
Sangga jang ditembaki sempat 
: lindung kesebuah pulau dekat 

Harga Lengp, : 
lam ang 1. — 
terai) Adv, 80 sen per 
lembar. Lan     

  

w 
Sa Tes 

    
       

  

  

   
     

3 

| SEBUAH KANTORBERITA 
   

  

    
tahun 1953 ini 
sebut j 

        

   
      

tah2 RL 5. da BE $ A XC : j 1 persiapan latih KT 2aa ui, Ka Nasionalis 
penundaan lebih lama 3 jKini Sedang € rtempur 

Politik Juar negeri RL jang 
bebas dan aktip MENURUT BERITA2 jang di 

  

adanja perwakil n di Savjet Unie, | roleh dalam bebe bera Iin tidak akan kuat dan melemahkan Harian ini telah ter Tab aa 
prestige kehormatan-dan politik | 
bangsa dan negara kita diantara | Pi antara pasukan2 pemerintah bangsa dan negara? lain didunia | pirma da k 0 serda : Tn La “(Birma dengan k.l. 4.000 serdadu dan pembukaan perwakilan di 2 ' : —a 
Sovjet Unie membawa  kemung- Tiongkok nasionalis ini adalah si kinan concreet untuk Indonesia sa sisa daripad tentara Chi Pe 
membeli mesin2 modern dari Sov- |  Khak 2 tenfara " Citang 
jet Unie dengan djalan penuka- 
ran dengan bahan2 mentah dari 
negara kita agar dapat membuka 
industri besar di Indonesia seba- Anas 
gai usaha mengubah ekonomi : h pasukan2 pemerintah 
kolonial mendjadi ekonomi nasio-| Birma — dipropinsi — perbatasan 
nal. (Antara). 4 an, Biggae an Big paras dengan Indo Tjina dan Muang 

Thai, Pasukan2 Tiongkok nasiona 

bentrokan rma Timur 

E ya V Pa nasionalis ter 
sebut rupanja tidak sanggup meng 
hadapi ofensif jang telah dilan- 

tjarkan oleh pasuka 

K $ 1. 

Badjak Laut (ama erosi petai 
"7 Birma itu. : 

aka ni t 

x Fili ia 1 Didesak oleh Vietminh? 
1 agi Di LN Kini Be ia Nan Sementara itu kantor berita AFP 

26 alima 1 mengabarkan dari Rangoon, bahwa 

mentara itu kantorberita ta United Press” mewar 

kantorberita te dari Tokyo diperoleh kabar, 

kabar? mengenai serangan Kuomintang terhadap 

Kai Shek didaratan Tiongkok. 

HARIAN , Indonesia Merde- 
ka” di Bandjarmasin mendengar 
2. sumber resmi, bahwa sesu 
dah berapa lamanja badjak laut 
Pilipina tidak lagi melakukan aksi 
nja dipesisir Kalimantan Timur, 
diam 14.00 tg. 4 Pebruari jang 
baru lalu, dilaut Berau, Kaliman 

menurut berita2 pers setempat jang 
dapat dibenarkan, sedjumlah - 600 
serdadu. Kuomintang telah diusir 
oleh pasukan? Vietminh “dari kot: 
Kengok di Indo Tjina, sehingga me- 
reka terpaksa melintasi tapal-batas 
dengan Birma dimana me.cka men 
duduki Kenglap dipropinsi Kenguns 

a be Rn (Kengtun?).. Berita? «tersebut jang 
bermetar. asi KARA Dat PUN dimuat dalam harian ,,Nation” pad 
Ni baki Ta pi "hari Senen selandjutnja mengatakan 
h 7 jang naa sebuah Pera | bahwa pasukan2 nasionalis tersebu! 

u Gagang jang sedang. berlajar telah mengungsikan serdadu? . jang 
dari pulau Derawan menudju ke |joka2 diantara mereka ke Mong 
suatu pulau. Piao, jang terletak 20 mil dari Keng- 

lap, ditempat mana mereka telah 

disana dancbadjak tau tadi tak) dungan- serdadu2 jang Juka2-atu.. 

“
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| dengan per 
. diremes2 hingga merupakan bola ke 
lah. Anderson sangat meragukan, 

— Ekstrim Dan Fanatik Aga-|ko 

—Merideres, hari Minggu 
“kan dalam kongres kaum demokrat 

. kap fanatik dalam agama. Mende- 

dapat mengedjarnja. Keesokan 
harinja, tg. 5 Pebruari, Kepolisi 
an Kalimantan Timur terus me- 
ronda disepandjang pesisir terse 
but, dan tg. 7 Pebruari datang 
pula kapal ronda Kepolisian dari 
Djakarta, tetapi perahu badjak 
laut itu tidak ada Tagi. , 

Kabarnja pasukan? nasienalis da- 
lam bulan Desember jang talu men- 
duduki Kengkok ditepi sungai. Me- 
kong. Akan tetapi dengan menda- 
dak mereka diserang oleh pasukan? 
Vietmmh dan terpaksa mengundur- 
kan diri kewilajah kekuasaan Birma 
Gengan menderita kerugian? besar. 

| “Pokana Re at Ian ya kak ebaana - 
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Arti Serangan Taiwan Thd RRT Menurut'Anderson 
Armada 7 Akan Diperalati Peluru2 Jang Dikemudikan 

8 - HPO ee 5 3 1 
SENATOR CLINTON P. ANDERSON hari Minggu katakan bahwa antjaman Taiwan — pantai RRT adalah sama sadja 

n seorang anak keijil jang melempari kertas jang 
pada gurunja dalam bilik seko- 

unjai akibat terhad PA Ka Heahan Tana mempunjai akibat terhadap peperangan di Korea. Dikatakan, bah- 
wa Chiang Kai Shek edi berhak kapal2 perang dan pesawat2 
   

   

  

- Amerik »0ur boys” (serdadu2 Amerika) untuk membikin se- e a mempunjai akibat terhadap peperangan di Korea.. 
n itu dapat meluaskan peperangan 

4 buah kapal perang dari type jg Sementara : ita kalangan ig ber- 
baru tidak jama lagi akan dapat kuasa dalam kementerian pertaha- 

nan Taiwan. menerangkan, : wa (ditambahkan dalam armada ke-7 
RRT ak Aki . melakukan sera- |A.S. untuk mulai melakukan pe ngan terhadap. Hongkong sekalipun | rang dengan menggunakan pelu-    

    

    

      
    

    

   netralisasi Taiw - telah dilepuska ru . jang dikendalikan, djika ke 
    

     

    

   
    

     
      

     

  

    
   
   
   

te pn demikian Mag adaan perang memaksa, demikian 
naa MA aa bak Ae asetat | diumumkan oleh. kantor penera- 
ipek. Derita ig. mengatak Na Si ngan Taksamana muda Robert P. 
penduduk Hongkon. "usngualirkak, Pra, di Gi ouna (Djepang) 
kemungkinan ser |. pasukan2| Pada hari Senen. , 
RRT. Dinjatakan 6 Pan t: Paibamapa muda Robert P. 
di, bahwa RRT tid "T tidak scoe oleh komando. PBB dise 

perbuatan  demik 

  

“kan lemikian hi. pimpinan operasi armada | 
mengeratkan gerhubyaana e-7 A.S., jang diperkuat oleh ka 
dengan Amerika. j al2 perang Inggris# Kanada, Co 

Peluru2 Australia, 'Muang Thai, 
Nederland, New Zealand, Peran 

. 

  

Musuh De- sisrasan kores umuman tadi termaktub 
Na dalam suatu risalah mengenai pe 

mokrasi | 
armada ke-7 A.S. dalam 

“diterangkan bahwa 

Adalah Nasionalisme 

aan armada ke-7 di Selat 
jan ada dibawah pimpinan 

Arthur W. Radford, 
Katan laut A.S. di 

    

    

  

ma-Kata Menderes «Ik Dikatakan bahwa sedjak musim 
“ Perdana menteri Turki, — Adman - sari panas jl. ber 

menerang 

  erdasarkan suatu pengu 
muman Washington maka dalam 
kapal2 pendjeladjah — ..Boston” 
dar Canberra” dan kapal2 sclam 
«Cusk” dan ,,Carbonero” dilaku 
kan pekerdjaan2 merobah kapal2 
tsb. sehingga dapat digunakan un 
tuk melepaskan peluru2 jg dapat 
dikendalikan. Telah diketahui, de 
mikian . dikatakan  selandjutnja, 
bahwa angkatan laut A.S. ingin 
mendapat. pengalaman2 menggu- 
nakan sendjata2 baru itu dalam 
medan perang dan bahwa angka 
tan lant A.S. telah menggunakan 
perang Korea untuk mendapatkan 
'daerah2 untuk mentjoba sendjata 

tsb. (UP) 

Turki, “bahwa musuh2 demokrasi 
cdalah nasionalisme ekstrim dan si- 

res meraperingatkan, bahwa mereka 
ig  berhaluan . nasionalis. ekstrim 
akan disingkirkan dari partainja. dan 
akan. diamb dakan terhadap me 
reka jg. mentjoba menarik keuntu- | 
ngan dari. pada agama.” Dikatakan, 
bahwa pemerintah Turki bermaksun 
melenjapkan. gerakan2 'ig fanatik. ig 
menurut pendapat Maskdoin dior 
ganisir oleh orang2 Sovjet dan has! 
rus dipandang sebagai musuh. ig ber 
bahaja,, seperti kaum Komunis. 
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Demikian Menderes. 21 

mensita rumah2 besar uftuk perlin-| S 

| diadinja 

“ Denmark, dan Korea Sela- | 

  

    

    

(bukan AFP) mengabarkan dari 
Kadi kabar jg. me- 

   
rarin, bahwa dikota tac 

-Kuomintang mendarat : 
bhi me 

mengenai pendaratan pasukan 
Kuomintang di “Tio 
Benar-tidaknja kabar? tadi tidak 
Gapat diketahai dengan segera, 

|di Hongkong: akan tetapi kala- 
ngan2 jang memperhatikannja “jang 
mengatakan bahwa sedikit seka- 
li 'kemungkinannja bahwa pasu- 

besar. Menurut kabar? tadi, -se- 

satu antara pulau2 jang terletak 
antara RRT dan Taiwan, jang 

sukan komando gerilja dan va- 
sukan2 teratur. 2 : 

Pasukan — Kuomintang — ber- 
djumlah 600.000 orang. 

Dalam pada itu Laksamana 
muda Ma Chi Chuang, panglima 
angkatan laut Tiongkok: Nasio- 
nalis, mengatakan pada harj 
Minggu di New York, bahwa 
angkatan darat Tiongkok Nasio- 
nalis berdjumlah 600.000 orang 

dakan offensif didaratan Tiong- 
kok. Dikatakan selandjutnja, 
bahwa 1.500.000 pasukan gerilja 
di daratan Tiongkok selalu siap 
sedia memberikan bantuannja, 
djika offensif itu dilakukan. 
Chuang kini sedang mengundju- 
ngi pangkalan2 angkatan laut 
Amerika. 

Dari Taiwan seterusnja 'diwar- 
takan, bahwa angkatan udara 
Tiongkok Nasionalis di Taiwan 
akan menerima sebuah eskadron 
pesawat2 pemburu jet Amerika 
dalam waktu dua bulan ini. De- 
mikian menurut. sumber2 jang 
biasanja dapat dipertjaja di Tai- 
peh pada hari Senin. Menurut 
sumber2 ini beberapa -eskadron 
pesawat2 Amerika selandjutnja 
akan dikirimkan ke Taiwan ber- 
ama? dengan serombongan ahli2 

nik Amerika... Pesawat2 «ini 
akan dimasukkan dalam 'kesa- 
tuan2 penjerbu jang sekarang ka- 
tanja sedang dibentuk oleh ang- 
katan udara Tiongkok Nasionalis. 

Pemberjan pesawat2 ini menurut 
sumber2 tersebut ialah bagian 
dari rentjana Amerika untuk 
mempertjepat bantuan militer ke- 

pada pasukan2 .Tiongkok Nasio- 
nalis, sebagai hasil dari kundju- 
ngan direktur bantuan militer 
Amerika, djenderal George. Olm- 
stead, ke Taiwan baru2 ini, (Reu- 

ter). : 

Denctralisasi Taiwan tidak 
menambah kemungkinan 
serangan oleh pihak RRT. 

Seterusnja djurubitjara militer 
Tiongkok Nasionalis letnan- djen- 
deral Chang Yi Ting pada hari 
Senin kemaren menjatakan, ,bah- 
wa putusan presiden Bisenhower 
untuk mendenctralisir Taiwan ti- 
dak menampah kemungkinan ter- 

serangan2 udara oleh 
sesawat2 RRT terhadap pulau 
tersebut. 

'Menurut djenderal Chang pi- 
hak RRT tidak pernah mengakui 
nerintah netralisasi oleh presiden 
|Truman. Ia menambahkan bahwa 
bihak RRT tidak berada dalam 
kedudukan untuk melakukan se 
rangan2 dari udara atau laut ter- 
hadap Taiwan. 

Patriot2 
Indonesia 

Dihukum Oleh Belanda 

MENURUT harian ,ide Tele- 
graaf” di Amsterdam, Mahkamah 
di Hollandia (Irian Barat) tg: 39 
Djanuari telah mengeluarkan putu 
san menghukum orang2 Indonesia 
jang dituduh melakukan infiltrasi 
dipulau Gak didalam bulan Maret 
1952, 43 Orang Indonesia, diantara 
nja 3 wanita, oleh Pengadilan Ne- 

geri Belanda di Hollandia, tadinja 

didjatuhi hukuman paksa jang ber 

beda2 dari 8 bulan sampai 13 ta- 

hun, sedang 3 orang dari mereka 

dibebaskan dari penuntutan. Djak 

sa jang memintakan hukuman jg 

lebih tinggi, memadjukan appel. 

Mahkamah  Hollandia achirnja 
mengambil putusan, mendjatuhkan 

hukuman dari 7 sampai 13 tahun 

untuk pemimpin?nja dan 8 bulan 

sampai 5 tahun untuk mereka jang 

ikut2an sadja 

BAGAIMANA AKAL dan tipu- 
muslihat jang dilakukan para pen 
djahat dalam mendjalankan rol ke 
djahatan sampai berhasil, dapat 
diketahui dari terdjadinja suatu pe 
rampokan jang dilakukan oleh pa 

Ita pendjahat dengan tjara pura2 
mengantar kuweh2 dan  buah2an 
kepada orang jg didjadikan mang- 
sanja. Peristiwa itu terdjadi Ming 
gu siang kira2 djam 14.00, dimana 
4 pendjahat bersendjata pistol, te- 
lah mengetok pintu toko arlodji di 
  

  

| Sementara itu di Tokyo hari 
Senin kemaren tersiar kabar2 | 

ngkok darat, | : 

biasanja dapat dipertjaja, 

kan2 Chiang Kai Shek telah 
menggerakkan suatu serangan 

rangan tsb. dilakukan dari salah 

diduduki oleh kira2 100.000 »a- 

dan selalu bersiap2 untuk menga- | 

  

negara2 sekutu Amerika di Asia, te 
telah tiba di Manila pada Minggu m 
brigadier djenderal 

rian pertahanan Amerika. 

henurut kabar2 jang tersiar di 
Manila, Amerika" Serikat kabar- 
nja. mempunjai rentjana untuk 
membantu mendirikan suatu ang- 
katan darat tetap dari 56.006 
orang untuk Philipina serta mem- 
persendjatai dan melatih kira2 
dua djuta orang pasukan2 tjada- 
ngan. Djenderal Olmstead pada 
Senin pagi kemaren telah mene- 
mui menteri luar negeri Philipina 
Joaguin ' Elizaide - serta menteri 
pertahanan Ramon  Magsaysay, 
dan. pada sore harinja menudju 
kesuatu tempat jang tidak di-) 
umumkan. Dapat dikemukakan. 
bahwa sebelum kundjungan rom- 
bongan. djenderal Olmstead 'itu, 
beberapa waktu jang Jalu telah 
datang. pula di Manila kepala 
dinas rahasia militer Amerika 
djenderal major Richard Partridge 
bersama2 dengan 9 opsir tinggi 
Amerika lainnja jang melihat2 
sendiri keadaan pertahanan di 
Philipina. Apa hasil penindjauan2 
itu. hingga sekarang tetap dira- 

| hasiakan. 

5 Philipina bersiap2 

'Perkembangan2 lainnja jang 
menundjukkan bahwa Philipina 
sekarang sedang bersiap2 untuk 
menghadapi tiap keadaan daru- 
rat, menurut wartawan AFP ia- 
lah: pertama, menteri pertahanan 

Magsaysay pada Senin pagi telah 
menemui presiden @uirino- untuk 
mendjelaskan tentang arti pen- 
tingnja penarikan mundur arma- 
da ke-7 Amerika dari selat Tai- 
wan... Kedua, pangkalan udara 
Amerika ,,€lark” di. Luzon “'Fe- 
ngah kini sedang mengadakan la- 
tihan2 untuk menentukan bagai- 
mana tjepat pasukan2 Amerika 
dapat digerakkan dari satu ba- 
gian Philipina ke bagian lainnja 
untuk memukul mundur tiap se- 
rangan.. dengan. menggunakan 
pesawat2 pengangkut. raksasa 
C-124 Globemaster. Dan ketiga, 
pernjataan menteri luar negeri 

Philipina Elizaide bahwa Phiipi- 
na dengan senang hati akan me- 
njambut tiap bantuan dari. Ame- 
rika. Demikian menurut AFP. 

»Pasal-4 Militer”? 

Harian ,,New . York. Times” 
dalam “ tadjuk-rentjananja pada 
hari Senin sementara itu mende- 
sak supaja negara2 sekutu Barat 
memberi bantuan teknis jang 
lebih besar kepada negara2 Asia 
agar negeri2 ini membentuk per- 
tahanan2 mereka sendiri jang 
kuat. Sebagai tjontoh dikemuka- 

Lkan oleh harian itw, pembentukan 
tentara India oleh Inggeris di- 
waktu jl. pasukan2 Philipina oleh 
Amerika Serikat, dan belum Ila- 
ma berselang ini pasukan2 Viet- 

ham Bao Dai oleh Perantiis. 
Menurut ,,N. Y.. Times” ban- 

tuan “ini ialah serupa bantuan 
,Pasal-4 Militer” jang sekarang 
sedang  dipeladjari. Dikatakan 
bahwa negara2 Barat mempunjai 
pengetahuan teknik tertentu dan 
bahan2nja dalam soal pertaha- 

Dalam sidang pleno Ecafe jang dib 
dung, wakil Russia menjatakan, bah: 

. hak untuk mengadjukan usul2 pada « 
Russia dibelakang medjanja' 

R v9 

kalan Luzon Se 
Operasi 

KUNDJUNGAN DIREKTUR bantuan militer Amerika major George Olmsted ke Manila dari Taiwan sekarang ini oleh kala- ngan? di Manila dianggap sebagai Langkah pertama dalam pelaksanaan Rentjana Eisenhower untuk melatih dan memperlengkapi pasukan? darat | 

  nan jang dapat diberikan untuk 
mereka . jang  membutuhkannja. 
"Dikatakan seterusnja bahwa ban- 
tuan itu se-kali2 tidak bersifat 
  
djalan Pasar Baru 24: Djakarta, jg 
ketika itu (hari Minggu) ditutup. 
Pendjahat2 jang datang itu, mem 
bawa kuweh2 dan buah2an, jang 
sewaktu pintu dibuka oleh pemilik | 
nja, mengatakan bahwa mereka 

bermaksud mengantar kuweh dan 
buah2an berhubung dengan tiba- 
nja tahun baru imlek. 

Tuan rumah jang kedatangan ,.ta 

mu” dengan membawa (kuweh2 dan 
buah2an itu, tentu sadja tidak tju- pen merk Parker”, 

: 

  

   

      
       

       

   
        

    
   

   

       

ka tanggal 6 Pebr. di .Ban- 
'& wakil Cambodia tak ber- 
enda atjara. Tampak wakil 
ng bertulisan: Russia. 

  

Batu Lontj 
Amerika Akan Gunakan Pang:- 

atan 
   

  

bagai Basis 
Jdara 

djenderal 

rmastik - Philipina, Djenderal Olmsted 
alam kemarin dulu bersama? dengan igadi j J.H. Philipps dari dinas rahasia militer Amerika dan brigadier djenderal T. Harkins dari bagian operasi dan latihan kemente- 

    
ialis”, dan sudah tentu 
n diberikan kepada ne- 

jang mengherndakinja. $ 
»N. Y. Times” achirnja menja- 

akan, bahwa negara? Barat je. 
menginsjafi bahwa beberapa di- 
intaranja negara2 sahabat mere- 
sa Udi Asia sekarang sedang 

anja al 

ara2 

menghadapi antjaman' besar, da-j 
sat membantu negeri2 ini untuk 
mempertahankan “diri andaikata 
Ian apabila memang keadaan 
membutuhkannja. (Antara-AFP). 

9 

| Menudju Pe- 
rang Besar 

Komentar Pravda Ten- 
tang Denetralisasi Taiwan 

SURATKABAR Soviet ”Prav- 
da”, suara Partai Komunis Sovjet 
Uni, hari Eenin kemaren untuk 
pertama kalinja menjerang kepu 
tusan Presiden Eisenhower untuk 
mendenetralisasi pulau Taiwan. 

”Prayda” menamakan tindakan 
tadi satu langkah lagi kearah per 
luasan peperangan di Timur Dja- 
uh. Dikemukakan, bahwa Eisenho 
wer ketika mengadakan kampanje 
sebelum dipilih sebagai presiden 
Amerika Serikat telah berdjandji, 
untuk membawa perdamaian di 
Korea dan meri iaakon politik 
damai. Karangan V. Korionov 
dalam ”Pravda” tadi  seterusnja 
mengatakan, bahwa dalam pida- 
to Eisenhower jang diutjapkannja 
dimuka Kongres Amerika Serikat 
itu bukan sadja menerangkan bah | 
wa Amerika tetap menduduki pu 

   
     

lau Taiyan, tetapi djuga . akan 
mempergunakan pasukan2 Kuo- 
mintang dalam operasi2 terhadap 
RRT. Pe aa 3 : 

Ketika pemimpin2 Amerika Seri- 
kat merebut Taiwan, kata ,,Pravda”, 
mereka. menamakan perbuatan tadi 
.netralisasi” dan sekarang mereka 
katanja ..,,mendenetralisasi” Taiwan. 
Tidak boleh disangsikan lagi, kata 
harian tadi, bahwa keputusan baru 
Washington ini dapat memperluas 
peperangan di. Timur Djauh. 

«Pravda”  seterusnja mengatakar, 
bahwa tudjuan tindakan Amerika 
ini (denetralisasi” Taiwan) adalah 
untuk mentjegah berachirnja perang 
Korea dan untuk mengobarkan pe- 
perangan. di Timur Djauh  difroni 
jang lebih luas lagi. 4 

Harian tadi seterusnja mengemu- 
kakan apa jang telah diperdebatxan 
dalam madjlis rendah Inggris ten- 
tang keputusan Fisenhower tadi. 
Dikemukakan bahwa Aneirin Be- 

van, pemimpin  sajap - kiri dalam 
Partai Buruh Inggris, dalam perde- 
batan tadi menjatakan bahwa Ing- 
gris tidak. ingin, dipaksa berperang 
untuk Chiang Kai Shek. 

Mengenai kundjungan menteri luar 
negeri Amerika John Foster Dulles 
ke Eropa, harian tadi mengatakan 
bahwa . kundjungan-keliling « Dulles 
ini bertalian dengan tindakan men- 

     

) Tudjuan MN : 
| rakan Pembersihan Thd D.I. 

( Oleh Wartawan Kita Sendiri) 

     
    

   
   

     

DALAI 
deka” pihak 
rombolan 

no 

   aja dikirimkan ke 
jang termuat | 

Pengirim surat itu dari gerom 
bolan MMC jg dinamakan ,.Per 
satuan Korban Rasionalisasi Indo 
nesia” ditanda tangani oleh S. 
Djenggot dengan stempel PKRI 
sektor 60001 PS, tembusannja di 
“kirimkan, kepada Kabinet, Mente 
ri Pertahanan, Residen Semarang, 
Kedu, Solo dan Commandan Bn. 
TNI Salatiga. Mengenai tembusan 
surat tsb., residen Kedu R. Murit 
no Reksonegoro atas pertanjaan 
pers di Magelang belum tahu me 
nahu dan ia berpendapat ,,kalau 
memang betul pemimpin « gerom 
bolan MMC menjampaikan surat 
kepada Presiden, tidak lain ber 
maksud akan mengatjaukan - ma 
sjarakat.” 

: Tudjuan. 
| Residen Kedu sendiri : merasa 
sangsi benar atau tidaknja surat 
itu dapat disampaikan kepada ala 
matnja. Kalangan resmi selandjut 
nja menjatakan, bahwa' didalam 
suratnja “pemimpin - gerombolan 
itu, didjelaskan tentang tudjuan 
P.K:R.L,  diantaranja ,.memper 
djuangkan agar mereka jang men 
djadi korban rasionalisasi menda 
pat penghidupan penghargaan ig 
'lajak sebagai manusia, menuntut 
'terlaksananja Undang2 Dasar RF. 
pasal 27 dan 33, melawan dengan 
semua tindakan ' terutama tinda- 
ikan pihak Mobiele Brigade dan 
| Polisi dan menjusun kekuatan de 
ngan tjara mempersatukan mere 
ka jang telah mendjadi korban 
rasionalisasi guna membantu ke 
amanan negara serta rakjat chu- 
susnja.” 

Tak sama dengan D.I. 

Didalam surat kalimat jg. ter 
achir diterangkan, bahwa .,organi 
sasi PKRI hendaknja pemerintah 
djangan menjamakan dengan ada 
nja gerombolan D.I. (Darul Is- 
lam), jang mana gerombolan D.I. 
memang mempunjai tudjuan utk. 
merobohkan negara dan akan 
.membentuk negara didalam nega 
ra.” “Tudjuan pihak D.I. , jang 
(demikian itu oleh organisasi P.K. 
R4. tidak dapat disetudjui dan 
organisasi PKRI akan turut serta 
“membantu keamanan negara dan 
membasmi - semua gerombolan 
pr? 

Jang mendjadi background su 
rat dari MMC itu, menurut kala 
ngan resmi di Kedu, kekuatan ge 
rombolan MMC kini sudah men 
dekati keliang kuburnja. Dalam 
gerakan operasi jang didjalankan 
oleh pihak Mobrisg dan Polisi, 
rakjat telah membantu dengan se 
(kuat tenaga, hasiinja sangat me 
muaskan, banjak sendiata dan pe 
Juru, dokumen dapat dibeslah ser 
ta beberapa orang anggauta ge- 
rombolan tertangkap. 

  

"negeri2 Eropa terhadap pidato Ei- 
Senwer ini dan terhadap ,,ultimatum 
Dulles” telah memperbesar perten- 
tangan didalam apa jang disebutnja 
«kamp Inggris-Amerika”. 

Peranan Djepang dan 
Djerman Barat. 

- Menurut ,,United Press”, ..Pravda” 
selandjutnja mengatakan bahwa ka- 
langan2 asing jang memperhatikan- 
nja, menghubungkan keputusan Ei 
senhower tentang Taiwan tadi deng: 
an kundjungan Dulles dan Stassen 
(direktur MSA) ke Eropa Barat. De- 
mikiantah, maka di Timur Djauh 
tampak persiapan2 jang intensif, ka- 
ta ,.Pravda”, dikalangan bandit2 
Chiang Kai Shek dan djugza bandit2 
kaum militaris Djepang”, jang se- 
dang menjusun  perbuatan2 agresi 
terhadap Tiongkok. Di Eropa, di- 
plomasi Amerika mendjalankan  se- 
gala tindakan “untuk mempertiepat 
pembangunan kembati tentara Djer- 
man Barat, dengan maksud untuk 
menggerakkan avontur2 militer ter 
hadap bangsa2 Eropa jang tjinta da- 
Mai 

Dapat dikemukakan disini, kata 
wartawan UP, bahwa sedjak dilaku- 
kan pemilihan presiden di Amerika. 
pers Sovjet berdiam diri. mengenai 
Eisenhower. Sementara ini harian 
sIzvestia”, suara: resmi pemerintah 
Sovjet Uni, belum memberi komen:   denetralisasi Taiwan, 

Kata ,Pravda” seterusnja, reaksi 

riga dari mempersilahkan para ta 
mu masuk kedalam toko. Tetapi 
alangkah terkedjutnja tuan rumah, 
sewaktu salah seorang dari tamu” 
itu kemudian menodongkan sendja 
ta pistolnja seraja memerintahkan 
agar tuan rumah djangan bergerak. 

Berbarengan dengan itu tuan ru- 
mah, jaitu Then TK, oleh para 
pendjahat diikat dgn tambang dise 
buah tiang dan sesudah itu para 
pendjahat merampok 24 buah vul 

11 arlodjita- 
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| dikenal sebagai orang? 

tar. terhadap keputusan Eisenhower 
tsb. (Antara). 

. Akal Rampok: Kirim Kuwih . Rampas Arlodji 
ngan, dan 1 fototoestel jang menu 
rut keterangan, berharga Rp 6.650. 

Para pendjahat segera melarikan 
diri dengan meninggalkan antaran 

kuweh dan buah2an jang ternjata 
harus diganti dengan hilangnja ba 
rang2 dagangan berharga seperti 
diterangkan diatas. Menurut kete- 
rangan pemiliknja “kepada polisi, 
beberapa diantara pendjahat2 tsb 

Tionghoa: 
penjelidikan masih dilakukan terus. 
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Membantu Ge- 

ae Gn knun 

SUATU pertjakapan dengan wartawan ,Suara Mer- 
: Jang banjak mengetahui masaalah sekitar gerakan ge- 

menerangkan, bahwa pihak djawatan kepolisian di 
Magelang baru2 ini telah menerima sebuah surat tembusan, aseli- 

ada Presiden Republik Indonesia. Maksud apa 
am surat itu jalah memburukkan nama baik alat2 

negara bersendjata Mobiele Brigade dan Polisi. 
bilamana pemerintah sungguh2 menghendaki amannja negara serta 

| kemakmuran bagi rakjat, hendaknja Mobiele Brigade Polisi jang 
mereka pandang masih bersifat ,,penindasan” 
sok2 itu supaja segera ditarik kembali kemarkasnja masing2. 

Diterangkan djuga, 

ig ditempatkan dipelo 

USA Hendak 
? Batalkan 
" Perdjandjian2 Rahasia 
Jang Merugikan Baginja 

ANGGOTA panitia senat A.S. 
urusan perhubungan dengan luar 
negeri, senator partai Republik   Homer Ferguson, pada hari Ming 
gu mengatakan bahwa senat A.S. 
harus mempeladjari kemungkinan 

| membataikan semua perdjandji- 
|an2 rahasia antara A.S. dan nega 
jra2 lain, jang bertentangan sifat 
|nja dengan kepentingan Amerika. 
'Seperti diketahui baru2 ini presi 
.den Eisenhower telah meminta ke 
pada Kongres A.S. supaja meneri 

jma mosi, jang menjatakan bahwa 
'pemerintah A.S. tidak mengakui 
| kewadjiban2, jang ditentukan da 
|lam perdjandjian2 rahasia dengan 
| pemerintah negara2 lain. Alexan- 
|der Wiley, anggota partai Repu- 
|blik jang mendjadi ketua panitia 
senat A.S. urusan perhubungan 
dgn. luar negeri, dalam pidato di 
New York pada hari Sabtu j.b.l. 
telah mengatakan bahwa perdjan 
djian2 rahasia, Yalta dan perdjan 
Kn rahasia Jain harus dibatal 

n. 

Ferguson - setudju dengan penda 
pat Wiley  tsb., tetapi ia meminta 

supaja terlebih dulu senat A.S. mem 
peladjari dengan- seksama perdjandiji 
an2 Yaita, Teheran, Ouebee, Pots- 
dam dan perdjandjian2 lainnja. Fer- 
guson menerangkan bahwa senat ha 
yus mengetahui .perintjian? dari ke- 
wadjiban2, jg bersifat rahasia, ig 
diteatukan dalam — perdjandjian2 
tsb. dan senat hendaknja memba- 
talkan semua kewadjiban, ig mem- 
bahajakan keamanan A.S. atau ne- 
gara2 sekutunja. Keputusan “untuk 
tidak mengakui kewadjiban2 tsb. 
hendaknja dilakukan dengan mem- 
peladjari clausule2 satu per satu, 

dan dalam rangka hukum interna- 
sional. Demikian Ferguson. 

— (Antara— AFP). 

  

HAMENGKU BUWONO DI 
MEDAN. 

Hari Djum'at siang “tanggal 6 
Pebruari, dengan pesawat udara te- 
lah. tiba di Medan “dari. Djakarta 
Sultan Hamengku Buwono ke IX. 
guna mengadakan kundiungan sela- 
ma dua hari dikota Medan. Keda- 
tangan bckas menteri pertahanan 
int adalah dalam hubungannja seba 

gai ketua K.O.I. untuk memberikan 
nasehat? sambil melihat persiapan? 
jang,dilakukan oleh Medan tentang 
penelenggaraan PON HI jang akan 
datang jang akan dilangsungkan -pa 
da bulan Oktober j.a.d. - Menurut 
rentjana, bekas menteri pertahanan 
Hamengku Buwono - akan bertolak 
lagi ke Djakarta pada hari Senin 
tanggal 9 Pebruari jang “akan da- 
tang.   
  

  

| Sidang | 
Kabinet 
Bitjarakan Soal 

Routine 

Kabinet sore ini akan mengada 
kan sidangnja kembali, demikian 
menurut kalangan kabinet. 

an adalah beberapa soal routine. 
Pembitjaraan usul mosi Djaswadi 
cs. dan landjutan  pembitjaraan 
mengenai soal M.M,B. tidak akan 
diadakan oleh kabinet didalam si 
dangnja sore ini. Jang akan 
mendjadi pokok atjara antara 
laionja ialah soaf renijana mutasi 
umum terhadap kedudukan kepa 

Jang 
akan mendjadi pokok pembitjara : 

la2 perwakilan Indonesia di Juar 
negeri sekarang dan rentjana re 

geri R.I. Mutasi jang akan diada 
kan terhadap kedudukan kepala2 
perwakilan luar negeri itu me 
mang harus mendapafkan persetu 
djuan dari kabinet sendiri, tetapi 
mutasi terhadap anggota2 staf 
dari perwakilan2 luar negeri itu 
tjukup diserahkan kepada kebi- 
djaksanaan Menteri Luar Negeri 
sadja. 

Dasar2 jang akan dipakai dida 
lam mengadakan mutasi demiki- 
an, seperti djuga telah pernah kita 
siarkan, ialah bahwa mereka jang 
telah lebih 4 tahun lamanja ber 
kedudukan diluar negeri akan di 
tarik kembali kekementerian luar 
negeri di Djakarta, Penarikan 
kembali ini dapat pula didasarkan 
kepada soal ketjakapan atau kare 
na sesuatu kesalahan jang ternja 
ta telah dilakukan oleh seseorang 
kepala atau anggota staf perwaki 
lan luar negeri itu. Dalam hubu 
ngan rentjana mutasi ini pada 
taraf” pertamanja — perobahan2 
mungkin akan  terdjadi terhadap 
kedudukan duta2 besar Indonesia 
di New Delhi & Ranggoon, Paris, 
Brussel, Australia dan duta2 Indo 
nesia di Iran, Swedia, Denmark 
dan Norwegia... Dalam pada itu 
sedang didalam pertimbangan Pe 
merintah pula untuk ' menaikkan 
deradjat wakil Indonesia di Mesir 
dari duta mendjadi duta besar. 

(Antara) 

  

  

ma 

Sukar Bagi 
Wilopo 

Utk Menambah Satu Ke: 
menterian Lagi 

KALANGAN? kabinet sewaktu di 
tanjakan mengenai usul mcsi Mr. 
Iwa Kusumasumantri cs. jang akan 
diadjukan kepada parlemen untuk 
mendesak Pemerintah supaja mem 
bentuk satu Kementerian angka? 
tan laut dan angkatan udara di- 
samping kementerian pertahanan 
sekarang ini, menerangkan bahwa 
— terlepas dari soal apakah usul 
mosi tsb akan diterima atau ditolak 
tersebut akan diterima atau ditolak 
oleh parlemen — bagi kabinet Wi- 
lopo sekarang ini adalah sukar se 
kali untuk mengadakan lagi suatu 
kementerian jang baru, 

Antara lainnja disebabkan oleh 
karena soal-soal lainnja jang me- 
minta. penjelesaiannja dari kabi- 
net sekarang ini masih sangat ba- 
njaknja lagi. Tambahan pula meng 
adakan sesuatu kementerian baru 
Itu adalah lebih tepat pada masa 
pembentukan sesuatu kabinet ba- 
ru. Dan soal2 technisnja, seperti te 
naga2 dan keuangannja adalah pu 
Ja faktor2 jang tidak dapat diahai 
kan dalam pertimbangan untuk me 
laksanakan maksud jang demikian 
itu, demikian kalangan? kabinet 
itu. 

  

Makasar 

masih terdjadi di Sulawesi, telah 

karena lemas. 

Diluar kota Makassar 
Diluar kota Makassar ' djalanan 

antara Mandai (lapangan terbang 
Maros) digenangi air dan lapisan 
aspal rusak. Berpuluh2 ha sawah 
turut terendam. Gadis2 didaerah 
itu sama keluar dengan pakaian 

indah dan berpesta air. Hal ini ada 
lah suatu tradisi mereka jang ka 
tanja “dapat menghindarkan hu- 
djan dan badai. Djalan raja didae 

rah Djeneponto djuga beberapa 
waktu tertutup bagi kendaraan ka- 
rena bandjir hudjan itu Sangat di 
kuatirkan bahwa tambak2 ikan ban 
deng dimana kini sedang terpeliha 
ra beratus ribu. ekor petjah dan 
menghanjutkan berpuluh ribu ban 
deng kelaut seperti biasa terdjadi. 

Di Menado 

Berita2 dari Minahasa menjata- 
kan, bahwa hubungan antara Me- 

nado dan beberapa kota “terputus 
karena terdjadinja tanah2 longsor, 
Menurut tjatatan Kantor Angin 

dari Djawatan Meteorologie dan 
Geofisik. selama Pebruari ini (1 
hingga 8 Pebruari) tinggi hudjan 

jang turun mentjapai lk. 550 mili- 
    meter sedang pada tg1, 6-2 144 mili 

meter. Angin jang meniup achir? 
ini mentjapai 30 hingga 32 knots 

(Ik. 58 Kilometer), 

Bandjir 
Gadis: Berpakaian Indah Ber- 
pesta Air Untuk Tolak Hudjan 

HUDJAN LEBAT dan angin keras jang sampai berita ini ditulis 
menggenangi sebagian besar kam- 

pung2 dikota Makassar dan kota? lainnja di Sulawesi. Peristiwa ini 
dibagian timur kota Makassar telah menjebabkan adanja rumah? pen 
duduk runtuh. Tinggi air sudah Jebih dari 1 meter. Beberapa bagian 
djalan diputuskan oleh bandjir air hudjan itu, sedang disana-sini pa 
hon besar tumbang dan merusakkan rumah?, kawat? tiipon dan listrik. 
Korban jang diketahui pada tanggal 7-2 jl. ialah seorang anak mati 

  

Presiden Akan 
Ke Ambon 

Untuk menghadiri unktjara pem- 
buakan Sekolah Staf Komando Ang- 
katan Darat “di Bandung jang baru 
dipindah dari Tiililitan maka Presi- 
den Sukarno tel. 16 dan 17 Pebruari 
jang akan datang ini akan mengun- 
djungi Bandung. Upatjara pembuka- 
an SS.K.A.D. itu dilakukan pada 
tgl. 17 Pebruari, sedang tgl, 16 Pe- 
brucri Presiden' akan hadlir pada 
Dies Natalis dari Perguruan Tinggi 
Techniek di Bandung. Dalam pada 
itu kira2 pada achir bulan Mer jang 
ikan datang Presiden Sukarno akan 
mengundjungi Ambon untuk meme- 
nuhi undangan hadlir pada upatjara 
pembukaan geredja Protestan jung 
baru dikota tersebut. Sebagai dike- 
tahui geredja baru itu didirikan un- 
tuk menggantikan geredja lama jg. 
beberapa waktu jang lalu telah Ihun- 
tjur ketika terdjadi perrempuran2 di 
kota tersebut beberapa tahun jang 
lalu, ketika terdjadi pemberontakan 
R.M, 

  

organisasi susunan dinas luar ne : 
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SUARA 

MERDEKA 
  

Pembelian Padi 
  

— SMG4, SELASA 10 PEBR. 1953. 

HA aa aan Pembelian padi bagi Djawa Tengah buat tahun ini akan 
diserahkan pada or: asi tani dan organisasi rakjat jang sudah ada 
dan dapat dikatakan organisasi jang teratur, sedang pihak pamong pradja 
tinggal mengawasinja. Pemberian uang pada petani akan didjalankan 
setjara pindjaman, djadi tidak seperti tahun jang sudah, demikian antara 
lain keterangan sdr. N 
baru sadja datang dar 
padi dsb.-nja. Seperti 

  

    
sudah kita   

raembawa kesulitan bermatjam-matjam. 
Pengalaman dan kesulitan jang dialami pada   memberikan pengalaman. 

ojoewono, anggauta D.P.D. Prop. Djateng jang 
Djakarta untuk merundingkan soal pembelian 

ketahui, pembelian padi tahun j.l. 
Dan kesulitan ini sendirinja 

tahun jang sudah membuka pikiran baru. Untuk merobah serta mem- 
baharui djalan serta tjara. Hasil daripada pikiran baru itu seperti kete- 
rangan sdr. Notojoewono jan 
ma ema ama 

    

jang telah kita sebutkan diatas. 
a pembelian padi sekarang ini, menurut paham 

kita, lebih baik daripada jang sudah. Hanja penjelenggaraan jang me- 
minta kebidjaksanaan serta penuh tanggung djawab. Tjara jang baik 
Gengan disertai kebidjaksanaan serta tanggung djawab, seperti jang kita 
maksudkan | diatas,. memberi harapan besar untuk lantiarnja rentjana 
jang telah ditetapkan. Daripada itu ada suatu hal jang pantas diperhati- 
kan. Mengenai pindjaman pada para petani, seperti termaktub dalam 
rentjana, tidak boleh dianggap soal jang gampang. Soal keuangan ini 

nia, 
For 

mamah men, 

- mendjadi uratnadi jang menggerakkan para petani mengerdjakan sawah- 

Sudah kita ketahui, bahwa soal pindjaman bagi para 
petani tidak dapat ditangguhkan. Dan tjara-tjara melakukan pindjaman 
itu djanganlah dibikin begitu rupa, sehingga melambatkan penerimaan 
uang. Kelambatan penerimaan uang ini bagi para petani suatu rin- 
tangan besar, karena waktu untuk mengerdjakan sawah biasanja telah 
diperhitungkan lebih dulu. Dengan tjara jang gampang dan mudah, 
tapi tidak akan mengganggu administrasi keuangan, maka usaia mem- 
berikan pindjaman ini sungguh boleh dibanggakan. Dengan djalan ini 
saudara-saudara kita 
jang sudah merata. 

dipelosok desa akan terhindar dari bahaja ngidjo 

Mengenai keuangan ini kita kemukakan, karena sebagai 
biasa djalannja seret sekali, seperti tetesnja embun dari daun diwaktu 
“bangun pagi. Berhubung dengan itu kita mintakan perhatian istimewa 
dari para jang berkewadjiban mengurus. Kelambatan keluarnja uang 
berarti gagalnja rentjana. Dan ini berarti menjuruh para petani men- 
djalankan ngidjo seperti jang sudah. Padahal pindjaman dari pemerintah 
itu bermaksud menolong para petani dari tjengkeraman tukang-tukang 
ngidjo. 
— AA, — — Dalam mendjalankan kewadjiban pembelian padi seper- 
ti jang dikehendaki oleh pemerintah itu, maka para jang berkewadjiban 
mengurus - harus bersembojan: menolong para petani dan memasukkan 
padi sebanjak-banjaknja untuk kebutuhan umum. 

  

Kabar Kota 

Penggelapan Jgc. Ruwet 
Kemana Larinja Uang Rp. 10.000.— Peristiwa 

Pelik Di Gg. Warung 
SEMENDJAK PADA tg. 20 

jangan penduduk Tionghoa di Semarang 
Djanuari 1953, dibeberapa ka- 

telah ramai dibitjarakan 
tentang hilangnja uang Rp. 10.000.— jang akan distorkan kepada 
suatu bank di kota ini. Berhubung dengan ini, seorang Tionghoa L. 
H.H. telah ditahan oleh polisi, karena dituduh telah menggelap- 
kan uang tersebut. Meskipu n L. H. H. menjangkal keras, tetapi fi 
hak Polisi telah berhatsil mendapatkan bukti2 atas perbuatannja.: 
Menurut keterangan duduknja perkara ini dapat dituturkan sbb.: 

Sebelum tanggal 20 Djianuari tadi, 
seorang saudagar dari Tegal O.S.T. 
jang mempunjai toko di Gg. Wa- 
yung telah datang di Semarang. Ia 
perintahkan kepada seorang pega- 
wainja nama S.T.J. untuk menjetor 
ang sebesar Rp. 40.000,— kepada 

Escompto. -Pada hari itu, diwaktu 
pagi ketika S.T.J. selesai menghi- 
tung uang sedjumlah tsb., ia telah 
membungkus uang ini dengan di- 
ikat karet. - Kawannja L.H.H. jang 
Gjusa mendjadi pegawainja O.S.T. 
etika itu' memerintahkan pada 

S.T.J. “untuk mandi dahulu dan 
uang jang sudah dibungkusnja di- 
maasukkan latji. Ketika L.H.H. mem- 
peringatkan S.T.J. supaja uang se- 
besar itu diikat dengan tali dan 
djangan dengan karet. S.T.J. saat 
itu tidak perdulikan bahwa kemudi- 
an.L.H.H. mengambil uang tsb. dan 
jia-lantas pergi — ke kamar mandi. 
Apa jang telah terdjadi dengan 
L.H.H. dan uang itu tidak ada se- 
orang jang mengetahuinja. Sekem- 
balinja S.T.J. dari kamar mandi dan 
sesudahnja ia berpakaian ia meli- 
hat djuga bahwa bungkusan tsb. di- 
perkuat dengan tali, tetapi ia tidak 
menghitung lagi djumlah isinja. 
L.H.H. kemudian permisi mandi 
dan setelah semua beres, kemudian 
madjikan O.S.T. perintahkan S.T.J. 
pergi ke bank dan L.H.H. diwadjib- 
kan mengawal dengan naik sepeda 
serta setelah kewadjiban ini beres, 
L.H.H. disuruh mengurus soal te- 
pung dipelabuhan. S.T.J. telah am- 
bi! betjak dan dengan dikawal oleh 
L.H.H., mereka berdua lantas me- 
nudiyu ketempat bank. Tiba2 sesam- 
painja didekat Pasar Djohar, L.H.H. 
berlaga rantee sepedanja terlepas, 
hingga ia sampai berhenti. sedang- 
kan S.T.J. lantas melandjutkan" per- 
djalanan sendirian sadja. — Menurut 
keterangan .L.H.H., ketika ia dapat 
gangguan sepeda ini, ia djuga minta 
bantuannja seorang pengendara be- 
tjak dan ketika sepeda ini sudah di- 
bikin betul, ternjata L.H.H. tidak 
menudju ke Bank dan pelabuhan, 
tetapi kembali ke rumah. - 

Waktu bungkusan uang tadi hen- 
dak diserahkan kepada kasir Bank, 
S.T.J. baru mengetahui bahwa djum- 
lahnja tidak lengkap lagi Rp. 40. 

-000,—, tetapi kurang Rp. 10.000,—. 
Hal tsb. oleh S.T.J. segera dilapor- 
kan per telpon ke kantor, laporan 
mana diterima L.H.H. sendiri. Oleh 
L.H.H. dinasehatkan supaja S.T.T., 
segera melaporkan soal ini kepada 
polisi, nasehat mana diturut djuga 
oleh SI : : 

Polisi. jang menerima laporan 
tsb. dengan segera mengadakan e 
ngisutan dan menahan S.T.J. 

S.T.J. menjatakan tidak mentjuri. 
ia tidak tau siapa jang mengambil 
uang tersebut. 

dan ketika diambil tindakan, ternja- 
ta beberapa pengakuan L.H.H. men- 
tiurigakan jaitu al. rantee sepedanja | 
jang dikatakan terlepas, menurut 
keterangannja si pengendara betjak 
  

PERESMIAN RUANGAN 
BARU. 

Belum lama berselang telah kita 
kabarkan, bahwa Khong  Kauw 
Hwee Semarang telah membangun 
ruangan baru dengan mendapat so- 
kongan-sokongan jang besar dari 
pelbagai fihak. : 

Lebih djauh mengenai itu didapat 
kabar, bahwa pada nanti tg. 22 Pe- 
bruari 1953, djam 17.00, Khong 
Kauw Hwse akan meresmikan rua- 
ngan baru itu serta merajakan da- 
tangnja musim semi 2504 di Gg. 
Lombok. ea 

t 'Keterangan ini me-| 

njebabkan L.H.H. djuga ditahan |   

jang disuruh membetulkan ini tidak 
betul. Pengendara betjak ini memang 
disuruh mengaku demikian dan buat 
ini ia menerima uang Rp. 2,50. Lain 
bukti jang telah diketemukan “oleh 
Polisi, jaitu 2 lembar blanko pos- 
wissel dari Rp. 5000,— tetapi. di- 
atas blanko ini belum tertulis nama 
orang dan kepada siapa akan diki- 
rimnja. Meskipun bukti2 telah -di- 
dapatkan, tetapi L.H:H. mengata- 
kan, bahwa ia tidak mentjuri uang 

tsb. Beberapa hal lainnja, seperti 
L.H.H. disuruh ke Pelabuhan dan 
melalaikan kewadjiban tsb. pun 
mendapat perhatian. Dengan bukti? 
jang ada, L.H.H. telah “dituduh 
menggelapkan uang Rp. 10.000—, 
tetapi bagaimana kesudahannja per- 
kara ini, hakim tentu memutuskan- 
nja. 

SEKOLAH STAF KOMANDO 
A.D. ANGKATAN KETIGA 

Lichting ketiga dari Sekolah 
Staf Komando Angkatan Darat 
akan dibuka besuk pada tgl. 
16-2-53. Oleh Panglima T.T.IV 
Let. Kol. Moch. Bachroen telah 
ditetapkan sebagai tjalon siswa 
$ orang Perwira dari Terr. IV. 

1. Majoor Soeharto Kepala Siaf. 
Ker IS/ Sub Ter. 1s. 
Sebagai gantinja ditetapkan Ma 
joor Slamet  Tjokroprawiro 
mendjabat sebagai fd. Kepala 
Staf ReK 15/Sub Terr. 15. 
Adapun jang diangkat mendja 
di Komandan R.I. 15/Sub 
Terr. 15. adalah Let. Kol. Soe 
harto Komandan R.I. 14/Sub 
Terr: 14. 
Kemudian Major Pranoto Ke 
paia Staf R.I. 14/Sub Terr. 14 
ditetapkan mendjadi Komandan 
R.I. 14Sub Terr. 14. Dan Ma 
joor Soerono keluaran dari 
S.S.K.A.D. mendjabat sebagai 
Kepala Staf R.I. 14/Sub Terr. 
14 

2'Majoor Soepardi Kepala Staf 
R't13/8ub. Yerr.:13. 
Sebagan gantinja telah ditetap 
kan Majoor Soedarmo dari 
S.S.K.A.D. mendjadi ' Kepala 
Staf R4.-13/Sub Terr. 13. 

.Majoor  Soeradji Komandan 
Bn. R.O.I. 1—445 R.I. 15/S.T. 
LX 

| Sebagai penggantinja masih 
akan ditundjuk lebih landjut. 
Majoor Soerjosoepena Koman 
dan Bn. R.O.I. 1I-440 R.I. 
dai to. Kia 5 
Sebagai penggantinja masih 
akan ditundjukkan iebih lan- 
djut. 

5. Kapten Soenggoro Kepala Sek 
su KE Staf dil Evo 
Penggantinja telah ditetapkan . 
Majoor Hartojo keluaran dari 
S.S.K.A.D. : 

. Kapten Moektijo Komandan 
R.O.I. 1-443 R.I. 14/57. 14. 
Penggantinja akan ditundjukan 
lebih landjut. 

. Kapten Soetedjo Komandan 
Btx 407 RL 12/51. 125 
Penggantinja akan ditundjuk 
lebih landjut. 3 

. Kapten Icksan Soegijarto Ko- 
mandan Bn. 406 R.I. 12/5,T. 
ta 
Penggantinja 
lebih landjut. 
Seperti diketahui Sekolah Staf 

Komandan A.D. ini berada diba 
wah pimpinan Let. Kol. A.J. Mo 
koginta. & 

akan ditundjuk 

1 

|faat dalam lapangan perekonomian 

     

    1 jang dapat ber- 
jang terkenal dengan 

  

  

  

daan Rakjat Dan 

wakil India tadi jang mendjabat 
nja, 
Indonesia untuk memungkinkan 

Diterangkan selandjutnja bahwa 
»kita di India merasa diri kita ber- 
saudara dengan rakjat Indonesia se- 
mendjak Indonesia mulai perdjoa- 
ngannja untuk merebut kemerdeka- 
an, belum lagi karena terdapatnja 
persamaan? jg banjak dalam lapa- 
ngan kebudajaan antara kedua ne- 
gara kita ini. India selalu mentju- 
rahkan perhatian jg besar - terhada 
perdjoangan2 nasional sedjati, jg te 
lah diperlihatkan oleh rakjat Indo- 
nesia dalam pelbagai lapangan. Ki- 
ta pertjaja bahwa Indonesia dengan 
rakjatnja jg besar itu akan meme- 
gang peranan penting dalam uru- 
san2 jg mengenai bangsa Asia. An- 
tara India dan Indonesia terdapat 
banjak persesuaian faham menge- 
nai urusan2 internasional”. 
Mengenai kegiatan? PBB, pemim 

pin delegasi India tadi menerang- 
kan, bahwa PBB telah mentjapai 
hasil2 jg njata dan telah -melaku-| 
kan pekerdjaan?2 jg sangat berman- 

jakni dengan pertama: ' membuat 
analisasi dari - keadaan perekonomi- 
an tadi dan kedua dengan mengusa 
hakan supaja setelah ini diambil tin 
dakan2 terutama dalam . lapangan 
memadjukan . perekonemjan..! dari 
daerah2 jg terbelakang. - : 
Diterangkan. selandjutnja - bahwa 

kesulitan2 jg dewasa ini dihadapi 
oleh sebagian besar dari negara? 
Asia, boleh dikatakan telah diakui 
scluruhnja oleh dunia, hal mana ter 
bukti dari kegiatan2. PBB itu, se- 
dangkan hasil2 jg ditjapainja itu dja 
ngan dititik beratkan kepada bera- 
pa banjaknja jg telah dapat  ditja- 
pai dengan segera, melainkan lebih 
banjak kepada soal betapa besarnja 
bantuan jg telah diberikan oleh PBB 
dalam usaha ,,untuk menarik perha 
tian negara? lainnja akan kesulitan? 
jg dihadapi oleh Asia ini.” . 53 

Saja jakin bahwa ECAFE se- 
mendjak organisasi ini didirikan te- 
lah banjak melakukan pekerdjaan2 
jg bermanfaat bagi Asia. ECAFE 
ternjata telah berhasil untuk mena- 
rik perhatian dunia akan kesulitan2 
jg dihadapi oleh para negara ang- 
gauta ECAFE dalam lapangan per- 
ekcnomian. India banjak  mentju- 
rahkan perhatiannja terhadap ke- 
giatan2 jg didjalankan dalam lapa- 
ngan perekonomian, karena India 
jakm bahwa kerdja sama dan koor- 
dinasi antara negara2 jg bersangku- 
tan itu sangat penting bagi kepenti- 
ngan bersama dari semua negara di 

dunia”, demikian ketua delegasi In- | 
dia tadi, 3 

sy
aa
 

PENGURUS 5S. S. S. 

Hatsil rapat anggauta pada tg. 
| Pebr. '53 dan rapat pengurus 
harian pada tg. 6 Pebr. '53 telah 
disusun pengurus selengkapnja da 
ri perhimpunan sepakbola S.S.S. 
utk. tahun 1953 sebagai berikut: 

Ketua: Sdr. Kahodo: Wk. Ke- 
tua: Sdr. Djokosaparu: Penulis I, 
IN: Sdr. Adenan, B. Tugeno, Ben- 
dahara: Sdr. Soetardjo. 'Commis- 
|sarissen: Sdr.2 Dullah, H. Soegian 
to, Soenarjo, Koentadi. 3 

Susunan komisi kesebelasan: 
Sdr.2 Tamat (ketua) Djokosaparu 
Soetardjo (Anggauta) Alamat se- 
cretariaat: Sleko No: 3 dan Tip 
No. 26. i f 

HASIL PERLOMBA'AN GERAK 
“ DJALAN. 

Hasil periomba'an gerak djalan 
jang baru2 ini diselenggarakan oleh 
Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia 
tjb. Semarang berhubung dng. Hari 
Ulang Tahunnja ke V sbb.: Peme- 
nang I S.M.LA. PGRI: II S.M.A. 
A/C Negeri dan III S.M.A. B. Ne 
geri. 

PASAR HASIL BUMI SMG. 
Tjatatan hasil bumi Semarang pa- 

|da tgl. 9 Pebruari 1953. jang dilaku- 
kan ' oleh Dunlop & Kolff sbb.: 
Kapok €C pendjual 875 Maret: Bidji 
kapok pembeli 66 dengan zk.: Kopi 
Rob. Kampong GB kedjadian 790: 

Rob. Ond. WIB nom. 950, Rob, Bali 
GB kedjadian 790: Rob. Lampung 
GB pendjual 800: Kedele pmi Djem- 
ber pendjual 162,50: gendjah kedja- 
dian 160: item pendjual 135:  Ga- 
plek pendjual 60:  Djagung “ putih 
pendjual 72: Katjang glondong ter- 
pilih nom. 235 Oveip 0.0. dengan 
zk., glondong terpilih pendjual 220 
n.o. z. zk.: merah pendjual 142,50, 
hidjau pendjual 170: Beras Kretek 
TC Tjeree pembeli 150 April/ Mei: 
Karung HC Green pembeli 4,80/   

    
Kesan2 Delegasi India '£ entang Kea- 

PEMIMPIN DELEGASI India dalam sidang ECAFE ke-9 di 
Bandung, D. P.. Karmarkar, menerangkan pada hari Sabtu bahwa 
delegasi India berpendapat bahwa Indonesia ,,mempunjai rakjat jg 
baik budi dan merupakan negara jang indah.” Berbitjara tentang 
kesan2-nja jang diperoleh selama kundjungannja ke Indonesia itu, 

menerangkan bahwa perrsiapan2 jang telah diambil 

ngandung »Sifat jang bermanfaat dan kebaikan.” 

?|Leher Hampir Putus .... 

ma Dj. rumahnja djuga- didatangi 

'Ihasil melarikan diri 

.ktelah dirampok habis dan kerugian- 

#suruh dari firma Hagemeyer di kota 

| dimuka 

'Juang jang tidak seberapa, 

Negara Indonesia 

menteri perdagangan di tanah-air: 
oleh 

diadakannja konperensi ini 'me- 

  

Karena 

Edjekan 

PENGADILAN Negeri Dja- 
karta dalam sidangnja hari Senen 
telah mendjatuhkan hukuman pen 
djara selama 8 tahun, atas diri 
Hadji Madin bin Djasi, jang di 
persalahkan pada tgi. 13 Pebruari 
1952, telah menggorok leher ka 
wannja sendiri bernama Munfaha, 
sewaktu jang tersebut belakar 
ini sedang tidur dirumahnja, “Ade 
sa Djagakarsa, Minggu 
(Djakarta). 

Akibat gorok leher jang dilaku ' 
kan Hadji Madin, maka Muntaha 

Pasar 

hernja, tetapi ia tidak sampai me 
ninggal dunia dan sembuh kemu 
dian sesudah dirawat diramah sa 
Bit Agan Tembus son 
“Dalam pemeriksaan” perkari ini, 

Hadji Midin menerangkan, “bahwa 
sebabnja 'ja.menggorok leher Mun- 
taha, ialah" karena Muntaha “atjap- 
'kali mengedjek ia, dengan” menge- 
Juarkan perkataan? ,,hadji pemada- 
tan”, dil: Edjek2an sematjam' itu 
Man aan ia mendjadi naik. da- 
aa Lho 33 
Hakim achirnja mendjatuhkan hu 

kuman 8: tahun atas perbuatan H. 
Madin ita. tes | 

'« GEDOR, RAMPOK DAN 
. TJULIK DI SUSUKAN. 

- 1 .. 

Dari kalangan jang berdekatan di 
Semarang didapat kabar, bahwa pa- 
da tgl.'8-2-1953 liwat tengah malam 
telah terdjadi penggedoran, peram- 
pokan dan pentjulikan di Ketjama- 
tan Susukan, Ungaran. Pada malam 
tsb. rumahnja sdr. Sukarto, Guru 
S.R. III di Tengaran telah didatangi 
oleh Ik. 20 gerombolan bersendjata 

rang 

    

  

Menurut perhitungan jang dilaku- 
kan oleh seorang dokter Belanda, di- 

“Kktahun 1929 dan 1930 tiap 1000 baji 
Indonesia jang lahir, 230 orang. jang 
mati, dan pada penduduk Tionghoa 
hanja 150 baji. Dan menurut penje- 
lidikan seorang dokter lagi jang di- 
lakukannja tahun 1935 dan 1936, 
diantara 1000 baji Indonesia jang 
lahir 300 jang mati. Pada bangsa 
Tionghoa hanja 150 baji dan pada 
bangsa Eropah djauh lebih kurang. 
Dan dari: djumlah kematian umum, 
kematian anak2 36946. Keadaan ini 
tjukup menggambarkan betapa bu- 
ruknja keadaan dan kesehatan baji 
dan anak di Indonesia, kata Prof. 
Soedjono. Dinegeri Belanda, menu- 
rut. perhitungan ditahun 1937, di- 
antara 1000 baji hanja 3 jang me- 
ninggal, dan ditahun 1949 diantara 
1000 baji Belanda hanja 1,9 jang 
meninggal. 

Kematian baji di 
Indonesia. 

Djika diperbandingkan dengan ne- 
geri-negeri Eropah dan Amerika Se- 
rikat, angka kematian anak2 di In- 
donesia sungguh sangat tinggi. Ini 
disebabkan oleh buruknja keadaan 
sosial, penghidupan, makanan dan 
pemeliharaan baji dan anak di In- 
donesia. Dan begitu pula berat baji 
Indonesia lebih ringan dari baji 
Eropah. Ini disebabkan oleh ibunja 
kurang mendapat makanan jang 
menguatkan. Pada umumnja baji 
dari ibu jang mendapat makanan 
tjukup 125 gram lebih berat dari- 
pada baji jang ibunja sedikit mendai- 
pat makanan. Djika ibu2. Indonesia 
mendapat makanan jang tjukup dan 
menguatkan, baji mereka akan da- 
pat sama berat, besar dan sehat se- 
perti baji Eropah. Diperbandingkan 
dengan sebelum perang, kata Prof 
Soedjono, kesehatan anak Indonesi: 
dimasa sesudah perang 104 lebih 
kurang, dan ini disebabkan oleh 
'makanan jang serba mahal, seperti 
beras, daging, susu dan telur jang 

mendapat.luka2 dua lobang dile "perlu untuk menjehatkan anak, dan 
karena rakjat sangat miskin, - dan 
kaum ibu masih banjak sekali jang 
buta huruf. 7 
“ 'Sebaliknja di Amerika Serikat, 
kata Prof. Soedjono, angka kema- 
tian anak2 itu makin berkurang. 
Ditahun 1936 diantara 1000 baji, 
meninggal 57 orang, tetapi ditahun 
1948 hanja 20 orang. Di Sailan, jg. 
keadaan negerinja hampir sama de- 
ngan Indonesia, ditahun 1936 dian- 

ninggal, ditahun 1948 telah ada ke- 
madjuan, jakni 92 baji jang mening- 
gal. 2 x 

' Kesehatan tak sempurna 

Di Indonesia, kesehatan baji dan 
anak  kebanjakan terganggu 
makanan jang tidak sempurna, tidal. 
tjukup menguatkan badan, dan ka- 
rena tidak teratur, dan terutama ka- 
rena pemeliharaannja kurang baik. 

merasa bangga memberi baji dar 
anaknja susu kaleng jang manis, sc 
:dang  sebenarnja. chasiatnja sedikit 
sekali diperbandingkan dengan susi 
sapi biasa.   lengkap. S: telah dibawa keluar dan ! 

kemudian di-ikat dan 'achirnja pada | 
djam 5.30 pagi kedapatan mati di-' 
suatu tempat jang letaknja Ik. 300 | 
“meter dari rumahnja. S. telah dibu: ' 
nuh dengan sendjata tadjam. 
“Seorang. Guru S-.R- II lainnja na- 

oleh gerombolan, tetapi ia telah ber- 
sehingga tidak 

mendjadi korban. Dua rumah ini 

inja ditaksir Ik. Rp. 7000,—. 
2 A3 Di Suruh. 

Malam itu djugasdi Suruh pun 
terdjadi ' perampokan dirumahrja 
sdr..Kasan Hardjo, bekel dari Tuk- 
songo. 15 Gerombolan jang mema- 
kai pakaian serupa Polisi dan ber- 
sendjata lengkap telah berhasil 
menggedor dan merampok rumah- 
nja K., dimana achirnia orang ini 
telah ditjulik dan sampai kini belum 
diketahui nasibnja: Ada kemungki- 
nan K. telah dibunuh. Kerugian atas 
berampokan jang terdjadi ini ik.. 
Rp. 1000,—, " 

ALAP2 SEPEDA. 
Pada hari Sabtu jbl., seorang pe- 

ini ketika "merijandarkan sepedanja 

Kantorpos Besar Bodjong 
sudah disamber oieh alap2. 

Berkenaan dengan sering  terdja- 
dinja pentjarian sepeda dimuka kan- 
torpos, maka kalangan 'Polisi' jang 
bersangkutan menjatakan, — supaia 
orang2 jang pergi ke kantorpcs hen- 
daknja' sepedanja dititipkan pada 
pendjaga sepeda. Dengan membuang 

umum 
akan ' membantu banjak mengenai 
pentjurian sepeda ditempat tersebut 
jang atjapkali terdjadi. . : 

“GRT SARIREDIO. 
Atas initiatief dari GRT Sariredjo 

telah direntjanakan “antik mewu- 
djudkan Balai Desa. didaerahnja gu 
na pendidikan jang bermanfaat ba 
gi masjarakat. Untuk maksud ini te- 
lah dibentik suatu panitia jang ter 
susun sbb.» Ketua sdr: Sunardi, ke 
tua IT sdr. Irawan, penulisi, TI sdr. 
Walujo,: sdr. Hendro, bendahara 1, 
II sdr Slamet dan sdr. Busric, pem- 
bantu umum sdr2. Karman, A. Ka 
har, Isrofil, Kasan, Dasuki, Harto 
no, Purwito, Ramelan dan Adun. 
Izin untuk mendirikan Balai Desa 
ini sudah diberikan oleh - fihaknja 
Kota Pradja.. Kantor “panitia Balai   4,85.   Desa ini di Kp. Ligu Lor 508. 

Mengenai ini Prof. Soedjono me- 
ngetjam politik import pemerintah. 
jang lebih banjak mengizinkan” im: 
port susu kaleng, ditahun 1951, se 
banjak 37 djuta rupiah, sedang un 
tuk susu bubuk jang lebih baik un- 
tuk anak2 hanja 8 djuta rupiah. Dji- 
ka pemerintah lebih memperhatikar 
kesehatan “anak2, kata Prof. Soe 
djono, maka akan lebih dipenting: 
kannja import barang2 jg lebih me 
njehatkan kanak2 itu. : 

Buruknja kesehatan anak2 Indo- 
nesia, adalah karena pendapatar 
.kaum buruh tidak tjukup, dan div 
ga karena 8096 dari isteri tukauz. 
pedagang ketjil, pegawai2 rendah 
dan kuli itu masih buta huruf. Tam 
bahan lagi setengah mereka, dipu- 
kul rata hanja dapat  menjediakan 
uang 5 talen sehari untuk anaknia. 
Bahwa ini djauh dari tjukup, dapat 
dipahamkan kata Prof. Soedjono. 

Sebagai penutup Prof. Soediono 
mengharapkan, Kementerian Kete- 
hatan tidak akan  mendjalankan 
penghematan jg keras terhadap ke- 
sehatan rakjat dan kanak2, dan di 
harapkannja “pula politisi didalam 
Parlemen akan sama  memperhati- 
kan kesedjahteraan anak2 seperti 
masalah politik lain-lainnja. 

(Antara). 

  

   Sg Bono 
aa 

IR 2 

SIARAN RRI SEMARANG 

Selasa tg. 10 Pebruari 1953. 

  

Djam 17.00 Pembukaan: 17.95 
Gending2 Semarangan oleh Karawi- 
tan Studios 17.30 Pengumuman. dan 
Berita Daerah, 17.45 Gending2 Se- 
marangan: 18.00 Serba-serbi Angka 
tan Perang: 18.15 Langgam Hawaii 
oleh Ork. Haw, Pangna Irama: 19.00 
Tanda waktu — Warta Berita: 19.10 
Ibu Kota Hari Ini: 19.15 Dunia 
Oleh Raga: 19.30 Musik ruangan: 
20.00 Sari Warta Beritas 20.05 Sia- 
ran Pemerintah: 20.15 Ichtisar Pers: 
20.30. Lagu2 Sumatera oleh R.O.S.: 
21.00 Berita Bahasa Djawa: 21:15 
Sekuntum Melati oleh Carry dan ka- 
wan2nja: 22.00 Warta Berita 22.10 
Programa esok haris 22.15 Hiasan 
Malam oleh O.K. Kembang Katjang: 
23.00 Tutup, . 

    

hasiatnja 
Lebih Sehat Susu Perahan Baru--Angka Kema- 
“| tian Baji Di Indonesia Terlalu Tinggi-Kata 

ni . Prof. Sudjono Djoned: 
DR. SOEDJONO DJOENED Poesponegoro, Sabtu pagi telah 

mengutjapkan pidato penerimaan djabatannja sebagai 
« da Fakultet Kedokteran di Djakarta dalam mata peladjaran Ilmu 

Penjakit Anak2. Upatjara jang dilangsungkan di Aula Fakultet Kc- 
dokteran di Salemba ini dihadiri oleh ketua Balai Perguruan Tinggi 
Djakarta, Prof. Dr. Supomo, guru-besar2, para Anegotn Senat dau 

. Dewan Kurator. Diantara hadirin tampak pula W. 
Hatta serta njonja, Wakil Perdana Menteri Pra 
to, Menteri Kesehatan Leimena, Para hadirin lain sebagian besarnja 
dari kalangan kedokteran. Dalam pidato pelantikannja ini Prof. Soe- 

. Gjono menguraikan bahaja penjakit anak2 jang meradjalela didalam 
masjarakat Indonesia dari dulu sampai sekarang. Dari djumlah ke- 
matian umum di Indonesia dan dikota2 besarnja, kematian anak2 
menduduki tempat jang penting, kata Prof. Soedjono, walaupun sta 
tistik jang sebenarnja belum diperoleh. 

tara 1000 baji 158 orang jang me-| 

oleh F 

Misalnja, kata Prof. Soedjono, ibu? | 

Isedang sibuk dikerdjakan pembe   

Ku- 

ru-besar pa- 

kil Presiden Moh. 
6to Mangkusasmi- 

  

. 

: Memprotes 
Pem. Amerika 
Karena Pembuatan Patung 

—.. Nabi Mohamad 

ORGANISASI2 Islam se-Suma 
tera Utara dalam satu pertemuan 
di Medan pada tg. 6 Pebruari jg 
jalu, telah mengambil satu resolu 
si jang isinja memprotes kepada 
pemerintah Amerika Serikat, su 
paja patung Nabi Muhammad 
S.A.W. jang dibuat oleh ahli seni 
pahat Amerika Charles, Albert Lo 
pez ditiadakan. Seperti diberita- 
kan patung Nabi Muhammad ini 
kini diletakkan diantara 12 pa- 
tung2 marmer jang akan meng- 
hiasi gedung Appelate Division 
of the State Supreme Court di 
New York. 

Selandjutnja organisasi2 Islam 
didaerah2 ini mendesak pula ke 
bada pemerintah pusat di Djakar 
ta, supaja selekasnja bertindak 
langsung agar hal-hal jang berten 
tangan dengan Agama Islam ini 
segera dihapuskan. Desakan? tsb. 
diambil oleh organisasi? Islam itu, 
setelahnja menimbang bahwa per 
buatan membuat patung Nabi Mu 
hammad itu adalah terlarang da 
'am Agama Islam dan oleh kare 
1a itu melukai hati kaum Musli 
min- diseluruh dunia. Protes ini 
antara Jain telah dikirim kepada 
pemerintah Amerika Serikat dgn 
melalui kedutaan Amerika Seri- 
kat.   

  

SOLO 

  

UPATJARA PENGHORMATAN | 
PANDJI AURI. 

"Minggu pagi jl. dilapangan ter- 
bang Panasan Solo telah dilang- 
sungkan upatjara penghormatan 
pandji Auri. 

Djam 07.30 pesawat pembawa 
rombongan pandji dan. KSAU 
Komodore Surjadarma tiba. Ber- 
turut-turut turun dari pesawat itu 
KSAU dan kemudian pandii jang 
masing2 disambut dengan sangka- 
la dan genderang. Setelah selesai 
penghormatan kepada pandji itu, 
pesawat pembawa rombongan 
pandji dan KSAU meninggalkan 
detasemen udara Panasan menu- 
dju kedetasemen udara Maospati. 

TJILATJAP 

  

KEADAAN PELABUHAN 
TJILATJAP. 

Dari fihak resmi diperoleh kete- 
rangan bahwa kedatangan : kapal2 
di pelabuhan  Tjilatjap dibanding- 
kan dengan tahun? jg sudah2 kini 
lebih banjak. Dalam tahun 1951 
djumlah kapal jg mengundjungi pe- 
labuhan  Tjilatjap ada 64 buah se- 
dangkan dalam tahun 1952 75 buah. 
Barang2 jg telah dimasukkan dlm. 
tahun 1952 ke pelabuhan tsb. ialah 
sebanjak 4.208 ton, sebagaian besar 
terdiri dari barang2 klontong dan 
bahan2 makanan, sedangkan ba- 
rang? jg di-import sebanjak 13.457 
ton, sebagaian besar terdiri dari bi- 
dji mangaah dan bungkil kelapa. 
Adapun barang? jg didatangkan da 
ri daerah pabean dalam tahun 1952 
terdiri dari minjak tanah sebanjak 

98.463.202,7 liter. Diterangkan se- 
landjutnja, bahwa dalam bulan jg 
akan datang ini akan datang kapal 
dari Djepang jg akan mengangkut 
sebanjak 500.000 ton besi. Sampai 
saat ini dipelabuhan Tjilatjap telah 
terkumpul sebanjak 300.000 ton be 
si tua jg akan diangkut ke Djepang. 

BOJOLALI 
KEGIATAN PENDUDUK. 
Setelah ' menginsjafi akan ke- 

pentingan bersama, penduduk 
kampung Banaran KI. Banaran 
Ketjamatan Kota Bojolali dalam 
pertemuannja baru-2 ini telah ber 
sepakat akan mengadakan gera- 
kan gotong-rojong memperbaiki 
djalan-2 dan djembatan dalam 
kampungnja. 

Gerakan tersebut dimulai pada 
ig. 24-1-1953 dan direntjanakan 
akan selesai dalam 10 hari. 

  

  

Infiltrasi 
lan Di, -Tjilatjap- 

Diberantas — Beberapa Orang 
Ditangkap 

Kini Sudah Dapat 

Grombo- 

(Oleh: Pembantu kita) 

ATAS PERTANJAAN Sdr. MASDAN Wedono distrik Kroja 
Kab. Tjilatjap menerangkan, bahwa daerah wilajahnja pada saat ini 
boleh dikata aman. Apa jang dahulu pernah dikuatirkan mengenai 
desas-desus tentang rentjana gerakan gerombolan, tidak dapat dibe- 
narkan. Malahan pada achir2 ini, gerakan jang bersifat infiltratie 
dapat diatasi, setelah sedjumlah orang jang ditjurigai ditangkap. Da- 
lam gerakan mereka jang berupa penanaman cel lebih dahulu da- 

Gapat digagalkan. 

Tidak sedikit djumlah alat2 pe 
ledak (handgranaat dan peluru2) 
jang sudah dapat dirampas oleh 
polisi. 

Adapun gedoran2 setjara ketjil 
ketjilap jang terdjadi dibeberapa. 
desa adalah merupakan kriminali 
teit biasa, dan sama sekali tidak 
mempunjai backgroung politik. 

Sdr. Masdan menerangkan “se 
'andjutnja, bahwa mengenai su 
rat antjaman jang berupa plakat2 
jg pernah didapat pada dinding2 
pasar di Sampang, itu adalah ha 
aja berupa dendam terhadap per 
seorangan belaka jang dilakukan 
dalam alam jang sedang keruh. 
Tetapi sebenarnja tak ada tinda- 
kan2 selandjutnja dari pemasang2 
nja itu. 

Aktiviteit desa. 
Mengenai pembangunan  dite- 

rangkan, bahwa pada dewasa ini 
jang nampak djelas ialah jang be 
rupa auto-activiteit desa dalam 
lapangan pelbagai pembangunan, 
terutama dalam lapangan pertani 
an. Kesibukan jang njata dari 
penduduk desa2 ialah pembikinan 
dan pembetulan saluran2 air. Di 
antara pekerdjaan sematjam itu 
jang sudah selesai ialah perbaikan 
saluran didesa Tjengal. 

Dalam pekerdjaan ini Irrigatie 
menjumbangkan uang  sebanjak 
Rp. 2000.— 

Dengan selesainja pekerdjaan 
ini, maka: Lk. 50 H.A. sawah da 
pat ditanami dengan baik dan 
sawah2/ladang2 jang dimusim hu 
djan biasanja binasa karena ban 
djir, dapat terhindar dari bentja 
na ini. 

Pula dimusim kemarau, kedua 
rawa (Pontjot dan Loo) dapat di 
tanami padi jang luasnja masing2 
17 dan 7 HA. : 

Ketjuali didesa itu, djuga kini 

tulan saluran2 didesa Kroja, Bi- 
nangun dan Nusawungu, karena 
apa jang dinamakan  Kroia-wer- 
ken (irrigatie) sebenarnja belum 
selesai, hingga dimusim  hudjan, 
desa2 sebelah utara banjak jang 
mengalami kerusakan akibat ban 
djir. 

Oleh karena soal perumahan 
tsb. adalah soal jang sungguh di 
butuhkan oleh masjarakat, maka 
soal ini sangat minta perhatian 
DPUK/DPU Prop. : 

Achirnja perlu pula dikemuka 
kan disini, bahwa para bekas pe 
djuang kini sedang: mengadjukan 
permohonan pada jang berwadjib 
untuk mendirikan sebuah Balai   Pertemuan jang dapat diperguna- 
kan untuk mengadakan pertundju 

    

pat diketahui, hingga segala rentjana jang membahajakan Negara 

Panitya 

Screening 
Utk Selidiki Soal Demo- 

bilisan Belanda Di 

Indonesia 

BARU2 INI menteri kehaki- 
man Lukman Wiriadinata telah 
melantik panitia screening, jang 
bertugas menjelidiki dan menjele 
saikan permohonan para demobi 
lisan Belanda jang berada di Indo 
nesia dan mempunjai kartu izin 
masuk jang waktunja sudah atau 
hampir habis, sedang mereka 
membutuhkan perpandjangannja. 
Atas hasil penjelidikan itu tergan 
tung keputusan apakah permoho 
nan jg bersangkutan dapat atau 
tidak dikabulkan. 
Adapun panitia screening terdiri 

dari Mr. J.Adiwinata kepala djawa- 
tan imigrasi sebagai ketua, Mr. 
Alwi Sutan Usman kepala muda 
djawatan imigrasi dan Mr. Noto- 
hatyanto sebagai wakil ketua I dan II 
dan sebagai anggota kepala djawa- 

tan resersi pusat K. Sosrodanukusu- 
mo, majoor Subeno pada kepala 
staf umum I angkatan darat, Rach- 
mad referendaris pada kementerian 
dalam negeri Mr. Moesa Soepriana- 
ta Djoemena kepala dinas urusan 
luar negeri dari kementerian luar 
negeri dan Moch. Oemar  Chatab 
pembantu Kom. besar polisi pada 
djawatan kepolisian negara. 

Sebagai anggota diangkat G.M. 
Soeria Danoe Ningrat djaksa kepa- 
la pada djawatan resersi pusat, Mr. 
F.H.W.Tiwon kepala direksi hukum 
dan Mr. Laili Rusad wk. kepala di- 
reksi hukum kementerian luar ne- 
geri dan Boerdah Atmasasmita kom. 
pol. II pada djawatan kepolisian ne- 
gara. p, 

kan2 atau hiburan2 jang biajanja 
akan dipikul dengan  gotong-ro- 
jong. Untuk itu telah disediakan 
tempatnja, ialah sebelah timur la 
pangan bola dan gedung tsb. 
akan mempunjai ukuran 40X20 
ineter, : 

Soal jang mengenai kesehatan 
rakjat, Masdan menerangkan, bah 
wa rakjat jang berdiam disepan 
djang pantai selatan banjak jang 
menderita malaria, sedang didae 
rah ketjamatan Binangun, Nusa- 
wungu, Maos banjak jang mende 
rita frambosia. 

MUNTILAN. 
9 ORANG DITAHAN 
SEMENTARA. 

Pihak jg mengetahui menerang- 
kan kepada P.I. Aneta, bahwa oleh 

| pihak Bat. 410 jg bertugas didaerah 
Muntilan telah dilakukan penangka 
pan terhadap 9 arang jg diduga 
mempunjai hubungan dengan peng- 
gangu keamanan dalam daerah tsb. 

Dari 9 orang ini, chabarnja ada 
seorang - peladjar Sekolah  Landju- 

|tan, seorang guru agama dalam Se- 
kolah Landjutan dan seorang pega- 
wai R.S.U. Na me 
reka ini ditahan untuk diperiksa le- 
bih landjut. 

BANJUMAS 
MEN Ra an asa ma 

BANTUAN UTK 1539 ORANG 
PENGUNGSI. 

Baru2 ini oleh djawatan sosial ka- 
bupaten Banjumas telah diberikan 
bantuan berupa uang tunai sebanjak 
Rp. 10.773.— kepada penduduk da 
ri daerah Gumelar sebanjak 728 ke 
luarga terdiri dari 1.539 orang jang 
dewasa ini telah mengungsi di ketja 
matan Adjibarang. Mereka itu terpak 
sa mengungsi karena gangguan2 ge 
rombolan. Bantuan ini untuk semen 
tara waktu diberikan kepada mereka 
untuk 5 hari. Oleh djawatan sosial 
Banjumas hingga kini telah dikeluar 
kan guna sumbangan2 sebanjak Rp. 
30.000.— jang telah dibagi-bagikan 
kepada tiap2 kawedanan Rp. 5.000, 
uang mana dimaksudkan untuk per- 

sediaan, bila sewaktu-waktu pendu- 
duk daerah tersebut tertimpa bahaja. 
Disamping bantuan uang, oleh dja 

watan sosial tersebut diberikan dju 
ga bantuan beras dan pakaian. 

PURWOKERTO 
ena ema 

Rp. 2.600.000,— UNTUK. 
PERBAIKAN K. A. 

Guna pembangunan djalan2, gz- 
dung2 dan djembatan2 D.K.A,., in- 
speksi IV DKA Purwokerto dalam 
tahun 1952 telah mengeluarkan bea 
ja sebesar Rp. 2.600.000.—. Rentja 
na pembangunan untuk tahun 1953 
ini, terutama akan ditundjukati kepa 
da perbaikan dasar2 dari djembatan2 
jang telah lama belum diperbaiki 
atau telah rusak dan perluasan dja 
lan2 kereta api, berhubung dengan 
adanja lokomotip2 baru jang besar 
sebagai pengganti lokomotif jang la- 
ma. FP 
Diterangkan selandjutnja, . bahwa 

kantor insp. IV dari D.K.A. kini te 
lah pindah digedungnja jang baru, se 
dangkan gedung lama tadi akan di- 
pergunakan untuk Balai Buruh dan 
tempat kursus dari pegawai2 DKA 
sendiri. Beaja pembangunan .gedung 
baru DKA di Purwokerto itu mem 
butuhkan sebanjak Rp. 156.000.—. 

WONOGIRI 
KONPERENSI P.N.I. 

Pada hari Ahad jang lalu di Wo- 
nogiri diadakna konperensi tjabang 
P.NI. Seluruh ranting Kabupaten 
memperlukan hadlir.  Hadlir djuga 
Dewan Daerah Surakarta, diantara- 
nja tampak Sdr. Sudiman, Sdr. Roes 
pandji dan beberapa Staf lainnja. 
Dalam pertemuan ini dibitjarakan 

diantaranja persiapan pemilihan 
umum dan memperdalam azas mar- 
hainisme. 
RAPAT ANGGAUTA KRE- 
DIET KOPERASI R.A.S. 

Krediet Koperasi R.A.S. '” dalam 
rapatnja jang diadakan pada hari 
Minggu jang lalu, jang didatangi 
oleh. para anggauta, dan beberapa 
instansi jang berhubungan, telah 
mengadakan rapat tahunan dan 
membitjarakan langkah2 baru jang 
akan dikerdjakan. Selain soal credit 
uang djuga dibitjarakan soal perte- 
nakan. 
Dalam rapat ini dapat dibagikan 

keuntungan sedjumlah Rp. 8625,—. 
Waktu diadakan pemilihan peng- 

urus baru, maka sdr. Soemarsum di- 
pilih mnedjadi ketua. 

KUDUS 
  

tua dibunuh 

Disalah sebuah rumah dinas dari 
pabrik-gula Rendeng jang didiami 
oleh pak Kasir sebagai pendjaga gu- 
dang, pada malam Senen j.l. terdja- 
di pembunuhan jang -kedjani dan 
ngeri. Korban dari pembunuhan itu 
ialah pak Kasir sendiri, sedang pem- 
bunuh menantunja sendiri jang ber- 
nama M. 

Setelah membunuh mertua, maka 
M. menjembunjikan diri. Dimana 
ia berada waktu itu, tidak ada orang 
tahu. Berhubung dengan tu dipa- 
brik-gula Pakis (Pati) dimana M, be- 
kerdja diadakan enpjelidikan tertib. 

Pak Kasir jang mendjadi korban 
meninggal pada waktu itu ' djuga, 
karena luka-lukanja akibat tusukan 

blati tadjam. Perut jang mendjadi 
sasaran sipembunuh mendjadi be- 
dah, hingga ususnja keluar. Karena 
tadjamnja blati, blati itu terus me- 
nusuk djantung. 

Pada hari Senen pagi, waktu di- 
kantor polisi Kudus ramai dibitjara- 
kan mengenai pembunuhan itu, ma- 
ka tiba-tiba “datanglah M. Jengan 
membawa piso blatinja. Ia mengakui 
terus terang kesalahannja. Dengan 
menjerahnja M. ini, maka pekerdja- 
an polisi mendjadi ringan. 

Kini M. sedang menunggu kapan 
pen diadjukan kemuka  ha- 
im. | 
Adapun alasah2nja sehingga M. 

membunuh mentuanja sendiri,  me- 
nurut keterangan dari beberapa fi- 
hak, karena .isteri M. diadjak pergi 
ibunja tidak pulang pada hari jang 
telah ditetapkan. 

BREBES 
ar 

TJAMAT D.I. DIBEKUK. 
Baur-baru ini seorang anggauta 

grombolan jang menamakan diri 
sebagai tjamat D.I. dari ketjamatan 
Bulukumba kabupaten Brebes,  te- 
lah ditangkap oleh polisi bersama- 
sama O.P.R. 

Menurut keterangan, tjamat WD.I. 
tsb. bernama B. Karena tertangkap- 
nja B. itu, maka pihak jang berwa- 
djib kemudian mengadakan  peng- 
grebegan dibeberapa tempat. Hasil   daripada tindakan itu dapat me- 
nangkap 9 orang kawannja B. 

s . 
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Benteng I 
Merupakan Kunfji' Pertahanan RRT- | 

Serangsn Diduga Bulan Maret ? 
(Oleh : R.G. Whitehead - Pembantu ,,Suara Merdeka 2 | 

BERITA2 BERASAL dari £ 
Gi Hongkong mengatakan bahwa Peking dan Moskow sekarang sa ngat gelisah mengena keselamat 
akan mendjadi benteng RRT jg 
apabila petjah peperangan antara 
dan Anglo-Amerika difihak lain. 
pangkalan angkatan laut RRT di Yulin di 
takan, bahwa djabatan rahasia Rus telah memperingatkan Peking tentang kemungkinan pulau ita 
mi tahun ini dan 

Pulan Hainan adalah benteng ter 
achir dari Tiongkok Nasionalis 
sebut2 oleh tentera RRT dalam pe 
rang saudara Tiongkok. 
pulau itu dipergunakan 
pangkalan perbekalan jg sangat pen 
ting bagi tentera Ho Chi Minh, jg 
menduduki daerah pantai Indo Chi- 
na jg berhadapan letaknja dengan 
pulau itu. Dari pulau ini tentera He 
Chi Minh memperoleh barang2. ban 
tuan jg diangkut dengan djalan laut 

pengintaian kapal2 dan terlepas dari 
patroli Perantjis. 

Salah seorang dari orang pelari- 
Hongkong. 

Sbb: ,,Pihak RRT me-$: 
merintahkan untuk menjiapkan per- 

an itu jg berasal 
menjatakan 

dari 

tahanan terhadap - serangan Ameri- 
ka jg mungkin datang dibulan Ma- 
ret dan. mengatakan 
pulau Hainan djatyh itu berarti prc 
pinsi kami akan diserang. Kami se- 
betulnja tidak pertjaja akan utjapan 
ini, tapi toch kami pergi djuga ke 
pulau Hainan oleh karena pekerdja- 
an jg didjandjikan bagi kami tam- 
paknja memberikan harapan? baik.| 
mendapat makan dua kali sehari 
ditambah dengan gadji untuk belan 
dja keluarga kami jg di tinggalkan 
dirumah. 

Sarang2 meriam pantai. 

Tapi pekerdjaan kami. tidak 
kepalang beratnja, sementara ma 
kanan jg diberikan kepada kami 
djauh daripada sederhana dan 
kami tidak mendapat gadji seperti 
jang didjandjikan. Hal ini semua 
nja menjebabkan kami melolos- 
kan diri dengan mempergunakan 
kapal nelajan. Orang2 Rus telah 
mengadjar kami bagaimana mem 
buat sarang2 meriam ditepi pan 
tai.” Berita2 lain mengatakan, 
bahwa ada kira-kira 50.000 laki2 
dan perempuan jang berumur an 
tara 16—32 tahun dikerahkan un 
tuk mengerdjakan bangunan? mi 
liter disHainan. Ada diantara 
perempuan2 jang dikerahkan me 
njangka bahwa mereka akan di 
pekerdjakan pada kebun? karet 
dengan mendapat upah jang luma 
jan. Tapi kemudian rupanja mere 
ka disuruh melakukan pekerdja- 
an2 bangunan militer. Ahli2 mili 
ter Amerika Serikat mengatakan, 
bahwa mereka tidak heran kalau 
pihak RRT menganggap pulau 
Hainan itu sangat penting, 
karena pulau itu merupakan ke 
pala djembatan baginja menudju 
Asia Tenggara. Pelabuhan Yulin 
jang sangat baik itu telah dirobah 

laut, istimewa untuk kapal selam. 
Strategi Hainan. 

Djika sekiranja pihak RRT da 
pat mempertahankan pulau Hai- 
nan, maka itu berarti mereka da 
pat pula menguasai Lautan Tiong 
kok Selatan. Djepang pernah mem 
pergunakannja sebagai pangkalan 
terkemuka untuk merebut Pilipi- 
na, Malaya dan Hindia-Belanda. 
Sumber2 Tiongkok Nasionalis me 
ngabarkan, bahwa galang2 kapal 
di Yulin telah diperbaiki bersama 
sama dengan pembikinan bangu- 
nan2 lain. Pulau itu dewasa ini 
dipertahankan oleh kesatuan ten 
tara jang terdiri daripada 30.000 
opsir dan 50.000 serdadu dibawah | 
pimpinan ahli perang gerilja djen 
deral Pai Chu, jang memimpin 
gerakan dibawah tanah terhadap 
kekuasaan Djepang dari persem 
bunjian jang. terkenal bernama 
Five Finger Mountain dibagian pe 

NATO Tak 
Bersatu 

Dim Siasat Perang Dingin 
20 Thd Russia 

NEDERLAND dan Denmark | 
telah memblokir usaha2 dari ne 
geri2 NATO untuk mengadakan 
propaganda melawan propaganda 
dari negeri2 blok Sovjet Uni, de 
mikian didapat kabar hari Ming 
gu. Para delegasi jang mengun 
Gjungi konperensi penerangan NA 
TO tsb. jang ditunda hari Ming 
gu, katakan, bahwa 14 negeri ang 
gota NATO tsb. tak dapat mer 
tjapai suata persetudjuan, sekali 
pun Iianja mengenai rentjana ber 
sama untuk menjebarkan -penera 
ngan2 dalam perbatasan negeri2 
nja sendiri. Niat untuk mengada- 
kan siaran radio dalam meng 
kan perang dingin dil 
geri2 blok Sovjet dalam rundi- 
ngan2 permulaan telah ditentang 

p soal 

  

  

demikian kerasnja, hingga 
tsb. tak pernah setjara resmi, di 
kemukakan dalam konperensi. 

Para delegasi tadi katakan, bhw 
Nederland dan Denmark ig hanja 
mengadakan opposisi paling keras 
terhadap usaha2 tsb. Inggris bersi- | 
kap ,.negatip” sedang Amerika ,ne- 
tral” dan Perantjis serta Norway 

tidak ' mengemukakan pendapatnja 

sedikitpun, kata para - delegasi tsb. 
Dan sikap netral dari Amerika itu 
Sangat menjesalkan bagi para dele- 
gasi2 jg ,,progresif”, jg katanja ter-| 
utama disebabkan, karena pemerin- 
tah baru Eisenhower belum tjukup 

lama duduk dalam pemerintahan 
untuk menjelesaikan rentjananja. 5 

MINUMAN KERAS DAN TJAN 
DU DILARANG DI IRAN. 
Parlemen Iran pada hari Ming- 

gu dengan suara bulat telah me- 
nerima baik suatu rentjana un- 
dang2 jang melarang pemasukan, 
pendjualan serta pemakaian mi- 
numan keras dan tjandu. 

Pemerintah mendapatkan wak- 
tu 6 bulan untuk mendjalankan 

pembikinaa bangunan2 pertahanan dipulau itu sekarang dikerdjakan dengan giat sekali, et “ P 

ig di 

Sekarang 
sebagai 

Jainan 

  

iongkok Nasionalis ig ditangkap 

an pulau Hainan, jang mungkin 
pertama djatuh ketangan Sekutu 
RRT-Sovjet-Russia disatu fihak 

Orang2 pelarian jang datang dari 

Selatan Hainan menga T 

mengalami serangan d | se- 

-#Jalaman jang ta dapat dimasuki. 
Disamping itu di Hainan banjak 

- Joula terdapat pangkalan2 udara 

kangan ini. K.C. Wu gubernur 
Formosa, baru ini membanggakan 

— 

jang telah diperbaiki waktu bela 

  

  

          

  

  

bahwa tentara Nasionalis akan 
dapat merebut pulau Hainan itu, 
tapi dia lebih suka memusatkan 

bahwa djika: 

oleh F 

pidjakan didaratan Tiongkok le- 
bih dahulu, agar dapat melakukan 
blokade dari laut terhadap pantai 
Tiongkok. : 

| Bantuan kapal2 Russia. 
Menurut suatu berita dari Can 

ton belakangan ini pihak Russia 
telah memberikan lagi beberapa 
kapal jang sedang besarnja untuk 
angkatan laut RRT. Kapal2 ini 
bertolak dari Vladivostok. Sebuah 
kapal pendijeladjah ringan telah 
sampai di Whampoa, pelabuhan 
Canton, sebelum itu disana telah 
sampai. pula dua kapal penggem- 
pur berukuran 2.000 ton dan 
4.000 ton, masing2 bernama 
,Nan Shan” dan ,,Nan Ho”. 

Disamping itu djuga pihak Rus 
sia telah mengirimkan beberapa 
kapal selam dari djenis 'MB—5 
berukuran kira-kira 1000 ton dan 
kabarnja berpangkalan di Yulin. 

|. Whampoa adalah pula sebuah 
pangkalan perbekalan bagi Hai- 
nan. Kapal2 dari negara? satelit 
Russia di Eropa serta negarg2 lain 
menurunkan ditempat2 ini ba- 
rang2 seperti mesin, barang2 
obat, dan alat2 sendjata Jainnja 
jang di-ekspor dari Whampoa ke 
Hainan dan Kwangchowar, untuk 
dipergunakan bagi keperluan se 
tempat dan Vietminh. 

Perhubungan laut di Tiongkok 
Selatan ini tidak sedikit meringan 
kan beban perhubungan darat an 
tara RRT dan perbatasan Indo- 
China. 

Menurut kejakinan para penin 

tenaganja untuk mendapat tempat | 

Kashmir Be- 
nih Bentjana 

bali ke New York setelah 

djutnja katakan, bahwa 
Kashmir banjak 

tama kali datang di sana. 

rang Arab-Jahudi. 

Menurut  Bunche, 
nan  penindjauannja tadi   djau jang mengetahui blokade Se 

kutu atas djalan perhubungan laut 

pengangkutan bala-bantuan dari 
RRT utk. pemimpin gerilja Indo 
China, Ho Chi Minh. 

ini sangat merintangi kelantjaran sog!2 

memperoleh 

bagai berikut: 
rea dan soal 

Harus, Lekas Diusahakan Jang Murah Dan Mudah 
Pokok Perundingan Konp. Insp. Pertanian Se-Indonesia 

KONPERENSI para inspektur Pertanian seluruh Indonesia ig 
berachir pada tg. 7-2 jl. digedung Balai Pendidikan Masjarakat 
Desa dan diadakan sedjak tg. 5-2j.. di Palur dan di Tawangmangu 
Solo antara lain telah membitjarakan soal kredit bagi para petani 
jang merupakan salah satu atjara penting dalam konperensi tsb. 
Mengenai atjara ini konperensi berpendapat bahwa untuk mema 
djukan pertanian diperlukan kredit djangka pandjang dan djang 
ka pendek. Untuk pertanian rakjat chususnja dibutuhkan kredit 
jang mudah dan murah jg harus merupakan sjarat minimum bagi 
pertolongan petani. Sampai kini belum ada kredit jang chusus 
disediakan bagi petani sematjam itu. Konperensi memandang perlu 
mengichtiarkan lekas dipenuhinja kekurangan masjarakat ini. 

Dr. Ralph Bunche, ketua dewan 
perwalian PBB, hari Minggu mene- 
rangkan di Jerusalem, bahwa seng- 
keta antara Pakistan dan India me- 
ngenai soal Kashmir adalah jg pa- 

ling berbahaja di dunia. Bunche jg 
kini berada dalam perdjalanan kem 

menin- 
djau India, Pakistan dan Timur Te 
ngah, dalam konperensi pers selan- 

keadaan 
mirip dengan ke- 

adaan Palestina ketika ia untuk per 

Seperti diketahui, Bunche mendja 
di perantara PBB di Palestina sete- 
lah Bernadotte dibunuh. dimasa pe- 

dari perdjala- 
ia telah 

kenjataan, bahwa rak- 
jat India dan Pakistan menganggap 

dunia jg berbahaja adalah se- 

Kashmir, Afrika, Ko 
diterimanja RRT men 

djadi anggota PBB. 

  

    
    

SR R3 Sa en aa 

Ter 

ini ialah orang tuli. Dunia baru 
buah alat kefjil jang dinamakan 
diluarnja mencndjol tiga kawat 
menggantikan valve radio jang di 
orang tuli. Transitor ini sedemiki 
memerlukan tempat dan lebih ta 
baru ini tidak memerlukan batery, 
dapat ditangkap djauh lebih keras, 
ras jang biasanja sudah pasti akan 
mendapatkan alat pendengar baru 
main hocky di Rhodes. Alat ini 
capsules” jang lebih dari uang pi 
mudah. 

Nama peladjar jang mendapat- 
nja itu ialah Leland A. Watson, 
ketua dari American Hearing Aid 
Association (jang dapat membe- 

Jrikan setiap orang tuli sebuah alat 
pendengar dengan tjuma2 djika 
orang dapat membuktikan bahwa 
dia tidak mampu membelinja). 
Watson menulis sebuah buku 600 
halaman tebalnja bernama ,,per- 
tjobaan mendengar dan alat2 men 
dengar”. 

Perusahaan Maico Company 
kepunjaan Watson di Minneapo- 

bagian besar dari alat2 jang diper 
gunakan dirumah2 sakit, kliniek 
dan sekolah2 untuk mentjoba ke- 
kuatan mendengar dari manusia, 
Watsen “mendapat ilham untuk 
membuat alat mendengar ini dari 
Orang tuanja, seorang dokter te- 
linga jang tidak asing namanja. 

Matjam2 model. 
Setjara kebetulan Watson, jg su- 

dah setengah umurnja tapi masih 
kuat untuk melakukan pekerdjaan2 
berat, menaroh dalam  kantongnja 

baru didapatnja. Tapi ketika dia me 
rogokan  tangannja 
tungnja untuk mengambil alat itu 
dia mendjadi gelisah sedjenak kare- 
Ina dia tidak dapat menemuinja lagi, | 

merentjanakan 
barang 

dia telah 
mempersembahkan 

lantaran 

untuk 
jitu kepada seorang sahabat karib dat 
ri perindustrian alat pendengar, ja- 
|itu Bernard M Baruch. 

| Alat pendengar baru itu hanja se- 
|dikit besar dari korek api biasa. 
(Alat itu dibikin dalam berbagai 
warna, misalnja menurut warna ram 
|but wanita, sehingga alat itu dapat 
'disuntingkan dengan  menjangkut- 
'kannja pada sebuah sisir. : 

Bagi kaum laki2 alat itu dapat di 
kaitkan dibelakang dasinja dengan 
sebuah peniti, model2 lain adalah 
menjerupai djam tangan dsb. 
Ha Segan mernakai. 

Soal paling besar dihadapi oleh 
perindustrian alat pendengar, kata 
Watson, ialah sikap2 dari orang tu- 
l# untuk memakai alat pendengar, 
baik transsitor atau jg lainnja. Bah- 
kan Jonney Ray sendiri, salah se- 
orang terkemuka jg harus memakai 
alat itu, mereka malu2 memakainja 

dimuka umum. j 
«Beberapa tahun jg Jampau dja- 

watan kesehatan Amerika Serikat 
memasukkan golongan orang tuli 
ialah orang2 jg kehilangan 7596 te   idang2 tersebut setelah diterima 

bisik oleh parlemen. 
... 

naga mendengarnja”, kata Watson 

Alat ,,Transitor" 
Alat Pendengar Model Baru Jang 
Aga Hstimewa 

(Oleh “ Bob Considine—Pembantu ,, Suara Merdeka)” 
LAPANGAN BARU dalamdunia electronics telah terbuka, Gan jang pertama sekali akan menarik keuntungan dari kemadjuan 

bagi orang tuli ini merupakan se- 
Transitor, bentuk bidji djagung, 
halus. Alat adjaib inilah jang akan 
pergunakan pada waktu ini oleh 
an kefjilnja sehingga tidak banjak 
han lama dari valve radio. Alat 
harganja lebih rendah suara jang 
bisa tahan menerima suara2 ke- 
merusakkan valve radio. Jang 
ini ialah seorang peladjar dan pe- 

mendapat tenaganja dari ,,energy- 
fjisan dan dapat diganti dengan 

Lebih djauh. dapat dikabarkan ba- 
hwa kepala. Djawatan Pertanian 
Rakjat Pusat dalam pidatonja anta 
ra lain menerangkan, bahwa penam 
bahan produksi hasil bahan maka- 
nan mendapat prioritet pertama da 
ri program pemerintah sekarang, wa 
laupun sjarat?nja kadang? tidak da 
pat selalu ditjukupi terutama meng- 
ingat program penghematan setjara 
besar2an jg kini dilakukan oleh pe- 
merintah. - Berhubung dengan pe- 
ngurangan beaja jg sedemikian be- 
sarnja' itu, maka rentjana pekerdja- 
an harus dirubah demikian rupa, se 
hingga dengan perubahan itu peker- 
djaan2 dapat 'dibeajai. 

Th. 1953 import beras di- 
harap dapat dikurangi. 

Sekalipun keluarnja uang sering 
tidak dapat lantjar, tetapi hasil pro- 
duksi bahan makanan mulai 1950 
terus meningkat, terutama beras, 
karena tindakan? positif jang didja- 
lankan oleh Djawatan Pertanian 
Rakjat bersama dengan rakjat dan 
instansi2 - jang bersangkutan ter- 
utama pamongpradja. — Tindakan2 
penting jang memungkinkan mening- 
katnja produksi bahan makanan itu 
diantaranja ialah: penjiaran bibit 
unggul, pemupukan, perbaikan pe- 
ngairan desa, “pemberantasan hama 
dan penjakit, pemeliharaan tanaman 

dsb. Kenaikan produksi padi di Dja-   wa sadia menundjukkan  angka2 
sbb.: Tahun 1950 produksi padi ke- 
ring ada sebanjak 6.800.000 ton. 
Angka produksi tersebut dalam ta- 
hun 1952 meningkat  mendjadi 
7.400.000 ton dan dalam tahun 1953 
meningkat lagi mendjadi 7.900.000 
ton. Dalam djumlah tersebut tidal 
terhitung hasil padi gogo. Diuga 
produksi padi diluar Djawas sedjak 
tahun 1950 itu mengalami garis jg. 
menaik, tetapi hingga sekarang ma- 
sih belum ada angka2 jang pasti. 
Djika produksi beras tahun 1951 te- 
lah menjamai produksi rata2 sebe- 
lum perang ialah tahun 1937, maka 
produksi tahun 1952 telah mentia- 
pai angka topproduksi tahun 1940/ 
1941. Dan dalam tahun 1953 ini di- 
harapkan akan meningkat lagi, dan 
kemungkinan besar kenaikan pro- 
duksi diluar Djawa lebih dari pada 
bertambahnja hasil di Djawa. 
Berhubung dengan itu, maka im- 

port beras jang dalam tahun 1952 
berdjumlah 600.000 ton, dalam ta- 
hun 1953 ini diharapkan dapat di- 

membuktikan 
menolong mereka jg telah kehila- 
ngan 9870 dari tenaga pendengar- 

lis menjelidiki atau membuat se- 

sebuah alat pendengar Transitor jg 

kedalam kan- 

  

»tapi industri alat pendengar dapat 

bahwa alat itu bisa 

nja sekalipun. ,,Diseluruh Amerika 
ada kira2 78 ribu orang jg setengah 
pekak: kira2 150 ribu jg tuli sama se 

jg mempergunakan alat 
Kira2 252 djuta orang lainnja jg 
memerlukan alat-alat pendengar, 
Gan sudah pasti mendapat handi- 
cap dalam pekerdjaannja atau dlm 
pergaulan djika tidak dibantu oleh 
alat pendengar. Tapi mereka tidak 
mau memakainja karena, terutama 
untuk mempertahankan martabat- 
nja. Suatu keadaan jg sungguh sa- 
ngat disesalkan.” 

Rahasia dari alat transitor ketjil 
itu terletak pada benda bernama 
Germanium (berharga kira2 $ 350), 
ig mula2 sekali dapat dipisahkan | 
oleh Clemens Winkler ditahun 1866. 
Benda ini sampai beberapa genera- 
tie dianggap sebagai pengganggu ba 
gi elektrolisasi zink. Enam tahun 
jig lalu ketika diketahui bahwa ben 
da logam itu mengandung kemung- 
kinan2 elektronics jg gaib, maka ha 
nja ada sebuah pabrik ketjil jg be- 
kerdja untuk  memisahkannja. De- 
wasa ini sama sekali telah ada 20 
pabrik jg melakukan pekerdjaan ini. 
Ditahun 1956, jaitu saat jg telah di 
tetapkan untuk mempergunakan ben 
da ini bagi keperluan radio, televisi 
dsb. maka benda itu akan sama de- 
ngan uranium dan mungkin sama 
sulitnja untuk mendapatkannja. 

pendengar. 

  
Konsepsi 

MARKAS BESAR pasukan2 ber- 
sendjata' Mesir pada hari Minggu te 
lah mengeluarkan sebuah laporan 
mengenai organisasi pertahanan Te- 
rusan Suez. Dinjatakan, bahwa Me- 
sir sendiri dapat mendjamin perlin- 
dungan terusan tsb. Dalam pada 
itu dikatakan, bahwa  didudukinja | 1 
daerah terusan 'itu-.oleh pasukan? 
Inggris bukanlah merupakan tjara 
jg terbaik untuk mendjamin keama- 
nannja. Laporan dari markas besar 
itu dikeluarkan pada saat perundi- 
ngan2 antara Mesir dan Inggris me 
ngenai. Sudan tampak ' mentjapai 
tingkat persetudjuan. Laporan tsb. 
merupakan | 
dimulainja lagi perundingan2 baru 
dengan Inggris mengenai penjingki- 

  

kurangi dengan 200.000 ton. 

bah produksi 
selain tindakan2 jang timbul 

5 - pelaksanaan R.K.I. tahun 1952, te: 
kali dan sedjuta seperempat orang | jah terdjadi pula hal2 diluarnja 

sangat penting artinja dalam usaha 
menambah. produksi bahan makan- 
an, diantaranja ialah: 1. Konperensi 
dengan para inspektur mengenai ta- 
naman perdagangan di Lembang pa: 
da penghabisan Djanuari 1952, 2. 
terbentuknja Panitya Rami, 
adakannja Panitya Tebu Rakjat. 4. 
terbentuknja 
Hasil Bumi (PMHB), S5. disdakan- 
nja Panitya Karangkitri, 6. Plan ke- 

tela rambat, dan 7. hubungan deng- 
an luar negeri. 

lum lagi diumumkan tetapi didu- 

ran pasukan? 
kan di Terusan Suez 
Perdjandjian 
1936. 

manan dan kebebasan 
di Terusan Suez itu tidaklah meru- 
pakan tjara 
guh2 bermanfaat. Dikatakannja, ba 
hwa navigasi 
perang dunia ke-2 terhalang sedemi 
kian rupa oleh tindakan musuh, se 
hingga Inggris kembali 

sematjam pendahuluan | nakan 
aman dengan melalui Cape of Good 
Hope, 5 

Hail2 penting jg terdjadi 
dim 1952 diluar R.K.I. '52. 

Dalam rangkaian usaha menam- 
bahan makanan itu. 

dari 

jg. 

3. di- 

Panitya Menambah 

PEMIMPIN2 PIHAK OPOSISI 
DITAHAN DI BOLIVIA. 
Menurut harian ,,El Diario”. 

Harian ,,El Diario” mewarta- 
kan pada hari Minggu bahwa se- 
dikit2nja 6 orang politisi dari pi- 
hak oposisi, a.l. bekas wali kota 
La paz, telah“ditahan atas perin- 
tah presiden Bolivia, Victor Paz 
Estensioro. 
Tuduhan2 terhadap mereka be- 

ga bahwa 6 orang tadi terlibat da- 
lam komplotan untuk menggu- 

    

Pada hari Sene 
lalu lintas Dj eng- 
adakan pentjatatan serta penghi- 
tungan pada kendaraan dan 
orang2 jang lewat di 9 tempat 
didalam kota Djakarta: Tampak 4 
bis, mobil dan djuga orang2 jang 

masuk dalam pendaftaran. . 

      
  

Pembersi- 
Ihar Jahudi'" 

Kini Mulai Dilakukan 
Di Hongaria 

SUMBER2 HONGARIA di 
Wina membenarkan pada hari 
Minggu, laporan2 jang menjata- 
can bahwa di Malin kini se 
lang dilakukan tuntutan2 terha 
lap orang2 Jahudi jang mempu- 
yjai djabatan2 tinggi dalam peme 
'intahan Hongaria, termasuk men 
eri kehakiman Gyula Desci. Se 
verti telah dikabarkan, Desci di 
,antikan oleh Bela Kovacs. Dian 
ara orang2 Jahudi lainnja jang 
likabarkan telah ditangkap ber 
jamaan waktunja dengan penang 
kapan atas diri Desci terdapat 
Ijenderal Peter Gabor, kepala po 
isi negara, direktur polisi ekono 
mi Csapo, direktur radio Szirmay 
Ian profesor Ben@dek seorang 
neuroloog. 5 
Tentang Desci dikatakan, bahwa 

la pernah mendjabat hakim dan se 
telah perang dunia ke-2 ia mendu- 
duki suatu djabatan tinggi dalam dja 
watan kepolisian rahasia Hongaria 
dan memegang peranan jg. aktif da- 
lam mengadili kardinal Mindszenty. 
Sumber2 Hongaria itu selandjutnja 
menjatakan, bahwa pemetjatan serta 
penangkapan Desci itu dapat diang 
gap sebagai tanda adanja tuntutan2 
terhadapa golongan Semit di Honga 
ria menuruti garis peristiwa Slansky. 
Dikatakan dalam pada itu, bahwa 
dalam partai Komunis serta peme- 
rintah Hongaria terdapat lebih ba- 
pjak orang2 Jahudi djika dibanding 
kan dengan negara2 demokrasi rak 
jat lainnja: 

Menurut dugaan,” “ pemetjatan 
Desci dilakukan selama diadakan 
tuntutan2 umum oleh polisi bebera 
pa minggu jg lalu. Suatu sumber di 
plomatik jg netral di Wina menjata 
kan, bahwa pembesar2 Hongaria 
lainnja jg mempunjai keturunan Ja- 
hudi dalam minggu? jg achir ini te 
lah tak tampak dari kehidupar 
umum. Diduga, bahwa ,,hilangnja” 
orang2 itu adalah akibat dari putu 
san tral Comite Partai Komunis 
Hongaria, untuk mengadakan suatu 
koreksi dari daftar orang2 dari se- 
mua orang2 komunis keturunan Ja- 
hudi. Harian di Wina ,,Weltpresse” 
mewartakan pada hari Djum'at, ba 
hwa dalam pertemuan jg baru2 ini 
diadakan oleh Central Comite, wa- 
kil perdana menteri Hongaria telah 
menuntut dikeluarkannja semua pe- 
mimpin partai. keturunan Jahudi. Di 
kabarkan selandjutnja, bahwa perda 
na menteri Hongaria serta ketua 
partai, Rakosi, adalah seorang Jahu 
di. Sumber2 Hongaria di Wina me- 
njatakan, bahwa baru2 ini telah di 
sebarkan siaran2 gelap jg menjata- 
kan, bahwa Rakosi adalah seorang 
Jahudi. (Antara—AFP). 5 

Sajuran 
Beratjun 

Russia Tuduh Siasat 
Spionase Amerika Di 

Sovjet 
HARIAN pemerintah Sovjet 

»Izvestia” hari Minggu menuduh 
bahwa organisasi2 Amerika, jakni 
organisasi pertolongan dan ,,lend 
lease” selama perang dunia ke-2 
telah mengirim 235 bungkusan bi 
bit sajuran jang mengandung ra 
tjun ke Sovjet Uni. Dikatakan, 
bahwa bibit sajuran itu bermak- 
sud menimbulkan kerusakan da 
lam pertanian Sovjet Uni dengan 
kedok ,,menolong rakjat Rusia ig 
gagah berani.” 
“Tuduhan itu dimuat dalam mem- 

bitjarakan buku baru jg berkepala 
»Sendjata2 Rahasia Mereka jg su- 
dah ditentukan nasib”, karangan V. 
Minayev. R3 : 

Harian Sovjet tadi menuduh dju- 
ga tentang kegiatan mata2 jg dilaku 
kan Amerika di Sovjet Uni dan me 
ngatakan, bahwa UNESCO, WHO, 
Dana Anak2 PBB dan organisasi Ja 

    

DI DJERMAN TERDJADI dua 
Ikedjadian jang mengarahkan perha- 
tian umum kepada timbulnja kem 

| bali nasional-sosialisme: Inggris te- 
lah menangkap tudjuh orang Djer- 
man terkemuka dengan tuduhan 
bahwa orang2 itu mengadakan kom 
'plotan terhadap kekuasaan jang se- 
| karang. Nampaknja Adenauer tahu 
| dengan adanja komplotan itu. 

Reaksi rakjat Djerman sendiri ti- 
dak dapat ditentukan. Banjak orang 
Djerman pasti merasa tersinggung 
'bahwa Inggeris sekarangpun masih 
memegang kekuasaan keadilan di 

| Djerman itu. Tapi disamping itu ada 
|pula orang Djerman jang menjetu- 
djui diambilnja tindakan2 keras ter 
hadap golongan orang jang meme- 
gang kedudukan penting dimasa Hit 
er. 

Golongan Remer sendiri di Djer 
man telah dilebur atas perintah pi 
hak resmi. Akan tetapi organisasi 
ini tidak begitu penting, meskipun 
orang2 jang ditangkap melakukan 
suatu kebidjaksanaan jang litjin se- 
kali. Mereka mempunjai hubungan 

| kuat dengan orang2 penting didalam 
negeri. Nampaknja orang2 itu mem 
punjai banjak uang. 
Orang tak usah heran akan ke- 

njataan tsb: Kapitalis2 Djerman jg 
kaja dimasa jang lampau telah me 
njelamatkan Hitler ketika partainja 
itu pada 1933 mendjadi lemah kare 
na kekurangan uang. 
Orang Inggeris lama menimbang 

untuk menarik kesimputan2- mere- 
ka dari sikap sombong golongan na 
sional-sosialis Djerman tsb. Penang 
kapan terhadap ketudjuh orang Djer 
man itu telah menjebabkan reaksi2 
jang tidak diinginkan karena sikap 
menunggu Inggeris tsb. Bahkan bo 
leh djadi akan lebih menguntungkan 
gerakan? nasional- sosialisme jang 
berdjalan dengan lantjarnja itu. 

Tertarik kepada Soviet. 
Telah dikemukakan dari pelba 

gai pihak bahwa.. golongan2 ini 
mempunjai hubungan dgn Djer 
man Timur. Hal ini tidak bisa di 
sangkal. Orang Djerman tetap 
tidak berobah. Bismarck telah me 
ngadjarkan kepada mereka, bah 
wa bagi Djerman tak akan ada 
masa jang baik djika ia tidak ber 
sekutu dengan Rusia. Bahwa Bis- 
marck mengutjapkan pendapat ini 
berpegang kepada suatu negeri 
Rusia jang berlainan susunannja 
dari pada sekarang tidak mendja 
di soal. Golongan konservatief 
Djermanlah jang selalu merasa 
dirinja tertarik kepada pemerinta 
han Sovjet. Beberapa tahun sesu 
dah perang dunia pertama orang 
dapat mendjumpai pada upatja- 
ra2 dan pesta2 pada kedutaan Ru 
sia di Berlin, tokoh2 militer, djen 
deral2, tokoh2 industri dan orang 
orang politik konseryatief.  Dja 
rang2 sekali tampak orang2 sosia 
lis atau golongan politik kiri. Da 
lam perdjalanan2 saja dinegeri 
Sovjet pada tahun 1926 saja se 
ring2 mendjumpai orang2 Djer 
man dari matjam ini. 

Orang masih ingat bahwa marse- 
kal Djerman Panlus, segera sesudah 
ia menjerah kalah kepada Tentara 
Merah di Stalingrad, . mempersatu- 
kan  dirinja “dengan mereka itu 
Sampai sekarang ini ia tetap masih 
merupakan  djagonja Rusia. Von 
Saidlitz “menjerah ' sambil mengu- 
tjapkan ,,Tauroggen”, dengan ma- 
na ia hendak mengingatkan pihak 
|Rusia kepada sebuah kota ketjil, 
dimana djenderal Yorck pada 1812 
mengadakan perdamaian atas ini- 
siatif sendiri dengan pihak Rusia jg 
sedang mengedjar Napoleon. 

Orang Djerman kagum “akan si- 
kap otoriter dipihak Rusia, baik si- 
kap ini berupa  otokrasi  dizaman 
Tsar maupun otokrasi. komunis. 

Oleh karena itu, suatu golongan 
reaksioner  Djerman bukan tidak 
mungkin bersikap pro-Rusia. Hitler 
tidak bersikap demikian dan inilah 
ig dianggap sebagai suatu kesala- 
han besar. Bahwa diantara orang2 
neo-nazi terdapat tokoh2 jg berka- 
wan dengan pihak Timur bukan su 
atu hal jg mengherankan. Kaum in- 
tellektueel benar tetap. berpegang 
kepada azas2 partai tetapi mereka 
tidak menjokong Hitler, Dia ini te 
lah kalah perang dan dengan demi- 
kian sudah ditjap. , 

Pendapat umum banjak 
setudjui Nazi. 

Kedjadian jang kedua jg meng 
gemparkan - ialah pengumuman 
hasil2  penjelidikan — pendapat 
umum jang.diselenggarakan pihak 
resmi Amerika di Djerman. Ba 
njak orang didalam dan luar ne 
geri dan terutama di Amerika sen 
diri merasa sangat kaget. Saja 
kira hal ini tidak beralasan. Ha 
sil-hasil itu tidak menjatakan se 
suatu jang baru “bahkan tidak 
usah menimbulkan kechawatiran, 
meskipun memang memberi ke- 
san akan jang demikian 'ini pada 
penglihatan jang pertama. 

Tjobalah pikiran: Sebagian be 
sar rakjat Djerman ' berpendapat 
bahwa nasional-sosialisme  djika 
ditimbang-timbang membawa ke 
untungan lebih besar dari pada 
kerugian. Hanja 2496. dari orang 
orang jang ditanja menerangkan     lingkan pemerintah Bolivia, jang 

telah terbongkar dalam minggu jl. 
hudi adalah badan2 mata2' Ame- 
rika. (Antara—UP). 

bahwa mereka akan - menentang 
sekuat tenaga untuk  mentjegah 

Mesir Tentang Pertahanan Suez 
Inggris jg ditempat- 

berdasarkan 
Inggris-Mesir — tahun 

Dinjatakan dalam laporan tsb., 
bahwa didudukinja sebagian dari wi 
ajah Mesir untuk mendjamin kea- 

lalu lintas 

perlindungan jg sung- 

diterusan itu selama 

mempergu 
dijalan jg pandjang tetapi 

  

- Ditambahkannja, bahwa dalam pe 
rang dunia pertama sedjumlah ke- 
tjil kapal2 perang Djerman dan da- 
lam perang kedua sedjumlah pesa- 
wat2 terbang Djerman telah berhat- 
sil. mengantjam navigasi2 Serikat se 
demikian rupa, hingga — Terusan 
Suez hanja dapat dipergunakan se- 
telah dengan lambat dan sulit dapat 
diadakan pengawasan — dalam pe- 
rang dunia” pertama pengawasan 
laut dan dalam perang dunia kedua 
pengawasan udara dibagian 
Laut Tengah jg lebih besar. ! 
Laporan . tsb. achirnja 'mengata- 

kan, bahwa dari kedjadian2 itu da- 
patlah kesimpulan, bahwa arti stra- 
tegi dari Terusan Suez sangat ter-   

  

seluruh Laut Tengah daripada pe- 
ngawasan terusan Suez sadja. Lapo- 
ran markas besar pasukan2 bersen- 
djata Mesir itu selandjutnja menjata 
kan, bahwa keamanan navigasi di 
Laut Tengah bagian Timur tergan- 
tung daripada: 

1. Penjingkiran “kapal2 selam So- 
vjet jg berpangkalan di Albania. 

2. Berhatsilnja pasukan2 Turki ig 
mempertahafikan selat2 Laut Hitam 
dalam menghalaukan antjantan in- 
tervensi jg effektif dari angkatan 
laut Rusia di Laut Hitam. 

3. Pertahanan wilajah Junani dan 
pulau Kreta. 

4. Penghantjuran pangkalan? uda   
gantung dari keamanan navigasi di ra Sovjet di Balkan. (Antara), 

Pa
 “1 

IPendapat Umum Di Djerman. | 
. Djerman Lebih Tjondong 

: Bg Ke Russia 
| (Oleh Dr. M. van Blankenstein - Chas ,,Suara Merdeka”) 

kembalinja nasional-sosialisme ter 
sebut: 2645 mengatakan bahwa 
mereka tidak suka melihat kemba 
linja aliran itu akan tetapi mere 
ka tidak akan menghalangi usaha 
untuk menghidupkannja kembali. 
9” setudju djika nasional-sosia- 
lisme dikembalikan, tapi mereka 
tidak akan berdjoang untuk kepen 
tingannja, 496 menjatakan setu 
dju untuk berusaha sekuat tenaga 
supaja nasional sosialisme kemba 
li lagi. Ternjata bahwa golongan 
muda lebih bersatu dalam sikap 
pro-nazinja dari pada dimasa Hit 
ler. Djenderal Rameke jang me 
njatakan bahwa pendjahat2 pe- 
rang hanja terdapat diantara pi 
hak Sekutu dibenarkan oleh 327Fo' 
2570 setudju untuk sebagian dgn 
kata2-nja, sedangkan 254 lain 
menolak pendapatnja itu. 

Golongan terbesar menolak pen 
dapat Remer, jang menjatakan 
bahwa komplotan untuk membu- 
nuh Hitler pada th. 1944 adalah 
pengchianatan. 

Tapi sikap ini adalah suatu si- 
kap praktis. Djika komplotan itu 
berhasil maka Djerman tak akan 
menderita seperti jang dialamkan 
rakjatnja pada tahun2 terachir 
dari perang dunia kedua. 

Orang pun pada umumnja ti- 
dak merasa bertanggung djawab 
terhadap apa jang telah terdjadi 
dengan kaum Jahudi, dan mereka 
pun tidak diberikan ganti kerugi 
an. 

Memang rakjat Djerman tidak 
pernah merasa bertanggung dja 
wab terhadap pemerintahnja kare 
na sebuah rakjat jang bertendens 
otoriter hanja wadjib menurut 
apa jang diperintahkan mereka 
dari atas. Bagaimana ia dapat me 
rasa bertanggung djawab  terha 
dap apa jang terdjadi? Inilah jang 
dipakai sebagai alasan oleh pen 
djahat2 perang: Es war befehl. 
(Apa jang kukerdjakan, adalah 
perintah dari atas). 

Selain itu, rakjat . Djerman 
umumnja tidak pertjaja akan ke 
djahatan2. Segala gambaran pe 
rang jang mengerikan tidak dike 
nalnja, karena ia menutup rapat2 
matanja dan telinganja. ba 

Ia hanja melihat kota2nja sendiri 
ig rusak mendjadi puing oleh pem- 
boman Sekutu. Tapi ia menolak me 
ngetahui bahwa hal ini adalah pem 
balasan apa jg didjalankan Djerman 
dengan kota2 Inggris dll. 

Adalah menarik sekali bahwa 
2490 dari jg ditanja menerangkan, 
bahwa mereka akan menolak kem- 
balinja nasional sosialisme. Waktu 
Hitler berkuasa sebagian besar rak 
jat menolaknja. Tapi ia tidak men- 
dapat perlawanan tjukup. Satu2nja 
golongan jg menentangnja ialah ka- 
am komunis. Pada, umumnja rakjat 
Djerman tidak menentang kekuasa- 
an jg bertindak keras. Oleh kare- 
na itu saja berpendapat bahwa 26745 
ig mengatakan tak akan menentang 
kembalinja nasional sosialisme lebih 
mengetahui keadaan diri sendiri da 
ri pada 2495 orang2 ,,pembrani” 
itu. 

Nazi-isme lebih mengun- 
tungkan? 

Pokok dari pada persoalan selu- 
ruhnja ialah bagian terbesarnja jg 
pada achirnja berpendapat - bahwa 

naziisme lebih menguntungkan dari 
pada merugikan. Hal ini merupakan 
suatu pendapat jg lumrah di Djer- 
man. Sesudah perang dunia perta- 

ma terdengar pendapat2 serupa me- 
,ngenai keadaan makmur  dizaman 
Kaiser. Tapi djika mereka ditanja 
apakah mereka inginkan kembalinja 
Kaiser, maka  djawabnja ialah ,.ti- 
dak”. Kesalahan Wilhelm II bukan 
karena dia meletuskan perang. Bis- 
marckpun telah berbuat demikian 
tapi dia dihormati. Apa ig menurun 
kan dia dimata rakjat ialah ia telah 
kalah perang dan melarikan diri. 
Mengenai Hitler hal ini adalah lebih 
kuat lagi: Kalah perang karena Ke- 
salahan2 jg tolol dan kemudian 
membunuh diri. Tapi susunan peme 

rintahannja itulah jg dikehendaki 
rakjat. Lalu ingatlah orang akan za 
man sesudah 1932, kata2 Hitler jg 

  

azi-Isme Bawa Harapan? 

  

ye 
PADA HARI Senin di Enter- 

prise, negara bagian Oregon, 
Amerika Serikat, diumumkan ke- 

|imatiannja bankir David Tucker 
| dalam usia 82 tahun. Jang mena- 
(Xik perhatian, ialah bahwa Tucker 
| telah memulai djabatannja itu de- 
jagan merampok Enterprise Bank 
|tersebut. Karena perbuatan itu ia 

| digandjar- hukuman pendjara se- 
lama empat tahun, tetapi kemudi- 
an ja diangkat mendjadi wakil 
presiden pada bank tersebut. 

Batasilah 

Bantuan! 
Andjuran Wiley Pada 

Pem. Amerikn 

  

Senator Alexander Wiley (repu 
blik), ketua panitia hubungan luar 
negeri dari senat, malam Minggu 
menerangkan, bahwa Amerika ha 
rus membatasi djumlah bantuan- 
nja kepada negara2 sekutunja. 
Wiley jang berbitjara dihadapan 
perhimpunan bank2 Amerika, me 
negaskan bahwa ia menjetudjui 
diteruskannja bantuan itu, tetapi 
bantuan ini tidak boleh membaha 
jakan perekonomian Amerika. 

Selandjutnja dikatakan oleh Wilev, 
bahwa panitianja akan berusaha se- 
dapat mungkin untuk  melaksana- 
kan rentjana presiden  Eisenhower 
ig bertudjuan membatalkan per- 
djandjian2 rahasia jg dibuat Ameri- 
ka dengan negara2 lainnja. Dengan 
ini Wiley maksudkan  perdjandjian 
Yalta dan perdjandjian rahasia lain 
nja. 

Menurut . Wiley, konflik antara' 
Amerika Serikat dan Sovjet Uni 
akan berlangsung untuk waktu jg 
lama tanpa meletuskan perang du- 
nia ke-3. (Antara—AFP). 

Konsulat Ki- 

taDi Sulu 
Oleh Pemerintah Indonesia kini 

telah dipersiapkan pembukaan kon- 
sulatnja dipulau Sulu, jg akan ber- 
kedudukan dibawah kedutaan besar 
Indgnesia di Manilla. Dan dari pi- 

hak Pemerintah Filipina sendiri 'dju 
ga telah dipertimbangkan untuk 
membuka konsulat jg demikian di 
Sangihe, jg akan berkedudukan di 
bawah kedutaannja di Djakarta se- 
karang ini. Langkah ini dirasakan 
keperluannja untuk dapat lebih me- 
ngatur kepergian orang2 dari kepu- 
lauan Sangihe dan Talaud ke Fili- 
pina maupun “ sebaliknja. “Sebagai- 
mana diketahui sudah sedjak bebe- 
rapa waktu ini soal keluar masuk- 
nja setjara tidak teratur 

penduduk  kepulauan2 Sangihe dan 
Talaud dengan kepulauan Filipina 
itu telah mendjadi urusan diantara 
pemerintah2 Filipina dan Indonesia. 
  

menjebabkan mereka merasa diri- 

nja bangsa jg paling bahagia di du- 
nia. 

Apakah jg dapat diberikan kepa- 
da rakjat Djerman sekarang? Suasa 
na suram. Orang Djerman tidak hi- 
dup dihari kemudian melainkan di 
masa jg selam. Impiannja ialah ra- 
sa rindu kepada zaman makmur di 
hari-hari jg liwat. Bagian terbesar 
jg melihat barang2 bagus pada pe- 
merintahkan Hitler tidak berbahaja 
melainkan sentimenteel. 

Achirnja untuk melemshkan ef- 
fek dari pada hasil penjelidikan itu, 
orang mengatakan bahwa djumlah 
1.200 orang jg ditanja itu merupa- 
kan suatu djumlah jg terlalu ketjil 
untuk dapat memberikan suatu gam 
baran jg lengkap. Tapi saja berpen- 
dapat bahwa djika usaha tsb. diluas 
kan pada suatu lapangan ig lebih 
besar hal ini tidak akan merobah 
hasil2 jg telah ditjapai. Hasil? itu 
bukan merupakan suatu pembuka- 
an tabir, melainkan suatu hasil 
psychologis jg menarik.   

  

Amerika 

ngan itu putus.” 

Allen jg namanja kabarnja tertjan 

tum dalam daftar untuk mengganti 
kan dutabesar Amerika Serikat utk. 
India, Chester Bowles, selandjutnja 
menerangkan, bahwa  djurang per- 
petjahan antara Jugoslavia dengan 

Rusia, sangat lebar dan dalam” dan 
»stak ada kemungkinan bahwa dju- 
rang itu akan dapat dihubungkan 
kembali dalam keadaan jg tampak 
dewasa ini.”  Andaikata petjah pe- 
rang maka Jugoslavia akan ,.ber- 
tempur disamping tentara anti- 
Rusia”. Kata Allen  selandjutnja: 
» Tentara Tito mempunjai moril na- 
sional jang teguh dan anak buah- 
njapun pemberani. Semua penindjau 
penindjau militer kita kagum atas 
ketabahan serta latihan2 tentara 
Jugoslavia. Kesediaan Jugoslavia un 
tuk menanda tangani pakt persaha- 
batan dengan Junani dan Turki sa- 
ngat menggembirakan dan jang se- 
demikian itu akan memperteguh sta 
bilitet di Balkan, demikian dutabesar   Allen. (UP). 

Kurang 
. Memberi Hati” 

Utk Pantjing Supaja RRT Putuskan 
Hubungan Dgn Sovjet—Kata G. Allen 

DUTABESAR Amerika Seri kat untuk Jugoslavia G. Allen jg 
dewasa ini sedang berada di Washington, hari Minggu menjatakan 
dalam sebuah atjara siaran televisi, bahwa marsekal Tito : 
jang telah memutuskan perhubungan dengan Moskow, pernah me 
ngatakan bahwa Amerika Serikat ,.tidak tjukup memberi hati ke 
pada Republik Rakjat Tiongkok untuk memutuskan perhubungan 
dengan Sovjet Uni.” Kaum komunis Jugoslavia pena bahwa 
putusnja perhubungan antara RRI dengan Rusia bukanlah soal jg 
tak mungkin. Dikatakan selandjutnja: ,,Tito berpendapat bahwa 
Amerika harus memberi kelonggaran lebih banjak supaja perhubu 

sendiri 

  

Kaum Homo- 
seksutlis 

Akan Disingkarkan Dari 
Pem. Amerika 

Djurubitjara kementerian Inar ne- 
geri Amerika malam Sabtu mene- 
rangkan, bahwa semendjak — tahun 
1947 kementerian tsb. telah berusa- 

kan orang2 jang homoseksuil dan 
orang2 jg tidak ,,beres” dalam soal 
seksuil. 

Keterangan tsb. diberikan atas 
pertanjaan2 tentang penjelidikan ig 
sekarang sedang dilakukan menge- 
nai hilangnja  surat2 tjatatan ten- 
tang dirinja sedjumlah pegawai pe- 
merintah. 

Dikatakan oleh djurubitjara tadi, 
bahwa kementerian luar negeri Ame 
rika menganggap orang2 tsb. tadi 
berbahaja bagi keamanan nasional 
Amerika. 

  

diantara " 

ha dengan keras untuk menjingkir- 
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Baik unt 
3g 

Anggur Obat Kuat 
Anggur utk. Wanita 
Arak Obat Kuat - 

Arak Obat 

Ja sering 
“tan Tua dil. 

bisa lantas tau buktinja. 

Djl. Tiang Bendera 37 
DJAKARTA 

Sean 

uk Sumbangan La 

Bila Minum ini ANGGUR DAN ARAK-OBAT 

|N.V. Handel Mij MAY LIAN 
! Dil. Darat 89 : 

| Sa SEMARANG 
Bisa Dapat Beli di Toko? Obat Tionghoa dan P. & D. Seluruh Indonesia. 

Tapa Dn 
) Orang Tua 

Arak Obat Tjap Kambing Mn ! 
Tab Kielen Ta 

Ini ANGGUR dan ARAK-OBAT terbikin dari ' Obat2 Tionghoa jang Istimewa dan mahal. Spe 
| Ciaal buat Lelaki dan Prempuan jang Berbada 
Lemah, kurang Darah, Muka Putjat, Kaki Tangan Dingin, Pinggang Sakit, Tulang Linu, Bernafas | 
Pendek, Iga Menusuk, Tidak Bersumangat, kepa- 

ing Pusing, urat Sjaraf Tjape, Muka Kelia- 
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AAA EN MAAN EENEATeaa. 

  

  

| Dokter R. V. SOEDJITO 
Il Pandanaran 66 Tilp. Smg. 2229 

neriksa wanita hamil 
| Menolong wanita bersalin 
(dan Praktek Umum 
Nlbiam bitjara: 
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KERTAS SIGARET - HALUS 
Special untuk tembakau shag   

CURSUS ME : TON 

  

buka romb.: 
1953. Pendaftaran mulai sekarang. 

| |Sedia buku2 lengkap penuh den | 
gambar2 peladjaran jurken d.LI. 

djilid I Rp. 15,— djilid N Rp. 
17,50 Bag: Lelaki Rp. 10.— 
tambah ongkos kirim 1096. 

  

Djangan putus pengharapan 

Achli Nudjum 
Astroloog Gwa Mia 

A. WAHID 
Mendjawab setiap pertanjaan dari 
hati-sanubari Tuan-Njonja: Kese- 
hatan, Perkawinan, 
Penghidupan dsb. Rp. 10.— 
Pagi djam 9-12: Sore 5-7. 
Penginepan ,,GRAND” Plampi- 
tan 39, Kamar 12, Semarang. 

    

  

  

  JUWELIER & HORLOGER 

Lontjeng Tembok Westminster 

Mauthe-Junghans 
jg terkenal    

     

R
A
 

Arlodji tangan Tuan en Njonja Matjem2 
merk jang halus. 

Trima tjuma sedikit 

| MBERAK" Kranggan 25 Si 
Ba a Semarang, Tilpon No. 1603. 

  

  
    

  

  

P.U.D. DJAWA - TENGAH. 
SEMARANG : 

       

PRIA SETARA Ri 

aa No. 1/53. 
P.U.D. Djawa Tengah tidak menerima lagi permintaan baru 

kendaraan motor, ketjuali hanja untuk MATADOR bus jang tidak untuk umum dan masih ada persediaan 10 buah. 
Demikian agar umum mendjadikan periksa. 

: 9 Februari 1953. 

Panitya Propinsi Djawa Tengah untuk 
- Pembagian Kendaraan Bermotor. 

:. Ketua, 

ttd. 
( -Bapindo—Semarang- ) (MILONO) 

Semarang, 

           
  Bandjir 

henti. Li aa Ta PR 
'M. S. RAHAT 

Seteran 109 — Semarang. 

Tabib jang paling terkenal di In- 
donesia dan dapat banjak pudji- 
an. Specialist untuk Wasir (Aam- 
beien) Ke hadapi Pa 

“9 g air j ineoima “bk IMPOTENTIE an lain e- tergenang air. jang tingginja “Ak NAME 
30 cm., hingga Ka ha Kahani njakit. ZLONDER OPERATIE. 
Keadaan ' demikian mtenjebahkan, Sah ketan gi, api 9-12 K.A. jang datang dari Sambaja ter- Pee EOan Ka 213 henti. di Gambringan dan Brum-| 
bung. Djalanan jang" tergenang air 
ini pandjangnja ada 100 m. Diduga | 
jang siang hari ini ir akan men-! 5 : 
diadi surut dan express akan da-|tempat jang tersebut. belakangan ini 

Berhubung dengan hudjan “jang 
terus menerus dan mulai kemaren 
sore. menimpah “didaerah Sema-! 
rang, maka: mulai tadi pagi djala- 
nan antara  Tegowanu dan Gubug 

    

€ ! TABIB 

  

peng j 
untuk sakit haid, jang datang 

  
  

SELALU SEDIA: ta 
LAADBAK buat segala merk2 
vrachtauto, - kwaliteit baik harga 
Rp. 16590.— - : : 
BUSSEN CARROSSERIE : 
Harga mulai Rp. 14.006 
Rp. 18.000.— 
AUTOLETTE CR : 
Harga dari Rp. 4.000.— s/d 
Rp. 9,000.— 5 
Djuga membikin KAP2 dan tem- 
pat KAP2:' 
PICK-UP, JEEP, AUTO-HOE- 
SEN dll : 
PESANAN 2 HARI SELESAI. : 
(buat laadbak) A 

Machinale Houtzagerij 5 
:TAN TJIOE SWAN N.V.” 
Djl. Deli 12 — Telp. 1646 Smg. 

s/d   

    

Pak.: Lelaki2 Wanita (Jurken) di- || 
baru bulan Maret | 

telah mendapat beberapa ,, Verkla- 
ring” seniak th. 1941. Bg. Wanita 

Ketr.: CURSUS JUNIOR” | 
Lempujangwangi 36 — Jogja. 

  

Pertjintaan, 

  
  

Diantaranjas 

BOUDOIR 

CAFE NOIR 

CREAM 

CRACKERS 

SEM 

SPECULAAS 

MARIE 

SULTANA 

ROYAL MIXED 

Anggur kuat dalam 24 djam berbukti 
Anggur ,,PAX” tjap BINTANG 7 

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

Njat Njat Fung (Anggur Wanita) 
Sepecial mengobatin: : 
Datang bulan tidak tjotjok, waktu datang bulan perut sakit, 

kurang darah, muka putjat, kepala selalu pusing, mata kabur, 
pinggang berasa pegal kaki tangan kurang tenaga, semangat ku- 
rang, rambut.rontok, dan laen? penjakit. Silahkan minum ANG- 
GUR WANITA NJAT NJAT FUNG TJAP BINTANG 7, tentu     

  
  

Sokonglah 

  

      

— Nafsu Besar — Tenaga — Kurang 
ADALAHISEBAGAI BUBUK MAKAN RAJU? 

Penjakit JIRIA N (Spermatorehoa),  IMPOTENTIE (Lemah     PMI Sjahwat) Tanda-tanda Penjakit Selalu Marah-marah, Muka  Pu-   

  

ma 
  

“Paling tepat '      
dengan” penuh:kejakinan ditelannja- tablet. 
tablet "A SPR O'# Mereka! tahu," bata SN 
tablet-tablet”ini' akan: lekas sekali meng- — 
hilangkan demam. Tiap tablet” dibungkus Be 2 
dalam ' Sanitape' Iklim jang lembab tdak “p 

mempengaruhi - sifatnja jang #udjarabiitu. 
rai 

     

      

   

   
   

1 Toko Fateh. Djl. Kemakmuran Makasar. 

    
               

  

| FWHOEVER SLUGGED.ME IN 
"THAT @LD HOTEL, BUT FIRST 
WE HAVE TO LOCATE ir 
WILLIE AND 

SA. Fwibow PRIM1 

     
   

  

   

   
      

       

  

THATS WILWE 
ODOoLEy'S Voice! 

  

    

ARE Yo? 

T powueeet 
#A AN HURRY24 

- pat melandjutkan perdjalanannja se- ditaksir Lk. 1 m. Sebegitu djauh ti- setiap.bulan pada .wanita. Pe AAN 
k.alipun terlambat. Lalu lintas an-|dak didapat keterangan tentang ke- pn Mean " tara Semarang, Gubug dan Purwo- tjilakaan orang. Distributir?, JACOBSON VAN DEN BERG'& COlur, dadi terputus dan ting dir dil  Selandiutnja didapat kabar, bah-| san : Ne . Ae : 

Sta ate Tina sanak aan wa hubungan lalu lintas antara Ku- Mane Pa TRAP m— Idus dan Majong pun terputus ak 
Tag EU K Se Ag 1 an - Roy Rogers s ET 2 bandjir. . 

A 5 Pa — Pocer Tp LIKE TO FRP 2 WILLIE/ WHERE :         
   

  

    

  

Dalam pada i — Trigger, saja 
meloloskan diri dari: pendjara ,,Kota 
Hantu”, sementara Trigger dengan 
sekuat tenaga menbrik tali jang di- 
ikatkan dipundaknja. LA 
— Bagus Trigger. Engkau, telah 

berhasil menjelesaikan tugas seberat 
itu, Sta 

  

bih dulu.   Maa udin ak fa 

ingin mens 

tjari siapa sebetulnja jang me- 
mukul saja di Whotel tua itu, te- 
tapi pertama2 kita akan men- 
tiari Willie dan djanda Prim “e- 

—-—— Itu suaranja Willie. 
— Tolong. 

— Willie, dimana engkau? 
— Disini, dibawah...... belia 

lekas. 

tjat, Kurang Hantjur, Perut Kembung, Kepala Pu- sing2, lekas “Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki tangan dingin Semut semutan, pikiran tidak tetap dan takut?, Djantung Berdebar-de- bar, selalu mimpi2 untuk itu semuanja - kami sediakan - OBAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA- ,JARIAN OI”. 
Special Buat Laki2 harga per botol Rp. 20.—. ,0OYUMATAZ9OL” 
Special buat. Perempuan harga per botol Rp.25.—, ,,Obat Mi- 
njak Surga Dunia” Buat Laki? pakai luar Rp. 10.— BLACK HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 100 tidak luntur Ga- ransi Harga Rp. 5— Rp. 10—Rp. 15— Rp. 20-—— Rp. 30.— 
dan Rp. 50.— per botolnja. Zaif Face Cream TJAHAJA jU- 
SUF” Buat Iiangkan Item2 Djerawat.Kukul dan Kekolotan di 
Muka Laki2 dan Perempuan Harga Rp 25— No.2 Rp 10.— 
»SULFAN OIL” Obat Gatel Kudis Koreng DII.. Rp. 5.— per 
botol , GALINUS” Special buat. Batuk T.B,C. dan Batuk kering, 
harga Rp 25.— satu botol ,,KATRAH-NOOR” Special Obat 
buat Mata, Kurang Terang, Liat Putih2 dan putih didalam Mata, 
Kelihatan seperti Asep Dil. Harga Rp. 15.— Obat-obat dikirim 
diseluruh INDONESIA, WANG di muka Tambah Ongkos 1090. 
Untuk mengobati segala penjakit luar atau dalam, Sakit MATA. 

  
Kentjing Manis, Kentjing Nanah Mati Badan linu2 BENGEK 
(ASTHMA), Sakit Gindjel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak .ac- 
coord Bulanan atau keputihan, WASIR (Aambeien) di djamin 
10 hari sembuh dan keluar Akar2-nja tidak dengan Operasi (Po- 

tong). Semuanja penjakit di Obatin sampai “baik. (Sedia Obat 
Orang jang Kepengin punjai Anak). 

World Famous Prof. Tabih Fachrudin. 
No. 14 Sawah Besar, Phone 3804 G. DJAKARTA 

Djuga bisa dapat Obat2. : 
Prof. TABIB FACHRUDIN H. M. 5. 

Djalan Tepekong No. 3 Medan 
127 Seranggoon Road Singapore 8 

Agen-agen: 

Fatehudin. & Co. Toko Punjab, dil. Pasar No. 45 Djember. 
Toko Fateh Panggung 79 Surabaja. 
Toko Asia Baru Kebun Sajur Balikpapan. 

Perusahaan Mesin Tek, Djl. Stasion Purwakarta. 
Tabib Gasita, Surabaja. 
Sindabad House, Nonongan 77. Solo. 
Toko Manis, Oro-Oro Dowo No. 2 Malang. 
Toko Murah, Djl. Margo Genung Ambarawa. 
Toko Djakarta, Kajutangan 95 Malang. 
M. A. Mirza, 2 ang No. 46 Semarang. 

  

    

        

  

    

Semen 

  

. “INI & BESO 
nMetropole" —5.—7.15-9.— 
nDjagalan" 6.45-8.45 (13 th) 

(Ini malam penghabisan) 
S5. ROOMAI NOR-SIPUT SERAWAK 

, 4.30 6.45 - 9.00 pkasa Orion “& da »Angkara Murka 
BESOK MALAM PREMIERE 

Cecil B. De Mille's Djagalan 10. 17 th 
,SAMSON. & DELILAH" Yen Chuen — Auyang Sa Fi 

Color, by Technicolor Pe Yen— Wang Yuan Long 

"ab TAN si 

  

Tjuma tinggal ini dan 
Besok Malam pengh.! 
  

  

  

Film Tiongkok Paling Baru. 
  INI 

MALAM 
PREMIERKE: 

Tt 
... Djaga Hari Maennj 

7 TE Fi aan Naa          

       
Rexs ti 1 

Tg x " “anon Ig 
p Sian” KA uje SENI A 
2. , Ajib sr TN GRAYSON 

#AAKYS IVA GARONER 
— AAA TOMARD KEbN 

("BAHTERB SANDIWARA 1 

Film Musical terbesar jang disukai 
oleh seluruh dunia dengan 11 lagu? 
jang popalair! (17 th.) 

akan mendapat kekuatan, dari kekuatan akan mendapat kesen 
tosaan, kegumbiraan, serta keberuntungan dalam rumah tangga. 

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

Urat2 jang lemah akan mendjadi kentjang pula, menambah 
darah, tjahaja muka mendjadi terang, badan mendjadi sehat. 

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

Dapat beli diantero Toko2: 

N.V. Bintang Tudjah" 
(Chemicalien Industrie) 

Krekof, No. 11, Djakarta. 
    

      
LT 7 " er - - 

PENGUMUMAN. 
.. Perkebunan Balong bersama ini mengumumkan bahwa, ber- 

"sandar atas surat P.P.N. no. 1370/9531 XM Nijk, tt 031-T- 1953, 
harga kelapa mulai tgl 16-2-1953 dinaikkan mendjadi 50 sen. 
tiap-tiap butir. 

  

ADMINISTRATEUR, 

  

            
  

TEA 
Tt 

INI MALAM PREMIERE (U. SEG. UMUR) 
ia Guy Rolfe— Kathleen Byron— Kathl. Ryan 

Jeremy- 
Spencer's .Prelude To Fame" 

(Awalan) 
He lived for Music A Wonder film about a Wonderboy!” 

Penghidupannja satu anak jang berbakat musik dengan membawanja ia 
keputjuk kemashuran! Menggemperken! 

Ka ran d Ini malam penghabisan (u. 17 th.) 
Bg Alexander Carlo — Angelina Hauff 

sSIRAN GE WORLD" RINA JANG 

Mengagumkan — Luar biasa! 
BESOK MALAM Premicre: George Reeves — Phyilis Coates 

First Full-length Feature | the Mightiest of all..... 
»SUPERMAN “d1 MOLE MEN« the 

Penuh sensatie — Heibat dan Menggemperkan ! 

INDRA Jui Malam d. m, b. (u. 17 tahun) 
Bo aa Turhan Bey — Lynn Bari Cathy O'Donnell 

JT RE SPIRITUA LIS" 
Strange Secref! Terror! Power! to destroy | 

Seorang ilmn Sihir, tipu muslihat! Penuh Mystery! 
Akan datang: PAUL HENRKID —& JOHN SUTTON JEFE DONNELL 

“»1IHIEF OF DAMASCUS" 
Color by Technicolor 

Sheherazade... Aladdin... Sinbad... Ali Baba. 
lous adventure ! 

ROYAL Ini MalamPenghabisan (3. 17 th.) 

S4 -9— George Raft — Coloen Gray — Greta Gynt 

sklb Gel YOU FOR THIS" 
(AWAS ENGKAU) MYSTERY TRILLER! 

BESOK MALAM Rd. Ismail—R. Umami-- Nona Mayo 
PREMIERE 

ROYAL -ROxr ,dsaputangan Sutra” 
ROXY 1-92 INI MALAM PENGHABISAN U. TT) 

MOARA VAN ea Ga ngtipika 

TE CITY CONCERN CINEMAS 

2 
ad 2 

  

together in one fabu- 
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"pama 

  

Pertjetakan Smg. No. 584A/II/A/TIS 
U Yg 

  

    

   

 


