin. Apa jang mengagumkan saja 
pada. Roosevelt sebagai seorang ahli 
negara ialah kesabaran dengan mana 
ia berhasil membawa rakjat kepada 
keadaan jang sedemikian rupa se- 
hingga mereka mengambil keputus- 
an-keputusan jang besar dan menen- 
tukan, jang sebenarnja bukan dike- 
hendakinja, tapi toh perlu bagi ke- 
selamatan umum. Setiap kali ia ma- 
dju sedikit, menoleh kebelakang apa- 
kah pendapat umum ada dipihaknja. 
Djika bukan demikian halnja, maka 
ia balik lagi, menunggu dengan sa- 
barnja. Dengan demikian ia menda- 
pat kelambatan, tapi ia tidak pernah 
ketjewa. 

'Fruman bukan orang jang 
— menarik perhatian. 

Truman mendjadi wakil presiden, 
ketika Roosevelt meninggal. Seorang 
wakil-presiden Amerika djarang me- 
rupakan seorang tokoh jang me- 
ngagumkan. Nampaknja orang tidak 

seberapa memperhitungkan kenjata- 
an bahwa wakil-prediden itu akan 
mendjadi presiden djika kepala ne- 
gara meninggal. Truman bukan me- 
rupakan seorang jang menarik per- 
hatian. Orang kaget ketika. nasib 
memberikan kepadanja kekuasaan jg. 
dianggap mereka akan menentukan 
keadaan dunia. Tapi harus diakui 
bahwa Truman tidak membenarkan 
kechawatiran" itu.  Nampaknja dia 
seorang sederhana, meskipun ia da-   ruh angkatan udara Republik 

Rakjat Tiongkok. 
pat menimbulkan rasa hormat deng- 
an sikap berani jang diperlihatkan- 

  

? 

  

telah menimbulkan kegemparan 

rangan di Timur Djauh. 

akibatkan meluasnja peperangan. 

Akan timbulkan keonaran 
baru. 

Dikatakan, bahwa “apabila Ameri 
Serikat  achirnja memutuskan 

dengan aktif menjo- 
kong - operasi2 jg akan “dilakukan 
Oleh Chiang Kai Shek, maka akah 

ka 

Itimbullah “keadaan “baru, jg akan 
membenarkan: rasa kuwatir tsb. dan 
ig akan mendorong timbulnja" pro- 
res2 keras. .Dan. dengan itu akan 
timbul pula keadaan jg sangat sulit 
bagi India sebagai salah satu nega- 
ra 1g menjokong intervensi PBB di 
Korea, "tetapi jg dalam pada itu me 
ngakui - djuga pemerintah. Peking 

dan, tidak menjetudjui tiap2 usaha jg 
dimaksudkan untuk memperluas per 
tikaian, demikian: kalangan2 itu. 

|. Akan mendjadi - masalah 
4 Sagressi terhadap RRT” 

- Menurut" berita2 dari New 
York, kalangan2 diplomatik di 
PBB pada umumnja berpendapat, 
bahwa MEnA maksud Eisenhower 
tersebut benar dilaksanakan, ma- 
ka debat mengenai masalah Ko- 
rea di PBB jang akan dimulai Ia 
gi pada achir bulan Pebruari ini 
tentu akan mendapat bentuk jang 
haru sama. sekali, artinja tidak Ia 
gi hanja terbatas kepada soal2 ta. 
warian perang di Korea sadja. Da 
lam hubungan ini para “diplomat 
negarn2: Barat di PBB sudah   

perusahaan mereka akan mulai be-. tu akan mentjoba ! 
kerdja dalam tahun ini djuga, (UP). pembitjaraan2nja mengenai 

memperhitungkan, bahwa Sovjet 
Uni dan negara2 sahabatnja ten- 

memperluas 
soal 

ulitkan India 
Agresi Thd RRT” Dapat Timbulkan 

Keadaan Baru 
Reaksi Kalangan India Tentang Maksud 

Denetralisasi Taiwan 

.. KABAR2 TENTANG maksud presiden Amerika Serikat, 
Dwight Eisenhower, untuk membatalkan netralisasi atas Formosa 

pada umumnja kuwatir akan tiap- 
ga Meski pun dari pihak resmi di New Del 

hi selama ini belum ada sesuatu komentar atas soal tsb.,. namun 
keterangan2 dari berbagai-bagai pihak jang lajak dipertjaja menun 
djukkan, bahwa reaksi dari pemerintah India tentu akan keras se 
kali apabila berita2 tentang denetralisasi Formosa itu dibenarkan 
oleh pihak jang bersangkutan dan apabila hal itu benar akan meng 

di kalangan2 politik India, jang 
tiap kemungkinan meluasnja pepe 

aja ketika ia mulai mengoper beban 
jang berat itu. 

litikus propinsi di Amerika, jang ru- 
panja telah djauh madju: waktu is 
mendjadi senator. Dan sorang jang 
demikian inilah jang harus meng- 
gagtikan pekerdjaan dari seorang 
raksasa jang tak ada bandingannja 
tu, jang dalam keadaan sulit dan 
katjau telah membimbing. rakjat 
Amerika, tapi achirnja tewas karena 
beban jang terlalu berat itu. Orang 
ingat akan asal usul Truman jang 
sederhana, ingat akan usahanja jang 
gagal untuk mendirikan sebuah toke 
bagi keperluan2 djahit. Tapi ia deng: 
an berani mulai tugasnja. Dan orang 
tahu | bahwa dia achirnja berhasil 
memperoleh kemenanangan dalam 
vemilihan pada tahun 1948 jang 
oleh pihak demokrat sudah diang- 
gap sebagai suatu kampanje jang 
kalah. 

Figuurnja sebagai seorang 
penarik padjak”. 

Dan memang djika orang berha- 
dapan sendiri dengan dia itu hasil- 
nja tak mengetjewakan. Pernah saia 
mempeladjari mukanja selama lebih 
setengah djam pada ketika ia mem- 
berikan pers-konperensi. Bagi saja ia 
merupakan seorang tukang ,,terima- 
padjak” (belastingontvanger) dalam 
sebuah kota propinsi. Sikapnja jang 
baik hati dan djawabannja jang te- 
pat-tepat jang diutjapkannja setjara 
ramah tamah, semua itu menundjuk- 
kan kegembiraannja karena kawan2: 
nja datang mengundjunsi dia untuk 
memberi selamat kepadanja pada 
kesempatan sebuah hari peringatan. 
Ini apa jang nampak dari luar. Tavi 
ia tahu benar apa jang diutjapkan- 
nja. Saja mengalami suasana jang 
lain dibawah presiden  Hardins. 
pengganti republikein Wilson. Orang 
itu mengundurkan diri dalam suasa- 
na ,schandaal”. Harding seorang 
pembesar tolol, jang selalu memberi | 
djawaban2 jang keliru kepada pers, 
sehingga pada achirnja ia hanja di- 
perkenankan mendjawab pertanjaan2 
jang dikemukakan setjara tertulis. 

Setelah saja memperhatikan Tru- 
man itu mengertilah saja bahwa dia 
merupakan seorang pedjoang jang 
sengit dalam kampanje2 pemilihan. 

Tapi bisa djuga gempar- 
kan dunia. . 

Orang ketjil inilah jg telah meng- 
gemparkan dunia dengan: tindakan? 
besar jg menentukan keadaan didu-' 
nia umumnja. Benar iapun telah ba 
njak membuat kesalahan2.  Gagak-i 
nja politik Tiongkok bagi Amerika | 
tidak semata-mata  mendjadi tang: | 
gungannja. Politik ini sudah rusak 
ketika ia mengoper . pemerintahan. | 
— Kesalahan2nja terutama dibuat: | 
nja pada politik dalam negeri. ! 
Ternjata bahwa dia tidak dapat me! 
ngatasi  korrupsi jg meradjalela di 
antara  pegawai2nja.  Kadang2pun 
dia didalam sikapnja untuk membe- 
la anggauta2 keluarganja berbuat 
hal2 jg demikian menertawakan, se 
hingga sangat menurunkan  gengsi- 
nja. Misalnja waktu “ seorang  kriti- 
kus musik mengatakan bahwa. anak 
nja tidak bisa menjanjiy ia menulis 
surat kepada kritikus itu dan me- 
ngantjam untuk menghadjar dia. 

Meskipun demikian Truman akan 
tetap ditjatat dalam  sedjarah seba- 
gai orang ketjil jg berbuat hal2 be- 

  
orang raksasa. Disamping itu ia ter 
kenal karena pandai memilih tena- 

ga2 jg paling tjakap jg dapat di be- 
rikan Amerika. Sifat inipun dimiliki 
Eisenhower. 

Keputusan2 besar jang 
diambilnja. 

Keputusan2 besar jang telah di 
ambilnja a.l. ialah Doktrine Tru 
man dengan mana ia melindungi 
Junani dan Turki terhadap desa- 
kan komunisme Rusia. 

Ia berhasil menghentikan tun 
tutan Moskow kepada Turki dan 
mengachiri ketegangan di. Junani 
jang disebabkan komunis itu. De 
ngan demikian ia mentjegah niat 
Rusia untuk memperoleh pega- 
ngan pada suatu titik jang tentu 
di Lautan Tengah. Trumanpun 
mengirimkan sebuah armada ke 
tjil ke Teluk Iran, waktu desa- 
kfm Rusia kearah itu  mendjadi 
memuntjak. Hal ini menjebabkan 
bahwa Moskow dengan tergesa- 
gesa harus meninggalkan Iran. 

Marshall-, Blokkade Ber 
lin dil. 

Truman-lah jang memikul tang 
gung djawab terhadap rentjana 
Marshall, jang telah menjelamat 
kan Eropa dalam hal ekonomi, 
keuangan dan sosial. Dialah jang 
memutuskan supaja dilaksanakan 
djembatan udara ke Berlin, kota 
jang diblokkade oleh Rusia. Dia 
tidak takut akan antjaman2 Ru- 
sia. Segala ini merupakan hala-   tersebut dan akan ' membawanja 

kepada masalah ,,agressi terhadap 
RRT”. Dalam pada itu kalangan? 
diplomatik di PBB berpendapat, | 
bahwa maksud Eisenhower itu 
adalah .suatu soal jang  tjukup : 
penting untuk memerlukan “ada- 
nja pembitjaraan2 jang mendalam 
diantara negara2 Barat, sedang- 
kan para delegasi dari negara2 
jang mempunjai pasukan2 di Ko! 
rea menegaskan, bahwa pembitja ' 
raan2 semhtjam itu rupanja be- 
lum pernah diadakan, terutama ! 
diantara wakil2 negara2 jang ber 
sangkutan di PBB. ! 
Sementara itu Eisenhower  danat 

  

membatalkan perintah itu tanpa ber 
musjawarat dengan  pemerintah2 i2 
mengambil bagian dalam  pepera- 
ngan di Korea, demikian kalangan | 
itu. 

Jg mendjadi pertanjaan menurut 
kalangan tsb. ialah, apakah Chiang 
Kai Shek dengan  denetralisasi atas | 
Formosa itu hanja diberi kebebasan 
untuk menjerang sadja ataukah dju 
ga akan dibantu dengan kesatuan? 
angkatan darat dan angkatan laut 
Amerika Serikat apabila ia mengada- 
kan operasi2 terhadap Tiongkok Da- 
rat nanti, 
Kalangan itu mengharap, bahwa 

pertanjaan ini akan terdjawab dlm | 
pidato Eisenhower dimuka Kongres ! 
nanti dan sesudah itu barulah orang ' 
Gapat “menarik kesimpulan2 tentang | 

i   “politik luar negeri Amerika Serikat. ! 

ngan utama bagi terlaksananja 
maksud Rusia, jakni menguasai 
seluruh Djerman. Harapan2 Ru- 
sia untuk membawa pendapat 
umum. Djerman Barat difihak me 
reka hilang... karena tindakan2 
Truman itu. 

Tanpa seorang seperti Truman, 
boleh djadi tidak ada Pakt Atlan 
tik, dan tak akan ada usaha2 
untuk mengadakan Persatuan Ero 
pa. Setelah ia membuat pelbagai 
kesalahan2 dengan mendadak ia 
mengagetkan Rusia dengan tinda 
kannja untuk turut tjampur  ta- 
ngan dalam perang saudara di 
Korea. Hal inilah jang sama se 
kali mengatjaukan maksud Rusia 
di Timur Djauh itu. 

Meneruskan politik 
Roosevelt. 

Benar Truman boleh djadi bu 
kan seorang tokoh ahli negara 
jg mengagumkan, seorang ,,grand 
seigneur” seperti Roosevelt. Pada 
pokoknja ia meneruskan politik 
Roosevelt itu meskipun menurut 
tjoraknja dan keputusan2-nja sen 
diri. Segala ini dilakukannja diba 
wah suasana jang sulit sekali di 
negerinja sendiri jang kadang? 
menentang keputusan2-nja itu. 
A.l. dialah jang memutuskan su 
paja mulai lagi dgn usaha mem 
persendjatai diri kembali, hal ma 
na untuk sebagian besar mendjadi 

Dia tidak lebih dari seorang po-f 

sar, jg pantas disamakan dengan se 

USA Dapat Pemerentah Baru 
|Truman ,Orang Ketjil' Jg Kadang Kadang 
| Membuktikan Bisa Mentjiptakan Hal2 Jg 

Banjak Pengoruhnja Di Dunia 
(Oleh: Dr. M. Van Blankenstein)— 

  

  

»DIPEDUKUHAN KESRUG 
desa  Hardjodowo,  Ketjamatan 
Sukoredjo, Kawedanan Selekaton 
(Kendal), ada seorang laki2 ber- 
nama Doel alias Tjampur, umur 
kira2 48 tahun, jang telah 20 ha- 
ri lamanja mendapat sakit panas 
dan agak berat, pula sudah tidak 
suka makan”, : 

»Pada hari malam Selasa tang- 
gal 19/20  Djanuari 1953, kira2 
djam 9 malam Doel alias Tjam- 
pur tersebut mengembuskan na- 
pasnja karena sakitnja”. 

»Demikian oleh Pamannja ber- 
nama Pardjo, jang djustru dipang 
gil (disusuli) dan datang dirumah- 
nja Doel alias Tjampur tersebut, 
maka olehnja Doel alias 'Tjam- 
pur lalu diangkat badannja, agar 
dapat bernapas lagi”. 

sBegitulah sekonjong-konjong 
Doel alias Tjampur bergerak sam 
bil berkata-kata: ,,KOWE APA 
BAPAK-BJUNG . TEMENAN, 
APA MOLOEKAT?” A seraja ''ta- 
ngan dan kakinja merangsang- 
rangsang dan menendang sebagai 
berhadapan dengan musuhnja: & 
tapi jang mengherankan, jalah ti- 
ba2 dgn tidak diketahui datang 
dan asalnja, tampak sepotong po- 
hon pisang (gedebog) jang pan- 
diangnja kira2 14 Meter, dan ke- 
lihatan getahnja masih bertjutju- 
ran, jang menjatakan, baru dipo- 
tong, djatuh di lantai dihadapan 
orang banjak jang sama datang 
slajat”. Dari mana datangnja itu 
gedebog (pohon pisang) seorang- 
Dun tidak ada jang mengetahui- 
nja: hingga membikin -keheranan 
mereka jang sama lajat, Dan :pa- 
da waktu “itu djuga Doel alias 
“jampur terus mendjatuhkan diri 
Ti balai-balai, dan hingga kini ma 
sih hidup”. 

»Selandjutnja gedebog jang di- 
dapatnja itu, pada keesokan hari- 
nja lalu ditanam (dikubur), kare- 
na ahliwarisnja mempunjai keper- 
Ijajaan, bahwa meninggalnja Doel 

Jalias Tjampur itu atas gangguan 
setan maka 'utk. gantinja Doel 
alias Tjampur jang tidak djadi 
meninggal dunia, gedebog terse- 
but ditanam”. 

  

Gerakan Pembe- 
basan Nadjib 

Tg6 Pebruari Mulai Bekerdja 

MARKAS BESAR angkatan 
perang Mesir hari Minggu menge 
luarkan suatu keterangan resmi 
di Kairo mengenai anggaran da- 
sar. organisasi ,,Gerakan jang di 
bentuk oleh djenderal ' Nadjib, 
Pembelfisan. 

Dalam komunike itu diterang- 
kan, bahwa ,,Gerakan Pembeba- 
san” akan mulai bekerdja tanggal 
6 Pebruari. 
Gerakan Pembebasan” itu ber. 

usaha kearah ,,penjingkiran tentara 
asing dari lembah Nil dengan tidak 
bersjarat, dengan mana kepada bang 
sa Sudan diberikan pula kesempatan 
untuk menentukan status hari depan 
Pe tanpa tjampur tangan orang 
ain”. 
Salah suatu ketentuan dalam »,ge- 

rakan pembebasan itu, ialah suatu 
keistimewaan bahwa kepada kaum 
wanita diberikan hak persamaan de- 
ngan kaum laki2 untuk masuk da- 
lam badan tersebut. 
Gerakan Pembebasan” mempu- 

njai tjabang2 diseluruh dusun? di 
Mesir. 

- 

nia tidak seberapa chawatir lagi 
terhadap Rusia. Truman bukan 
seorang jang tidak bisa diganti. 
Penggantinja meskipun menganut 
faham partai lawannja pasti akan 
meneruskan kebidjaksanaannja di 
Timur dan Barat. Truman sendiri 
lah jang telah memilih Eisenho- 
wer sebagai pelaksana kebidjaksa 
naannja dan sebagai “penasehat 
militer di Eropa: Perbedaan poli 
tik antara Truman dan FEisenho- 
wer terutama mengenai soal2 da 
lam negeri, dan bahkan disini per 
bedaannja itu tidak begitu besar, 
Orang boleh menduga bahwa Ei- 
senhower terutama bermaksud 
menjelamatkan politik luar negeri 
terhadap isolasionisme Taft ketika 
dia itu menerima pentjalonannja 
sebagai presiden Republikein. 

Inilah pada pokoknja apa jang 
menjebabkan Eisenhower meneri 
ma pentjalonan Republikein itu. 

Kekosongan dalam poli 
tik Amerika. 

Dalam pada itu sedjak keka lahan kaum demokrat nampak suatu kekosongan dalam politik Amerika, jang berakibat pada po litik dunia seluruhnja. Sebab Ame rika pada masa peralihan itu tidak lagi berinisiatip dan berke- kuatan. Inilah jang. menjebabkan penghentian disegala lapangan jg telah saja lukiskan pada asa jang lama. .Apa jang dialamkan 'Amerika sesudah kekalahan Hoo- ver pada tahun 1932 nampak kem Uadi sekarang. Djuga pihak Rusia kadang2 tidak tahu apa jang ha rus diperbuat mereka. 
. Orang Amerika harus mengu- 
tjapkan sjukur bahwa peralihan 
dari pemerintahan jg lama kepa 
ida jang baru di Amerika dipertje 
pat dua bulan, berdasarkan penga 
laman2 pada tahun 1933 itu. Se 
bab djika masa penghentian ini 
masih | harus berlangsung terus 

  
a
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  sampai bulan Maret maka keada 
akan terto- an internasional tak 

(Antara—AFP). sebab jang terpenting bahwa du- long dibuatnja. 
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dari sdr.2 Ong Han 
Tjioe dan Oei Siong Ling. 

SIKAP SBKA THD. DKA 
. Menjambung berita tentang di- 
adikannja rapat anggota oleh SBKA 
pada tg. 1 Pebruari 1953 di Sin Yoe 
She Semarang, lebih djauh didapat 
keterangan bahwa dalam rapat tsb. 
telah diambil 2 buah resolusi dan 
diputuskan: Menuntut kepada DKA. 
agar semua persetudjuan dilaksana- 
kan didalam waktu  sesingkat-sing- | 
katnja agar supaja djangan sampai 
terdjadi hal2 jang tidak diharapkan. 
Resolusi jang kedua berbunji: Mc- 
njampaikan protes sekeras-kerasnja 
terhadap D.K.A. jang bertindak ti- 
dak bidjaksana dengan melaksana- 
kan ,afvloeiing”, al. terhadap 300 
-buruh di Inspeksi Tjirebon: msinbe- 
narkan sikap dan berdiri dibelakang 
PB. SBKA dan sanggup melaksana- 
kan segala instruksinja. 

CONFERENTIE JAJASAN PE- 
LADJAR GARUDA PUTRA 

DI SEMARANG. 
Pada tanggal 2 Pebruari 1953 di 

Semarang telah dimulai conferentie 
Jajasan Peladjar Garuda Putera”, 
(I.P.G.P.) jang dipimpin oleh Sdr. 
Mustafa Supangat. J.P.G.P. didiri- 
kan oleh para Bekas Anggauta Ten- 
tara Peladjar Det. HI, Be 17. Con- 
ferentie itu akan berlangsung selama 
1 minggu dikundjungi antara lain 
oleh wakil2nja dari Djakarta, Se- 
marang, Surabaja, Jogja, Kebumen 
dan Blora. Maksud conferentie itu 
ialah untuk menentukan strijdpro- 
gram dimasa datang dalam lapang- 
an pendidikan, Sosial, Kebudajaan 
dan Ekonomie dan rentjanafrentjana 
laim2nja jang bermanfaat bagi para 
Bekas Anggauta Tentara Peladjar 
pada chususnja, para bekas pedjoang 

"dan masjarakat pada umumnja 

GERAK DJALAN. 
Pada nanti tg. 5 Pebruari 1953, | 

oleh IPPI akan diadakan perlomba- 
an gerak djalan sebagai kelandjutan- 
nia Hari Ulang Tahun ke-V. Gerak 
djalan ini akan berangkat dari Sta- 
dion Utara pada djam 16.00 dan 
selandjutnja akan menudju ke Sido- 
dadi, Karangtempel, Mlaten Tiang- 
wi, Widoredje, djl. Demak, Purwo- 
dinatan Timur, Purwodinatan Utara 
dan Barat, Bodjong, Blakangkebon, 
Pontjol, Kalisari, Kintelan, Gerga- 
dji,  Tegalwareng, djl. Mataram, 
Pandanaran dan finish di Stadion. 

S.T.C, TENNIS OPEN-TOUR- 
NAMENT 19533. 

Seperti pada tiap2 tahun telah ter- 
djadi, begitupun dalam tahun 1953 
ini, Semarangse Tennis Club akar 

menjelenggarakan Tengis Open 
Tournament dilapangan Pandanarar 
Semarang dan dimulai pada tg. 3. 4 
5 dan 6 April ja.d. Djika dianggar 
perlu. pertandingan — pendahuluar 
akan dilangsungkan pada tg. 1 dan 
2 April 1953, tindakan rrana diam: 
bilnja untuk mentjegah hal2 jang ti: 
dak di-inginkan. Uang pendaftaran 
utk. Single ditetapkan Rp. 10,— dan 

. Double Rp. 7,50. Tennis Open-Four- 
nament ini meliputi Men's dan La- 
dies Singles, Men's dan Ladies Dou- 
bles dan Mixed Doubles. Untuk 
Mixed Doubles sedikitnja harus ada 
8 pasangan jang ikut serta dan ka: 
lau tidak didapatkan pasangan se 
djumlah tsb., bagian ini ditiadakan. 
Kini Panitia Penjelenggara sudah di 
bentuk dan diketuai oleh Mr. Liem 
Tjoen Hoo. Ta 

Penutupan pendaftaran ditetapkari 
pada tg. 14 Maret 1953, sedangkan 
pada tiap2 pendaftaran harus diser- 
tai uang jang telah ditetapkan. Me- 

.reka jang mempunjai minat mulai 
sekarang dapat hubungan langsung | 
dengan alamat: Khouw Kian Hoo. 
Bodjong 95, Semarang. j 

Dalam Open-tournament ini akar 
disediakan piaia2 dan piala2 bergilir 
jang tak asing lagi bagi para peng- 
gemar tennis. : 

  

an | 
Eni AIatulLei 

  

    ai 

Upah Murah! 
Potongan model PALING BARU 
Radjin dan memuaskan 
Pekerdja'an TJEPAT selesai. 

Kleermaker ,,KIM BIE" 
Ambengan 71 - Semarang. 

sar Semarang, diperpandjang hing- 
ga tanggal 7 Pebruari 1953. Jg di 
terima: para pegawai dan orang- 
orang dari masjarakat jg berisjazah 
S.M.P. atau jg setingkat. 

Tempat pendaftaran di Kantor In- 
speksi Pendidikan- Masjarakat Kota 
Besar Semarang, Purwodinatan no. 
23 Semarang» pada tiap hari kerdja: 
dan pada sore hari kepada Sdr. 
Moeljadi di Djl. Mataram no. 531, 
djam 17.00 — 18.30. 5 

PENDAFTARAN TJALON 
DJEMAAH HADJI TH. '53, 
Oleh Kantor Urusan Agama Pro- 

pinsi Djawa Tengah telah tertjatat 
tjalon Djamaah Hadji untuk Djawa 
Tengah th. 1953 sbb.: Kares.: Sema- 
rang laki2 102, pr. 32, Kares. Peka- 
longan Ik. 1207,.pr. 361, Kares.: Ba- 
njumas Ik. 516, pr. 200, Kares. Ke- 
du Ik. 549, pr. 175, Kares. Pati Ik: 
243, pr. 69, Kares. Surzkarta Ik. 21, 
pr. 12. Djumlah seluruhrja ada 2487 

dan 849 orang prempuan. 

orang terdiri atas 2638 orang laki2 | 

      

  

  

  

    

$ 

Purwodinatan Utara 11—1 
1 

“Wa 5 ma ai   

  

Ma Naa   
NN. V. Penerbitan — Pertjetakan & Dagang 

—... SEMARANG” 
1A 

| 
» 

  
  

Didjual dengan 

  

Seg era : 
  

1 CHEVROLET 

Keterangan : 

  

, & 

1 NA SH 16 TJAT/BEKLEDING BARU. 
- 

Keduanja dalam Keadaan istimewa. 

Purwodinatan Utara IW4 - Semarang. 

? KEADAAN 3 
ti 4 8 SEMUA ASELI. 

  

  

Ditjari 

2 tahun. 

1 Mantri Laborant. 

T Djururawat Wanita dengan pengalaman sedikitnja kurang lebih 

1 Djururawat Wanita dengan pengalaman Kebidanan. 

Lamaran2 dengan surat atau menghadap sendiri pada Dr. Liem, 

Bodjong 126 pada djam 12 atau 20. 

    
    

  

  

    

  

  
  

Febalan 5 Tebar 
kojak pnp 

| dengan sabum biasa.       

lekas kojak! Maksud hemat 
lengan pengeluaran uang in 
sebaliknja Njonja menderita 

kojak karenanja. Ini berarti 

   Tetap keras 
sampai sisanja 
jang terachir! 

buatan UNILEVER,   

   
    
   

        
   
        

  

    

  

—Jengan sabun biasa pakaian 

lebih rugi, sebab pakaian lekas # 

bukan menghemat! 

$.52-4- 185-B h. 

Tjontohlah saja! Sebab 
menghemat bahan 

pakaian dan uang! 

  

. Hemat dengar pakaian 
anak? sebab dijurji dengan 
| Isabun Tjap Tangan!   

Hemat jang bidjakssna, ketau 
0. Njonja menrjugi deng sabun 

NG 8 Tjap Tangan, jang dapat dipertjaja" 
3 WI Njonja akan merasa, betapa halus | 

| ( busahnja itu untuk segala siar 
“ jang kasar sampai kej ic 

| jang halus.       

  

sabun jang paling hemat nk segala tjutjian!     

  

  

  Di tjari: 

| 

AD : Seekor Andjing Kanakar 
Menerima segala Pekerdjaan Tjetak | Sekaran RU kah, 

: jang akan dipiara dengan baik. 

Oleh seorang penjajang-binatang 

lebih disuka Fox-reu (Lelaki) 

Surat2 dibawah No 441032 dari 
Kana 
  LA Kam mma 

  

  

  

$ 

| 

| 
| ribu terima kasih serta sjukur kepada Tuhan jg Maha Esa 

| 

'Tapian-Merdeka, 16 Jan, 1953. 
Pn Hg 

Kepada Jth. . 

Tuan : ,,World Famous 
Prof. Tabib Fachrudin”, 

Sawah Besar 14. 
Djakarta. 

  

Tuan Fachrudin ! 

Dengan ringkas tetap i.hormat, bersama ini saja berita- 
hukan pada tuan bahwa obat ,,Jarianol” jang tuan kirimkan 
baru2 ini terhadap saja, sungguh memang dapat dipudjikan 
tentang kemandjurannja. Baru sadja separoh dimakan oleh 
sdra saja obat Jarianol itu, betul2 penjakitnja sudah. berku- 
rang. Penjakit mana sangat tjotjok. seperti keterangan tuan 
itu, dan telah lebih 10 ta hun diidamkannja. Djadi menurut 
perobahan baik jang kami telah peroleh dari 'kemudjarra- 
ban obat tuan (Jarianol) -itu-kami “mengutjapkan  beribu- 

  

S.W.a. 2 

Selandjutnja sama2 kita berdo'a agar bersebarlah hen- 
daknja obat ,,Jarianol” tuan . diseluruh. Nusantara serta 
mudjarrab. hendaknja amin. : i 

Demikianlah agar tuan maklum adanja. 

Hanja sekian dan demikian. 

- Wassalam: 
tt.d. 

(Abduibamid Nast) 

  

      
  mesem   

  
  

    

        
  

  

  

  

  
  

  

Modemagazijn 

Modistes 
& 

Tailors 

23 
1513 

Bodjong 

Telefoon 

  

  

  

  

Djangan putus gengharapan 

Achli Nadjum 
Astroloog Gwa Mia 

A. WAHID 
Mendjawab setiap pertanjaan dari 
hati-sanubari Tuan-Njonja: Kese- 
hatan, Perkawinan,  Pertjintaan, 
Penghidupan dsb. Rp. 10.— 

| Pagi. djam 8 — 12, Sore 5 —7. 

Penginepan ,,GRAND” Plampi- 
tan 39, Kamar 12, Semarang. 

  

  

| Roy Rogers 11 

  

  

     

    
   

“PENTING 
Saben hari dibuka NON - STOP dari 

sampai djam 7 malam 
djam 8.30 pagi 

Kenang-Kenangan buat SIEN TJIA. 

“ Mainan anak2 keluaran dari Europa, bagus dan Istimewa 
# Kaen2 keluaran . jang Paling baru 

“ Dames dan Heren Mode - Artikelen 5 
“ Max - Factor MAKE - UP Hollywood Artikeien 

Compleet buat segala K LEUR. : 

  

a. Pontificale Hoogmis. 

  # Dan masih banjak Matjam2 Barang baru. 

     

  

  

Sekolah Mendjait ,GO" 
Tergabung dalam P.S.M.I. Tambaksegaran 92 — Solo. 

Telah lulus dalam udjian pada tg. 25 —30 Djanuari 1953 di “Solo 
dibawah pengawasannja Kommis sie P.S.M.I. 

VW LERAKES: 
13, 
14. 
Tadi 

Nn. Tjioe Giok Hwa 
Nn, Sutarni 
Nj. Sri Tamah 
Nj. Tjan Kiem Hwie - Tjia 

IL. Nj. Tjia Keng Goan - Liem 
2. Nj. Ong Pik Hong - Liem 
3. Nn. Sunarti 
4. Nn. Oei Tjwan Nio 16. 
5. Nj. Sahirdjan Prodjohardjojo |17. Nn. Lie Bwee Hwa 
6. Nj. Sukatmo 25 Na 18. Ong Djiet Nio 

:7. NjeIndradjit Gondoatmodjo |19. Nn. Thio Toen Nio 
8. Nn. Tjoa Tjhioe Nio . Nn. Tan Swat Bwee 
9. Nj. The Hoo Tong - Tjhie 21. Nn. Sutji Hardijati, 

10. Nn. Lie Wan Ing . Nn. Lauw Troon Nio 
Il. Nj. Loei Hong Biauw - Ong . Nn. Tjoa Kiem Nio 
12. Nj. Sa'dijah Hasan Abdat . Nj. Liem Bing An - Oei 

La SARAN Sa PER 

  

  
     

: . 
- 3 P 'Pemberian-Tah 

Pada tanggal 4-2-1953. J. M. 

Uskup T.N.L., genap 1214 tahun mendjadi Bisschop. | 
Peristiwa tersebut oleh Umat Katolik dalam Vikariat Sema- | 

d rang, akan dirajakan dengan : 
| I. Di Randusari 5. dimulai djam 7 pagi. 

b. Aubade murid Sekolah Katolik dan anak Katolik. F HI. Di Gris Bodjong 116, dimulai djam 19.00 Resepsi. 
Dimintak dengan hormat para handai-taulan dan jang ber- 

kepentingan suka mengundjungi pada perajaan tersebut. —— 

Ta 

u 
A. Soegijopranoto, | 

M
e
n
 

Mer. 

Semarang, 2-2-1953. 

LEMBAGA KATOLIK. 
PANITYA - PERAJAAN, 

  
  

  

Dokter R. V, SOEDJITO 
Pandanaran 66 Tiip. Smg. 2229 
Memeriksa wanita hamil 

Menolong wanita bersalin 
dan Praktek Umum 

Djam bitjara : 
4 “ 

Rumah: djam 1 — 0,30 

diam 4.36 —6.30 sore 

R. 5. Siisabeth 10-30 11:30   
     

  

  w— wet aa aa 
| SM 

| WHEW/ This OL' 
WAX MUSEUM 
GURE 15 MUSTY, 

| PROFESSOR/ 
HAT AND 

  

GRAB THAT 
PUMMY, LEGS/ 
WELL PUT 
O'DOOLEY S 

/ COST ON IT! 4 

     

        

(ass MLor K FNESsE, 
O' TROUBLE TO | MY MAN/ 
CO. TO, JUST stop 
FOR TRAPPIN! 
ROGERS,/ 

A3 Mp ! 3 sea 
1 k? 

YOU SURE PSFORE, LE65... 
THAT MONEYS 1 Tue MAP I 
HIODEN HEREZ IEOUND PROYES        

  

PROFESsSOR La ToLp You | 

  

    

  

    
  

pesor 5 
boneka itu, 

dan 
! Ambillah 
Dan kita kenakan topi   

    

O'Dooley padanja. 

— Hii! Museum Patung2 lilin ig. 

tua ini tentunja busuk baunja, Pro- 

Legs. 
djas 

—- Propesor, apakah jakin betul2, 
bahwa disini tersembunji uang? 

— Ah, terlalu banjak repot, 
hanja untuk memasukkan Ro- 
gers dalam perangkap. c erit 

— Sudahkah, djangan meng: belumnja, Legs. Peta jang saja te- 
grundel. : mu, telah membuktikan adanja sim- 

panan uang itu. 

       

    
     

        

— Tadi sudah saja tjeriterakan se- 

   7 SOMEWHERE IN THIS : 
HOTEL OF WILLIE O'000LEY!S 
(5 THE LONG-LOST LOOT OF 
THE OLD KARP SANG... 
HALF A MILLION IN GOLB! 

F3 — 2 ee (AT 

   
    

   

        
— Disalah satu tempat dihotel- 

nja Willie O'Dooley ini, ada ter- 
simpan hatsil2 rampokan dari ge- 
rombolan Karp dulu......... sehar- 
ga setengah djuta berupa emus. 

    

nR E Ka 10. “430645 -€ 

»Metropoles 10.-1.50-6:45 -0. 

     
Pesan tempat saben Pagi : 
REX djam9.00- 12.090. — 
ORION/METROPOLE 10.--12.— 

7 9 (sDjagalan” 7. — 0. 

» Angkara Murka « 
Film Malaya paling baru dengan 

Ini Malam Pengab. (seg. um.) 

yEr Shi Ghay En Ching"   

INI HARI D.H'B. (a, 17 th) 

Orion 430 - 645 0.1 

,Samson & Delilah" 

— 

egg CITY CONCERN CINEMAS Naga” 
  

INI MALAM PREMIERE (U. 17 TH.) 

Kh Jera ai 
Ann Todd — Norman Wooland — Ivan Dosney 

sMADELEINF" 
Pertjintaan Rahasia dari seorang Gadis djelita. 
Madeleine seabad lamanja meragukan Dunia. 

Kebenaran jang tersembuni ! 

in Ini malam  (u. 17 th) 

Grand Mae todami 
Bruce Bennett—J. Carrol Naish-Lloyd Bridges—dlm. 

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

  

Pasukari Tank kesasar di gurun ! 
Kehabisan aer dan makanan! 

  

AKAN DATANG: film tentang manusia? dan Binatang2 

Manan ena ,Strange World" 
I Mengherankan!-Savage! -Danger!-Fabulouse treasure ! 

INDRA 
  

INI MALAM D.M-B. (U. SEGALA UMUR). 
- Film Sedjarah perdjoangan Pangsa 

  

KI LH, ki wanIndonesia 
PEN jae 1.99 Arek-arek Su- 

PEnBARN 510 November” toboio banekit 
ROXY: Pa Ba Pn ' serentak! » 

715-915 «. Untuk Satu tanah air! — Satu Bangsa ! 
. Satu Tekad! " 

Pendahuluan 

  

  

(Tidak trima per telefoon ) 
    BONUS MEN TAMA 

BESOK MALAM PREMIFRE 

SERAWAK 

.9 Lagu-lagu- Tari-Menari,   J Kena 

ROYAL 5 Ie kopi DUBAI ig 
Benar man Noach: Beery -Jr.-Dorothy Short 

CALL & SAN AGE Maman 
ak    

Main mulai tgk 2 s/d 5 Februari 1953 
TYRONE POWER — ALICE FAYE 

Yg, Alexander's 
Ragtime Band” THEATER | 

MUSIC DAN SHOWFILM DARI 20 TH. FOX | Phone : 245 

SOLO: 
Pertjetakan Smg. No. 584/111/A/118 

. su 

a
a
 

kan
 

et
er
 n
a
a
 

at
 
a
a
 

San
ga 

Ba
na
 

39
 H

ea
t 

S
A
N
A
 

ai
 
oi
 K
A
A
 

L
e
a
 

Ya
a 

st
 
B
a
 2
 

(
k
o
k
a
i
n
 
“
e
m
,
 

  

Me
ss
 
uk

 w
s
 

m
e
n
i
a
d
a
k
a
n
:
 

E
n
g
 
“
a
h
 

Ja
a 

jd
 

pa 
T
a
,
 

ae
 
e
k
 s

i 
M
T
 
M
P
 

Ma
k:
 

B
o
 

Ki
 

Ssi
 M
e 

20 

  
 


