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na Binaan 
han setjara Islam 
melihara 
sia, Keterai de 
Nahdatul Utama 
kan munkar a 
dari sudut hukum 

. Pendirian 3 

    

— Dalam Mulan ini N 
tudjui pendirian 
.telah  disampaik 
Da: kep 

presiden mengenai 
ini. (Pia) 5 

    

   

    

   

              

   

      
j endapan ada- | 

dan berubah  dian- 
mm. dalam 24 djam. 

basah itu di Indone- 

    

Hindia. Daerah 
Ta yan: 

  

   

          

   
    

    
    

   

    

    

  

     

Kupang. Hari2 - dengar 
ngandung hudjan jg djum- 

a jukup ting- 

“sangat ! 
wa deradjat panas da- 

panas tidak terdjadi di pa 
Australia, tetapi di sebe 

imur, Di India sekarang terda 
: tekanan2 udara tinggi dengar 

ras jg rendah ana ma 

  

  

'pasawat helikopter jane p 
dalam armada pertolongan mewar 
takan, bahwa #juatja diatas Zee- 

  

ingan .tjepat..bet 
lah pada mal: 

   

                

      

   

  

g tertimpa bandjir 'kini de 

      

dai dan angin kentjang jang menga 
Donuk: lagi Tmebdhditkaa tanggul? la 

ti Hut dibeberapa tempat dan mengan 
tjam djiwa ratusan. penduduk dibe 
'berapa dusun lainnja. Komandan 

:tentara Belanda -dipulau: Schou-' 
.wen pada hari: Kemis “melaporkan | 
bhw: tanggui2 ditiga .tempat dipu- 

jau itu telah dadal lagi, dan ia se 
“|gera minta pertolongan untuk. pen 
“|duduk daerah2  Zonnemere, Brou- 
“wershaven dan Noordgouwe. Dikota 

Ihabisan "kabarnja telah bobol oleh 
gelombang? jang dahsjat pada ma 

& Haa Kemis kemarin. 

Tjeritera2 jz seain | 

fartawan ,,Antara” di Neder-/ 
1 landjut mewartakan, bah   

2. 

kasar an 2 an 2 se  membutuhkannja. 

(hari Kemis ini telah-di- 
ngungsian an pen 

puan No kedinginan Ba 
ra korban itu segera diberi 2     

Dari wadjah mereka tampak pen | 
deritaah2 jang telah mereka alam: 

bahwa : 

“'ka Serikat Karl Rankin selama 15 
! menit berunding “dengan - 
| luar negeri George Yeh: Kalangan? 

      

    

            

   

       
     

t ba'k, setesk » 
hari kemarin ba- 

ipang, Katsuo Okazaki hari. Rebo .djalan berperang, dan melandjut- 

Pen di Lari iya Te aja atas daerah2. eren, (AFP). 

'belakangan ini tanggul jang peng | 

    

na tjara me 

bantjar gas. K 
Singa Kk $ 

"Suatu pemandangan akibat 
di Nederland. Tampak emplacem 

“' stasiun di Dordrecht jang rusak 
.» | bat kentjangnja air. Rel2 kereta ap 
“ bergantungan  diawang2,- “sedang 
“| tiang2 listrik djadi" bengkok2. Kiba 

| kerusakan2 ini, maka lalu lintas ke 
reta api djadi terhenti sama sekuti. 

  

  

interpelasi 
       

    
    

    

BO panitya urusan luar 
Se Ma ena si negeri madjelis. rendah Djepang, Ti Sementars tuan 3 » tan menteri Okazaki menerangkan, 

hari Kemis kemaren. mengumumkan 'bahwa ia tidak . melihat alasan2 
'mengapa pesawat2 PBB tidak 
“mungkin melakukan serangan di- 
:pangkalan2 Tionghoa di Mantju- 
ria, karena pesawat2 fihak Utara 
sendiri melakukan pemboman di- 
pselatan sungai Yalu. Menteri Oka- 
'zaki lebih landjut menerangkan, 
bahwa ia merasa sangsi apakah pe | 
'merintah Djepang bertindak be- 
nar, ketika menjerahkan pulau 

menteri | Kurillen dan bagian selatan Sacha | 
ilin, ketika perdjandjian perdamai 

pemerintah 'Amerika Serikat 
telah memberi tahukan dengan res- 
mi kepada “pemerintah. Tiongkok 
Nasionalis tentang — dihapuskannja 
'restriksi2 jang 'menghalang-halangi 
ipasukan2 N sionalis melakukan se-: 
rangan2 terhadap daratan “Tiongkok. 
Pengumuman itu. “dikeluarkan 

i duta Ameri- 

         

  

jang megan di Taipeh : mene- ' 

     
   

     

  

Simpan t « Tiohgk Aa | Menteri Okazaki kemudian - me- 
an Kania kini tedxag Imembitja- | njokong keterangan perdana men- 

|teri Shigeru Yoshida hari Selasa, 
“bahwa Djepang akan berusaha se 
kuat mungkin “untuk - memiliki 

rakan soal2 jang- berti ian 
pelaksanaan perintah . “presi 
tendang kepada. miraag : 

  

- ja : £ 5. “& 

Sementara itu Mentor Ln Dje bukanlah didapat Djepang dengan 

menerangkan, bahwa sudah sepan “kan, adalah tidak m in bahwa 
tasnja Amerika melakukat : pem- “Djepang tidak akan menuntut hak 

  

  

(Penduduk Tip | han Wadjib Balas Bu- 
. di Kemurahan Bangsa Indonesia- 

Kata 5. K. Chow 
' ANGGAUTA2 delegasi: Tiongkok (Kuomintang Heasa bana Ecafe 

di Bandung, pada Selasa sore 3-Pebruari jl djam 5.45 dengan menum- 
.pang pesawat terbang telah tiba di Surabaja untuk mengadakan kun- 

|. djungan satu hari dikota Surabaja. Kedatangan mereka adalah atas un- 
. dangan penduduk Tionghoa golongan Kuomintang. Berkenaan dengan 

| kedatangan mereka itu oleh panitya penjambut dikota Surabaja pada 
Rebo sore djam 4 bertempat di: Taman Penghibur Kota telah diseleng- 

| garakan rapat umum dengar. Tenan perhatian lumajan. : 

    

   
Inesta dim pebagai. Wombai s3 bt 
Has budi atas kemurahan pemerin: 
4tah Indonesia memberi tempat. pa 
da orang2 Tionghoa “di Indonesis 

   

        

P apn delegasi si 

   

(Special Radio-Photo) & 

jan San Francisco ditanda tangani. | 

2 w | kembali daerah2nja jang telah hi- | 
53 Okazaki a 2 | lang. 
Sa HN Mandjarta” sudah sela- | Okazaki .menundjukkan, bah: 

knja. - Eyes wa daerah2 tersebut pada mulanja 

jang mengubur anak2 bar RN .disa 
| tu2nja tanah jang masih kering, ja 

'tolongan, orang jang lapar dan ke 

Bean dan orang2 la'mnja jang an dari barisan2 penolong mengata | 

a bawa dengan sedikit paxsaan, 

dalam beberapa hari jang lalu ini | 
Beberapa orang diantara. mereka 
mentjeritakan pengalaman2. jang 
menjedihkan, sebagai oranz2 tua jg 
melihat sendiri anak2 merek mati | 
tenggelam, dan oranz2 tua lainnia | 

     

oleh Radio Helen Data: “aj! 
13,15 GMT pada hari Kemis ini me 
Injatakan, bahwa angka djuinlah 
korban bandjir.di Nederland ialah 
1320 orang jang tewas Taksiran2: 
tidak resmi menjebutkan hahwa. 
djumlah korban 'ialah Iebih dari 
1500 orang, sedangkan harian2” “di! 

Amsterdam jang mengutip. .keterang 

itu diatas tanggul2. Selandjusnja | 
ada tjeritera2 pula tentang ras ke: 

Itakutan 'akan tidak datan.2nja per   
  

tidak mau meninggalkan apa jang kan bahwa dipulau Se! uwen sen. 
Dg telah mereka kumpulkan selama hi diri 1000 orang telah tewas. (Mknge. 

ng baru inauw di hai berita bandjir di Nederland/ ha 
PAN Pa aras “rap seterusnja lihat Pp Teen 2 

disiarkan - — Red). En    

      

Berita terachir jang 

  

   

53 Pajutnja S.K. Chow .menerangka: 
: Kengpang dipulau Taiwan. ai 2 

  - Htu diterima oleh sekretaris Gubea 

Rebo paginjar- : 

utkan .-hadir di:   

    

untuk hidup, berusaha, dsb. Selar 

  

— “Djuga sda: Pantjasila ae Ind 
nesia 5..K, Chow ada sebut2. ujan 
menurut Chow bartjak "menjerupa 

dengan San Min Chu I, jaitu tis 
pokok, atas dasar mana Revub'' 
Tiongkok berdiri dan jang kini “ 
sih didjundjung tinggi oleh: pera 
rintah di Taiwan. “ 
Selama dikota Sursbaja $ S.K 

(Chow dan tiga orang anggauta c 
legasi lainnja djuga mengadata 
Kan Una pada Gubernur Diaw: 
Timur, akan tetapi' karena Gube 

(nur sedang bepergian maka mereka 

  

nur, Kundjungan kepelabuhan Tan 
Ujung Perak pun diadakan pada 

  

Rebo malamnja ertempa: i 
tet Tionghx Lier . Huan Ssh oleh   

  

    
   
   

    

   

          

    

di g untuk melan 

konperensi ! 
. ow. meherangkan, | 

ya ia berniat djuga' menguu- 
gi Semarang, Medan dan Pa- 

abang setelah konperensi Ecafe 

ai, sebelumnja meninggalkan 

"Nehru 
PERDANA. MENTERI India Shri 

donesia. 

: | Nehru hari Rabu kemaren dulu me 
| njatakan kechawatirannja mengenai 
'kedaan internasional, sesudah Presi 
den Eisenhower menjatakan keputu 
sannja untuk mendenetralisasi Tai- 
wan. Demikianlah ' menurut ketera- 
ngan kalangan jang dapat mengeta' 

  

— dataris 

   

   
   

Lombaga And indonesia 
pKan Batarassch Ganoatsehap 
van Kunsten on Wetanschabaen' 

      

  

    
   

   

     

  

     
    

   
         

        

SEKSI LUAR: NEGRI 
lini akan mengadjukan suatu mosi, 
(merintah supaja segera membuka 

    

    
   

    
    

      

   

    

        
    

atas db waktu jang singkat 
dimana akan didesak kepada pe- 

perwakilannja di Moskou. Ketua 
seksi luar negeri parlemen, mr. Djody Gondokusumo menerangkan, 
bahwa seksi luar negeri pada hari Selasa jang akan datang akan me- 
-ngadakan rapat chusus untuk merumuskan mosi jang dimaksudkan 
itu. Atas pertanjaan pertimbangan apa jang dipergunakan sebagai 

- dasar untuk me n mosi itu mr. Djody menerangkan bahwa 
langkah ini diambil untuk indmpertahankan prinsip politik bebas jg. 
dianut pemerintah. : 

Dan kedua agar" supaja aka 
:nuhi djandji negara (Dalam. “hal 
ini ia 'memperingatkan - kepada 
djandji misi Palar ke Moskou da 

   

       
oU 

lam | (tahun ot ten Palar pada wak 

  

mr. Tan an un Aan 
indonesia hendaknja djangan sa 
dja berorientasi ke biok' Barat, 
tetapi perlu djuga- “mengadakan pe 
mandangannja ke blok Timur, 

     

  
agar supaja dengan demikian ter | 

Pen dapat an 
ngan. . 8 

“Sikapi peipuntg, 
Menurut: keterangan2 jan 

peroleh PI Aneta, partai2 Mat 
mi dan PSI tidak menjetudjui 
pembukaan perwakilan itu. Se- |) 
dangkan. sikap dari partai2 Kato- 
lik dan Parkindo “pun masih be- 
lum djelas lagi, dan tampaknja le- 
bih tjondong kepada menolaknja: 
Menurut keterangan2 sebagai per- 
iimbangan dari partai2 jg menolak 
nja, terutama Masjumi, ialah dji- 
kalau nanti dibuka perwakilan di 
Moskou, maka atas dasar recipro- 
siteit: Moskou tentu akan membu- 
ka pula perwakilannja di Indone- 
sia. Djikalau demikian halnja, de- 
mikian kalangan2 tersebut kepa-| 

    la PI Aneta, maka dichawatirkan : 
  

   Indonesia — ideologi 
nurut pandangan . mereka diang- 

5 yap berba 

  

       

1 Dari ka 
angan2 jang berdekatan dip 
oleh keterangan pula, bahwa Ma 
sjumi “akan -dapat' menjetudjui 
pembukaan perwakilan di. Mos- 
kou itu, bilamana partai2 non-ko- 
munis didalam negeri mengambil 
sikap jang tegas menentang | ko- 
nunis,. sehingga dengan demikian 
lapat diharapkan - @dunig bendu- 
:gan terhadap. wwe ko- 
munisme. 

  

     

    

tag Hitap PN, 
Atas “perangai DbNga Pa si- 

  

    
kap PNI terhadap pembukaan per 
wakilan “di Moskou itu, .ketua 
umum . PNI Sidi ojosiskarto 
menerangkan 'kepa a.PI Aneta, 
bahwa PNF menjetudjuinja. PNI, 
demikian « imbahkannja,. sudah 
An instruksi Lesi man 

   

    

     

    

tas | daa apa 
: £ asnija pem- | 

: pe aka di. Moskou 
itu, Sidik. “Djofbsukarto mendja- 

Sungguh? mau . mempertahankan 

  

   

" “Ldari 

giatan kaum kominis di |. 

a bagi ideologi mere. | : 

indonesia membuka perwakilan- 
aja di Moskou. Ditanya bagaimu- 
'na sikap PNI terhadap kaum ko- 
'munis didalam negeri, Sidik men- 
diawab: ,,PNI adalah partai non- 
komunis tetapi tidak contra un 

  

| PANGERAN FAISAL u Di 
CALIFORNIA.. 

Pangeran Faisal II, putra Sala 
Ibnu Saud dari. Arabi Saudia, 
'fang-djuga mendjadi menteri luar 
negeri tersebut, beserta istrinja 
pada - waktu ini, " Mengun- 
dj jungi California. 

KERUGIAN AMERIKA DI 5 
KOREA. 

Menurut komunike paling achir 
kementerian pertahanan 

iAmerika, kerugian pasukan? Ame 
tika seluruhnja di Korea adalah 

|129.424 orang. Dari djumlah itu 
kira2 12.000- tewas, 95.000 luka? 
dan kira2 13.000 ditawan atau hi- 
lang. 

RRT Sedia 

Dgn Negara Kapitalis 
Chou Bentangkan 

Pebruari, kantor berita .,Hsin Hua” 

gagalkan, demikian Chou, 

celah meningkat, pendapatan dani 

pengeluaran negara telah diseim- 

pangkan, sedangkan keadaan 

penghidupan dan kesehatan rak- 

jat melihatkan pula kemadjuan 

Setelah ' menguraikan kema- 

djuan2 lainnja jang diperoleh 

yakjat RRT dalam masa 3 tahun 
jang telah lampau itu, Chou se- 
landjutnja menerangkan, bahwa 
beratus2 - ribu “putera puteri 
Tiongkok, telah bahu-membahu 
dengan  rakjat Korea melawan 
agressi kaum imperialis Amerika. 
Perdjoangan ' bersendjata” terha- 
dap “agressi ini jang dilakukar 

'Joleh'rakjat Tion:rkok tidak meng 
:hentikan perobahan sosial da. 

“n 1 Tehabilisasi papa Tiongkok 
-' Fbahkan -perdjoanga itu ' tela! 

memperkuat Be natik dan . per 
Satuan rakjat Tiongkok. Menuru 
Chou, rakjat Tiongkok. dimana 
Jakut serta dalam perdjoangan it 

dangan djalan' memperbesar pro 
duksi..Kampanja melawan agres 
si Amerika dan membantu rakja' 

Korea itu pada hakekatnja tela! 
mendjamin berhasilnja perobahar 
sosial dan rehabilisasi ekonomi d'   Pena bebas, maka seharusnjalah RRI: 

  

disi 
DENGAN BERITA? 

SORE 
TERACHIR     

dirapat raksasa di Makasar. Hanja 

Pidato Presiden.   
.betul. Tetapi apa jang sudah, 
'dahlah. Mari kita susun lembaran 

den membuka dengan resmi tugu 

“Rappang. Di Pare-pare ada tersiar 

“ mu. dengan Presiden. Tentang per 

: Selama 3 Tahun 
—. TENTANG PIDATO Chou En 

Konperensi Konsultatif Politik Rakjat Tiongkok pada tanggal 4 

Chou dalam pidatonja itu terutama menguraikan hasil2 jang diperoleh 
rakjat Tiongkok dalam masa 3 tahun jang lampau, 
dalam masa itu rakjat Tiongkok telah memperoleh kemenangan? gilang 
gemilang di segala front terhadap musuh di dalam dan luar negeri. Ke- 

“uali Taiwan, lebih dari 2 djuta orang telah dibersihkan di RRT, per- 
tahanan nasional telah sangat diperkuat dan 
Amerika untuk menduduki Korea buat kemudian menjerbu RRT telah di- 

| Produksi industri dan pertanian | 

Kemudian . berbitjara Presiden. 
Titik berat pidatonja mengenai so 
al2 persatuan dan pengembalian ke 
amanan. Rakjat diadjaknja bersa- 
ma2 mengembalikan keamanan dan 
mendjaga kemerdekaan jang telah 
ditjapai dengan pengorbanan jang 
besar sekali. Pidato Presiden djuga 

menjinggung- -njinggung nama Ka- 

har Muzakar. Dikatakan kemerde 
kaan Indonesia bukan milik bune 
Karno bukan milik orang-orang di- 

kota sadja, tapi djuga milik mereka 
ig bergerilja, milik Kahar Muzakar, 
milik- Hamid Gali dll. 
Mengenai Irian Barat Presiden 

berkata: bagaimana bisa kita men 
dapatkan kembali pada hal keama- 
nan disini masih belum terdjamin 

su- 

baru pada tahun '53 ini Kita per 
lihatkan pada mata dunia interna 
sional tjahaja kemerdekaan kita, 
tjahaja negara 'kita jang dipunjai 
rakjat 80 djuta ini. Presiden djuga 
telah menjinggung soal pemilihan 
umum. Dikatakan dalam pemilihan 
umum untuk konstituante dan par 

lemen jang akan datang Presiden 
tidak akan kemukakan diri mendja 
di kandidat. ,,Bapak akan duduk 
dirumah dengan tenang. Bapak ha 
nja inginkan selama hidup djadi 
abdi rakjat. Maka kalau saja diberi 
kesempatan mengabdi pada rakjat. 

maka itulah tjita2 saja dari ketiil 
dan saja senang menerimanja”. De 
mikian kata. Presiden. 

Sepandjang perdjalanan 
Presiden. 

Sesudah rapat raksasa itu Presi 

kemerdekaan. dilapangan Adjatapa 
rarig: Malamnja telah diadakan re 
sepsi dengan pemuka2 rakjat, pe- 
djabat2 militer .dan sipil setem- 
pat dimana djuga telah dipertun- 
Gjukkan tari2an dan kesenian dae 
rah. Menurut rentjana tgl 5 Pe- 
bruari Presiden akan kundjungi 

kabar. Kahar Muzakar akan berte 

djalanan Presiden dari Makassar 
ke Pare-pare adalah sbb: Sebelum 
Presiden tinggalkan Makassar su- 
dah didengar desas-desus bahwa ka 
lau rombongan dikawali oleh poli 
si dan tentara, akan diserang oleh 
gerombolan ditengah djalan. Tapi 
ternjata Presiden dengan rombong 
an telah tiba dengan selamat di Pa 

Berdagang 

Kemadjuan2 RRT 

“Lai dalara sidang ke-4 Panitia Na- 

selandjutnja memberitakan, bahwa 

Dikatakan, bahwa 

usaha kaum imperialis 

RRT bersedia berdagang dg. 
setiap negara kapitalis. 

Mengenai kesediaan hutl' bi 

dagang dengan negaraZ lain, di- 
satakan olen Chou, bahwa 4.it. 

tidak membeda2kan negara Ka 
pitalis jang mau mengadaka.. 
aubungan dagang dengan Riki 

berdasarkan persamaan dan ke 
untungan bersama. Pemerintah 
RRT berpendapat, bahwa negara? 
dengan sistim jang berlainan da- 
pat hidup bersama-sama dengan 
damai. RRT bersedia menguus 
kan hubungan. dan memperkem 

bangkan ekonomi damai bersa- 
ma-sama. dengan Semua negari. 

jang mau mengadakan hubungan 
setjara damai dengan RRT, “de: 
nikian Chou. 

Politik blokade dan embargc 

-erhadap Tiongkok, menurut 
Shou,.. tidak dapat menakut2i 
2RT. Pemerintah Aruerika meng- 

runakan politik ini dengan mak- 
ud mentjampuri “urusan dalam 
1egara2 lain sambil berusaha me- 

ionopoli bahan2 mentah tertentu 
“paja dapat mengitasai ekonom! 
lan politik negara2 tersebut, 
Demikian antara lain dikata- 

tan oleh Chou En Lai dalam pi- 
latonia jang pandjang lebar itu 

  

Bung Karno: Tak 
PkanT) alonkanDi 

Utk Pan Je Akan Datang & 
Kahar Mirsikan Djaga Ikut 

Miliki Kemerdekaan 

HARI REBO kemarin dulu djam 16.00 Presiden dengan rombongan 
tiba di Pare-pare dari Makasar. Dua kilometer djalan masuk kota jang 
dilalui Presiden penuh sesak dengan ribuan rakjat untuk menjambut- 
nja. Presiden terus menudju lapangan Adjataparang dimana telah me- 
nunggu puluhan ribu rakjat untuk dengar wedjangan Presiden. Sebe- 
lum Presiden berbitjara telah berpidato Menteri Penerangan Mononutu 
jan isi pidatonja pada garis2 besarnja sama dengan jang diutjapkannja 

disini Mononutu telah singgung soal 
penjelesaian Kahar Muzakar. Dikatakan, bahwa penjelesaiannja ter- 
gantung pada pemuda2 karena mereka jang ada digunung2 dan hutan2 
itu bukan orang2 tua tapi adalah pemuda? jang berusia antara 20 hing- 
ga 25 tahun. Kedatangan Presiden, menurut harapan Mononutu, tidak 
usah pessimistis terhadap penjelesaian Kahar Muzakar. 

re-pare. Rombongan tiba di Maros 
cdjam 09.30, disambut oleh ribuas 
rakjat. barisan kuda, pandu2 dan 
murid2 sekolah. Dalam pidato sing 
kat Presiden andjurkan persatuan 
“An nenreniba ian ksamadjan. Pe 

duduk tslah beri tanda-mata pada 

Presiden berupa sebuah tempat 
rih. 
Kira2 setengah djam kemudian 

rombongan Presiden tiba di Panz 
kadjene (Lk 50 Km. dari Ma 
sar) dan disini Presiden djuza £ - 
lah beri wedjangannja seperti di 
Maros. Sebelum tinggalkan t 
tersebut Presiden diberi hadi 
ekor. kuda komplit dengan 
pemburu dan sedjumlah pir: 

Ss 

alat? 

ira 

Kuda tersebut lengkap hargania di 
taksir Rp. 10.000—. Presiden ber- 
djandji akan gantung pigura? itu 
Giistana dan pelihara kuda di Bo- 
gor. Amanat tertulis jang ditinggal 
kan Bung Karno untuk penduduk 
Pangkadjene berbunji a.l. sbb: ra 
jat Pangkadjene, kemerdekaan In- 
donesia adalah hasil perdjuanssi 
kita bersama. Marilah kita dijaga 
djangan sampai ia ternoda oleh psr 

buatan kita sendiri. Djam 113) Pre 
siden tiba di Sigeri jg letaknja ki- 
ra2.70 Km. dari Makassar. Rom- 

bongan bersantap siang ditempat 
itu. Sebenarnja tidak termasuk ren 
tjana Presiden berpidato .ditempat 
itu, tapi karena lihat sebuah: sio- 

gan jang berbunji ,.wadjah ba 
Presiden ber-seri2 telah nam: 
Wedjangan jang sakti hendak 

agar rakjat Sigeri”, Presiden lantas 

beri wedjangan pendek seperti di- 
lain tempat. 

Djam 11.50 Presiden tiba didae- 

rah Baru 55 Km. sebelum Pare-pa 

re disambut oleh barisan wanita 
berpakaian daerah, “barisan kuda 
GH. Presiden naik'atas kap oto un 
tuk membalas salam merdeka rak 
jat Seterusnja di-tiap2 desa jang 

dilalui hingga Pare-pare sambutan 
rakjat terus meriah. 

Tentang suasana umum di Pare- 
pare jang tadinja diliputi kegelisa 
han karena timbulnja berbagai per 
istiwa, terasa berobah berhubung 
dengan kedatangan Presiden jang 
dianggap membawa penuh harapan. 

Presiden selaku lambang persatuan 
dan mempunjai pengaruh, diharap 

kan rakjat dapat gunakan penga- 
ruhnja itu guna penjelesaian dila 
pangan keamanan terutama. Lima 
Prebuari sekembalinja di Makassar 
Presiden akan adakan pertemuan 
chusus dengan perwira? garnizun 
Makassar. Seperti diketahui baru? 
ini Komandan KMK/G Makassar 
telah tewas ditembak orang. (Anta 
ra). 

  

EISENYOWER . UNDANG 
MAYER DAN BIDAULI. 

Perdana merteri Perantjis, Rene 
Mayer, hari Selasa telah menjerah- 

kan surat kepada John Foster Dul- 
les. Surat ini adalah untuk presiden 

Eisenhower, dalam mana dinjatakan 
terima kasih bagi undangan Eisenho 
wer supaja ia (Mayer) dan Bidault 
mengundjungi Amerika Serikat di- 
achir bulan depan. 

BAGIAN PENERBANGAN 
ANGK. LAUT INDIA 
Kesepuluh buah pesawat2 terbang 

jg pertama, jg'akan mendjadi inti 
eskader udara angkatan 'Iaut India 
pada hari Rebo telah mendarat di 
pangkalan angkatan laut jg letaknja 
dipulau Wellington. 

Pengusiran 

Go & Sunito 
Diperintahkan Tanggal 7 

Februari Besuk 

  

Setelah Mr. Sjoerd Gerbrandy ti: 
dak mendapat djawaban dari Mente 
ri Djustisi Belanda atas permintaan- 
nja ig keras supaja Go Gien Tjwan 
dan Sunito dibebaskan, maka pem- 
bela Go-dan  Sunito itu memadiu- 
kan permintaan serupa itu kepada 
Pengadilan Amsterdam, dan menda 
sarkan pembebasan Go dan  Sunite 
atas alasan-alasan juridis. Sementu- 
ra itu Go Gien Tiwan dan Sunite 
serta keluarganja diperintahkan he- 
rangkat' ke Indonesia dengan me- 
numpang pesawat terbang tg, 7 Pe- 
bruari jg akan datang. Permintaan 
Go dan Sunito supaja mereka dibo- 
lehkatn membereskan urusannja du 
lu sebelum berangkat, oleh. ig “ber- 
wadjib dinegeri Belanda tidak dika- 
bulkan. Demikian dikawatkan “oleh     (NCNA). ,Antara” dari Amsterdam. 

Chawatirkan Akibat? Denetralisasi Taiwan 
bui, di New Delhi pada hari Rabu. 
Diterangkan seterusnja, bahwa Neh 
rn menamakan keadaan ' sekarang ini 
tidak tetap dan mudah sekali bero- 
bah. Ini adalah reaksi resmi jang 
pertama dari pemerintah India terha 
dap 2 Presiden Amerika Se 

politik India 

  

    

Sangat gelisah terhadap putusan ta- 

di. Nehru mengutjapkan pernjataan 
tadi waktu ia berbitiara dimuka ps 

ra gubernur dan kepala? negara ba 
pian tingkat lain di New Delhi, 

Menurut pendapat kalangan? 
litik India, keputusan untuk mend: 
netralisasi Taiwan ini sangat mem- 

po 

persulit usaha? Indid untuk menta. 

maikan kedua pihak dalam peruns 
(lingin. Kalangan? jang memperh t' 
kannja' di. New Delhi berpendapat, 
bahwa dalam politik Inae negeri ls 
dia tidak akan terdiadi sesuatu pera? 

bahan penting dan masih akan tetap 
ditudjukan “udtuk mendjaga, supaja 

Inelia 
hosar 

tetap behas dari 

didunia, Ditusa 
Tata tang resmi terhadep keputusaa 
Fisenhower ini akan: dinfatakan da 
ngan “diclas dan Jenekap oleh. Pre 
den India Rajendra Prasad, 
ia mengutiapkan 
parlemen. (AFP). 

kessra 
behwa 

hak 
sikap 

diabBa 
ananatnia dimuka 

  

   

    

    

 



  

      
  

  

      

   

  

   

   

  

— Cik Olah- 

jang kema- 
jong dan 

adliri oleh 

. Dalam peman. 

Kota buat langganan se- 
bulannja mengalami : 

 Duntuk langganan pendapatannja te- 

  

an. ! 2 

sb itu didalam rapat 

    
    
     

     

     

    
     
       

        

      
    

    

     
   

     
   
    

     
    

     
    

      

     
      
    

     

   

  

   
   
   

     
   
      

    
    

    
    
   
     

    

  

   

     
     

  

   
      
      

        

   

tsb. 

   residenan Semarang | 
towo wakil ketua p benda- 
hara, Kepala bag. Sosial, Anna 
Daerah Kota Besar Semarang 
josoewarno penulis, dan pembantu2- 
nja wakil dari Djwt. Kepolisian Ka- 

   res. Sem “ An Acting Kepala 
Djwt. ian Tenagaf Daerah | 
nj. sana meki Penjuluh Per- 
'buruhan bag. djaminan sosial -R. Gi- 

Kota Besar Semarang S.. Kahodo. 
Selandjutnja — Panitia menugaskan 
kepada Kepala bag. Sosial Kota Be- 
sar Semarang untuk merentjanakan 
sesuatu hal jang bersifat pemberian 
tau kepada fihak jang /berwadjib" di 
'Djawa Tengah. Kapan tindakan je. 
dimaksudkan ini “akan didjalankan 
“belum didapat kabar. ! 

  

Dan PENGELUARAN ISTI- 
MEWA BAGI BARANG2 KE- 
PERLUAN 'DIEMAAH: HADI. 

Kantor urusan “ekspor” dari djawa | 
tan perdagangan ' kementeria 

Peak ke 

  

   

  

     
   

      

  

   

        

   

    

  

— ekonomian. telah memberi 
pada kementerian agama untuk mem: 

| perkenankan kepada 'kapal2 “jang 
2 mengangkut para djemaah- hadji ta 
hun 1953 dengan - tidak mengguna-/: 
kan surat idzin pengeluaran tersen 
diri2 untuk membawa “barang? ke 
perluan bagi tiap djemaah Pa 2 
pergi ke Djeddah Ba n 5 YR 
|. Beras 30 kg: Katjang 
Gala Para ke Ta Ba Mena ba: 

(kau 2 kg: Kopi-2 kgr- Obat-obatan 
OA kg: Sabun tjutji 214: "kes Lada 15 

' kg: Bawang merah! ker Tjabe- 

| Ketjap 1 kg: Minjak kelapa 2- 
Dendeng kering 2 kg: Ikan 1 kg: - 

. ping 1 kg: Kerupuk: -udang 1 kg: 
kanan kering 5 kg: Alat2 dapur 5 
. ru tidur 10 .ke: Pakaian 

Djartah berat” selurutinja 103 ki- 
logram. 

PASAR HASIL gp hag nan 
Menurut tjatetan lari 

& Kolff pada tg. 5 Pebr 

aa aa bapa” pe jua 5: Bi pok. pen- 
djual 67, 50 Op zk Toni ob. 

Lampon pendjual 820: Ta 
ond. ab 2 Tato. Re a 
GB pendjual 830: 
bang 1 
pmi Diember pendjual 
gendjah pendjual 157,5 
pendjual 130: . Gaplek endjue 
60: Katjang slondong ter ilih ke- 
djadian 235 dng. zk. 
tjang merah pendjuat 

| pendjual 170: Be 

  

  

     

   
    

    
   

pembeli 147 50. aa 

tosajono, wakil bag. Pradja/ Agraria | 

f sebelasan. 

m 12996. | 
"Idinga, bahwa “sport tidak ditudjukan 
"untuk memburu keuntungan belaka 

“A Idan “harus 
UU sport jang “kini' timbul: diantara ka- 

- Hangan kanak2: 

| | 

Itap naik. Dalam bulan Desember jl. 
pendapatan Bis Kota tiap 
ampai Rp. 80.000,—, 

telah naik pula didalam bulan Dja: 
nuari 1953. 

mukakan pendapatrja jang 

naiknja tarip Bis "untuk anak Jatim: 
kemudian perobahan tsb. telah di- 

Kenaikan 

pula atas rentjana begrooting 
'Imerintah jang dikurangi dengan 

tidak 
“Idari Rp. 15,—, penetapan 

ngan aklamasi. 
wai/pekerdja pun dinaikkan 

pun diputuskan Sa pengurus jg djadi Rp. 20,—. Semua' perobahan 
terdiri dari Wali a Semarang ke-lini "telah disetudjui oleh sidang se- 
tua, Kepala Kantor I Sosial Ka- (sudah: diadakan pemungutan suara. 

Jang setudju dari: 18 angauta 
16 anggauta. 

ini akan berlaku pada 'nanti- tg. 1 
Djo-| Maret 1953, 

Mengenai usul mengubah peratur- 
sidang 

sepeda2. 
untuk -dinas “tentara dan Polisi di 

an padjak 
djuga setudju, 

sepeda/betjak, 
terketjuali 

bebaskan. 

Padjak tontonan bioskoop 
naik. 

Tentang” padiak 
koop, sidang telah menjetudjui 
naikkannja dari 3090 mendjadi 4096. 

Sebelum: ini disetudjui, 
hulu oleh ketua DPD dibentangkan 
apa jang meliputi 

titik beratkan, bahwa  padjak «ton- 
tonan bioskoop hanja mengenai pa- 
da. mereka jang gemar nonton bios- 
koop. Kenaikkan 'ini tidak! ditudju- 

intellek. 
dalam 2 bagian, jaitu padjak untuk 
umum “dan para penggemar bios- 
koop. Kesenangan melihat bioskoop 

#hanja terbatas pada mereka “jang 
ingin  melihatnja, tetapi kalau suatu 

'tingan rakjat pada -umumnja, 6 Ini 
perlu dipikirkan “setjara  hati2 
para anggauta. Selandjutnja is 

ringatkan tentang para 

kongsi2. pilem 

sidangkan keuntungan pengusaha 
bioskoop hhanja 409o jang - dibagi 
"pula. antara kalangan pegawai. Ka- 
tanja, demikian ketua DPD, katan 

pilem tidak dimasukkan di Indene- 
sia, Pemerintah tidak mendapat 

uang. 
Ketua sidang setudju kalau ke- 

haikan ini tidak sampai membawa 
naiknja keuntungan pengusaha 'bios- 
'koop dan “boleh umpamanja “diam- 
bilkannja dari keuntungan kongsi pi- 
lem Amerika. Achirnja dengan sua- 
Ira bulat sidang Ta dinaikannja 

iIpadjak tsb. 

. Padjak Olahraga turun. 
Mengenai soal padjak sport oleh 

ketua dituturkan ' tentang heratnja 
tanggung djawabnja sesuatu per: 

kumpulan jang mendatangkan ke- 
Malah seringkati penda- 

'patan uang dari sesuatu pertanding- 
ja an tidak dapat menutup ongkos iang 
“telah dikeluarkannja. Ia setudju pa- 

djak Olahraga diturunkan mendjadi 
Sementara ini dikemukakan 

di-ingat perkembangan 

Perobahah . padjak 
jini pun disetudjui. 

Ibrrurup UNTUK SEMENTA- 
IRA WAKTU. - 

Untuk mendjaga kesehatan, ma 

ka pemandian didjalan Stadion 
LA | akan dibersihkan seluruhnja. Gu 

  

   
           

     

”300 buah, s 
datang pada | 
tuk meringankan 
wai Na 'harga 
   

              

          

   
   

   

      
    
     
    

Ina melaksanakan maksud 

dil ma selimut2 
ie ji para pandu? “di Semarang: Se. 

maka pemandian akan ditutup un 
tuk sementara waktu mulai tg. 13 

ah ni 27 Pebruari. 

"PENGUMPULAN DERMA 
— Dari fihak kepanduan - di Sema- 

yang didapat kabar, bahwa besuk 

sore dalam kota Semarang akan di- 

adakan gerakan pengumpulan der- 
dari penduduk kota 

limut-selimut ini nanti akan dikirim 

Pasokan pesawat GIA ke Djakarta      
    

  

     

|dan seterusnja dengan pesawat KLM 

dibawa ke Nederland “untuk meri- 

ena pe korban: Tn 

  

  

   
     

    

  

   

  

   

  

    

  

    

     

        

oo 

  
Toko Buku «| LIONG” 

      

      

   

    

    

Buka .GLORI DUS 

  
  

  

     

Tontonan 

Ha Na Ba 
t San dar 

12,50: dar 
Rp315 

um telah dikemukakan. 

kerugian 
8.953,50. Bis Kota jang bukan 

bulan 
angka -mana 

Sesudah beberapa anggautta menge 
mana 

'Isebagian besar tidak setudju dikasih 

setudjui oleh sidang, terketjuali bagi 
: anak-anak Jatim jang masih tetap 

ini didasarkan 

Pe- 

ne djuta rupiah. Untuk anak? “dari pe- 
#1 gawai negeri dipungut lebih 

mana 
“Itelah diterima baik 'oleh sidang de- 

Buat tarip Bis pega- 
men- 

ada 
Perobahan.: tarip baru 

tontonan bios: 
di 

terlebih. da: 

soal ini dan di- 

kan: kepada kaum. Kromo maupun 
Soal padjak harus -dibagi 

padjak dipungutnja mengenai kepen-| 

#hubungan djawatanmnja 
“oleh: 
P2 

pengusaha! 

bioskoop. ig: kena diperalarkan oleh! 
Amerika jang maka 

memungutnja keuntungan 609o, ses 

itu, | 

Isalah satu langkah semenfara untuk 

ras, lauk pauk dsb.-nja pula. 

Iseolah-olah orang 

INjonj ja E. pada 1 
lahu telah peri Ka 
gedoran, 
oleh ajahnja sendiri den 
tuan pelajannja bernama 

    

“aah 

wadjib, sedang Dean at 
sudah ditahan 27 : 
dilepaskan kembali. 
kembali bekerdja Pada 

han itu, jalah Selasa pagi, Nj. E. 
menurut keterangan telah meng 
luarkan perkataan2 : jang men 
'kitkan hati terhadap dirinja pela- 
jan B., hingga B. naik darah. Ka-| 

  

dikepalanja hingga 
san. Setelah djatuh, Dua seka- 
li lagi pada, dahinja. Nj. E. jang 

diseret kekamar tidur, dan 
dian disembelih dengan sebuat 
sau. 

nja itu, B. terus melaporkan diri- 
nja pada Pos Polisi di Gading. 

rah2 itu hingga mengeluarkan per 
kataan2 jang menjakitkan hati itu 
belum didapat keterangan. Menu- 
rut keterangan para tetangganja, 

sebelum peristiwa itu terdjadi per- 
hubungan antara Nj. FE. dengan 
pelajannja B. itu baik, dan tidak 

kedua orang itu. 

kan kepada para keluarganja un- 
tuk dirawat Semesta 

Kesebelasan 
Yugoslavia 

Akan Datang Bulan Ok- 
tober Di Indon. 

KETUA PSSI Maladi menerang- 
kan kepada ”Antara” bahwa bu 
lan Oktober jad. — ditunggu keda- 
tangan kesebelasan Yugoslavia di 
Indonesia. Kesebelasan tsb. akan 
tinggal disini selama sebulan. 
Oleh PSSI dimaksudkan, agar ke 
sebelasan sepakbola dari "negara 

dingan2 ditiap propinsi. Menurut 
Maladi, inilah salah satu djalan 
untuk mempertinggi  djendjang 
mutu sepakbola di Indonesia. Ke 
sebelasan Yugoslavia ini adalah 
runner-up dari kedjuaraan Olym 
piade Helsinki 1952. 
Selain itu Maladi katakan, tg. 25 

April jad. kesebelasan — Indonesia 
akan bertolak ke Hongkong. Dari 
sini mungkin akan dikundjunginja 
pula Bangkok dan Rangoon, sebe- 
lum kembali ke. Indonesia pada 
tanggal 8 Mei jad. Guna menjusun 
team Indonesia jang rapi selekas 
mungkin akan dimasukkan kedalam 
trainingcentre 30 pemain2 dari In: 
donesia. Delapan belas orang dian- 
taranja jang terbaik akan dibawa 
melawat ke Hongkong itu. 

Maladi datang di Medan dalam 
sebagai ke- 

pala Djawatan R.R.I. Hari ini ia 
ke Kotaradja dan kembali ke Me- 
dan hari Sabtu jad. Sebelum kem- 
bali ke Djakarta ia singgah dulu di 
Padang. 

Chou Serukan 
. . . £ 

Mobilisasi : Umum 
SERUAN perdana menteri Repu- 

blik Rakjat Tiongkok Chou En Lat 
untuk mengadakan mobilisasi "umum 
oleh kalangan2 Perserikatan Bangsa? 
di Tokio hari Kemis diartikan se- 
bagai djawaban Peking atas dene- 
tralisasi “atas Taiwan. Namun - kala- 
ngan2 ini berpendapat, bahwa seru- 
an sedemikian tidak akan “keluar 
dari batas peperangan urat sjaraf, 
pun tidak akan merupakan pendahu- 
luan bagi kemungkinan operasi2 le- 
bih luas dimedan perang Korea. Me- 
reka berpendirian bahwa sekalipun 
keadaan di Korea nampaknja statis, 
akan tetapi denetralisasi Taiwan ser- 
ta mobilisasi umum di RRT: itu 
mungkin sekali akan  menjebabkan 
bertambahnja — perang dingin dan 
bertambahnja insiden2 jang mempi- 
njai: S5 penting. (AFP). 

PENJAKIT KUSTA 
DJAWA TENGAH. 

Dalam keterangannja dokter Ami- 
nuddin, kepala - Kantor Penjakit 
Kusta Djawa Tegmnah menjatakan, 
'bahwa pemberantasan penjakit kus- 
:ta sementara ini dikerdjakan dengan 
tenaga2 jang ada dan usahanja be- 
lum lagi dapat dikatakan sebagai- 
.mana diharapkan. Dari  djumlah 
penduduk Djawa Tengah - sebanjak 
"15.000.000 djiwa lebih, hanja ada 
1 promile sadja jang menderita pe- 
'Injakit kusta. 

Diterangkan selandjutnja, . baba 
Kantor Penjakit Kusta Djawa Te- 
'ngah sedang merentjanakan pembe- 
irantasan penjakit  kusia dengan 
| mengadakan  penerangan2 sebagai 

  

Di 

M
a
e
 

mengatasi ini, ialah agar masiara- 
kat memperbesar usaha- sosialnja. 
Pada waktu 'ini para penderita pe- 

Injakit kusta itu diberi suntikan deng- 
jan obat jang didatangkan dari. luar 
negeri. Untuk memudahkan pembe- 
rantasan pejnakit kusta ini, makal 
dibeberapa daerah telah ' didirikan 
Balai Pengobatan, jaitu 3 di Pati, 4 
di Blora. I di Surakarta dan 1 di: 
Semarang sedangkan rumah sakit 
tetap: didirikan di tempat2 seperti 
Semarang 2 buah, 1 di Plantungan 
dan:1 di Kelet (Pati. Djuga- terdapat 
sebuah lagi di Nusakamba: aa 
liknja Rumah Pendjara sendiri. 

" PEMBANTU D. JI. 
TERTANGKAP 

|. Dari kalangan jang lajak dipertja- 
ja didapat kabar, bahwa baru2 ini 
seorang hama S. telah ditangkap 
oleh Polisi di Gubug, karena ditu- 
duh telah membantu usaha D.I. di 
daerah tersebut. Menurut keterang- 
-annja Orang ini telah disuruh meng- 
angkut bahan2 makanan seperti be- 

Pada 
tampak tanda2 penjakit, 

tsb. kesehatan 
badannja tidak diperhatikan. S. ka- 

  

badannja   

Ng peng . 
jang ternjata Sat ag 

elaj na et nja kini telah ditangan jang La | : 
   
   

   

  

' Sebelum terdjadinja pembi “aj 

   

  

   

       

        

   
   

  

   

   
    
     
   

   
   
   

   

  

   
   

  

   

  

   
   

  

    
    

      

   

    

   

   

  

   
   

  

      

rena marahnja ia mengambil se- (resia 
buah linggis dan dipukulnja Nj. E. 

djatuh ping- 

sudah tidak berdaja itu Si kamu. Hongkong 
   

Sesudah melakukan Na 

Apa jang menjebabkan Nj. E. ma | 

tampak adanja soal2 tjinta 'antara | 

Djenazah Nj. E. telah diserah-. 

Tito” itu dapat melakukan pertan | 

masih terus menda- 
Ne N 

  

    
   
   

         

  

   

  

.da: J terus-menerus me- 

ngeluh (karena kurang laris 
rang dag: ja, dan jang disa 
lahkannja ialah keadaan di Indo- 

i tektil, terutama: 

      

  

bagian pertenunan, banjak menda 
pat kesusahan “antena ini 
banjak pesanan onesia jg 

1 diabtalkan, demikian B.C.K. Kaw- 
kins, komisaris perburuhan di 

dalani satu pertanjaan 
ang dikeluarkannja malam tadi. 
eerantampnga ini adalah sebagian 

ken Perbu- 
ruhan untuk kwartal ke-empat da 
ri tahun 1952. 1 

Angka2 bulan November dan 
| Desember menjatakan, bahwa ex 
port ke Indonesia selama dua bu 
lan itu, jang seb 
tekstil dan ng2 
dari 5075 kurang ja dari Sa 
lah dipukul .rata 
tahun Hasi. 

Dalam satu pernjataan lagi, 
C.L. Hsu, Keua Perhimpunan Pe- 

milik Paberik Email di 'Hong- 

    

  

  

   

satu pertemuan, jang djuga diha- 
diri oleh Tarbidin  Suriawinata, 

| Konsol-djenderal Indonesia jang 
|baru diangkat untuk Hongkong, 
mengatakan, bahwa paberik2 ba- 
rang email kini menghadapi kesu- 

Ikaran jang memuntjak, karena 
baru2 ini Pemerintah Indonesia 
menaikkan tjukai import. Pasar 
fndonesia jang ditahun 1952 me- 
ageluarkan kita dari kesukaran, 
kini dengan tjukai importnja jang 
ditarik dari 3096 sampai 10076 
dari pelbagai matjam barang, me 
nambah kesukaran bagi perusaha 
an kita untuk madju. Demikian 
U.P. dari Hongkong. 

me 

Djepang Tolak 
Usul Indon? 

Utk Berdagang Dgn Sterling 

MENTERI LUAR NEGERI 
Djepang, Okazaki, menerangkan 
kemarin dulu, bahwa Indonesia 
dengan resmi telah meminta kepa' 
da Djepang supaja ditindjau kem | 
bali perdjandjian dagang Indone- 
sia—Djepang, supaja .dap 
kukan- pembajaran denga 
ling dan tidak lagi dengan dollar. 
Demikian U.P. dari Tokio. 1 
zaki memberikan keterangan 

Nego 
kepada Panitia Luar 
Parlemen Djepang, 
kannja, bahwa Pemerintah Dje- 
pang sedang mempeladjari usu!2 
Indonesia. Tetapi setengah pembe 
sar Kementerian Luar Negeri Dje 
pang sangat menentang perputar- 

ini, dan meramalkan, bahwa 
Tnuaag mungkin akan menolak. 
usul Indonesia itu. 
Mereka lalu menjebutkan alasan2 

mengapa Djepang tidak dapat me- 
njetudjuinja: pertama negeii2 lain 
jang mempunjai “rekening terbuka 
dengan dollar, akan menuduh Dje- 
pang berlaku tidak adil dan mem- 
per-beda2kan, dan .negeri2 iing ne- 
ratja perdagangannja pintjanz Ieng- 
an Djepang, djuga akan meminta 
ditindjau pula persetudjuannja.  Te- 
tapi negeri2 jang perdagangannja de- 
ngan Djepang menguntungkan ten- 
tulah akan mendesak “supaja pem- 
bajaran dilakukan dengan “dollar. 
Sebagai | akibatnja Djepang harus 
imempunjai simpanan sterling - jang 
tidak dikehendakinja. - dan menge- 
ringkan , persediaan dollarnja.: 5 
Kedua, bila Djepang membentuk 

'neratja sterlingnja, Inggris akan 
mendapat alasan untuk memperta- 
hankan pembatasan importnja jang 
sekarang ini, jang telah' diprotes 
oleh Djepang dalam perundingannja 
.dengan pembesar2 perdagangan ai 
daerah sterling. 

Seterusnja Katsuo “Okazaki, Men- 
teri Luar Negeri Djepang, kemarin 
dulu menerangkan, bahwa Djepang 
telah meninggalkan pendirian semu- 
la, bahwa semua pembajaran ganti 

kerugian perang akan dilakukan se- 
sudah Djepang mengadakan perse- 

  

    

  

tut pembajaran ganti kerugian pe- 
rang, “termasuk Indonesia, Birma 
dan negara2 Indo-Tjina. 

Selandjutnja Okazaki  menjatakan. 
didepan Panitia Luar Negeri . dari 
Parlemen Djepang, bahwa Filipina 
ingin Djepang ' mulai mengangkat 
kapal-kapalnja jang karam sebelum 
musim topan datang, jaitu dibulan 
Mei jang akan datang, dan Diepang 
setudiu, djika telah tertjapai sebe- 
lumnja  persetudjuan - “tentang  pe- 
ngangkatan kapal2 karam itu. 

Pemerintah Djepang, katanja, Nut 
pendirian bahwa: pengangkatan ka- 
pal-kapal karam itu harus “sesudah 
Perdjandjian San Francisco diratifi- 

isir, tetapi kata Okazaki lagi, Dje- 
pang tidak akan berkeras pada pen- 
dirian ini, djika “Filipina setudju, 
ongkos. pengangkatan: 'kapal2 itu 
mendjadi sebagian dari pembajaran | d 
ganti kerugian perang “ke Filipina. 
Tetapi ia menegaskan agi, bahwa 
persetudjuan tentang pengangkatan 
ini harus disetudjui: 6 oleh Parlemen 

| Djepang. 
Kita telah Did ita an” kata Oka- 

zaki, bahwa kita mau mengadakan 
persetudjuan dengan satu negeri, 
misalnja Filipina, | walaupun belum 
“didapat kesepakatan dengan negeri 
lain. Perundingan kita dengan Fili- 
|pina adalah lantjar, dan dengan ne- 
geri2 lain belum diperoleh hasil2 ig. 
konkrit. 

Okazaki katanja pertjaja, bahwa 
perundingan bulan ini dengan Fili- 
Ipina tentang ganti kerugian perang 
akan mempertjepat projek pengany- 
katan kapal2 karam. Demikian U.P,   barnja berasal dari daerah Brebes, adri Tokio. 

Kla 
ng berdagang | 

   
     

   
         

  

   
   

  

     

  

   
bas 

bulan di' 

'kong, jang diutjapkannja dalam f 

Ta 

at dilai| 

tudjuan dengan negeri? jang menun- | $ 

  

  

    

    Baru? ini di pelabuhan Sotuharaidoin" (Ing ris) telah terdjadi" Re. 
tjelakaan pesawat terbang jang membawa korban ,35 “orang mati 
tenggelam. Pesawat terbang air ,,Aguila Airways” 
numpang telah djatuh kelaut dan tenggelam seketika itu djuga, 
waktu: baru sadja hendak ' "meninggalkan bandar tadi. 

rangka RN, ara. air jang' SAN ini diserer ketepi. 

dengan 35 'pex 

Tampak   
  

   
' DALAM s 

, 3 Ir. M. Th. 

Peristiwa ini. diangap abg 
berbahaja, sehingga penduduk selu- 
ruh kampung itu disingkirkan ke- 
empat jang lebih aman. Belum Ia- 
ma berselang dari Djepang diterima 
kabar, bahwa sebuah kapal jang 
mengangkut ahli2 gunung api "jang 

laut, telah tenggelam. Selandjutnja | 
ia mengemukakan tentang terdjadi- 
nja sebuah gunung api dilautan se- 
belah utara Luzon di  Pilipina. Ke- 
banjakan orang di Surabaja masih 
ingat akan gempa bumi jang terdja- 
di dalam tahun 1950 jang telah me- 
nimbulkan korban dan bentjana di 
Gresik dan Surabaja. Djuga: gunung 

#Kelut pada achir bulan Agustus te- 
-#lah mengalami letusan, jang akibat2- 

dalam bentuk lahar dingin ma- 
senantiasa terasa. Dalam perio- 

de jang sama gunung Welirang te- 
:Hah mendapat sebuah anak kawah 

sedang gunung Semeru dan bebera- 
pa gunung api lainnja menundjuk- 

ta Bejat jang lebih besar. 
   

- Orang dapat Kertaaan F bakah ke- 
Idjadian2 ini mengandung sesuatu jg. 
'membahajakan dan. apakah peristi- 
wa-peristiwa ini terdjadi pada wak- 
tu-waktu j tertentu. 'Tempat2 di- 
mana terdjadi peristiwa2 ini, ialah| 
tempat2 dimana kedjadian? itu se-| 
nantiasa dapat dharapkan, jang di- 
sebut geosynclinal. Sebab daripada 
kedjadian2 ini dapat ditjari dalam 
proses pendinginan bumi. 

Ambillah sebagai misal gunung: 
Kelut, jang telah meletus pada ta- 
hun 1811, 1826, 1835, 1848,-1901. 
1919 dan 1951. Terlihat, bahwa 
peristiwa2 ini terdjadi dengan anta- 
ra-antara jang tidak tertentu, ja'ni 
1559, 48/46, 3/1018 dlam 32 tahun. 
Selandjutnja Ir. Wiessner mengata- 
kan, bahwa dalam buku ,,Algemene. 
geologie” dari. Escher dapat dibatja,| 
bahwa letusan? jang membahajakan 
dari gunung Krakatau dalam tahun 
1883 jang minta korban 36.000 itu 
berdiri sendiri. Dalam tahun? per- 
tama dari abad ini menjusullah Ie- 
tusan-letusan Montagne Pelee -di 
Martinigue dalam tahun 1902, de- 
ngan korban 30.000. orang dan 

tusan gunung Sonfriere di St. Vin-| 
cent. Setelah itu dalam tahun 1906 
timbul danau kawah di Mataranu, 
letusan gunung Vesuvius dan gem- 
pa bumi di San Francisco. Dalam 
periode 1918 sampai 1927 di Indo: 
nesia terdjadi letusan gunung Ga- 
lunggung, Kelut, “Merapi, .Papanda- 
jan dan atau, sedang dalam ta- 
hun 1931 terdjadi gempa bumi dil 
New Zealand dan dalam tahun 1932 
di Tokio. Dari bahari? ini tidak da- 
pat ditarik  kesir pulan . mengenai| 
waktu2 terdjadinja letusan. Pun ti-|' 
dak ada tanda2 jang menundjukkan 
waktu maksimal: dan minimal dari- 
pada kegiatan gunung2 api itu. Pro- 
ses pendinginan bumi berlangsung 
terus, dan selama proses itu, seba: 
gaimana dalam tahun2 jang terachir 
ini, tidak menimbulkan bentjana, 
tetapi mempunjai sifat spektakuler | 
biasa, kita tidak perlu merasa cha-f 
watir, demikian Ir. Wiessner. (Pia). 

Perhatian 
Luar Negeri 
Pada Pondok napa 

Genter'. 

Dengan. diantar oleh residen. 
Madiun, maka pada. tg. 3 Pebr. 
jl. di Bilai Pendidikan ,,Pondok 
Modern” Gontor di Ponorogo 
datanglah Donald R. Fagg M.A. | 
dari Harvard University dan para 

jodigoeno, 
mo, Prof. Iso Reksohadiprodjo jg 
diikuti oleh beberapa mahasiswa, 

Maksud kundjungan itu ialah 
mempeladjari tjara serta dasar 
pendidikan. Pun jang menge 
organisasi (Peladjar Islam dengan ! 
Pandu Islam Indonesia) serta ge- 
rakan para siswa dan penghidup- 
an jang sederhana mendapat ang 
hatan, Dijuga program mer 

dengan seksma. Setelah puas de- 
ngaa keterangan jang diberikan, 
maka tamu kembali Ke Jogjakar- 
ta. 1   8 

hendak menudju kepada sebuah gu-| 
nung api jang baru terdjadi didalam'| 

hampir pada waktu jang bersamaan | 
dengan antara dua hari terdjadi tel 

|tiap2: hari hanja " 

mahaguru dari U. N. Gadjah Mal 
da jang terdiri dari Prof. Mr. Djo'| " 

Prof. Dr. Prijohoeto aj 

telekkan santri dil-nja diperhati i Pp 

Bahaja Gunung Api 
Krakatau Minta 36.000 Djiwa—Di gen 

TE Muntjul Gunung Dengan Mendadak 
ATU pertjakap an dengan wajan ahli gunung 
iessner di Surabaja menerangkan satu dan lain 

hal tentang kegiatan gunung2 api di Djawa dalam waktu jang ter- 
achir ini. Teristimewa ia memperhatikan be 
njak diantara kita, demikian Wiessenr masih akan ingat akan suatu 
berita beberapa tahun jang lalu, bahwa diladangnja seorang petani 

. di Mexico telah timbul gunung api baru. £ 
keluarlah dari 'retak didalam tanah batu2 jang masih panas, ig 
selandjutnja: membentuk - gunung api itu. Pe 

letusan2. Ba- 

  

Dengan suara gemuruh, 

Gn Raung 
Murka” 

Keluarkan Asap: Pebal 
Dan Sinar Merah, 

SELASA MALAM diana 

gunung berapi. Idjes (Bondowoso) 
dengan tilpun memberi tahukan, 

bahwa pada djam 20.30 dari ka 
wah gunung Raung terdengar sua 

ra gemuruh beberapa kali, tapi 
bagaimana keadaan sebenarnja ti 
dak diketahuinja. Selandjutnja. di 

dapat keterangan lagi, hingga per 
la diperiksa terus. Pada tanggal 

|31-1 sekira djam 08.30 kawah 
gunung itu tampak mengeluarkan 
asap putih jang tebal, jg, diang- 
gap mendjadi bukti, bahwa ka- 
wah itu mulai bekerdja lagi. | 

Pada tel. 1/2 djam 23:30"dari ka- 

'wah itu kelihatan pula -sinar2 me- 
rah seperti sinar matahari. Diawa- 

an tilpun terus dengan pendjaga itu 
untuk : mendapat laporan selandjut- 
nja, dan hari ini diketok kawat pada 
Djawatan Gunung. iberapi “di Ban- 
dung, supaja kawah gunung Raung 
itu diperiksa. i 

Mimbar Djum' at: £ 

“kian, 

    
Djangan Berdjusta 

Ba » (Oleh: hh: Munawar Chalil) 

SESUNGGUHNYA DJUSTA ju 'menundjukkan kepa- 

    
   

da kedjahatan, dan kedjahatan itu menundjukkan ke neraka, dan 
seseorang djika berdjusta, ditulislah ia disisi ALLAH seorang 
pendjusta.” | H. R. Buchary dari Ibnu Mas'ud r.a.) 

  

TIAP-TIAP ORANG jang hidup dimuka bumi. ini, selagi ia 
masih berfikiran sehat, tentu men gerti apa jang dikatakan, »djusta” 
Djusta, “adalah salah satu kelakuan jang tjemar, kedji dan amat 
didjauhi oleh orang jang berbudi luhur, Seorang jang suka berlaku 
»Gjusta” itu tentu amat dibentji oleh orang , jang tidak suka 
berdjusta, sekalipun ja seorang muliwan atau bangsawan. 

Sepandjang jang pernah kami alami, tidak kura! 
berpangkat Hnggi atau jang mem punjai kedudukan 
sjarakat, jang djatuh-merosot namanja, dan dipandang « 

-orang jg. 
dalam. ma 

  

Menurut pimpinan agama, per- 
buatan djusta itu amat terlarang, 
karena perbuatan itu memang sa- 
ngat membahajakan, baik bagi orang 
jang melakukannja maupun | bagi 
orang lain, ' jang selandjutnja bagi 

pergaulan “hidup bersama! Dalam 
Al: Ouran terdapat beberapa ajat 
jang mengandung pimpinan dan me- 
nundjukkan larangan dan  antjam- 
an. atas orang jang berdjusta. ' Dan 
demikianpun dalam hadits2 Nabi 
Muhammad s-a.w., jang dari antara- 
nja jalah sebagai jang tertulis  di- 
kepala karangan itu. 
Nabi s.a.w, masih hidup, berulang 
kali mendjelaskan bahwa orang jang 
djusta (pendjusta) itu bukan mus- 
lim jang sedjati, walaupun ja telah 
mengerdjakan - sembahjang, puasa 
dan “sebagainj.a "3 

Djusta jang tersembunji. 

“Tetapi anehnja sebagian besar da- 
ri antara manusia, tidak kurang- 
kurang jang suka berdjusta. Jakni: 
Mereka terang tidak suka kepada 
orang jang berdjusta, dan tidak se- 
nang bila didjustais tetapi dengan 
tidak sedar mereka suka berkelaku- 
an jang seburuk itu dengan tjara 
jang tersembunji, djusta jang tidak 
kelihatan mata orang banjak, jalah 
berdjusta kepada jang Maha Ghaib. 

Pada hal kalau mereka insjaf, 
djusta kepada jang Maha Ghaib ini 
adalah jang amat berbahaja: karena 
orang jang telah berani berdjus- 
ta dengan tjara jang tersembunji. 
berdjusta kepada jang Maha Ghaib, 
dengan: sendirinja akan menganggap 
ketjil dan ringan berdjusta ke- 
pada Sesamanja.  Sebaliknja, kalau 
orang sudah djauh dan tidak mau 
berdjusta' kepada jang Maha Ghaib, 
maka 'dengan' sendirinja 'ia ' akan 
djauh dari berdjusta kepada sesama- 

nja! 

Dalam “kitab2 riwajat ada diriwa- 
jatkan, bahwa dikala Nab s.a.w. ma- 
sih hidup, pada suatu hari datang: 
lah seorang Arab jang biasa dan su: 
ka 'berbuat djahat: seperti mentjuri. 
berzina dan lain sebagainja. Ia da- 
tang dengan tudjuan akan mengikut 
agama Islam, sebab itu 'ia berkata 
Aku "sudah 'banjak benar berbuat 
kedjahatan, Ja Rasulallah, dan kin' 
aku hendak "mengikut agama eng 
kau”, Oleh Nabi s.a.w. tentu sadjz 
diterima, kemudian ia “disuruh ang 
kat saksi dengan mengatakan: ,,Aku 
menjaksikan bahwa tidak ada TU: 
HAN. jang wadjib ditha'ati melain- 
kan ALLAH: dan sesungguhnja Mu- 
ema itu- Pesuruh ALLAH"   “Setelah” dilakukannja jang sedemi- 

maka berkatalah orang tadi 
kepada Nabi saw.» ,Ja Rasulallah 
rasanja aku tidak sanggup mening- 
-galkan mp3 jang telah biasa aku ker- 

(tan pengairan mengadakan hubung: ' 

|sangkanja, 

djakan'”.. Djawab Nabi: ,,Maukah 
kamu berdjandji dengan aku, jalah: 
hendaklah kau djangan berdiusta?” 
Orang tadi mendjawab: ,.Djika itu 
jang engkau minta, baiklah”. Pada 

djika “hanja .,tidak ber- 
djusta” itu amat mudah dan ringan 
Gikerdjakan, maka ia menjanggupi 

  

DJOKJA. 

BANK WANITA? OLEH PER- 
SATUAN. ISTERI BURUH. 

ielaa sidangnja hari vla 
Pan lalu Pengurus Persatuan Istri 
uruh Indonesia Pusat telah memu 

    

  

'tuskan untuk mendirikan Bank Wa 
nita” dengan maksud mendjamin pa 
ra anggotanja dikelak kemudian: kiai 
Fi dan memberantas adanja woeker, 
Bank Wanita tsb. diurus oleh ' Nik 
nja Sudradjat. : 

RUMAH PENDIDIKAN NEGA 
RA DI KALIURANG - 
“Sari pemimpin Rumah pendidi. 

kan Negara didapat keterangan, ba- 

sekarang ada “di "Kaliurang adalah 
kelandjutan dari pada Rumah Pen- 
didikan” Negara jg sebelum ' clash 
berada di Blitar. Rumah Pendidikan 
Negara tsb. untuk seluruh: Indone- 

narnja tidak ',geschikt” untuk men- 
didik ahak2 nakal, karena suasana 

meliputi ' oring2 
berpiknik sadja, jg untuk pendidi- 

Anak? 'jg diasuh - didalam  R.P:N. 
Jitu adalah sebagian anak2 jg mela- 
kukan kedjahatan2 jg tidak bisa di 
hukum sebagaimana orang2 jg me- 

! lakukan ' kedjahatan, karena mereka 
|masih dibawah umur. Mereka itu 
|mendapat didikan sebagaimana 

2 biasa, jaitu “beladjar meniba- 
tja dan menulis, pekerdjaan tangan, 
|dan wsebagainja. " Sesudah “dewasa 
anak2, tsb. dapat. dikembalikan ke-| 

jatakat, sedang anak2 jg keliha- 
| SUC lah dapat" 

  

    

  

   

2“ asal. da pihak instansi jg 'men- 
| “Menurut rentjana ' Ke- 
"Kehakiman, Rumah Pen- 
egara ini akan  dipindah- 

kan 'kebs $ kota Jogjakarta dan ki 
ni sedang diadakan persiapan2 utk. 
membuat: gedungnja, 

POMPA AIR UNTUK DAE- 
RAH KURANG AIR. 

. Djawatan Pertanian Daerah Jogja 
arta telah menerima beberapa 

buah: pompa air dari“ Kementerian 
ertanian. Pompa Air itu dimaksud: 

kan untuk: keperluan — pengambilan 
air di bawah tanah bagi daerah2 jg 

   Maton   |sangat kekurangan air, jaitu “ didae- 
rah TN mi dan Kulonprogo. dengan beaja k:l. Rp 450.000. 

hwa Rumah Pendidikan Negara” jg! 

sia dan hingga sekarang 'ini ahak2 | 
jg dirawat (aitu anak2 nakal) 'ada' 
105: Orang. Menurut pemimpin tsb. 
tempat jg dipakai sekarang ini sebel 

Ikan anak2 Sangat mempengaruhinja. | 

ianggap baik budi | 
a “dapat dilepaskan se-wak-' 

! 

  Igal 17 Oktober 1725 Sp meninggal 

MNEKA DINUA TENGAH 
SOLO” 
KEDJUARAAN TJATUR 
SELURUH INDONESIA 

  

Mulai tg. 3 April sela- 
“ma sepekan di Solo. 

Selama sepekan dimulai “dari 
hari Djum'at tg. 3 April di Solo 
akan diadakan pertandingan? tja 
tut 'untuk merebut kedjuaraan In 
donesia tahun 1953, demikian 
antara lain putusan pertemuan an 
tara “pengurus Pertjasi (Perserika 
'tan Tjatur Seluruh Indonesia) de 
(hgan pengurus Pertjaso (Perserika 
:tan Tjatur Solo) jang - diadakan: 
baru2 ini di“Sriwedari,' Solo. 
(Dalam: pertemuan itu . diputus 
ikan pula bahwa penjelenggaraan 
kedjuaraan  tjatur itu diserahkan 
Ikepada Pertjaso jang untuk 'keper 
luan tsb. membentuk: panitia jg 
terdiri dari: Suwarto sebagai ke- 
tua, 

Tiong, Handiman dan Walujo. 
Panitia Tehnik Pertandingan ter 
diri dari Brataamidjaja sebagai ke 
tua dan The Hong Oe sebagai 
anggota. Pertandingan2 kedjuara 
an itu akan diadakan setjara ' per : 
seorangan. . 

Bertepatan dgn pertandingan? '. 
itu akan diadakan pula konperen 
si oleh Pertjasi jang antara lain 

Si. 1 
"Menurut keterawblk “diagaa tjas 

tur dari Djakarta, Surabaja, Mel 
dan, Bandjarmasin dll: akan turut 
“serta dalam er 
raan Pertjasi itu" 

  

    
MAKAM PUDIANGGA an 
si DIPURO DIPERBAIKL. 

ari “seorang anggota ngurus | 
»Panitya Josodipuro/ Open 
to” di Solo diperoleh kabar, bahwa 
panitya bermaksud untuk -memper- 
baiki makam pudjangga Josodipuro 
di Pengging dengan, beaja kl. Rp 
200.000. 
- Josodipuro ditabikar 

  

pada Hn   pada tgl. 23 Djuni & 
Ia terkenal antara Jain sebagai p 

njadur: tjeritera2 Menak jg ia Pai 
kan 26 djilid jg terdiri atas 48 bu: 
ku atau sama sekali k.1s 13500 hala-' 
mari. Saduran ini a sjair. $ 
“Seperti telah: dik barkan, panitya 

kini sedang. memperba “makam pu 
djangga” Ronggowarsito “di Tjeper 

   

   
   
   

Sekai 

njakit masjarakat, lantaran ia suka berdjusta. 

Dan dikala 

dibantu" oleh “Tan ' Khien j 

   

  

Serdjandjian itu. 
Kemudian setelah berdjalan kem- 

bali kedesanja dan setelah sampai di 
tumahnja, berselang beberapa 'hari 
'a teringat akan mentjuri sebagai- 
jnana biasanja, tetapi seketika itu 
ingatlah ia akan perdjandjiannja ke- 
'bada Nabi,  jalah tidak berdjusta. 
Kalau ia mentjuri, berarti ia telah 
berdjusta, karena perbuatan ita. di- 
larang oleh Islam, agama jang  di- 
ikutinja.  Achirnja 'ia tidak djadi 
mentjuti, 

Kemudian pada suatu hari, ingat- 
lah ia akan berbuat zina dengan se- 
orang perempuan jang biasa diper- 
lakukannja: “tetapi seketika itu pula 
teringatlah olehnja “ditengah djalan: 
kalau aku berzina, berarti aku telah 
berdjusta," karena “perbuatan itu di- 
larang oleh agama. Achirnja ia ti- 
dak djadi berzina, karena takut akan 
melangar djandji jang telah disang- 
Bupinja. 

Demikianlah seterusnja, setiap kali 
ia akan berbuat djahat, ia ingat 
akan perdjandjian jang telah disang- 
gupinja, jalah tidak berdjusta”. 

Achirnja ia tidak berani berbuat dja- 
hat jang telah biasa dilakukan oleh- 
nja. Dengan demikian, achirnja ia 
mendjadi seorang Islam jang hakiki, 
djauh dari segala matjam perbuatan 
jang djahat, kedji, tjemar jan dila- 
tang oleh agama' Islam. 

Harus diingat. 

Riwajat sebagai tersebut 'itu 
haruslah di-ingat benar2 oleh kita 
jang katanja beragama, terutama 

jang telah mengakui dirinja pengi 
kut Islam. Kalau hanja tidak suka 
berdjusta setjara lahir sadja, itu 
belum berarti ia tidak berdjusta. 
Karena dalam kenjataan, tidak 
sedikit orang2 jang katanja tidak 
suka berdjusta, bentji sifat kedjus- 
taan jang diperbuat oleh orang 
lain, tapi pada dirinja sendiri pe- 
nuh sifat kedjustaan, dan suka 
berdjusta dengan setjara sembunji 
sembunji, dengan tidak sedar, bah 
wa ia berdjusta jang lebih besar. 
Orang2 jang sedemikian itu, mes 
kipun mereka mengakui sebagai 
pemeluk agama, tapi pada haki- 
katnja. mereka masih menentang 
pimpinan agama. dan dapat dju- 

.ga dikatakan: mentjuri pimpinan 
agama! 

Para kawan kaum Muslimin 
dan sidang pembatia . jang budi- 
man! 

Dewasa ini, kalau kita masing2. 
Sungguh2 akan ikut serta memba- 
ngun Negara jang baru sadja 
MERDEKA dan mengadakan 
pembangunan dalam lingkungan 
keagamaan, hendaknja kita meng 
insafi benar akan kewadjiban kita 
selaku orang jang beragama, ialah 
djangan berdjusta! Kalau orang 
jang katanja pemeluk agama ma 
sih suka berdjusta, maka apa lagi 
bagi orang jang bukan/tidak me 
meluk agama. Kami penuh keja- 
kinan, bahwa pembangunan dila- 
pangan keagamaan, tidaklah akan 
tertjapai dengan arti kata jang 
sebenarnja, djika dari antara pa 
ra pemeluk agama sendiri, teruta- 
ma “para pemuka/pemimpinnja 
masih suka berdjusta. Sebab itu 
marilah kita masingg Yaa ber 
dusta!. 

  

SALATIGA 
  

| UNTUK PERTANIAN C.T.N, 

Untuk 45 anggauta C.T.N. dari 
PI. 14/S.T. IV di Salatiga jang 
belum lama berselang telah sele- 
sai mengikuti kursus pertanian jg. 
Mane nna di Tegalwaton, 
kini oleh jang  berwadjib diberi- 
kan tanah seluas kira2 10 H.A. di 
Karangduren jang sebelum petjah 
perang dipergunakan sebagai 
Schietterrein, ' untuk dikerdjakan 
oleh para peminat pertanian itu. 

Selandjutnja diterangkan, bah- 
wa dikelak kemudian hari orang2 
jang mengerdjakan tanah itu akan 
dapat berdiam ditempat | itu djuga. 

LAGI SEORANG PENGATSAU 
TERTEMBAK MA 

Ketika pada tg. 3 Naa ih oleh 
Mobrig diadakan gerakan pember- 
sihan di Pantjuran ketjamatan Banju 
biru (Ambarawa) jang “belakangan 

adi sarang - gerombolan 
i “telah tertembak mati 
“pengatjau bernama Minggu 
seputjuk karabijn dengan I.k. 

  
    

   
: 50. laru dapat M5 

akan merundingkan: soal organisa aa pat dibeslag oleh Mo, 
jutnja diwartakan, bah- 

wa seorang" nduduk perempuan 
djuga tewas: akibat peluru jg kesasar. 

PEKALONGAN 
PERHATIKAN PARA 
BEKAS PEDJOANG. 

Dengan bertempat dikantor kare- 
sidenan, maka pada tgl. 31 Desem- 
ber jl. Badan Penjelenggara Uru- 
san Rekonstruksi mengadakan rapat 
dibawah pimpinan ' residen Pekalo- 
ngan. Rapat tsb. mendapat: kundju- 
ngan dari semua instansi jg berke- 
pentingan. 

Kesimpulan daripada rapat itu ia- 
|lah memikirkan bagaimana tjaranja 

€ memberikan djaminan sokongan pa 
|da bekas pedjoang bersendjata kare- 
na mulai pada 'achir bulan - Djuni 
1953. pemerintah tidak sanggup lagi 
menjokong. 5 

Mengingat pentingnja atjara, ma- 
ka banjak sekali saran-saran diadju 
kan guna menolong para pedjoang 

“ bersendjata' tsb, 
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| # 

- petaka. Beberapa tan 

- koresponden United " 

  

   

      

Oran 

  

   

2 Di Neder- 

benti: maka djumlah kematian diduga 
ngk: ad. ar : 5 3 t 1 

, sementara air Sar adalah muara 
menembus tang,tempat mana menurut 
r, hampir 9.000 | Press, sri 00 nga aa 

        

   
     

    
   

    

      

     

      

    
   

“ben- menutup lobang sebesar hampi 
tjan orang | meter ditepi sungai sebelah Timur 
di Inggris, Belgia dan Nederland se|didekat kota Magnalon. Djalan jg 
pandjang malam menghadapi mela-| menghubung kota itu dengan  Lon- 

12 semen-|don dan djuga perhubungan kereta 
tara jg melindungi dusun? di te "sudah terputus. Oleh U.P, 
ra Nederland, dihantjurka PP 
kanan2 angin keras baru 

u ini puluhan ribu 

   
     
    n radio untuk 
   

    

     
kan bagaimana karun n — kabar ' bahaja. — Dikota 
ditempatkan oleh pasukan “ig letaknja dimuara su-   
long ditanggul2 disapu “bersih oleh jngair Ouse dengan mobil? jg diper- 
angin, ketika ia hari Rebo malam lengkapi dengan alat2 pengeras sua 
,menindjau daerah2 jg ditimpa oleh|ra polisi memberikan peringatan ke 

. kemalangan. : Maa .Jpada penduduk akan bahaja . baru 
s ig mengantjam. Sepuluh buah mobil 

ambulans disiapkan didepan kantor 

   

  

   
    

     

  

   
   

   

Di Gravendeel, D0 kdomoter di : Nedoelan polisi. Didaerah jg terantjam bagaja barat daja “Rotterdam. (Nederland) (RO aa is erant sasa fihak ig berwadjib. telah” memerin-|S Noroik Sudah ' disiapkan 1500 
tahkan ,supaja segera melepaski 
tembakan” terhadap perampok2 ig |: berada dilaut dengan tjepat men- mengganggu ketenteraman.. Sampai aa aa Na 2 Pa 

kini ada Sang ini ORANG Par MEN nan MEMpantaM pada hari Re 
Fa 1 Mean Pera a' dik 'Ibo malam. AFP mengabarkan, bhw edaerah2 jg “ditimpa ki la : : ha , eat 
untuk mendjaga ketenteraman “@ Jangka resmi tentang  orang2' jg te 
keamanan. Sementara “itu dari Tng- o.|Was di Inggris adalah 265 'orang, 
gris diterima” pula " berita tentang art Mung Press... megjebut 
usaha2 perampokan dipulau Canvey angka 2 8. ui 
dimuara sungai Thames CA 5 Operasi floodlight. "0 patum tertotone | Sementara itu pada hari Rebo pe 

er Belum tertolong. 2 |sawat2 pembom RAF dengar ter- 
Lebih dari tiga hari sudah bentia | ng rendah sepandjang hari meng 

na air bah ig paling besar jg pernahjadakan penerbangan? pengintaian 
dialami Nederland sedjak S5 abad inisetjara teratur diatas daerah2 jg ter 
mengamuk tetapi meskipun bantu-|genang air. Operasi jang dinamakan 
an2 mengalir dari pasukan2 Ameri| operasi floodlight” ini telah dila- 

     

    

        

   

24 Ren “dengan 350 buah pompa kapal? |: 

    an
is
 

  

Pemilihan, di Indo China. Dewasa ini, di Indo “China Tedong di 
adakan pemilihan umum. Tampak seorang pemilih sedang me- 

. "smasukkan surat pemilihannja dalam kotak, 
- 

Alat .Betatron 
Alat Baru Untuk Sembuhkan Penjakit Kanker 

(Oleh: Bob Considine - Chas »Suara Merdeka") Dar 

GUDANG PERSEDIAAN untuk melantjarkan peperangan terhadap penjakit kanker telah mendapat suatu alat perlengkapan 
baru, berupa sebuah betatron dari 24,000.000 volt jang sudah siap 
dipasang dan segera akan ditjobakan dalam gedungnja sendiri pada 
Memorial Centre di New York. Betatron adalah pembuat sinar buta 
dan sinar-X, jang kedua2nja dapat lebih tjepat menghanfjurkan cel2- 
tubuh jang dihinggapi kuman2 penjakit kanker daripada cel2 jang 

Alat baru ini pada mulanja dimasukkan untuk dipergunakan: 

  

sehat. 
sebagai alat industri untuk membuat lobang didalam besi badja dan 
plaat badja kapal. Salah satu Betatron ini sekarang dipergunakan 
untuk menjelidiki penjakit kanker. Betatron pada Memorial Centre 
itu adalah jang pertama dibuat untuk keperluan penjelidikan kanker. 

ar dan daging jang sehat dengan ti- 
dak merusakannja dan menerobos 
djauh kedalam tubuh “tempat kan- 
ker itu bersarang dan menghantjur- 

Adapun penjakit kanker hanja da 
pat disembuhkan dengan dua dja- 
lan, operasi dan radiasi. Tapi keada- 
annja ini tidak akan menolong pula   ka, Kanada, Belgia, namun peker-|kukan dengan maksud untuk meng- 

djaan2 untuk menolong para kor-Jambil potret dari udara atas daerah 
ban belum djuga selesai: «0 #bentjana, sehingga dengan djalan. 

Radio Nederland mengumumkan. |potret2 itu akan dapat ditaksir keru 
bahwa masih ada 1000 orang ter-|gian jg telah ditimbulkan oleh ban- 
antjam bahaja maut di Abdenbroek |djir. Ye ag 
Jipulau Voerne, dan bahwa masih| pada hari Rebo malam oleh pesa ada beribu ribu orang terpentiil dilwat2 terbang dilapurkan, bahwa 
Goeree, dan bahwa masih sadja di|acaknja air mulai surut. Sedjumlah 
ichtiarkan untuk menolong nasibnia | 1500 orang anggota RAF sedang be 
400 orang jg tinggal dipulau St. Phi- kerdja dalam lingkungan ,.operasi 
lips, ketika bahaja baru mulai me- Canute”. Mereka - “itu melemparkan 
ngantjam lagi. : » ....Ikarung2 berisikan pasir kebarisan? ' 

17 majat terdampar  dipantai|is sedang melakukan ' pekerdjaan?' 
Steenbergen hari Rebo malam di pembetulan ditanggul2. Hingga kini ' Noord Brabant, ketika badai menga dah didjatuhkan sedjumlah ampar 
muk. djuta karung dengan pasir. Walikota 

London-Raya pada hari Rebo ma-! 
lam dengan melalui radio telah me | 
'njerukan kepada penduduk Inggris 
supaja memberikan  sumbangannia 
untuk dana jg telah diadakan oleh-j 
nja dengan maksud untuk meringan | 
kan beban korban? bentjana Ne i 

13 , (AFP). 

Tekanan jg terhebat. 
Di Inggrispun.orang dengan terge |   sa2 sedang mengambil persiapan2 un 

tuk menghadapi taufan baru. Di 
Belgia air sungai Schelde didua tem 
pat telah menembus tanggul2 jang 
baru sadja diperbaiki, sehingga 'sua- 
tu gelombang “air setinggi satu me- 
ter dari djurusan Antwerpen mengge- 
nangi daerah2 jang rendah letaknja. 
Akan tetapi Nederlandiah jang ha- 
rus mengalami tekanan jang terhe- 
bat dari taufan jang baru itu. Pada 
waktu terachir  mendjelang malam 
pada hari Rebo pesawat2 terbang/ . 4 
Beechcraft Amerika telah mendjatuh | AAA At aa nga! 
kan 26.500 karung? jang berisikan| DJURUBITJARA kongsi. ..Re- 
pasir ditempat2 jang diantjam -air. Wrinton Rand” di New York Rabu 
Pesawat? helikopter menurunkan ah | mengatakan, bahwa Douglas MacAr 
112 untuk memperbaiki tanggul? di | thur, bekas komandan angkatan Ame 
tempat2 dimana tenaganja paling di|rikadi Timur Djauh dari bekas ko-y 
butuhkan dan rakit2 penolong didja'mmandan pasukan2 Serikat di. Korea 
tuhkan dari udara didekatnja orang2 tidak mempunjai rentjana2 jang 'te- 
jang untuk sementara enjelamat- tap untuk" ,mengundjungi Djepang. 
kan dirinja ditempat2 jang tid | Seperti diketahui, bekas djenderal ta 
genangi air dan jang sedang m di sekarang mendjadi ketua dewan 
gu pertolongan. Dipangkalan untuk administratif kongsi tsb tadi.. Djuru 
operasi udara internasional didekat | bitjara tadi mengatakan, bahwa ban 
Gilze Rijen opsir2 tentara Amerika tahannja tadi dimaksudkan terhadap 
menjatakan kechawatirannja, bahwa ' kabar2” ig tersiar, jang: mengatakan” 
banjak orang jang telah mentjari per bahwa MacArthur akan  mengada- 
lindungan sementara tidak akan da- kan 
pat menghadapi angin dingin dan pd 
saldju serta keletihai “seku ma 
tu, djika udara 
akan mengadakan 
sian setjara besar2ar 
mis dengan menggut 
an2 amfibi, pesawat2 
sawat2 helikopter. 

Djumlah korban 
rut tjatatan resmi di 

hari Rebo malam adalah 
akan tetapi dalam “pad: 
kan pula, bahwa angka 
suatu tjatatan sementai Tea 

M c Arthur Akan 

        

     
          

   

    

        

    

   

        

    
   

    

   

  

    

   
   

   
   

    

   

  

    

  

    
   

   

  

   

   

  

    

       
    

  

   
   
   

  

    

      

   

        

      

   

  

     
   

   
   rinja “dan anaknja. 

-. sa 1 |, 

3 

| 0 

Selandjutnja United Press m 
barkan dari London, bahwa di 
gris menteri dalam negeri, 
vid Maxwell Fyfe,, di 
rendah telah meneran 
Inggris harus bersiap! 
hadapi bandjir2 baru 
16 Februari jad Berhi 
ketjaman, bahwa ti 
tim pendjagaan ba 
tjukup effisien, sir 
kan, bahwa Inggris. 
lum pernah meng 
sedemikian hebatnja 
dak ada sesuatu per 

lah mempersiapkan. 
itu. Akan tetapi ia 
perintah untuk mei 
sistim pendjagaan ba 
masa depan. Semei 
lauan disebelah Utara 
lah dikabarkan akan 
taufan dengan  ketj 
ri 120 kilometer sedjam 
tjang 80 km. sedjam 
rah Yorkshire di I 
telah digenangi air ban 
Norfoik disebelah Se 
mulai mengungsi keten 
gi letaknja, .setel: 
rintah untuk m 
dari daerah sungai O 
didiami oleh 35.00 
rah tersebut terdapat 

menurut dugaan akan 
apabila timbul bandjir 
Aneta) 3 , 

Sementara itu Taufa 
ngamuk lagi dilaut Utara 
malam hari Rebo telah 
djuga daerah2 rendah 

  egap 

  
  

diumumkan hari Selasa 

    

Menurut sistim baru ini dapat di 
ukan ,,pengusutan2  dilapang ke- 
at” terhadap para pegawai ne 

dang dewan pengusutan ke- 
“18 ada sekarang “ini akan 

ihapuskan. Mereka jg dipersalah- 
tidak patuh atau merugikan kea 

“nasional, hanja dapat mina 
“ perkaranja dengan 

  

watannja masing2. 
“berbahaja ialah a.l. me 

inggap " sebagai plantjang mu 
mn lain perkataan, mereka jg 

“terhadap rahasia2  pemerinta- 

bahwa kini orang2 sematjam 
| jg dianggap lebih berbahaja 

-Iterhadap ” keamanan nasional dari 
ada orang2 komunis, jg terang2an 

   

  

     

  

   

      

   

   

Ipartainja. Ig terachir ini 
pantai “Timur Angana mbe-'dugaan sudah semua dikeluarkan da 
sar telah memberitahukan kepada ri 'djabatan2 pemerintahan. Berda- 
organisasi2 penolong dan barisan? 
ig melakukan pekerdjaan2  pembe 
tulan supaja bersiap sec f 

Sat 

    

   

   
   

       

    
a dapat memperhentikan mereka 
| dianggap membahajakan keama: 

it nan, jg diserahi djabatan2 jg mu- 
dah kena pengaruh” pada djawatan2 

... MEA Pa Hn Ag se 

dapi segala kemungkinan. Te 
jg kini merupakan bahaj: 

Aa 

  

|pat sebuah peti" Empat segi jang ki- manusia orang? di. Memorial -Cen 

perdjalanan pemeriksaan ke Dje Sinar. kar Jipantja 4 

dalam musim semi jad., bersa ada sedemikian kuatnja, sehingga si 

Dojan Tjandu 

Lantjang Mulut 
Pegawai? Musuh Negara- 

Tindakan Keamanan Eisenhower 

PRESIDEN EISENHOWER minggu depan akan mengeluar- 
perintah dengan mana sistim untuk mendjamin kepatuhan da- 

1 pegawai negeri dewasa iniakan dihapuskan dan akan digan- 
n sistim baru, jang berlaka bagi semua pegawai2 federal, 

enterjan kehakiman menerangkan bahwa sistim baru itu 
an kepada pembersihan pemerintahan dari pegawai2 jg 

dan subversif, akan tetapi sistim ini sekalian akan mem 
saan2 luas kepada pemerintah dalam sikapnja terhadap 

! negeri jang dalam gerak -geriknja membahajakan keama- : 

mes 

an permintaan kepada ke-y' 
Mereka" 

Pp 
gemar kepada minuman kel 

g homoseksuil dan mereka jg: 
is menteri kehakiman dahu | 

embesar2 pemerintahan berang | 

empunjai kartu keanggotaan dari |: 
inj menurut. 

sarkan sistim lama pemerintah ha- 

djika kanker itu tidak ketahuan pa- 
da waktunja dan sebelum  berkem- 
bang sampai berurat berakar dalam 
badan. Betatron itu adalah penglua- 
san dari perawatan dengan sinar-X 
dan radiun jang”telah dipergunakan 
sedjak setengah “abad 'lamanja. Ke- 
sulitan melawan penjakit kanker se 
karang boleh" dikata telah ' bertam: 
bah mudah sedikit dengan memper 
gunakan betatron itu: Tidaklah mu- 
dah bagi otak jang mendjelmakan 
alat baru ini “untuk mengetahui per.tras penjakit kanker pada buah da- 
hubungan antara penderitaan “jang ' da misalnja. Tapi ini, seperti djuga 
tak terhingga dan “doa dari mereka halnja dalam lapangan penjelidikan 
jang dihinggapi penjakit kanker de- kesehatan lainnja, akan memakan 
ngan alat besar terbuat dari besi pa | waktu. Selama enam bulan. pertama 
da Memorial Centre itu. |betraton itu hanja akan. diperguna- 

Betatron itu mempunjai bentuk se 'kan terhadap hewan. : 

perti sebuah tjetakan jang dipeliha-| Dan baru '3 atau 'S-tahun se- 
ra dengan baik. Pada alat itu terda/sudah alat itu dipergunakan terhadap 

kannja sebelum kuman2 kanker itu 
dapat melaksanakan serangan penja 
kitnja.. Batatron: itu dapat. ''meman- 
tjarkan sinarnja sedemikian rupa, se 
hingga ia tak dapat menimbulkan ke 
rusakan dalam perdjalanannja  me- 
mudju  sasarannja, dan tidak pula 
apa2 jang terletak liwat” dari tem- 
pat sasaran itu. Orang2 jang beker- 
dja pada Memorial Centre mengha 
rapkan akan dapat memperguna- 
kan alat baru ini untuk  memban-   

ra2 sebesar medja tulis, jang di-ikat tre itu dapat memberikan kepastian 
kan kesebelah bingkai jang melekat apakah mereka berhasil atau tidak- 
didinding. Bingkai ini membolehkan nja dengan alat baru jang sangat ma 
alat itu bergerak turun naik dan ber | hal itu. Pasien pertama jang akan 
putar disekeliling.sebuah exle. Dari, mendapat perawatan dengan beta- 
salah satu ,,medja” i 

alat pemotret televisi: Dibawah alat itu akan tinggal sendirian dalam raa 
ini terdapat sebuah medja jang sa-j ngan tempat alat itu. Tidak ada se 
ma bentuknja dengan medja operasi. Orang manusia pun jang memakai 
Dari mulut itulah memantjar dgn topeng putih mondar mandir diseke 
tiada memberi suara trillion sinarj lilingnja. Doktor jang akan mera- 
radiasi, jang diharapkan akan dapat |Watnja berada dalam ruangan lain, 
melaksanakan apa jang tak dapat dijjang menindjau keruangannja mela 
sanggupi oleh mesin2 sinar-x biasa. |lui sebuah djendela jang ditutup de 
Penjakit - kanker itu ada berma-jngan dua buah gelas jang terpisah 
tjam2. Ada, jang tumbuh djauh di- Satu sama lain dalam djarak 4 kaki. 
dalam tubuh manusia atau letaknja Ruangan antara kedua gelas ini 
sangat dekat- kepada anggota? tu- "akan diisi dengan tjairan ZiNC bro 
buh jang sangat penting, sehingga mide, jang ongkos membuatnja Sa- 
pisau operasi-dan sinar tidak berda-, ma dengan harga sebuah mobil Ca- 
ja untuk menghantjurkannja. : dillac. Tjairan ini adalah untuk me 

' Betatron dibuat untuk ' keperluan lindungi si doktor. f 
menghantjurkam kuman2. kanker jg| Pegawai dan pasien pada Memori 
sedemikian dengan mempergunakan |al Centre itu jang berdjumlah ribu 

Sinar jang dipantjarkannja jan orang akan dilindungi dari sinar 
12 kaki tebalnja. Satu2nja benda hi 
dup jang akan dilindungi dari-sinar 
itu — demikian didoakan — ialah 
kuman2 kanker jang mendjadi sasa 
rannja. r 

  

   

nar itu menembus melalui kulit lu- 

REAKSI ATAS KETERANGAN 
EDEN DLM MADJELIS 

: RENDAH. 5 
Kalangan? penindjau dalam parle 

men Inggris hari Selasa malam. me 
nerangkan, bahwa keterangan tegas 
jang diutjapkan oleh menteri luar 
negeri Eden mengenai penghapusan 
netralisasi pulau Taiwan, telah me- 
narik perhatian semua golongan ang 
gota parlemen Inggris. : 

Keterangan Eden itu diberikan pa 
da saat menteri luar negeri Amerika 
John Foster Dulles tiba di London 
sebagai kundjungan resmi jang per 
tama untuk berunding dengan pem 
besar2 Inggris. di Washington. Seorang djurubi- 

I. Kantor berita resmi Jugoslavia 
.Tanjug” pada hari Rebo 'menga |. 
barkan, bahwa presiden Tito dari 

Nik Keras Jugoslavia dengan “beberapa sja 
pemerintahan. Maka dengan sistim rat telah menerima baik” unda- 
Jang akan dibuat jg pelaksanaannjal ngan pemerintah Turki untuk mie |akan diserahkan kepada kementeri: | hgadakan kundjungan ke Turki. 
lan kehakiman “sendiri, kekuasaan2 "Dikabarkan pula, bahwa marse 
itu akan diperluas hingga kesemua (psr Tito dalam tahun ini akan 
Kn "3 Nai Na aa sberkundjung ke Turki ,.apabila ke' tintahan, tidak perduli ,,mudah atau 25 4 Pa tap Fida MenduA “Hard Su daron adaan memungkinkan kepadanja. 

5 (UP). ' Undangan tsb: “berasal dari presi 
dan Terkini Tn     

: 

| DIAWATAN P.T.T. mengumum-/ rangko adalah 217 x 364 min, “Uku. 
kan bahwa dalam bulan ini dan bu-jran gambarnja 18 x 22,7 mm dan 

|lan2 jg akan datang diterbitkan dua L 
buah seri perangko baru, jaitu: a. s 

sebuah seri dari 30 s/d 50 sen den.| Seri ini terdiri atas perangko2 
gambar, Kantor « Pusat PTT. b. se- seharga 60 sen (warna sawo), 70 

bambar seorang. Kontra an “adan sgp (kelabu), 75 sen (biru),”80 sen 
Pena Ii tea ts perangko se | (TEE) dan 2 en ida ja) 
harga “30 sen. (djingga), "$3 ' kammuto dr Jovtake sa : Ha LN jo di Jogjakarta dan melu 
pan KAS ca Pong PN Ma kiskan seorang Ksatrya menaik sen (ungu muda) dan 50 sen (warna t bil La tita 
tjoklat).. Gambarnja  direntjanakan| (angga samon memegang pelit 
(oleh M. Irot di Djakarta. Perang: | dan bunga terate dan menoleh ke 
ko2 ini ditjetak dengan ,,Koperdiep- sebelah kiri. Dibelakangnja terlu 
druk” (rotogravure) oleh N.V. G.' kis ukiran2 dari zaman . dahulu. 
Kolff & Co di Djakarta. Ukuran pel-Maksud arti gambar itu dengan 

Seri ksatrya. 

      

ia 

Nato Tjuma 

   
Tentara Djer- 

Timur Otto Grotewohl hari. Rebo 
menerangkan dimuka parlemen, 
bahwa anggaran belandja neg 
untuk tahun 1953 meliputi biaja2 
untuk pembentukan suatu tentara 
komunis. Grotewohl tidak 'mene rangkan berapa besarnja 
jang akan dibentuk.. atau berapa 
uang jang disediakan, 
takannja bahwa ,,tugas j 
dung dalam anggaran belar 
gara ialah mendjamin tersed 
alat2 untuk persiapan pertahanan 
republik Djerman Pa 
ran belandja jang diusulkan oleh 
perdana menteri Grotewohl meli | 
puti pengeluaran sedjumlah 8.500 
djuta dollar, atau berarti' kenai- | 
kan sebanjak 750: djuta 
dari tahun jang lampau. 

vjet sedjak lama mengatakan, bah- 
wa mereka mau membentuk pasu- 
kan2 keamanan nasional, akan te- 
tapi tanggal bila mana “dibentuknja 
tidak pernah mereka terangkan. WM 
ka dari anggaran belandja “perdana 
menteri Grotewohl kini djelas, bhw 
pasukan? 
akan dibentuk dalam tahun ini. Ia 
menerangkan kepada parlemen bah- 
wa setiap uang jg dihematkan akan 
memberi kemungkinan - kepada pe- 
merintahnja untuk melaksanakan ke 
wadjiban dilapang 
ra dengan lebih baik dan lebih ber 
hasil. Grotewohl 
pada pernjataan presiden Wilhelm 
Pieck pada tgl: 1 Mei jg'lalu bhw 
dengan berlakunja ,,pakt2 pepera- 
ngan umum” (jg dimaksud perdjan- 
djian2 kontrak “anta j 

rat dengan negar 
maka 1 
lenggarakan pertahanan. ,,Dibentuk- 
nja pasukan2 nasional ini bukanlah 
berarti bahaja bagi bangsa2 I 
demikian Grotewohl, ,,sebab  tudju- 

ap : a annja bukanlah ekspansi, melainkan ini menondjol pn ini akan merasa paling terasing ' semata-mata untuk kepentingan per 
sebuah mulut, jang menjerupai lens! dalam sedjarah kedokteran. “Pasier ' gamaian dan untuk memperlindungi 

usaha2 dalam negeri. : 

bergigian (kamtanding) 1214 : 1215. | madju terus setapak demi setapak 

1-30 Divisi Russia Dapat 
    

      

a Barat 
'unja 12 Divisi- Semangat Peran- 

tjis Melempem-Apakah Amerika Akan 

  

seorang wartawan dan ahli sedjarah kemilitan A8 baru ini melakukan penjelidikan sendiri atas massaalah2 jang dihadapi oleh 

Sunakan Bom Atom? 
(Oleh: HK. Reynolds — Pembantu Suara Merdeka”) 

DR. DOUGLAS SOUTHALL FREEMAN, 
negara2 anggota NATO di Eropah pada waktu ini, merasa jakin bahwa sendjata2 atom akan mendjadi alat jang memberi ke- putusan sekiranja petjah peperangan antara blok Barat dengan Rusia. 

Dr. Freeman mengemukakan, bahwa Rusia mungkin akan me madjukan usul untuk mengadakan 
pelarangan pemakaian bom2 atom di Eropah, tapi ditambahnja bhw' andjuran ini tidak bisa diterima oleh Amerika Serikat oleh karena pasukan2 NATO sudah terang akan dapat dikalahkan dengan mu- dah oleh pasukan2 darat Rusia jang djauh lebih besar dj 
oleh Dr. Freeman seterusnja disi mpulkannja sebagai | 
an ditahun 1953, jaitu sesudah musim panen, maka dia den: 

1 pi 30 divisi ini pihak sekutu hanja dapat mengera 

hnja.     

   

  

  

Pandangan jang dikemukakan : Djika Rusia memulai serangan besar2. 
an mudah dapat menggerakan dengan segera sebanjak 30 divisi jang dipusatkan disekeli! ing Berlin kemedan peperangan. Untuk menghada- 

2 divisi jang baik perlengkapan 'serta lati- hannja. Kesatuan NATO ini akan dibantu oleh pesawat2 terbang jang ditempatkan diberbagai pang kalan di Perantjis dan Ingge 

  

'man Timur 
Grotewohl Minta Biaja 

8500 Djuta Dollar 

PERDANA menteri Djerman 

ara 

a tentara 

     
ja dika 
“terkan 

     

: Pemimpin2 komunis dizone So- 

jg mereka maksud itu 

ertahanan nega- 

mengingatkan ke- 

Djerman Ba- 
utu Barat). | 

"perlu menje- 

     

  

Sa AN ar KK 
jerman 

lain”, 

Mimbar Sosi- 
3 2. . 

- al Ekonomi 
—Ak n Diadakan Di & 

j8! (Djakarta      

ATAS USAHA Lembaga Pe- 
njelidikan Masjarakat dari fakul- 
tet ekonomi di Djakarta pada 
hari Rebo ji. g  fakultet 
ana Ha diadakan rapat antara 
wakil2 perusahaan dagang dan in 
dustri, dori kabipan92 pemerintah 
dan wakil2 universitet.. Maksud- 
nja rapat ini ialah bertukar piki- 
ran tentang kemungkinan. menga 
dakan sematjam mimbar guna 

an na — sosial 
n ekonomi jang dianggap 

ting untuk ab” SN Ma nn 
Dalam uraiannja, pemimpin ra 

N 

pat prof. Weinreb menundjukkan | den 

   
pada sangat kurangnja koordinasi | Sebagian besar dari rakjat Peran | 

antara fihak2 -bersangkuta 1 dalam |tjis jang telah mengalami segala 
menjelidiki bahan2 jang diperlu- | matjam bentjana dari akibat dua kan untuk memperoleh gambaran Pera gan selama hidupnja tidak tentang an ekonomj dan so |lagi mempunjai semangat untuk sial dewasa ini, sehingga kesim | menghadapi peperangan buat kcti 
pulan2 sering kurang benar kare An tidak ada niat utk. na berdasarkan bahan2 jang tidak j mau terlibat didalamnja. 
lengkap. 1 Djika ada seorang. Perantjis mene Dalam ' berbagai pembitjaraan | 
jang diadakan dengan beberapa 
kalangan ternjata bahwa dalam | 
sekian banjak Japangan terdapat 
perhatian jang sama besar tetapi 

TITO AKAN MENGUN- tidak di-koordinasikan, — Dengan 
DJUNGI TURKI demikian sering terdapat reaksi2 | 

dari berbagai Panen . masing2 
jg dilahirkan atas pandangan dan 
Sudut “kepentingan sendiri. Berhu 
bung dengan ini perlu dibentuk 
suatu banda - jang dapat. mempe | 

oal2 dalam lapangan s0      
dgn mendengarkan ' pandangan2 
dari segala fihak bersangkutan, se 
hingga “dapat. mengeluarkan "nas 
hat atau pendapat, bila perlu d 

   
   

| djumlahnja dari angkatan 

Onomi, atas dasar uas (kn 
1 

|dari fihak partikelir maupun pe 
'merintah “diberikan ' permintaan 

ri angkatan udara strategie jang telah dilatih untuk mengangkut senjdata2 atom 

Pemerintah Amerika tidak 
ada mat untuk mempergunakan 
|sendjata2 atom, - bark sendjara 
atom jang telah umum maupun 
sendjata2 atom baru, kerjuali dji 
Ika Rusia  mempergunakannja 
lebih dahulu, Tapi apabila Rusia 
jang memulai peperangan besar, 
maka pasukan2 Amerika akan 
mendjatuhkan bom?2 diatas sasa- 
ran2 militer. Hal ini harus . di- 
insjafi dari segala segi akibatnja. 
Djika Rusia berpendapat, bahwa 
penjerangan dengan bom atom 
setjara tiba2 terhadap Amerika 
sangat besar risikonja, maka 
mungkin sekali ia akan mengu- 
|mumkan bahwa ia akan melarang 
pemakaian sendjata itu di Eropa. 
Hal ini sudah barang tentu akan 
memberi kesempatan ' kepadanja 
untuk mempergunakan angkatan 
daratnja jang djauh lebih besar 

darat. 
'NATO. Sudah logis Amerika ti- 
dak akan dapat membiarkan Ru- 
“Ia mempergunakan angk. darat 
yja jang djauh lebih besar itu 

sementara Amerika tidak memper 
gunakan kelebihannja pula jg ter 
letak pada sendjata2 atom. Apa 
bila Rusia memulai serangannja, 
maka pihak NATO dengan segera 
akan membalasnja dengan ' menje 
"rang setiap pabrik penjaring ' mi 
injak serta pabrik sendjata Rusia 
jang telah diketahui letaknja.” 
. Dr. Freeman menegaskan, bah 
wa hasil dari serangan? udara 
sedemikian jaitu suatu serangan 
untuk mengachiri serangan? akan 
bergantung kepada kebenaran 
dari keterangan2 jang telah dapat 
dikumpulkan oleh pusat djabatan 
rahasia sekutu “mengenai ' letak 
pabrik2 sendjata Rusia, dan kepa 
da djumlah persediaan bom atom 
Amerika, dan. bahwa pemakaian 
bom atom atas sasaran2 jang tak 
berharga akan berarti  pengula- 
ngan Perang Dunia II, tapi dgn 
ukuran lebih besar. 

Berhubung dengan kemenangan 
bagi Amerika terutama - bergan 
tung kepada serangan balasan de 
ngan atom terhadap setiap sera 
ngan jang dilakukan oleh Rusia, 
maka Dr. Freeman memperingat 
kan supaja diambil tindakan? isti 
mewa untuk melindungi rahasia2 
teknik jang telah diperoleh serta 
tentang pekerdjaan pusat  djaba- 
tan rahasia. Diusulkannja supaja 
Presiden Eisenhower memilih be 
berapa orang ahli2 intelligence mi 
liter jang dapat dipertjaja dan me 
merintahkannja untuk - melapor 
kan sendiri kepadanja tentang ke 
sempurnaan serta kekurangan2 
Pusat Djabatan Rahasia Amerika. 
Dr. Freeman 'jakin bahwa Nato 
»ada dasarnja' kuat, tapi ,.kele- 
|mahan2-nja jang pokok terletak 
pada keberatan2 dari beberapa ne 
gara Eropa untuk sedia memikul 
beban “berat jang diperlukan .un- 
tuk pertahanan, sekalipun pihak 

| Amerika memberikan bantuan jg 
sebesar2-nja.” £ 
| Berbitjara tentang keadaan - di 
(Perantjis jang tidak menggembi- 
|takan, Dr. Freeman berkata: 
| Sebetulnja Perantjis harus ber 
'tindak sebagai negara jang akan 
mempertahankan daerah  Rhine 
|dari serangan ,musuhnja, tapi Pe 
rantjis ditahun 1953 tidak sama 
“deng ditahun 1913. 

p 

   gan Perantjis 

gaskan, bahwa Perantjis harus men 
pertahankan. dirinja dari serangan 
Merah, maka tetangganja akan mer 

'djawab: ,,Kita bisa tinggal netral. 
Perselisihan adalah mendjadi tugas 
Amerika, bukan kita, Perhatian Ru 

  

'heid). Dengan nasehat2 demikian 
(jang tidak diminta) kepada peme 
rintah diharapkan ' kemungkinan 
bahwa dalam tindakan? penting | 
'pemerintah.lebih dulu mehdengar'f 

nasehat dari badan ini. Seba 
nja mungkin pula. bahwa baik 

chusus untuk usaha research ter   sertai djuga pendirian -dari/:.golo |.tentu: dalam lapangan ekonomi 
    

  

ngan jang kalah suara. (minder. 

  

  

singkat adalah sbb.: AN Auphn 
dengan  banjak rintangan2 kita 

menudju kepada tjita2 kita jan 
murni dengan menggunakan  dja 
man jg lampau dan pengalaman 
jang sudah kita alami sebagai tjer 
min peladjaran.” Perangko2 ini 
ditjetak dengan ',,koperdiepdruk” 
(rotogravure) oleh N.V. G, Kolff 
& Co di Djakarta. Ukuran prang 
ko adalah 21 X 26,4 mm, ukuran 
gambar 18 X 22,7 mm dan pers: 
gigian (kamstanding). 1214 : LAN 

Oleh karena pentjetakan dari 

dan sosial. (Pia.) 

Kesatria. 
dengan sekaligus, maka pengiri- 
man kepada kantor2-pos dilaku- 
kan dengan berangsur-angsur. Pa 

  
g Ida umumnja selama | perangko2 

lama dari harga jang tertentu itu 
masih ada dalam persediaan kan 
tor2, maka perangko baru dari 
harga itu hanja boleh didjual ke 
pada para pengumpul. perangko 
sadja. - ti   

  

tuk memenuhi semua pembajaran 
porto dan bea jang”harus dibajar 
dimuka untuk lalu-lintas pos baik   kedua seri tsb. tidak bisa selesai didalam maupun diluar negeri. , 

Pi 

Perangko2 baru itw'berlaku unl| 

ris. Kesatuan2 angkatan udara ini seterusnja akan mendapat bantuan da- 
untuk djarak: djauh. 

sia sudah. dibelokkannja ke Timur 
Djauh, dia tak ada maksud untuk 
menjerang - kita.” 
Dalam. hati ketjil, bangsa Peran: 

Uis -musuhnja jang sebenarnja  bu- 
kanlah menjetudjui pemasukan ten 
tara Djerman jang tak sedikit ba 
njaknja kedalam kesatuan angkatan 
perang NATO. Djika" diadakan ke- 
sempatan untuk memilih, maka su- 
dah pasti lebih dari 5096 rakjat Pe 
tantjis akan lebih suka bergabung 
dengan Rusia, daripada bergabung 
dengan Djerman, jang telah mendja 
di musuhnja dalam tiga peperangan 
semendjak thn 1869, sementara de 
ngan Rusia mereka belum sekali 
djuga berhadapan dimedan perang, 

»Korban jang ditanggung Peran- 
tiis sebagai akibat peperangan di In 
do. China tidak sedikit. Beban jang 
harus dipikulnja - untuk melandjut- 
kan peperangan di Indo China itu 
telah mengakibatkan defisit besar da 
"Tam 
(samping itu tak” ada pula kabinet 

anggaran belandjanja, dan di 

nja jang bisa menang diparlemen- 
nja dalam soal penarikan padjak dan 
waktu kerdja lebih lama bagi bu- 
ruh2 .pabrik. 'Sungguhpun begitu ki 
ta masih melihat semangat kesatrva 
tapi harus pula diakui bahwa seba 
gian besar darirakjat Perantjis mem 
punjai pendirian: ,.mari kita makan. 
minum, dan bergembira”. 

Dr. Freeman mengatakan, bahwa 
Italia kelihatannja mendapat tenaga 
manusia jang lebih baik mutunja 
bagi angkatan perangnja ,.0oleh ka- 
rena dinas dalam tentara rupanja le- 
bih disukai oleh rakjatnja daripada 
hidup dengan tidak bekerdja dinege 
ri dimana pengangguran ' bersima- 
haradjalela”. 

Berbitjara setjara ringkas menge 
nai kedudukan perekonomian Peran 
tjis dan Italia, Dr. Freeman “mengu 
sulkan supaja diadakan penjelidikan 
atas “akibat dari pemasukan minjak 
untuk keperluan kesenangan menu 
rut Dr. Freeman kendaraan. jang 
mondar-mandir didjalan2. raja di 
Italia dan Perantjis hampir sama ba 
njaknja dengan kendaraan di bagia 
Timur Amerika Serikat. Minjak ig 
dipergunakan oleh kendaraan itu di 
datangkan seluruhnja dari luar nege 
ti, hal mana berarti semakin mengu 
tangi devisen mereka jang tidak se 
hat pula. 

Hungham 

Diserang 
Rakjat Hidup Dalam Lobang2 

Sembunj'an - 

Radio Peking dalam siarannja ha 
ri. Kemis katakan, bahwa pesawat2 

pembom dan kapal2 perang Serikat 
telah ' membombardir kota ' Hung- 
ham dengan “dahsjat, hingga pendu- 
duk kota tsb. terpaksa tinggal di ba: 
wah tanah. Gedung2 besar serta pa- 
brik2 di kota tsb. telah hantjur men 
djadi tumpukan puing. Selandjutnja 
NCNA “kabarkan -akan salah untuk 
mengatakan, bahwa kota tsb. telah 
sama sekali ditinggalkan. Dikatakan, 
bahwa .mesin2 pabrik2 terus berdja- 
lan di bawah tanah. Dalam hake- 
katnja kota tsb. ig merupakan sa- 
lah satu 'kota' industri modern dari 
Korea sebelum perang, dengan pen- 

duduknja ' 150.000, telah “dibangun 
dibawah. tanah. Pabrik2,  sekolah2, 
rumah sakit2 serta bioskop2 telah 
dibuat dibawah tanah. 

  

| Asal Den 
L. Taruc 

Pem. Pilipina Mau Be- 
runding Dgn Kaum Huk 

PEMBESAR2 militer Philipina 
hari Rebo mengumumkan, bahwa 
mereka bersedia memerintahkan : 
penghentian tembak ' menembak 
untuk bitjarakan sjarat2 menjerah 
dari pihak Huk, asal sadja jang 
mewakili Huk dalam  rundingan 
penghentian tembak . menembak 
tsb. pemimpin tergingginja jalah 
Yess Laya atay Luis Taruc dan bu 
kan komandan2 rendahan, Kabar 
nja para pembesar tentara peme- 
rintah bersedia untuk" menentu 
kan "daerah netra?” mana sadja, 
bila setelah diterima keterangan2 
dari Laya atau Taruc jang mem 

buktikan tentang kesediaannja 
untuk berunding. 

Selain “itu dinjatakan, bahwa 
perdamaian dengan pihak ,,pem 
berontak” hanja mungkin dengan 
sjarat2 jg. dikemukakan oleh pe 
merintah. Sementara 'itu 6 batal 
jon penggempur pemerintah -Pili- 

pina mengadakan gerakannja ter 
besar jg pernah dilakukan di sek 
tor Candada-Arayat di propinsi 
Pampanga terhadap gerilja2 Huk, 
setelah batas waktu supaja pihak 
Huk menjerah berachir tengah 
.malam kemarin dulu. (UP) 

M. Gabah 
Didenda 

Lagi Tangkapan2 Di 
Afrika Sa'atan | 

S x . 

6 ORANG bangsa Afrika — 
diantaranja beberapa orang wani 
fa — ketika hari Selasa j.l. telah 
ditangkap di Johannesburg, dgn 
dakwaan bahwa mereka melang 
gar undang2 apartheid. ,.Pelang 
garan” undang2 jang memisah2- 
kan dan membeda2-kan golongan 
Eropa dan kulit berwarna tadi 
ialah: Ke-enam orang tadi tulis su 
rat kawat didalam kantorpos Jo- 
hannesburg, dibagian jg. chusus 
disediakan bagi orang2 Eropa. 
Isi kawat tadi ialah. protes kepa 
da menteri kehakiman Swartz, ber 
hubung dengan dilakukannja hu- 
kum militer sebagai tindakan re- 
pressif terhadap kampanje tanpa 
kekerasan untuk menentang per- 
undang2-an jang tidak adil bagi 
bangsa berwarna. 

M. Gandhi dan 7 orang 
Eropa dihukum. 4 

Sementara itu pengadilan di Ger- 
miston (Transyaal) telah mendjatuh 
kan hukuman? atas diri - Manilat 
Gandji (anak kedua mendiang Ma- 
hatma Gandhi), Patrick Duncan 
(anak Sir Patrick Duncan, bekas gu 
pernur-djenderal Afrika Selatan) 
dan 6 orang bangsa Eropa lainnja. 
Kedelapan orang tadi dipersalah- ' 

kan telah menghasut . bangsa Afri- 

can didenda £ 100 ataw' pendjara 
100 hari: “Gandhi Jr. denda £-509 

2 orang mahasiswa masing2 huku- 
man pendjara 20 hari atau denda 
£. 20 (dengan. pertjobaan 3 tahun). 

Gandhi Jr. menjatakan ' dimuka 
pengadilan, bahwa ia adalah orang 
jg jakin akan kebaikan non-violence 
(tanpa kekerasan) dan bahwa ia ber 
seru kepada rakjat, supaja mereka 
mendjauhi segala tindakan kekera- 
san.   
PENGANGKATAN  HAROLD 

TALBOTT DIKUATKAN. 

Senat Amerika Serikat pada hari 
Rebo di Washington telah menjele- 
saikan susunan kementerian pepera- 
ngan dari presiden Eisenhower, ke- 
tika senat .menguatkan. spengangka- 
tan Harold “Talbott. sebagai menteri 
penerbangan. 

  

£ 

Sebagaimana pernah kita kabarkaf, 

belum lama berselang kapal ,,0ueen. 

Elizabeth” telah mengalami kebaka- 

ran. waktu sedang berlabuh di ban-   
  

  

dar Southampton. “Tampak barisan 

pemadam api siap untuk memberi- 

kan pertolongannja. Untung. keba- 

karan: ini segera dapat dipadamkan. 

  
  

  

ka supaja .melanggar- hukum. Dun— 

(dengan tempo pertjobaan 3 tahun): 

      

  

  

 



  

  
   

     

     

   

     
    

  

    
    

      

          

     

    

   

   
€ Raj »uskan 

x aktu 
Me Tea

 

      

PARTAI BU 

pada Menterj | 

jaana supaja 
ad Tie 

per nerintah 
si. atali: 

melakukan ' 
dalam : 

   

kagi-pe 

kan penjeles 

perburuhan: 
asa lakan pe 
diketahui, dalam Una St 27 1. | Dapat beli ditoko? Obat Tionghoa dan P. &K. | p: 
rat ditentukan 

  

    
  

bahwa djika sesi 

kana 
kelumnja organi il : 
buruh itu haruslah memberitahn i- 
kan tentang maksud mengadakar 
pemogokan tadi kepada pihak 

      
   

  

    

    Nona 

  

   (serap: iron) 
. . Party besar    
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'DJOKJA. 
DJOKJA - 3 
JAPARA  . 
KEBUMEN 1 
KEDUNGDJATI 
KENDAL. 
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KLATEN 
FKUDOS. 5. 
kubus 
| KUTOARDIO : 

: MAGELANG.   

  

PORT, 
WOREDIO 

(IREMBANG 

    madjikan dan P4 Paerah. 

  

  

  

TUAN INGIN Ta 

TIDAK KESASAR. 2| 
Pesanl: ah dari sekarang: 

. Peta Djakarta | 
(berikut Peta Kota Baru — Keba joran). 

2 Salin peta jang sangat berguna bagi setiap orang dan perusaha- 
uan, apalagi kini Ibu-Kota Indonesia ini telah meluas dan sana sini 
timbul djalanan baru. 

- Dilengkapi dengan daftar nama2 djalan jang lama dan baru. 
Ditjetak diatas kertas 'bagus (putih), ukuran: 81 X 103 cm. 

—. Harga hanja Rp-15— vc 
Untuk didjual lagi dapat ep an pantas. Keterangan pada Pan: 
djual Tunggal: 

Toko Buku ,,Crunung Agung" 
je dh THAY SAN KONGSIE, 
: Kwitang 13 Kotakpos 135, 

' Telp. 4678. Gmb. — DJAKARTA. 
    

  

WELERI : 
WIROSARI 

BARENG (Kubus a 
BANDJARNEGARA 

  

WONOSOBO 

   

        

$ BONDOWOSO. 3 na 
BREBES Kn 

BUJARAN DEmAK 

ODADI (GROBOGAN) 

AE WOKEDIO j 

  

  

   

     

    

     

    
      

     

    

     

   
    

    

Toko AWET an 
3 Dji. Lodojong 32 | 

Djekulo Jar 
Kauman Tengah 4 3 
Djl. Raja (Muka standplat ang) 
bjl. Rumah Sakit 

d/a Djaw. Pener. KenanAna 
Dji. Djember 11 
d/a Sudarno Mantri Pulisi 

        

Gg 

A Ih A.. MARGARINE 

sungguh njaman 
ika Eitaruk diroti, 

' "3 menambah kekuatan 

   
        

             

  

    Pasti bagas kuwehnja 
Karena PUSAKA kuwehnja mendja- - 
di repui dan empuk, lagi pula baunja 
sedap dan agak istimewa. 

“Agar Win jati kaga 

            

  
  

  

Ma : Wonosari | 2 kering-empuk 

Kenekan PB 1/186 Kes Digoreng” dengan PUSAKA artinja kering: 
1g EK Gladak Pengutahan 1 Kn ee empuk, pun Kena mendjadi berwarna aa OEI TIANG HIEN Djl. Muka Gadean kuning-emas. Menggoreng dengan PUSAKA 
ta SAEBANI Djl. Renville 17 lantjar segala-galanja. 
13 ARDJOPRAJITNO ' Sg 
Ps. ISKANDAR MASRURI - Djl. Raja 120 

yen M ROMDON » Pekaoman 
IN. WIRJOSUTEDJO “Dil. Raja 120 ? Ds. KWIK KOK HIEN Djl. Raja 58 Pe 

Es La) aa YAUW, - Raga Tagh ne Pusaka ini #ulen. sedar dan 
SAN. KING:SIEN —,- Dijutitan dd 1 lebih enak dan lebi banjak 
2 . KOO YONG TIWAN Dil Raja 31 lamin dan bahan berguna jang 
5 I K asar Lama 34 3 14 2 
8. M. ABDOELKADIR Toko ,,ANA” : ng dari marg aan Pena - - / SA "LAUW: THIAM BIE. ,-. Djl. Grogolan 5 — Sedang hardanja pun 'd' lebih mahal. 
F K. SUROREDJO Dji. Karang Andjing 9 Tobalah. PUSAKA Tn djuga! 

ISMOENIARNO Hardjowinangun 5S 
TOKO . ,KARTOSENTONO” Djl. Pandekluwih 1 

$... OEMAR HASAN Djl. Plaosan 
KOO KIOE HAK £. Dik Plabuhan 11 

TOKO sLAUW” Pasar Pon 
$. SARDIONO Djl. Panti 110 
» HARSO , Ce ai 

Sdr” R. SUPARDI D. KA. 
Hen SOEROJO Djl. Tuntang 47 

».. YANG CHANG LIN 2 an 
OEI KHING SWIE “Dj Ketapang 

1 TOKO ARFAN Djl. Djagabajan 225 
AN» ' SUPARNJO Pudak Pajung Mriteran : € 

2 Muka P,T.T.   
". “THOOK TJENG THOAN Djl. Raja 212 

  

#5 M. SUKADIS Peg. Rumah Gadai Negeri | Ne kanji KE HL SUKIRMAN Tukang Blangkon Aloon2 2. Tenggorokan B3 5 3 : 3 j 3 , Ss! 7 
Ne La et $ Tg & 2 2 - 

  

          

I KLAMBU TULE 
SUDAH DJADI 

  

  

No. Ukuran Harga 
2. 165 X 225 Rp. 63.— 
I.I33 A24 3 anab 
4. 120.X 205... 51-— 
Si 00X 10035 451 

13 Nor : 
| FO 

Hoon 
2 Solo dan Jogjakarta “| 

  

  

  

   

       

   

  

Na PA BINTANG AMPAT      

  

    

  

: mengandung minjak? 
an Kn jang mengu- 

“memberi tjahaja jang 
a ng. dan selalu : me: 

      

4 BRYLCREEM 
selamanja menang- 
rambut ang dan 

ja: itulah kese- 

  

   

  

     

    

     

     
      

      

   

   

      

  

   

  

    

  

  

  

FT SEEMS LIKE A BAD Dr, AN 
! Pekan UP IN JAN 
NA GHOST TOWN! 

  

   

      

     
   

  

   

    

   
   
   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

     
   

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

    

    

      

      
  

     
  

  

  

  
  

  

  

   

    

   

    

   

   

  

Kulit tinggal segar dan 

Sp bb eksema wanita, 

NGGUNG 200 TIDAK LUNTUR 
Gosokkanlah Va-' " 

" poRub ditenggoz G TERBIKIN OLEH TABIB AMIRODIN. SOLO. 

Kan kin "ban TUA MENDJADI MUDA RAMBUT PUTIH MENDJADI ITAM 
Chasiatnja serupa de- PREMI Rp. 500.— untuk, siapa sadja jang bisa bikin lebih baik dari 

hewanya jang  termisap TJAP POTREK BINTANG AMPAT. TANGGUNG 
"Atu, meringankan pende- TIDAK LUNTUR, KALAU LUNTUR BOLEH DITUKAR. Har “Pada hari SENEN. tanggal fe Pebruari 1953, ritaan.: Leletkanlah dju- a 5.gram Rp.25——-, 3 gram Rp. 15.— 

-akan diadakan lelang ketjildari: Daerah Mn Ta ga berang sedikit dilidah. empat Agen2 Harga sama Ongk: kirim vrij. Masih tjari Agen2. 

"PENDAPATAN BARU ,AMIRO POMADA" 
E VICKS |. Ini Pomada bisa bikin hitamkan ane na “2 Pep 

meet? VYaproRuB | ini Pomada tanggung tidak bisa put alau put embali hi: 
' tam dengan pelahan2. Mulai didjual Bulan Dianuari 1953. HS |. Importir: HOPPENSTEDT |... HARGA 1 POT Rp. 50-— 

5 4 ZONDER OPERATIE 
Tanga dimulai Ain dj 0.30 pagi, dan | » Tanggung bisa bikin baik. Sakit Aambeien (wasir) orang laki 
bertempat di: : 1 2 Aa : : pelu (impotensi), kurang shahwat dan lain-lain. Kalau minta baik 

2 Buku Penting: . dengan Garansi, boleh datang di kami punja rumah, ongkos2 
Chi BEA Il Pan Pela. boleh berdamai, 

Inesc esson or eginners. eia- 4 

| djaran bahasa Tionghoa modern (Kuo- DJUGA ADA OBAT-OBAT: 

' Gedung Rakj at Tua | xe) ig. praktis & mudah sekali dime-| Amiro Sol. Obat kuat lelaki jg lemah Rp. 100.- Rp. 50.- Rp.25.- 
: 2 ngarti, memang diperuntukkan sdr2:|  Amiro Dol. Wanita jg tidak tjotjok bulan 
“look Ta : Indonesia ! Tingkatan I terdiri 3 buku: Rp. 100.- Rp. 50.- Rp. 25.- 

deel LILIN 4 Rp. 10-— bila beli| Amiro Nol Wanita ig sakit keputihan Rp. 50.- Rp. 25:- 
J1 stel (3 buku) hanja Rp. Asem NAN |..Amiro Oli. Obat lelaki: buat plesir Rp. 20.- Rp. 10.- | per poswessel ! | Amiro Salep. Sakit Aambeien ko mplit Rp. 50.- 

Adapun j jang dilelangkan ialah Kaju2 tumpu- ' Kantor Penerbit ..SERUNI” Tjatjap rambut, bikin rambut gemuk dan pandjang Rp. 10- 

k letak di 3 2.  Postbox No. 264, BANDUNG. “Paling sedikit pesan Rp. 25.— Ongkos kirim Vrij. 
an jang hadi etak di penim unan : Kurang dari itu tambah Rp 2.50. 

, ama Agen: Ngupasan 12 JOGJAK ARTA. 

INI MALAM D.M.B. | Kasim Dada Kp. Melaj 2s aju 36 SEMARANG 
' Kunduran dan Ban- ML ORION« 430-045-95h-. Gulam Ali, Muka Pasar KLATEN. 

” : 33 T 1 Ta aa Rn oko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101 Semarang. 
: "Hi Cr waru. SM OLBREX" 645—90007tha |“: Toko Obat Hok An, Petiinan MAGELANG, 

1 Ke : (INI MALAM PENGHABISAN)” en Tabib Amirodin, Depan Kusumojudan 95A SOLO. 

En, 1 “ 
Daftar Kita dapat #berolte di en Samson and Delilah : | 

| Daerah: Hutan: 2 dau : : SA nan 
1 55 CITY CONCERN CINEMAS. ——-- 

“| 2 U x INI MALAM PREMIERE (U. 17 TH) 
Sanu Maa NP Stewart Granger--Jean Kent — Mamak Ba EN a35 (AAA — 915 .. Anne Crawford —Dennis Price 

: “ 
: ADVERTENTIR SE LAMAT TAmUN BARU 2 A R A V A N 

| . 1 1 M IL: I K - Menang jang mengikat dan menggeterkan ! c Ia engan 3 
“arc A menurut Yama dibawah : : ance jang menggemperkan | 

TJIA max KHE Te Grand tni malam dm. bi (0. 17 th) 
an PN au 1 Dia. alan” 6.45-8.45 (13th). 5. -7.——0.— 8 Alexander Carlo — An f Dj. :Mataram Pa Ukuran 2 X 20 mm. tt aa Pe |. BERBARENG STR AN Pai " 

Pena ad Pia Cal 0.20, IhMetropoles 5.—715-9—| ROXY GE WORLD 
Bina 00 IF-ROOMAI NOR-SIPUT SERAWAK |. -915" Savage! - Danger!-Fabulouse treasure ! 

Sitatikan kirtof mat MekbF ang, si ||Angkara Murkas Mn Primitive Love! 
Tn bea Toba mn taka Selamat "Tahun Baru tgl. 10 Pe- : "Film Malaya paling baru dengan 5 Mengagumkan — Luar biasa! 

Far aa an emamasaman 19 Lagu- na Dien : Ta 
i - ——- ak 5 Ban BA 2 BESOK MALAM PREMIERE INDR A INI MALAM D.MB. (U. SEGALA UMUR). 
" |Roy Rogers Il | OKE K5 Ulun ht Ang Film Sedjarah perdjoangan Bangsa 

nan Ka AA Pri para an 'Seorge Raft-Sydney Greenstreet | . Indonesia Bs 
mu 7 Ie HIM co! H $ | Peter Lorre-Brenda Marshall. : Aa »9 AYEK-areKk Dur : SR NS | Habis mandi 39 IO November robojo bangkit 

  

  ? MT Ta | Background, to Danger" Na 
Untuk Satu tanah air! — Satu Bangsa 1» " » Oo 1 & 3 Tjerita tentang kekerasan dan peng: 

na Nas ».. Mata2 litjin-berbahaja. $ s kad! 
'arena dia tahu terlalu banjak. Dia atu Te 

: kering PN YAA Tan Pa | (krian vugas lelaki tetapi dagu. hati Ba hn .SAJAP MEMANGGIL” 

  

  

    
  

AKAN DATANG Dennis Price 
INDRA Mai Zetterling dm. The Lost People" 

  
    
        

     

  

   

    

       
   — Heee! Itu kudanja Rogers lari. 

Satu tindakan salah jang dilihat oleh 

  

1953 Main alat “ 6 s/d 9 Februari : ROY 
FREDRIC MARCH AL Ini Malam Premiere (u. 17 th.) 

“Death ofA Salesman' | Sa naga Oeorge Raft— Coleen Gray — Greta Gynt 

da : | 
| WILL GET YOU FOR THIS" 

  

  

  

    
    — Segalanja itu merupakan” 7 lanku dapat terde- j 1 | anaknja, maka. .... 

"gt apian : Saka at 120 Da er, aku dapat ke- - — Biarkanlah dia berlari. Kita THEATER 5 gt AWAS ENGKAU! 
Pn an Ka Aenyan pintu ters “Tuar (demikian kata mempunjai banjak pekerdjaan Rt | Pione | Sik Hantjurlah penghidupan anak jang sa 5 aa x #LR ti 

Na la » | ngat disajangi. Film Golumbia. Mystery ! — thriller ! uspense ! — Romance! # tutup dan tangan di-ikat di Ko: Rogers seora sambil ber- harus diselesaikan. 1 :S0LO & jang Um Golambi D KR abi 0 f 
9 ta. Hoki 8 tu), Pt tantuna aa : ynamic Exci sempar | 

| " Ta SA aa | & “ Pertjetakan Smg. No. 584/III/A/TN 
- ji Gaia ae musi » ea 
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