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Kota Sutji 
Pengumuman Peme- 
rintah Saudi Arabia 

KEMENTERIAN Agama me 
nerima berita dari Kementerian 

Luar Negeri Saudy Arabia, bah || 
wa Kementerian Pertahanan dan 
Penerbangan Keradjaan Saudy | 
Arabia baru2 ini mengeluarkan 
pengumuman antara lain sebagai | 
berikut: Pada djam 17.30 malam 
Selasa tgl. 23 Sjafar 1372, tam 
pak sebuah kapal udara melajang 
lajang diatas kota Mekkah, seba 

hari sebelumnja diatas kota ts 
“Mengingat kesutjian kota Mekkah 
dan Medinah, maka terbang di- 
atas kota tsb. sangat terlarang. 

Pemerintah Saudy Arabia sebagai : 
pelindung kedua kota Sutii “1 lah 
meminta 'spaga Kement- rta 
hanan un st mempertahas.. '0- 
ta2 sutji tsb. dia melepask:.. - 
bakan terhadap karal udara jg ter- 
bang diatas kedua kota surji itu de- 
ngan tidak terlebih dahulu- member: j 
peringatan. Oleh sebab itu Pemerin 
tah Saudy meminta kepada seluruh 
dunia untuk menghormati pengumu 
man ini dan siapa jg melanggar ha- 
rus bertanggung djawab atas pelang 
garannja 

  

Menurut komunike kem. pertahan 
an Amerika Serikat pada hari Rabu 
kemarin dulu, djumlah korban jg | 
diderita angkatan perang Amerika 
Serikat di Korea kini ada 129.424 
orang, diantaranja 20.440 orang te 
was, 95.000 luka2 dan 13.033 hilang 
atau tertawan. 

Adjaib! 
Pertolongan Baji Linda 

Jang Mengherankan 

  

LINDA, baji jang baru ber- 
umur 8 minggu, ajah-ibunja su- 
dah tewas mendjadi korban ban- 
djir dari laut, jang merendam pu 
lau Canvey didekat muara sungai 
Thames Inggeris. Nasib baji ini 
sungguh adjaib. t 

Majat orang2 tuanja, Ernest 
dan Mary Foster, hari Djum'at 
ini diketemukan dirumah mereka. 
Djika menilik letak mereka, ma- 
ka apa jang telah terdjadi ialah 

sbb.: 3 i 
Ajah-ibu Linda hanja tjukup ' 

waktu untuk menaruh Linda da- 
lalu berdja- ' 

fan sampai 
mereka, ketika gelombang pasang | 
datang menimpa pulau jang dike- 
hlingi tanggul tadi, ketika hari 

Minggu pagi 
Diduga bahwa siahnia memane- 

gul kerandjang berisi baji, tetapi Ia- 
ma-kelamaan baik ajah maupun ibu 
Linda tenggelam. Kerandjang: berisi 
Linda tadi 12 djam sesudah itu ke- 
dapatan terampul2 didalam rumah 
oleh orang2 jang datang ketempat 
tadi dengan perahu. Linda kedapa- 
tan masih tetap hidup, walaupun ia 
menderita selesma. Kemudian ia di 
serahkan kepada neneknja, jang dju- 
ga tinggal di Canvey dan masih se. 

lamat( (UP). | 

KF. 735 Djuta Lenjap | 

    
   

sepuluh | 
tsb. 

luar kota (ditambah Rp: 0,30 untuk mc 
kol. Harga Etjeran 60 sen per 

na 

Dalam perdjalanan' presiden ba   pertama jang didirikan p 

Anti Anasir 
tentu Di 

hampir dua minggu lamanja men: 

Menteri Penerangan Mononutu ja: 
di Minahasa tiba pula di Djakarta 
djemput dilapangan udara wakil 

beberapa Menteri lainnja, berbagai 
besar2 lainnja. Djum'at pagi kema 

para peladjar dan pemuda dan men 
ramah jg. semula direntjanakan al 
didepan opsir2 Angkatan Perang ( 
karena sempitnja waktu tidak djad 

Surat dari pemimpin Bri 

gade Latimodjong jg ad 
dihutan? kepada Presider 

Ketika Presiden Sukarno ada d 

Pare-Pare pada hari Rebo jl, maka 
hampir tengah malam hari itu de 

ngan perantaraan Overste Warouu 
telah disampaikan kepada Preside 

Sukarng selaku Panglima Tertinggi 

  
bi depan rumah | seputjuk surat dari Pemimpin be- 

kas pasukan tentara jang kini ada 
dihutan2 sekitar daerah Pare-Pare. 

Gan jang belum mau menjerahka 
diri kepada tentara kita. Dalam s: 
ratnja tsb Hamid Ali jang menjata 
kan menulis atas nama pasukar 
T K.R-, pasukan Hasanuddin Brig: 

de Latimodjong jang kini ada dih 
tan2 bahwa adanja mereka masu 
dihutan2 bukan karena anti-pemr 
rintah Republik Indonesia dan Ans 
katan Perang Republik Indonesia 
tapi hanja anti perwira2- dan anr 

sir2 pemerintah jang tergolong d: 

iam pelopor demonstrasi tudju-b 
jas Oktober di Djakarta. 

Dikatakan, bahwa mereka” siar 

Akibat Bandjir Di Nederland 1.352 Orang 
Tewas — Pengung sian Sudah Selesai 

PADA HARI KEMIS air bandjir mulai mengalir kembali ke- 
laut dari daerah2 Nederland jang rendah letaknja. Akan tetapi ma- 
sih tetap mengantjam. Ribuan kapzi, pesawat terbang dan kendara- 
an2 amfibi dengan giat memberi pertolongan kepada ribuan orang, 
jang masih terantjam djiwanja didaerah2 dimana tanggul2 mendjadi 
lebih !emah lagi. Menurut angka totat jang terachir taufan jang mu- 
lai mengamuk pada hari Minggu hingga kini sudah meminta korban 
djiwa sedjumlah 1772 orang di Nederland, Inggris, Belgia dan Djer- 
man. Di Nederland hingga kini tel ah dapat ditjatat sedjumlah 1320 
orang tewas, di Inggris 425, di Belgia 20 dan di Djerman 7 orang. 
Menurut tjatatan tidak resmi djumltah korban sudah lebih dari 2000 
orang. 

Pada siang hari Kemis semua pe- 

didekat Nieuwedijk di 
To- 

nge dipulau Goeree dan Overflak- 
kee, dimana tembusan2 "baru dalam 
tanggul2 mengantjam djiwa 1500 
orang penduduk. Para opsir di Gil- 
ze-Rijen menerangkan, bahwa kita? 
1000 orang di Nieuwe Tonge dan 
500 orang di Nieuwendijk masih ter 
antjam djiwanja. Tembusan2 dalam 
tanggul2lah dapat dilihat oleh pesa 

gerakkan 

Tembusan2 baru dalam 
tanggul2. 

Koresponden U.P. jang meng- 

|nja tidak dapat 

wa para penduduk telah mentjari 
—- perlindungan diatas tanggui2 dan 

sawat helikopter Amerika telah di-j sedang menantikan pertolongan. 
Kapal2 penolong, diantaranja ken 
daraan2 amfibi dari tentara Ame- 
rika, jang dinamakan ,,Ducks”, 
telah mendapat perintah untuk se 
tjepat2nja menudju kepulau ter- 
sebut mengungsikan para pendu- 
duk, jang dapat diketemukan 
belum datangnja malam. Diduga, 
bahwa sedjumlah orang. diantara- 

lagi menghadapi 
angin dan udara selama semalam 
lagi. 

yi Matahari mulai bersinar 
lagi.   ikuti penerbangan? untuk  mem- 

beri pertolongan dengan pesa- ' 
wat2 amfibi, helikopter dan pesa- 
wat lainnja, mengabarkan, bahwa 
tembusan2 dalam tanggal2 itu me | 
rupakan.air terdjun ketjil. Didu- 
ga, bahwa orang2 jang masih ter- 
antjam djiwanja karena terdjadi 
tembusan2 baru dalam tanggal? 
Itu, masih dapat diselamatkan. 

| Dikedua tepi Noordzee tingkat 
air disepandjang pantai telah tu- 
Yun sesudah taufan2 mengamuk 
sepandjang malam, jang mengan- 
tjam lagi daetah2 jang digenangi 
air di Nederland dan. di Inggri 
Akan tetapi air jang mulai me- 
ngalir kembali kelaut menjebab- 
kan tembusan2 baru didalam tang 
SUl2, antara, lain pada tanggui? 
dipulsn Schouwen. ap 
& Komandan tentara dari puleu 

Schouwen "pada bari Kemis ms- 
laporkan tentan terdjadinja tem 
busan2 baru pada tanggul? dita 

tempat dekat Zonnemaire, Brou- 
wershaven dan Noord-Gouwen. 
Walikota2 ketiga kota ini telah 
meminta pertolongan dengan dji- 
lan radio dan menerangkan, bah- : 
.. 

1S. 

  

  

Taufan dengan ketjepatan 80 km 
sedjam, jg telah mulai . mengamuk 
pada hari Rebo malam, 
hari Kemis mulai reda dan mataha- 
ri mulai bersinar lagi untuk perta- 
ma kalinja sedjak lima hari, akar 
tetapi udara masih tetap dingia 

ng Diatas : 

   

telah meresmikan pula pendirian pelabuhan Bitung dekat Menado. 
Presiden tampak sedang meletakkan tulisan peringatan pada tiang 

PRESIDEN SUKARNO beser: 
kemarin dengan pesawat Convair tiba kembali di Djakarta sesudah 

Selatan, Minahasa, kepulauan Sar 

Se-.| 

pada pagi, 

     
“ TN : 

" Hug 
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rno 
ditung   

     

    

  

ru2 ini ke Sulawesi, bung Karno   ada pelabuhan Bitung tadi. 

brig.- Latimodjong 
edia Menjerah 

Bukan Anti Pemerintah-Tapi 
Perwira Ter- 
Djakarta 
a rombongannja hari Djum'at sore 

yadakan kundjungan ke Kalimantan 
gihe Talaud dan Sulawesi Selatan. 
»g mengikuti rombongan tsb. sedjak 
kemarin sore. Tampak datang men- 
P. M. Prawoto Mangkusasmito dan 
anggauta korps diplomatik dan pem 
rin sebelum meninggalkan Makasar 

menudju Djakarta, Presiden Sukarno mengadakan pidato dihadapan 
dapat kundjungan ramai sekali. Tje- 
an diadakan oleh Presiden Sukarno 
tarnisun Makasar Djum'at pagi itu, 
i dilangsungkan. 

sedia masuk dalam Apri dengan me 

lalui sjarat2 pelaksanaan tertentu 
lari Panglima Tertinggi. Seluruk 

anggauta pasukan Latimodjong d: 
bawah pimpinannja tetap konse- 
xwen terhadap pengumuman Ka- 
har Muzakkar tanggal delapan Ok 
tiber, sekalipun Kahar Muzakkar 
telah menghianati pengumuman- 
nja. Diharapkan dalam- surat tsb 
supaja pelaksanaan soal tsb mela 
lui pedjabat Panglima T.T. VII Let- 
Jan Kolonel Warrow. Demikian bu 
aji surat tsb. 

Sebagai kita kabarkan pada hari 
Rebo sore dalam rapat umum d: 
Pare-Pare itu antara lain menjata 
kan, bahwa Republik Indonesia in 
bukanlah milik dan hasil perdjua- 
ngan dari Sukarno — Hatta atar 
pemimpin2 lainnja sendiri atau m' 
lik orang jang ada dikota2, tapi aju 
ga milik dan hasil perdjuangan ds 
ri orang2 jang kini masih melakr 
Kan gerilja digunung2 dan dihu 
tan2. Diandjurkan supaja didjaga 
persatuan, mengembalikan keams 
- dan memelihara Republik ki- 

Dalam pada itu Overste Warrow 
latas pertanjaan ,,Antara” menjata 
kan, bahwa pada hari Rebo jl keti 
ka Presiden Sukarno dan rombong 
annja hendak menudju ke Pare- 
Pare telah disinjalir Ik 200 orang 
dari gerombolan sendjata dekat 
Mandai, Ik beberapa Juluh km sebc 
lah utara Makassar dan jang ada 
lapangan terbangnja. Mereka he 
dak menjerahkan diri dan meng- 
hadap langsung kpd Panglima Ter 
tinggi Hal itu tidak dapat diterima 
oleh pihak tentara. Presiden Sukar 
no dim perdjalanannja dgn meng- 
gunakan mobil bersama pengiring 
nja dan jang dikawal oleh pasukan 
tentara jang kuat selama perdjala 
nan Makassar — Pare-Pare pulang 
pergi dan mengundjungi daerah? 
sekitar Pare-Pare untuk mengada 

Djumlah korban 1.352 orang 
tewas, 

Seterusnja menurut 
man resmi pada hari 
lah korban bandjir di 'Nederland 
kini ialah 1.352 orang . tewas 
Usaha evakuasi sekarang park- 
tis ' sudah selesai. Kira2 50.000 
orang telah diungsikan, Mereka ter- 
utama diungsikan ke propinsi2 Zuid- 
Holland, Noord-Brabant, Utrecht dan 
Gelderland sebelah Barat, Air di be- 
beberapa polder telah dipompa kelu- 
ar, dan pekerdjaan, jg. terpenting, 
ungga! mentjegah bhw bandjir meluas. 

pengumu- 
Djum'at djum- 

engumpulan ' derma uang sampai 
malam  Djum'at berdjumlah kira2 
F. 1K500.000 Demikian Antara" 

| mewartakan dari Amsterdam. 

Kerugian benda kira-kira 
F. 735.000.000   menggigil dan kadang2 pula angin 

meniup dengan kentjangnja. Dalam 
gerakan penolongan itu. terdapa: 
2500 orang anggota angkatan darat, 
laut dan udara Amerika. Satuan? 
tentara Inggris, Perantiis, Belgia 
dan Dierman bahu-membahu beker 
dia sama dengan anggeta2 tentara 

Amerika. Orang2 Belanda dan Dier 
man, ig selama peperangan “adalah 
bermusuhan besar satu sama lain- 

nja, dalam gerakan ini bekerdja sa- 

ma bahu-membahu. -Disampinsnia 

angka djumlah orang ig tewas, 399. 

000 orang telah kehilangan rumah. 
setangkan 120.600 hektar tanah “di 

cenangi air bandiir. 

LA.EP. 
dari I an Jon 

   

n 'ebih landrut 
kaluya menurut penga 

Iniman pimpinan angkatas laut, Ing 

gtis oleh pesawat? helikopter ans 
katan Jaut Inggris: “409 orariz telah 
dapat diselamatkan. Pesawat?  heli- 
kopter tsb. berpangkalan di: Ant- 

werpen. (U.P.). 

mencabarka 

  

  

Selandjutnja menurut UP maka 
harian -,,Volkskrant” mewartakan 

, bahwa panen j.a.d. menurut tak- 
siran akan menderita kerugian 
$ 87.000.000, disamping itu ter- 

“dapat “kerugian beberapa djuta 
.Gollar karena kematian ternak, 
|dan kerusakan gedung2, djalan2 
“dan tanggul2. . 

Ahli2 pertanian mengatakan 
bahwa 6,54 dari seluruh daerah 
pertanian  Nederland, termasuk 
djuga daerah2 pertanian jang ter- 
baik, terendam air. Dalam tahun 
ini sama sekali tidak akan ada 
panen, sedangkan dalam tahun jl. 

daerah2 di Nederland Barat-Daja 
ini telah menghasilkan barang2 
'@keport seharga. 8 60.000.000, Di- 
katakan djuga bahwa daerah2, 
buah2an. dalam ' waktu 6. tahun 
tidak akan menghasilkan sesuatu 

dan bahwa kira2 85.000 ekor ter- 
nak Nederland, jang terbaik, te- 

ilah mati tenggelam. Kerugian 

- SAPTU7 PEBR. 1953. 
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IKini Pelaksanaannja Fecda1c 
— Dipertimb 

nator John Sparkman dari partai 

baru? ini. 

Senator $parkman dalam pada 
itu menjarankan - Supaja EBisen- 

hower leLin dula minta pendapat 
hegaraZ senulu lamiuja sebelum 
mengamial sesuatu putusan ter- 
tentu mengenai soal tersebut: 
Akan tetapi ditekankan oleh ke- 
dua senator tadi bahwa pada 
waktu ini mereka tidak tahu me- 
nahu tentang akan adanja perin- 
tah blokade demikian itu terha-' 
dap RRT. Baru2 ini ketua pani- 
tya angkatan bersendjata Senat 
Dewey Short pernah menjing- 
gung2 bahwa blokaue itu mung- 
kin akan merupakan langkah be- 
rikutnja dari Eisenhower untuk 
memetjahkan djalan buntu di 
Korea dewasa ini. Maksud dari- 
pada blokade angkatan laut itu 
ialah untuk memutuskan pengi- 
riman bahan2 keperluan perang 
dan bahan2 mentah penting lain- 
nja jang kini masih mengalir ke 
RRT melalui laut2 terbuka. Te- 
tapi tindakan demikian itu akan 
menghadapi pertentangan jang 
keras oleh negara2 sekutu Ame- 
rika (terutama. Inggeris) jang 
chawatir terhadap tiap langkah 
jang mungkin dapat memperluas 

»eperangan. 

Blokade oleh angk. laut 
Taiwan? 

Dari Taiwan Reuter sementara 
itu mewartakan, bahwa. menurut 
sumber2 jang lajak dipertjaja 
di 'Taipeh, panglima tertinggi 
angkatan laut Tiongkok Nasiona- 
lis laksamana muda John Ma jg. 
kini sedang berada di 

Serikat, sekarang sedang berusa- 
ha mendapatkan bantuan Ameri. 
ka untuk dengan aktif memulai 
lagi blokade angkatan - laut 

Tiongl:ok Nasionalis terhadap 
pantai RRT setelah denetrahsasi 
Taiwan “diputuskan oleh Eisen- 
hower. Dikatakan bahwa djika 
pemerintah Tiongkok Nasionalis 
diminta untuk melakukan bloka- 
de itu, mereka akan minta ban- 
tuan dari angkatan laut Amerik: 
Serupa kapal2, perlengkapan: 
ian latian2. Kalangan2 di Taipel 
sada umumnja berpendapat bah- 
wa blokade adalah langkah per 

“ama jang dapat diambil terha- 
dap RRT, sementara pasukan? 
bersendjata Tiongkok Nasionalis 
sedang diberi perlengkapan jang 
'jukup oleh Amerika untuk ke- 
mungkinan mengadakan gera- 
kan? terhadap daratan Tiongkok 
dikemudian hari. Usul mengena: 

blokade terhadap pantai RRT di- 

duga adalah salah satu soal ter 

penting jang telah dibitiarakar 

antara pembesar2 Amerika dar 

Tiongkok Nasionalis baik di Tai 

meh maupun di Washington se- 

syAah ada perintah denetralisasi 

sulau Taiwan oleh Eisenhower 

  

kan rapat umum, tidak mendapat 

gangguan sesuatu apa. Jang diaia 

mi oleh rombongan Presiden dalam 

perdjalannnja di Sulawesi Selatan 

'sepandjang djalan di Sulawesi Sr 
'Iatan itu hanjalah sorakan dan tr 
riakan ,,/Merdeka” ribuan rakjat 

“penduduk desa jang diliwati dan 

jang berusaha menghentikan rom 
bongan Presiden Sukarno supaja 

  
Presiden memberikan wedjangan- 

nja kepada mereka. 

benda seluruhnja ditaksir ber- 
djumlah 1735 djujta gulden. AFT 
sementara itu mewartakan bah- 
wa dalam distrik Stavenisse di 
propinsi Zeeland 300 orang dari 
djumlah 1.800 orang penduduk 
telah mati tenggelam. Pekerdjaar 
memperbaiki tanggul2 diharap: 
kan dapat selesai sebelum tang- 
gal 16 Februari jad. pada waktu 
mana akan timbul lagi gelom- 
bang air pasang, 
Untuk tidak menambah kebingu- 
ngan orang-tsa maka anak2 jg. 

telah dapat diungsikan dari dae- 
rah2 bandjir, tidak akan dikirim 

ke luar negeri, walaupun banjar 
orang telah mengatakan bersedia 

menerima anak2 tsb. 

f 

  

    

Amerike | 

jang tinggi: 

S. P. S. 

( 

ai, no 
Lan Di e 

    P $ ri 2 “ 

. Washington ' 
PARA ANGGOTA Kongres Amerika pada hari Djun'at ramai 

'| membitjarakan soal blokade angkatan laut terhadap RRT, jaitu langkah 
berikutnja jang kini” kabarnja sedang ' dipertimbangan oleh. presiden 
Eisenhower. Senator Homer Ferguson dari partai Republik jang mendja- 
di anggota panitya hubungan luar negeri Senat menjatakan, bahwa Ame- 
rika Serikat harus Ye aa p 
negara sekutu Amerika dal perang 

Demokra 
panitya Senat, kedua2nja berpendapay bi 
mudah dapat memerintahkan blokade | 
telah dilakukan dengan denetralisasi 

gangan dengan RRT oleh tiap 
ea. Baik Ferguson maupun se- 
t, seorang anggota lainnja dari 

      
1    ut terhadap RRT, sebagai jang 

'Yaiwan oleh armada ke-7 Amerika 3 : : 
pada hari Senin jl Demikian me- 
(nurut Reuter. 

“Armada gabungan PBB utk. 
: mendjaga Selat Taiwan? 
Sementara itu anggota parta. 

Buruh dalam parlemen Inggeris 
|M, Follick pada hari Rebo j.a.d. 
bermaksud mengadjukan usui 

kepada pemerintah Inggeris su- 
ipaja Inggeris minta kepada De- 
wan Keamanan agar armada 
Amerika diselat Taiwan diganti 
oleh sebuah armada gabungan 
PBB. 

Menurut Follick armada ga- 
|bungan jang diusulkan itu hen- 

daknja terdiri dari kesatuan? 
angkatan laut negara2 anggota 
PBB jang sekarang bertempur di 
Korea untuk mendjaga kemung- 

kinan memperluasnja perang di- 
daerah tersebut. 

, Eisenhower setudju? 
Dalam pada itu mengenai kemung- 

kinan blokade angkatan laut terha- 
dap RRT,. A. F. P. selandjutnja be- 
titakan, ketua panitia angkatan ber- 

ndjata kongres Amerika, Short. 
4 Djum'at menerangkan kepada 

pers, bahwa dia menjetudjui diada- 
Gan blokade total terhadap pantai 
RRT. Soal blokade ini sekarang se- 
dang dipeladjari oleh presiden Eisen- 
hower. Selandjutnja Short mengu- 
mumkan, bahwa laksamana Radford, 
komandan angkatan laut Amerika di 
Pasifik, hari Kemis telah memberi 
kepastian kepada paniiia tersebut ta 
di, suatu blokade demikian -hanja 
mengandung sedikit risiko bagi ke- 
nungkinan perang dengan ' Sovjet 

i. Menurut Short, laksamana Rad- 
tord djuga menjetudjui suatu blokade 

jg. dapat menghentikan  pengaliran 
"material perang “ke RRT,- Achirnja 

- 

'dinjatakan oleh Short, bhw menurut 
#adapatnja, — presiden  Eisenhower 

Islah menjetudjui nasehat? laksamana 
Radford mengenai blokade tu: 
(Antara—AFP). 

Tapi dlm pada itu menurut seorang 
opsir angk. laut Amerika Serikat jg. 
tinggi pangkatnja, hari Djum'at ar- 
nada ke-7 Amerika Serikat belum 
menerima perintah untuk mengundur- 
Jan diri-dari Selat Taiwan dan kiri 
masih tetap” meronda  diseiat jang 
memisahkan Tiongkok darat dengan 
pulau Taiwan tadi. Opsir jang mem- 
berikan keterangan dipulau Oki- 
nawa tadi seterusnja mengatakan, 
bahwa patroli tadi baik - dila- 
kukan dilaut maupun diudara (oleh 
pesawat2 terbang jang merupakan 
bagian dari armada ke-7). | 

Bertentangan dengan berita- 
Washington. 

Wartawan UP di Okinawa me- 

liatas tadi bertentangan “dengan 
yunji berita2 dari Washington, 
ang mengatakan bahwa Presiden 
Sisenhower sudah memberi perin- 
tah kepada panglima besar ar- 
mada Amerika di Pasifik, Laksa- 
mana Arthur Radford, supaja ia 
tarik kembali armada ke-7 dari 
selat Taiwan. ' 

Para opsir angkatan laut Ame- 
ika jang ada di Okinawa tak 
hendak memberi djawaban2 jang 
djelas, atas pertanjaan2 menge- 
nai ,,pembebasan” Chiang Ka: 
Shek untuk menjerang Tiongkok 
darat. Tetapi dikatakan bahwa 
mereka tidak terima perintah”. 
'Aneta UP). 

KONGRES GERAKAN 
PEMUDA ANSOR. 

Dari tanggal 24 sampai tg. 1 Ma 
ret di Bandung akan dilangsungkar 
kongres kedua Gerakan  Pemud 
Ansor, bertempat digedung Jajasar 
Pesantren Islam. 

Pada kesempatan itu akan dilans 
sungkan “pula djambore kepanduan 
Selain itu selama kongres diadakar 
pameran dan pasar amal. 

PARA NAMA PA me 

| Lagi gambar bandjir di Neder- 
land. . Tampak pengungsi2 dari 
propinsi Zeeland, jang mengala- 
mi. bentiana  bandjir pertama2 
pada hari. Sabtu malam Minggu 
jl dengan membekal baran22 
jang dapat didjindjingnja, menje- 
lamatkan diri di djalan kereta-   
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Morrison Marah2 
Jenetrelisasi Taiwan Bisa Timbulkan  Keka- 

jauan2 Li Timur Djauh 
BEKAS MENTERI luar negeri Partai Buruh Inggris, Herbert 

Morrison, dalam perdebatan di madjelis rendah mengenai situasi di 
Timur Djauh malam Djum'at dengan mentah2 menjatakan, bahwa 
putusan Amerika untuk mendenetralisasi Taiwan sebetulnja tidak 
sesuai dengan pernjataan Eiserhower, bahwa keamanan bersama 
berarti kerdja bersama. Mengenai Taiwan dinjatakannja, bahwa ma- 
sih ada tjukup waktu untuk mengadakan rundingan dengan Inggris 
lebih dusu, sebelum mengambil putusan sematjam itu dan meng- 
umumkannja kepada umum. Morrison memperingatkan ' madjelis 
rendah terhadap kesulitan2 jang akan dihadapi dalam melaksanakan 
politik Amerika itu dan terutama terhadap kemungkinan meluasnja 
perang Korea. Dinjatakan, bahwa putusan2 jang bersifat militer se- 
mata2 akan dapat menimbulkan kekatjauan2 baru di Timur Djauh. 

Pemerintah Chiang tak 
dapat selama2-nja di 
P.H5.B. 

Morrison selandjutnja katakan, 
pemerintah baru Amerika ketika 
nengambil putusan mengenai Tai 
wan telah mengabaikan kenjata- 
in, bahwa pemerintah RRT tak 
ikan selama2-nja tetap tak diakui 
ieh bangsa2 seluruh dunia dan 

pula tak akan selama2-nja- tak 
boleh djadi anggota PBB. Demiki 
an pula pemerintah Chiang Kai 
Shek tak akan selama2-nja tetap 
duduk dalam PBB. - Dinjatakan- 
nja, bahwa pemerintah Buruh jl. ' 
meragukan tentang kebidjaksana- 
an putusan presiden Truman utk. 
nengirimkan angkatan laut ke-7 
Amerika ke Taiwan dan state- 
ment presiden Fisenhower menge 
nai denetralisasi Taiwan tjondong 
kearah penghasutan terhadap djsn 
dral Chiang Kai Shek supaja me- 
njerang. Tiongkok darat dan hal 
tsb. ''mmenimbulkan bahaja akan 
meluasnja perang. 

- Apa'jang hendak dibuat 
oleh Amerika, bila.... 

Morrison  seterusnja bertanja, 
apa jang hendak dibuat oleh Ame 
rika, bila pasukan2 Chiarg Kai 
Shek kalah ? Apakah Amerika se 
tjara giat akan ikut serta dalam 
Sperasi?2-nja melawan RRT? Ka 
renanja, kata Morrison, ada ba 
iija umum akan petjahnja insi- 
den besar diantara RRT dan pa 
sukan2 Amerika. Dan hendaknja 
Amerika djangan membuat kesa 
lahan. 
sematjam itu, maka Inggris tak 
dapat berdiri dibelakang sikap 
Amerika itu. Bekas menteri luar 
negeri. tadi achirnja menerang- 
kan, bahwa Amerika mungkin ter 
libat dalam perang dengan RRT   

  | api.jang agak tinggi letaknja. 

dan memperingatkan, bahwa par 
ijatakan, bahwa keterangan tsb.tai buruhnja tak menghendaki pa 

sukan2 Inggris memberikan bantu 
annja kepada Amerika. 

Amerika berkomplot de 
ngan Chiang. 

Sementara itu radio Peking dalam 
Siarannja malam Djum'at menuduh 
Amerika sedang mengadakan kom- 
plotan dengan Chiang Kai Shek ut! 
mengadakan aggresi terhadap RRT 
dan untuk mentjegah supaja RR! 
tak dapat membebaskan Taiwan. Di 
njatakan, bahwa statement Chiang 
tu bersamaan waktunja dengan pe- 
ngumuman  denetralisasi  Eisenho- 
wer terhadap Taiwan, hal mana me 
nandakan adanja komplotan tsb. Ke 
terangan Chiang, bahwa ia tak mem 
butuhkan bantuan dari angkatan da 
rat Amerika sama artinja dengan 
minta kepada angkatan laut Ameri 
ka untuk mengadakan kerdja sama 
dalam pembunuhan 
an terhadap rakjat Tiongkok. 

Membahajakan pengem 
balian 30.000 bekas ta 
wanan Djepang. 

U.P. lebih landiut kabarkan. Ra- 
dio Djepang Merdeka dalam siaran- 
nja hari Djum'at katakan, bahwa ps 
rintah denetralisasi dari  Eisenho- 
wer  membahajakan pergembslian 
30.000 orang bekas tawanan pstsng 
Djepang dari RRT, Radio tsb. is me 
ngadakan 

Djepang katakan, bahwa — Amerika 
telah mengumumkan tentang 
tralisasi Taiwan dan pemb: 
Perdjandjian Yal!ta. Hal? ig 
an itu telah membawa persahabatan 
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" djuta rupiah.“ Korban 

Mengingat kemungkinan? ' 

setjara besar2- 

siarannja dalam bahasa ' 

diantara RRT/Djepang dan soal pe 
ngembaiian bekas tawanan perang 
Djepang dari RRT-pada tingkatan 
jg membahajakan. - Karena siaran 
itu timbul kekuatiran di Tokio, bah 
wa ' rundingan . mengenai soal pe- 

ngembalian Ik..30.000. orang. Dje- 
pang di Peking itu telah dapat dipas 
tikan akan gagal” (AFP). 

Thien Sung Yit 

Po Terbakar 
Karena Perbuatan Se- 

ngadja ? 

Kemis malam kira2 djam 12 ter- 
bit kebakaran digedung harian berba 
hasa Tionghoa. ,,Thien Sung Yit Po” 
di Djalan 'Toko - Tiga, -Djakarta Ko- 
ta, jg menjebabkan . sebagian dari 
gedung itu habis terbakar. Menurut 
laporan polisi kerugian ditaksir 10 

manusia tak 
ada. Sebahnja sedang “diselidiki. Me 
nurut lain keterangan jg diterima 
»Antara” Djum'at pagi kerugian di 
taksir 2 djuta, jg dapat ditutup dgn. 

uang. assuransi. Diduga, bahwa ke- 
bakaran tsb. disebabkan oleh per- 
buatan djahat, demikian keterangan 
tsb. Kebenaran dugaan itu kini se- 
dang diselidiki “oleh pihak ig berwa 
djib.- Sebagaimana ' diketahui, hari- 
an ,,Thien Sung Yit Po?” adalah ke 
punjaan golongan Tiongkok . Nasis- 
nalis. 

Berkenaan dengan hari kemerse- 
kaan Langka (Cexlon) “maka 
malam Rebo jl. dirumah. ke- | 

| diaman legasi Ceylon di Djakar- 
ta diadakan suatu resepsi peri- 
ngatan “S3 tahun kemerdekaan 
Ceylon. Resepsi itu banjak men- 

' dapat kundiungan. Tampak pada 
gambar: - Wakil kedutaan RRT 
di Indonesia memberi  selumat 

kepada wakil. Ceylon.   
mami 

Go & Sunito 
Dipaksa 

Untuk Tinggalkan Ne- 
geri Belanda 

Mr. SJOERD GERBRANDY, 
pembela Go Gien Tjwan dan Su 
nito, didalam surat jang dikirim 
kannja kepada Menteri Djustisi 
Belanda, mengatakan tidak benar 
dugaan menteri bahwa Go dax 
Sunito setudju dengan keberang 
katannja tg. 7 Pebruari dgn mo 
rumpang pesawat terbang. Ga 
dan Sunito hanja' menghrdani ps 
ngus ran jang terch mendjadi fati 
accomph. Mereka memh berang 

kat dergan pesawat terbang. ka 
rena tisra ini kurang menjuseh 
kan bagi mercka dan keluarga me 
reka. Bukan karena mereka setu 
dju, melainkan karera mereka ter 
paksa. 

Selandjutnja Mr. Gerbrandy dim 
'suratnja itu mengatakan, bahwa YO 
Gien Tiwan tidak setudju dengan ga 
ris2 kelakuan Merteri Djustisi Be- 
landa, baik formeel maupun mate- 
ricel. Dan mereka akan tetap mem 
protes. Dapat dikabarkan- pula, ba- 

hwa nionja Go dan njonia” Sunito 
telah mendermakan. sepagian: “besar 
dari perabot. rumah dan pakaiannia 
untuk korban bentjana alam dinese 
ri Belanda. Demikian,  dikawatkan 
oleh ,,Antara” dari Amsterdam. 

Seterusnja keberangkatan “Go 

dan Sunito jang semula ditetapkan 
tgl. 7-2 dari Amsterdam sebagai te 

lah dikabarkan, telah diundurkan 
sampai tgl. 9-2 jad. Demikian ,,An 
tara” Amsterdam. Dikabarkan se- 

landjutnja. bahwa semalam Go te 
lah mendapat kesempatan “untuk 
meminta diri dari pesawai2 Anta 

ra, sedang hari ini kesempatan di 
berikan kepadanja untuk mensun 
djungi sahabat2nja. 

  

Usaha Sabotase 
DiUkraina Gagal 
3 Mata2 Bangsa 

Oleh Pemer 
SOVJET RUSIA pada hari 

kan ditangkapnja tiga orang ma 
taranja disebut sebagai bekas ag 
rika, dan seorang lagi jang kata 
di Amerika. Selandjutnja telah di 
jet, tetapi tidak disebutkan apa 
an terhadap diri tiga orang ma 
resmi Sovjet ,,Pravda”, jang da 
djangnja setengah halaman meng 
jet supaja waspada terhadap age 
asing. 

K.A. Bandung Dja- 
karta T erhalang 
Kereta-api2 Bandung — Djakarta 

liwat Tjikampek hari Djum'at kema 
rem terhalang ' berhubung ' denga" 

adanja gangguan didesa antara Tji- 
lame dan Sasaksaat. 

Kemaren kereta api barang ig he 
rangkat djam 22.00 dari Bandunz 
telah ' keluar dari rel di Km. 149, 
oleh sebab-jg belum diketahui. Dua 
diantara 16 gerbong ig keluar dari 
rel itu rusak. 

Djum'at pagi oleh pihak Din. 
tan Kereta Api di Bandung telah &: 
kirimkan suatu rombongan “kete. 
pat terdjadinjo ketjilakaan itu ang 
melakukan pemeriksaan dan penihe 
tulan. 5 
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Russia Ditangkap 
intah Sovjet 
Djumahat kemaren mengumum- 

ta2 bangsa Rusia, seorang dian- 
en Gestapo jang dididik di. Ame- 
nja mendjadi seorang Trotskyist 
dakwa puja seorang wanita Sov- 
kah ia djuga ditangkap. Tindak- 
ta2 itu diamumkan dalam harian 
lam sebuah tulisan “jang pan- 
adakan seruan kepada rakjat Sov- 
n2 dari dinas2 rahasia negara2 

Bekas agen Gestapo (dinas raha 
sia Djerman — Hitler) jang men- 
dapat pendidikan Amerika ialah 
T. A. Sasi. Ia ketika perang dunia 
jl telah menjebrang kepihak Djer 
man, dan menurut tuduhan pihak 
Rusia ia kemudian katanja dikem 
balikan ke Sovjet oleh dinas raha 
sia Amerika untuk melakukan sa- 
botase di Ukraina. Terdakwa, kedua 
jang ditangkap ialah Gurevich jg 
disebut sebagai seorang Trotskyist. 
Menurut ,,Pravda” Gurevich telah 
mendjadi Trotskyist ketika ia ting 
gal di Amerika Serikat dari 1914 
hingga tahun 1917. Orang ketiga jg 
dituduh ialah K. F. Romanot, jang 
Gikatakan telah, mentjoba menje- 
rahkan keterangan? kepada agen? 
negara asing, setelah ia melarikan 
diri dari tempat asalnja di Vilno, 
Lithuania, untuk menghindari pe 
nangkapan atas tuduhan? pengge 
lapan. Seorang wanita jang dituduh 
mempunjai sangkut-paut dengan 
pekerdjaan mata? itu jslah 5. AX 
Taratua, seorang pfgawai Akademi 
Ilmu Pengetahuan Sovjet: jang ka 
tanja telah didjadikan alat oleh 
Men Demikian menurut , Prav 
B3 

  

Kongres WFDY 
Akan Diadakan Di 
Bukares 25 Djuli 

"Radio Praha ig siarannja dapat 
di tangkap di Wina malam Dium- 
at katakan, bahwa Dewan Gabu- 
ngan Pemuda. Demokrasi Sedunia 
(WEDY) dalam  pertemuannja di 
Praha hari Kemis memutuskan, be- 
hwa . kongres La.d. akan diadakan 
di Bukares tgl. 25 Djuli. “Kongres 
tsb. akan diadakan dengan sembo- 
jan: ,,Bersatulah semua kearah per- 
damaian, kemerdekaan nasional 
dan hari kemudian jg lebih baik? 

  

  
  

   



  

  

  

      

  

  

    2 Sin | PUSAT PENDJUAL : 
N.V. Chiang Industrial Compa bi Djakarta PA ni Peboaa 5 Telepon 146 Kota 
Ma ». DIAKARTA-KOTA 2 Si 

, per 2 » 
Harga2 te   

     
   

PENTING BAGI TIAP2 : 
 PELADJAR dan UMUM 

BUKU2 PELADJARAN TENTANG SEDJARAH. - 
Untuk Sekolah Rakjat (Sek. Rendah). 
SEDJARAH RINGKAS INDONESIA, oleh Gustimajor i Rp 3.50 
SEDJARAH INDONESIA 1 & 2, oleh Hidajat ...... BAN DA 
ICHTISAR SEDJARAH INDONESIA I, 
oleh Nataprawira ....... Bea Re ea sa AR ni K0 250 
SEDJARAH TANAH AIR KITA INDONESIA, 
Rathore MAL djllid Edan MI La 213) Un Sep 
ICHTISAR SEDJARAH INDONESIA 1, oleh Sasmedi ,, ,, 2.50 
SEDJARAH INDONESIA UNTUK S.R., 
Simandogatak, MEPL sibkagen anna Ba an Pa Uu » 5. — 
DJALAN MASUK KE S.M.P. djilid I (Sedjarah dan : 
Hmu Bumi), oleh Simandjoentak LP., ......... io... 7.50 
LATIHAN UDJIAN SEDJARAH INDONESIA, 
Sunarto, FAR Me RN naa Sa it ana Kn og 
RINGKASAN SEDJARAH TANAH AIR, 
ee EA Mena Go ee anal saa Aan ae Anti 
SEDJARAH INDONESIA (TANAH AIR), : 
Ma MAN PE PA NA NON Te Na 3.— 

ICHTISAR SEDJARAH INDONESIA 2, 
OT MAN PA Aea Aa aa Na Pan er 2 ai 
Untuk S.M.P. dan S.MLA. 
Aboebakar, H., SEDJARAH AL OURAN ..........: 3 27.50 
Almatsier, A.M., SEDJARAH MUTA'ACHIR ......... 3 6.— 
Ardjana, K.A., SEDJARAH DUNIA IIA ............ ia Te 

Idem y Idem MAA Pan ST — 
Anwar Sanusi, SEDJARAH INDONESIA LL. ......... ,', 6.50 

Idem 3 Idem Ken ANN Ia eh SP 
Idem $ — Idem TER Ian Naa 8.50 
Idem ! SEDJARAH UMUM Tia St, 7.50 
Idem « Idem PEN Sisen SEE 2 7.50 
Idem g Idem Pe Sa IN Inn ia TAN 

Hamka, SEDJARAH ISLAM DI SUMATRA ........ ii, yA 
Hamzah, Nst. A., SEDJARAH KEBANGSAAN ..:... ea 1 TRO SEP 
Hutauruk, M.y SEDIARAH UMUM TI... HL — 

Idem 5 Idem Ne al ee Aa SI s3 9.-—— 
Ismail, Mhd., Djamil, SEDJARAH ISLAM ............. 3 
Latif Osman, A., RINGKASAN SEDJARAH ISLAMI... .,, - 7.30 
Matram, Rm., SEDJARAH INDONESIA .............. Sada DE aa 
Sanusi Pane, INDONESIA SEPANDJANG MASA ... T— 

Idem , SEDJARAH INDONESIA IL ............... sa 1O— 

Pamenan: ti. St, SEDJARAH DUNIA |... idea agar LHO 
Rangkuti, A.D., SEDJARAH INDONESIA ............ 1» 310— 
Sahar, D.T.M., ICHTISAR SEDJARAH INDONESIA .: 

(dari tahun 1800 — revolusi Indonesia) .........:... sesib sabu sa iaa Oom 
Pringgodigdg, Mr. A.K., SEDJARAH PERGERAKA : 
PP EN AE na BN mp 15 
Arif Effendy, ICHTISAR SEDJARAH DUNIA IT u...y 58 — 
Basin: Nsto SEIMARAR BUTA To... ah inna as 1O— 
Broto, A.S.. dan Asnawi, ICHTISAR SEDJARAH 
PENA BL LAN AG SAN NASA »3 si Hi an30 
Garnida, I., DARI PYRAMIDE SAMPAI 
MARTIN LUTHER (SEDJARAH UMUM) ............. ,, 6.30 
Pesanan? luar Kota harus tambah Porto 1076 (sedikitnja Rp. 0.60). 
Untuk pedagang dan Toko Buku dapat potongan memuaskan. 

Keterangan lebih landjut pada : 

Toko Buku ,,Gunung Agung 
d/h THAY SAN KONGSIE, 
Kwitang 13 Kotakpos 135, - 

Telp. 4678. Gmb. — DJIAKARTA. & 

PERLU UMUK S, MA. -B. 
Dr. H.T. LIEM dan R.H. TJOKRODANOERDJO 

Batu Udjian Kimia... a Rp. 6.- 
Pertanjaan-pertanjaan Teori dan Soal-soal Latihan Ilmu Kimia. 
Sadoh dio ha baik oleh Kem. P.P.K. Bagian Naskah den 
Madjalah, Djakarta tgl. 14-11-1952 No.: Nm. 1181. 

. Dapat dibeli pada semua toko-toko buku. 

Penerbit ,SERLANGGA" 
Kramat IV (Kernolong) 1! 

Salut DJAKARTA. 

    

    

  
    

  

Badan Lemah Kekuatan Hilang 
| . HARUSLAH MAKAN PIL VIRANOL : 

- TANGGUNG 100 pCt.. MANDJUR 

Viranol Extra strong buat lak? jangkurang tenaga lemah sjahwat (Im- 
potentie sexuel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan ti- 
dak hantjur sering marah? kepala pusing intjok linu? muka putjet Kaki 
tangan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (ze- 
nuw). Tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut”, sakit pinggang, Na 
tung berdebar”, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10076 
berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20.—. Djuga ada sedia lain” Obat 'jang 
mandjur. y 

Pil “Gumira' Stitewa dat Tak Gro NN Mbah 2 Mp: 1 Seras 

Pil Vitamin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan ,, 25:— 

Minjak Tangkur adjaib buat laki? ......... PENA AN baka jp Si Otaba 
Salep hilangkan hitaman dimuka kukul djerawat ............... 5 an 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram 
Obat” dikirim sesudah terima wang ongkos kirim 1076. ih Ya 
Djuga mengovau segala penjakit luar/dalam seperti Kentjing manis,/ 
nana, Linu, Gindjel, Prempuan tidak tjotjok bulanan, Keputihan, Wa- 
sir (aambeien) didjamin 10 hari sembuh djatuh akar?nja sonder operasi. 
semua penjakit diobat Sampai baik. . 5 , 

Tabib Wahid Mawn Tamblong 49 — Bandung. 
Agen?-: ZINDABAB, HOUSE Nonongan Mann Ooto | an 

“Toko Solo, Djl. Sosrowidjajan No. S Jogja. 
Toko Baldjun, Djl. Kepatihan No. 105 Pekalongan. 
Toko Jilani, Djl. Kemakmuran 112 Makassar. : 
Tabib, G. M. Fateh Din, Hotel Tionghoa 15 Ilir Palembang. 
Toko Seth, 16 Ilir lurung Elite, Palembang. 

Toko Thio Piek, Djalan Perniagaan 10, Bogor. 
De Nieuwe Winkel, Pasar Antri 1532, Tjimahi. 
E. Hidajat, Djalan Gunung Ladu 32, Tasik. 
R.M. Hamim, Djalan Benteng 1, Sukabumi. 
Multi Sports, Kaliasin 7, Surabaia. 
Abdul Wahid Prapatan Gambir 13A Djakarta (sebelah 
snetia » Von & Co.). 
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Toko Seth, Pintu Air 30 Djakarta. 1 

   
    

24 RUMAH DIRAMPOK 
GEROMBOLAN M. M. 

. KOMPLEKS. : 

    

mis j.l. telah dirampok oleh  ge- 
rombolan bersendjata M.M. Kom 
pleks. da ditaksir Rp. 

Waktu pasukan polisi 
datang mereka sudah melarikan 

    

f diri. Sebelum itu desa2 Tirto dan 
Tjitrosono telah 'kedatangan 50 
orang bersendjata jang djuga me- 
lakukan perampokan pada bebe- 
rapa rumah. Kerugian penduduk 
Rp. 3.446,—. Dikabarkan selan- 
djutnja, bahwa dalam pembersih 
an jang dilakukan oleh alat2 ne- 
gara telah ditangkap 2 “orang pe- 
gawai negeri penduduk kota Ma- 
gelang jang kabarnja, menurut 
dugaan, mempunjai hubungan de 
ngan gerombolan M. M. Kom- 
pleks. 

PERLOMBAAN SEPEDA 
MOTOR. 

Besok pagi hari Minggu tg. 8 
Pebr. PPSS akan mengadakan 
Perlombaan Teka-teki, jang akan 
di-ikuti oleh 150 peserta bersepe- 
damotor. Berangkat djam 10 pagi 
dari Stadion, (Finish di Rumah 
Makan Lido,  Bodjong. Peserta 
harus mentjari Djalan2 rahasia 
dalam waktu tidak lebih dari 2 
djam. Tiga buah piala dan lain? 
hadiah telah disediakan. 

PERTANDINGAN UTK 
AMAL. 

Chung Hua Bandung da- 
tang Semarang. 

Didapat kabar bahwa pada tg. 6, 
7 dan 8 Maret 1953 atas undangan 
dari Chung Hua Ta Chung Sze Se- 
marang, Kesebelasan Chung Hua 
Bandung akan mengadakan pertan- 
dingan2 di Stadion Semarang, - sse- 
dang. pendapatannja. untuk amal. 
Kini lagi diadakan perundingan de- 
ngan satu Kesebelasan di Solo un- 
tuk dihadapkan dengan Chung Hua 
Bandung. Jang sudah pasti pada tg. 
8 Maret Chung Hua Bandung akan 
berhadapan dengan Ta Chung Sze. 
Kepastian mengenai pertandingan? 
selandjutnja akan dikabarkan lebih 
djauh. 

DINAS KAMAR OBAT. 
Pada tgl. 8 Pebruari 1953 hari 

Minggu jang dibuka dari djam 8 pa- 
gi sampai 12 siang Apotheek Sik 
lang, Wotgandul 16. Hari Sabtu, tg. 
14 Pebruari jang dibuka dari Gjam 
8—12 siang Apotheek2 Numa, Bo- 
djong dan: Rathkamp, Pekodjan. Se- 
lama tg: 9 sampai dengan 14 Pebru- 
ari 1953 jang dibuka dari diam 8 
pagi sampai. 7 malam Apotheek2 
Numa,. Bodjong, Rathkamp, Peko- 
djan dan dari djam 8 pagi sampai 
5 sore Apotheek2 Koo Hwie, Psto- 

. djan, Sik Jang, Wotgandul, Van Gor 
kom, Bodjong. 

PASAR HASIL BUMI SMG. 
Tjatatan pasar hasil bumi -Semg. 

jang diambil oleh Duniop & Kolff 
pada tgl. 6 Pebruari 1953 sbb.: Ka- 
pok C pendjual 875:  Bidji kapok 
pembeli 66 z.z.: Kopi Rob. Kam- 
pong GB kedjadian 800: Rob. Ond. 
WIB nom. 950: Kedele pmi Djem- 
ber pendjual 162,50: gendjah pen- 
djual 160: hitam kedjadian 30 Ga- 
plek pendjual 60: Katjang glondong 
terpilih nom. 235: Osee terpilih ka- 
sar pendjual 285:  Katjang merah 
pendjual 145: hidjau pendjual 170: 
Beras Kretek TC Tjeree “pembeli 
147,50:  Bidji djarak pendjual 175 
n.o. Kwal. Solo: pendjual 160 kwal. 
Purwodadi o.0o.: Karung HC Green 
pembeli 4,80/4,85. 

j( 24 Rumah penduduk desa Pu- 
' yang, Magelang pada malam Ke-. 

'SMG., SAPTU 7 PEBR 1953. 
BERITA2 PENDEK SEMA- 

— Dalam tahun ini, kali? 
terdapat didaerah Pati, Banjenas 
dan Pekalongan jang sudah mendja- 
di dangkal oleh jang berwadjis di 
Djawa Tengah akan  diperdalam. 

lah kapal keruk jang masing? ditak- 
sir seharga Rp .1.000.000.-—.. . 
— Menurut keterangan, kini te- 

lah didapat persetudjuan antara jang 
'berwadjib di Djawa Tengah dengan 
pemerintah pusat untuk mengusaha- 
kan daerah2 jang menghasilkan tam- 

Wonogiri (Solo). Untuk itu pada 
achir bulan ini didatangkan ahli per- 

ngan Pusat di Bandung untuk me- 
njelidikinja. ' 
Dikabarkan, bahwa ditengah? dae 

tah jang dimaksud terdapat pertam- 
bangan jang diusahakan oleh ISHI- 
HARA Mining Coy jang konsesinja 
masih 40 tahun lagi tetapi jang se- 
karang ini belum diurus sebagaima- 
na mestinja. (Ant.) 

KELUAR NEGERI. 
Pada hari Minggu tg. 8 Pebruari 

1953, Badan Pengurus dari CHTH 
Semarang, Hwa Yoe Hwee Kwan, 
Ju Jong Kung Hui, Perk. Persahaba 
tan Guru Tionghoa Smg., Sin Yoe 
She dan Tio Kiauw Kong Hui Se- 
marang akan mengadakan pertemu- 
an selamat djalan kepada sdr. Liem 
Siauw Tjong, ketua CHTH Sema- 
rang jang hendak perlop keluar ne- 
geri. Pertemuan tsb. akan diadakan 
di R.M. Kiet Wan Kie, Gg. 
gir pada djam 19.00. 

LICHTING KEDUA CTN. 
Dengan dihadliri oleh Residen 

Milono dan Perwira2 jang bersang- 
kutan, kemaren pagi di Salatiga te- 
lah diadakan — upatjara pembukaan 
Lichting kedua CTN jang di-ikuti 
oleh 87 orang, dimana 44 Orang 
akan menerima didikan motor tek- 
nik dan lainnja pertanian. Pendidi- 
kan tsb. berdjalan Lk. 4 bulan. Se 
mentara itu apabila mereka telah Iu- 
lus, mereka akan dikirim keluar ta- 
nah Djawa untuk memberi peladja- 
ran-peladjaran dikalangan! C.T.N. 

ANAK BUAH BEKAS BATAI- 
JON 426 SERGAP TRUCK. 
Tentang peristiwa disergapnja se- 

buah kendaraan jang berdjalan dari 
Karangputjung menudju ke Wa- 
ngon didaerah “Siadredja (Bas 
njumas tanggal “1/2 jl. “de 
bih djauh diperoleh kabar bahwa 
gerombolan bersendjata jang menjer 

diantaranja 504 memakai band :di 
lengan badju dengan tulisan 426” 

tika, kemudian seorang anggota po- 
lisi, jang terlebih dulu - melepaskan | 

bersama  isterinja dan anggota 

itu segera mentjari perlindungan: te- 
tapi achirnja Teguh, demikian nama 
anggota tentara itu dapat. ,,terpe- 
gang” dan esok harinja terdapat su- 
dah mati terbunuh. : 

Isteri Teguh dan anggota BODM 
hanja mendapat luka2 dan selamat 
ditempat tudjuannja, Purwokerto. 

PENGGELAPAN UANG 
Rp. 15.687,99 

Dari kalangan jang berdekatan di- 
dapat kabar, bahwa pada tg. 5 'Pe- 
bruari jbl. telah ditangkap seorang 
nama A.B. tinggal di Kp. Mugas 
Semarang dan W. bin S. tinggal di 
Kp. Purwodinatan. Mereka dituduh 
telah menggelapkan uang sebesar 
Rp. 15.687,99 atas kerugiannja Kan- 
tien PTT Semarang. 

Kini terdakwa2 ditahan di Sek- 
si I. 

MELARIKAN DIRI. 
Pada tg. 5-2-53 seorang tahanan 

A. bin H. jang sementara itu dira- 
wat di R.S.U.P. Kalisari pada kira2 
djam 4 pagi telah berhasil melari-   kan diri. 

iang| 

Untuk 'itu kini sudah dipesan 6 bu-! 

      

       
   

      

    

' Benteng 
Tetap Ada,Tapi:Keuntungannja Tipis 

— 3 Tjara Bantu Neweomers 
(Oleh : pembantu ekonomi kita) 

MENGENAI BERITA kita jang menjatakan, bahwa pemerin 
tah akan menghapuskan Benteng groep,: maka lebih landjut kita 
mendapat pendjelasan jang tegas dari Setijoso Wk. Kepala Djawa 
tan Organisasi Rakjat di Kementerian Perekenomian jang bertugas 
kewadjiban menjalurkan dan memperkuat kedudukan para pengu 
saha Indonesia didalam lapangan perekonomian, bahwa . barang 
benteng jang diberikan monopoli kepada Newcomers masih tetap 
berlaku didalam peraturan import baru jang diumumkan pemerin- 
tah pada tgl. 22 Djanuari jl. Tetapi dengan peraturan import baru 
ini, maka sebagian dari pada barang benteng ini telah dimasuk- 
kan kedalam barang2 golongan B-I dan B-II. Dengan demikian 

— maka keuntungan jang didapatnja oleh para Bentenggroep sangat 

bang kuningan disekitar Tirtomojo. | 

.tambangan dari Djawatan Pertamba- | 

Ping- | 

Mula2 sopir ditembak mati seke-| 

tembakan. Seorang anggota tentara 

BODM jang ikut menumpang truek | 

     

  

  
   

        

    

    

    

   
    

Djuga di Belgia terserang bentjana banu 
banjak menderita akibat meluapnja air laut: lalu 
djadi terganggu sama sekali. Tampak pemandangan dalam kota 
Ostende dimana salah satu djalan raya berubah mendjadi terusan 

dir. 

nja ketika sistem 

  kuat, ka , 

3 tjara banta Newcomers. 
Selandjutnja diterangkan, langkah 

usaha pemerintah dalam. memadju- 
kan dan memperkokoh kedudukan 

ma kota pantai 
4 lintas kereta api 

    

  

    

dutaan 

Moskou itu harus dianggap sel 
Yamin mengemukakan, bahwa 

   

  

SIARAN RRI SEMARANG 
Minggu, 8 Pebruari: 

06.55 Pembukaan: 07.00 Warta 
Berita: 07.10 Irama Tjepat: 07.15! 
Pengumuman dan Berita Daerah: 
07.30. Aneka Warna Pagi: 08.00 
Warta Berita, 08.10 Musik. Ruang- 
an: 08.45 Dari Lautan Teduh: 09.00 
Gema Angkasa: 09.30 Njanjian Per- 
ry Como, 09.45 Rachman dan Julia: 
10.00 Ketoprak: Tjeritera: ' Hang 
Tuah, 12.30 Pekan Datang: 12.51 
Rafael Mendez (Trompet): -13.15 

“FEilm Selection, 13.30 Warta Berita: 
gap itu Lk. terdiri dari 300 orang 

'Irama Merdeka dbp. Roos Effendi: 
13.40 Krontojng Siang oleh ok. 

14.30 Warta Berita: 14.45 Tutur: 
17.05 Taman Kepanduan: 17.30 Pe- 
ngumuman.. dan Berita Daerah: 
17.35 Laporan Mingguan: :17.45 Ta- 
man Kepanduan: 18.00 Lembaran 
Budaja: 18.15 Rajuan Ratna: 18.30 
Peladjaran - Njanji: 19:00 Tanda 
Waktu Warta Berita: 19:10 Parle- 
mentaria, 19.15 Kenalkan............ j 

Perlu Dibuka Ke- 
Dulu Sudah Dirundingkan Oleh Pa- 

lar- Vishinsky, Kata Yamin 
ANGGOTA PARLEMEN mr. Moh. Yamin jang pada bulan 

April dan Mei 1950 telah mengundjungi Sovjet Uni bersama sama 
dengan misi Palar, menerangkan pada hari Djumat dalam suatu kon 
ferensi pers, bahwa pembukaan suatu kedutaan besar Indonesia di 

antara Palar dan Vishinky di Mos kow pada bulan Mei 1950 itu ia- 
lah pertukaran duta (ambassador) antara Indonesia dengan Sovjet. 

ji waktu itu, demikian katanja, me 

Ikan bahwa Sovjet telah mengakui 

  19.30 Njanjian dan .Chotbah oleh 
Keluarga Katholik: 20.00 Sari War- 
ta Beritas 20.05 Podjok Studio: 20.25 
Sery Serodja: 21.00 Berita Bahasa 
Djawa: ' 21.15 Klenengan Lengkap: 
22.00 Warta Berita (Terachir): 22.10 
Progrimma Esok Hari: 22.15 Kle- 
nengan Lengkap: 23.00 Tutup. 

para . pengusaha Indonesia dalam 
mendatangkan barang2 dari luar 
negeri ini (importir) baru dapat 
memberikan bantuan dengan 3 ija- 
ra. Jaitu dengan djalan memberikan 
kepada mereka itu barang jang sa- 
ngat lakunja dari beberapa" golong- 
an barang textiel, kelontong, statio- 
nary, kertas dan. benang tenun. (ba- 
rang benteng). Kedua dengan mem- 
berikan .kredit dengan melalui Bank 
Negara Indonesia “dengan peranta- 
raan gabungan organisasi importir 
seperti.Gapindo dll. Dan ketiga ada- 
lah dengan djalan memberikan ke- 
sempatgn kepada mereka itu terle- 
bih dahulu dalam menawarkan pe- 
sanan pemerintah. 

Hukuman administratip. 
Mengenai 

jang didjatuhkan kepada . pendjual 
licensi diterangkan, bahwa tindakan 
ini ditudjukan. hanja 

Toskow 

ai suatu hal jang perlu. Mr. Moh. 
ng mendjadi inti-sari perundingan 

kar sadja. Tetapi bagi mereka js. 
berobah pikanng sesudahnja . . men- 
dapat tegoran 

djalankan tindakan lain. Sampai ki- 
ni baru Il orang jang menadpat hu- 
kuman administratip itu, tetap! da- 
lam buku tjatetan. telah mentjapai 
djumlah lebih kurang 75 orang. 

Tidak ada animo djadi 
grosir. 

Atas pertanjaan kita, sampai 
dimanakah-usaha pemerintah men 

Pemerintah... Indonesia pada 

rasakan perlunja pembukaan am 
basade di Moskou. Ia menambah 

Indonesia pada tg. 25  Djanuari 
1950 sebagai negara jg berdaulat. 
Dan sedjak tgl..29 September: Re 
publik. Indonesia dan Sovjet -Ru- 
sia.-telah pula mendjadi anggota 
PBB, sehingga pengakuan bertim 
bal. balik ini mendjadi dasar poli dorong para Newcomers itu men 
tis juridis bagi pertukaran duta. | duduki tempat dalam. perdagang 

« an-sebagai grosir, dinjatakan, bah 
wa sampai kini tidak ada sedikit- 
pun djuga “animo dari kalangan 
mereka itu. Mungkin ini disebab 
kan -kata' Setijoso selandjutnja, 
bahwa kedudukan pedagang gro- 
sir itu dianggap rendah dari pa 
da importir. Pun begitu pula pe 
dagang grosir itu tidak banjak 
menarik perhatian bangsa kita 
ditimbulkan oleh karena dalam 
funcsinja menghendaki ke-uletan 
dan ketjakapan dalam melempar 
kan barang kedalam pasar. 

Oleh karena tidak ada kegiatan 
masjarakat dalam soal ini, maka 
sulitiah bagi pemerintah menja- 
turkan.usaha ini ketangan bangsa 
Indonesia. 

Politik bebas jang dianut oleh 
Republik Indonesia barulah akan 
mendjadi sempurna, apabila poli 
tik itu dilandjutkan dengan pem 
bukaan kedutaan Indonesia di 
Moskow, Peking, Amerika Sela 
tan dan Amerika Tengah, demiki 
an kata Yamin. Penghalang2 un 
tuk membuka kedutaan Indonesia 
di Moskow itu tidak dapat diteri 
ma apabila diukur dengan kepen 
tingan negara, demikian katanja 
lebih landjut. 

Menurut mr. Yamin pembuka 
an kedutaan Indonesia di Mos- 
kow..itu akan menguntungkan Re 
publik. Indonesia. Demikian pula. 
perpindahan 'garis pertahanan di 
Eropa-Barat ke-Timur dan. garis: 
pertahanan Pasifik kedekat pantai 
benua Asia adalah tambahan fak: 
tor besar bagi menempatkan kedu: 
taan Indonesia di Peking dan 
Moskow, “demikian mr. Moh. 

BURUH PABERIK "POMPA" 
Mengenai permohonan perhati- 

an, darj SBRI Ii pada jang berwa 
djib tentang buruh jang bekerdja 
pada , paberik “Pompa”, lebih 
djauh dari fihak DPT. SBRI II 

  

KEBANDJIIRAN PENINDJAU. 
Dalam minggu ini dapur Suara 

Merdeka. kebandjiran - penindjau 
anak-anak sekolah. Setelah murid- 
murid S.R. Peterongan  menindjau 
tjara memasaknja harian kita Suara 
Merdeka, maka hari ini murid-mu- 
rid S.R. Kartini datang djuga meli- 
hat, bagaimana harian kita diolah 
sampai dapat disuguhkan pada pem- 
batja sekalian. 2 
Guru dan murid-murid kelihatan 

memperhatikan sekali tjaranja meng-   ezet, menjusun berita, mentjetak 
dsb.-nja.   Setelah puas mereka meninggal 
ikan dapur Suara Merdeka. 

Yamin. , | didjelaskan sbb: 

SBRI H Semarang dengan surat 
tg. 31-1-53 hanja menghendaki PENUTUPAN DAN PEM- 

BUKAAN K.P.U./C. 

Pada nanti hari Selesa tg. 1022253 
diam 19.00 bertempat di PENDO- 
PO. KABUPATEN SEMARANG 

:Isupaja nasib kaum buruh Pabe- 
rik Rokok Pompa jang telah se- 
djak tg. 27-1-'53 sampai kini ka 
rena akibat penahanan  directie 
dan kuasa oleh jang  berwadjib, 

Ne 5 diperhatikan dan diperlakukan akan diadakan peresmian penutupan 2. Sania KPU. 5 P sebagaimana mestinja. Tentang 
Kb Na Man Pena penahanan directie dan kuasa 

oleh jang berwadjib adalah soal- 
nja jang berwadjib sendiri dengan 
fihak2 jang bersangkutan.” Hat 
ini bukan kompetensi SBRI II Se 
marang untuk  mentjampurinja 
ermohonan ini semata-mata ke 

pentingan nasib kaum buruh jg 
terlantar hidupnja. 

Dengan ini mengharap kedatang- 
an para penempuh udjian K.P.U./C 
1952 dan para tjalon siswa K.P-U,/C 
1953 dengan terlebih dahulu meng- 
ambil surat undangan kepada Sir. 
Hermany .Djumany, - Progo. HI/38 
Semarang, dan undangan tsb. harus 
dibawa.   

walaupun begitu kata Setijoso se landjutnja, 
ini dalam memperkuat kedudukan Newcomers kita masih tetap 

hukuman administratip 

semata-mata 

kepada para Newcomers jang eng- 

an nasehat akan di, 

  

tipisnja, djika diperbandingkan dengan keuntungan jang didapat- 
da Ba ini dikeluarkan dalam tahun 1950. Tetapi 

nilai sistem Benteng 

Afvloeiing 
Pegawai 

1700 Pegawai DKA Akan 
Dipensiun—Di DPU Tak 

Ada Pemetjatan2 

BERHUBUNG dengan. berita2 
tentang terdjadinja pemetjatan be 
sar-besaran (afvloeiing)idi DKA 
dan di DPU, antara lain pengumu 
man Sobsi baru2 ini, bahwa di 
DPU banjak pegawai jang baru 
sadja diberi inpassing lalu di-af- 
vlocit,. Kementerian Urusan Pega 
wal mengumumkan, bahwa: 1) 
Df DKA akan diberhentikan me 
reka jang tidak dibutuhkan dan 
jang telah berusia S5 tahun keatas 
dan telah berhak pensiun."Dengan 
beraturan ini dari lebih kurang 
70.600 .orang pegawai adalah 
lebih kurang 1700 orang akan di 
pensiun. Perlu diperhatikan - kira 
aja, bahwa peraturan ini antara 
jain.untuk memberi kesempatan 
pegawai jang muda2 untuk naik 
»angkat. 

2) Di DPU onslag besar?an dari 
pegawai tidak ada, demikianpun af- 
vloeiing dari pegawai jg baru sadja 
diinpas. 

Mungkin  didaerah-daerah telah 
terdjadi pekerdjaan? distop atau te- 
lah selesai dan oleh karena itu para 
pekerdja harian (bukan pegawai) sa 
ma diberhentikan. Djuga  diterang- 
kan dalam pengumuman tsb., bhw 

permintaan Sobsi untuk " berunding 
dengan menentukan hari dan djam- 
nja, oleh Menteri Suroso didjawab 
bahwa pada hari dan diam itu tidak 
dapat berunding karena waktu jg di 
tetapkan oleh Sobsi akan terpakai 
untuk keperluan lain, dan oleh ka- 
rena oleh Menteri akan ditetapkan 
pada lain hari. Perundingan ini te- 
lah terdjadi pada tanggal 29 Dianu- 
ari 1953. Dengan pengumuman iri 
diharapkan agar supaja tidak terda- 
pat rasa kegelisahan di-kalangan pe 
gawai. Ta 

  

Djuara tjatur Sovjet. 

Menurut berita Tass dari Mos- 

kow, djuara dunia tjatur  Mikhail 

Botvinnik untuk ke-7 kalinja telah 

menangkan kedjuaraan tjatur So- 

vjet. Dalam pertandingan terachir 

melawan Mark Taimanov jg diada- 

kan kemaren, Taimanov menjerah 

kalah pada set ke-42. Dari 6 pertan 

dingan melawan  Taimanov itu, 
Botvinnik menang dua kali, ber- 

main seri 3 kali, dan kalah 1 kali, 
sehingga mendapat djumlah bidii 

kemenangan 3/4. Dengan demikian 
ia menangkan pertandingan itu dsn 
angka 35 lawan 2/5. 
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Taka Obat TAY AN HOO DIKKARTA.KOTA 
Yinah Lapang Glodok 10 Tai Ko 1420   Distributors t ox 

Harmsen Verwey 
“Dunlop N. V. 

Djuga dapat beli diantero 

2 8 

Tadi 

MINJAK OBAT BAN LENG 

  

Dikeluarkan oleh Rumah 

Djl. Bawean no. 22 

  

Dapat diminum untuk menjembuh- 
kan: batuk baru atau lama, “sakit 
tenggorokan, sakit perut dil. 
Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit 
binatang berbisa, kena api, dapat le- 
kas hilang dengan digosokkannja. 
Apabila merasa lelah atau salah 
urat, dari sport atau djatuh dapatlah 
Ban Leng digosokkan (dipidjet) dan 
diminum, semua itu penjakit lekas 
sembuh Karna: Ban Leng telah da- 
pat banjak sekali surat pudjian dari 
Tuan2 jg. terkenal: jg. sudah disem- 
buhkan oleh Ban Leng ini, dari ma- 
tjam2 penjakit, Kalau Tuan suka 
batja surat2 pudjian tsb. kami bisa 
kirim sama Tuan. 
Ban Leng dapat dibelih pada semua 
toko2 Obat DII.: kalau tiada: boleh 
kirim Rp. 6,50 Kami nanti kirim 
1 botol sama Tuan dengan tertjatat. | 
Obat TJEH SHE TONG. 

Tilpon 2207 S Surabaja. 
  

  

Tenfogka 

mentjegah dan 

menjembuhkan 

penjakit pilek 

  

" De Lavee 
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FRUITVITAMINE- C 
Distributi JACOBSON VAN DEN BERG & Co. ma   Toko2 di INDONESIA Seskab 

/ 
SA Maan ah Be om ka 

ON ENYA 

  

N. V. SIEN BIE KONGSIE   
  

' PELIHARALAH KESEHATAN TUAN2 DAN NJONJA2 
Dengan djalan minum: 

Anggur Kolesom tjap ,B0OEAJA" 
Jang mengandung chasiat kekuwatan bagai badan, serta dapat me- 
nambah darah. Menjembuhkan kepala pusing, pinggang pegel, 
datang bulan tak tepat dsb. 

Pusat pendjual: 
KONG DJIN TONG 

Pekodjan 105 — Telp. 1885 Semarang. 

SAMPUN NGANTOS KEBELUBUK ! tanggal Djawi katah ing- 
kang lepat tjubi meriksanono patokanipun ing Buku: 
ALMENAK KEPEK PETANGAN ALMENAK DJAWI SELAMI- 
LAMINIPUN lan ALMENAK MASEHI 100 TAHUN (1953-2052) 
Komplit pepetangan Djawi: Windu - Wuku - Pontjosudo - Pringke- 
lan - Dewo dino - Padangon - Isp. Tabel2: Sridintenpekenan - Nap- 
tonipun - Wiludjenganipun tijang tilar donjo Isp. Ramalan2: Dja- 
wah - Iehtisar kawiludjengan kekadjatan - Jan Djedjodohan - Isp: 

Regi Rp. 8.— ongkos kintun tambah Rp. 0,75. 

    
  

PUSTAKA ,MARFIA H” Maspati 6/51 -— Surabaja, 

  

Sokonglah 

bP.M.L. 
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SHANGHAI OPTIGAL” G0. | 
“Pekodjan 82 Semarang 
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import untuk 

      eh Javastaal Stokvis telah diadakan demonstrasi pemakaian traktor2 
luasan pertanian. Demonstrasi 

  

ini diadakan di 
oleh residen, bupati, kepala2 djawatan Pertanian, 

    
2 ea : 

2 jang akan di- 
Wadjak, Malang, dan dihadliri 

Perkebunan serta para petani. Traktor demikian 
ini sangat tjotjok untuk penanaman tebu rakjat. 

  

Kai 

   Hol 

  

yood-. Kota Asmara” 
Kissah Tjinta Je Menggemparkan-War- 

tawan' Film Dibentji & Ditakuti- 
Ngobrol Jg Bikin Kaja....' 

(Oleh : Usmar Ismail - Dit 

DUA BUAH KISAH m meng 
Angeles berminggu2 lamanja selama 
segi-tiga. Franchot Tone-Barbara 
suami-istri. Walter Wanger-Joan Bennet. Kisah 

ulis Utk ,,Suara Merdeka”) 

| memenuhi koran2 Los 
saja ada dikota film itu. Kisah 

Payton-Tom Neal dan kisah dua 
jang pertama ada 

lah seperti petikan dari roman Courts Mahler tentang seorang ac- 
teurj se actrice jg 1 eur jang ag Pan n aa KA Ai betina) jare Peran 
acteur muda gagah-perkasa 

TPT RK 

    

  

dengan 
djitu dari si. Muda. Si G a 
lihatkan kesetiaannja kepada si 
sebulan sesudah itu mereka sudah berhadapan 

buat selama2-nja. untuk. minta tjerai 

muda-remadja | seorang 

    

“sakit disebabkan pukulan2 jg 
is sebentar kelihatannja akan memper 

Tua dengan menikahi dia, tetapi 
lagi dengan hakim 

Walter Wanger menembak impressario isterinja Joan Bennet 
dalam suatu nafsu tjemburu jan 
rus tinggal dirumah 

menjebabkan si impressario ha 
pa bulan lamanja. Buat perbuatan 

nja itu Wanger mendapat hukuman tidak lebih dari delapan bulan. 

"Kota tj SN 
Tjuma itulah kisah jang paling 

menggemparkan selama waktu se 
puluh bulan saja dikota film itu. 
Memang waktu belakangan ini 
Hollywood kelihatan “makin de- 
wasa, meskipun tjap jg melekat 
padanja sukar untuk dihapus: 
,.kota tjabul dan dosa.” 

Anggapan umum ini tidak begi 
tu sukar untuk memahami, kare- 
na umum memang sudah punja 
pra-sangka, bahwa para peran ter 
masuk golongan manusia jang ti | 
dak bisa hidup dengan tidak ber 
buat semana2 sesuka hatinja dan 
karena itu hidup kebanjakan wak 
tu dalam kema'sjiatan. Memang 
sukar untuk menjangkal, bahwa 
para peran dimana sadja ada ke- 
tjenderungan untuk menganggap 
sepi moral jang sedang  didjun- 
djung "orang baik2”. Jang berke 
Daan dengan Hollywood prasang 
ka itu ditambah lagi dengan ingat 
an dan assosiasi pikiran“ orang 

| kepada Hollywood.masa dulu. Te | 
| tapi terlebih lagi reputasi Holly- 

    

wood sekarang'ini jang menje- 
babkan "orang baik?” mengang- 
kat hidungnja adalah akibat pu- 
blisitet jang dengan sengadja di- 
besar2kant 
Kebanjakan dari berita? - tentang 

para pemain film jg dimuat dalam 
berpuluh2 . 'fan-magazine seperti 
Photoplay,. Modern Screen, Silver: 
Screen dil. adalah berita? berdasar- | 
kan atas k h jg dengan se-j 
ngadja disandiwarakan oleh studio2. 
Para peran laki? disuruh membawa 
pemain? perempuan keberbagai pes- i 
ta atau nightclub. Kemudian studio 
jg bersangkutan menelepon para 
wartawan tentang kedjadian jg isti- 
mewa itu jg datang berdujun? leng- 
kap dengan alat? pemotret. Semua 
ongkos2  makamminum-hiburan ke | 
dua pemain jg di-romance-kan itu 
mendjadi tanggung studio. Demi: j 
kianlah oleh M.G.M. tahun jg ialu 
disandiwarakan kisah pertjintaan av 
tara Lana Turner dan Fernando La- : 
mas karena itu menurut anggapan- | 
nja baik untuk publisitet filmnja jg 
baru ,,The Merry Widow” Pernah j 
misalnja R.K.O. mengembus2 kabar : 
adanja romans antara Farley Gra- 
nger-Shirley Winters, tjuma karena 
kebetulan mereka harus bermain da 
lam satu film. Pada hal misalnja ' 
Shirley Winters kawin dengan se- 

      

orang acteur Italia Vittorio Grass- 
man. Djika ditilik semua roman2an | 

: radjin keselu- ' 
ruh dunia itu, maka kebanjakan ka | 
ig disiarkan dengan 

li sepasang merpati itu adalah di ba 
wah Kontrak satu studio. Mau tidak 
mau kita terpaksa “menarik tjuma 
satu matjam kesimpulan 
apa jg disebut ,,Hollywood gossips” 
ini, bahwa memang dipraktikkan sa 
tu methode setjara gila?an . dalam 
keinginan memberi  publisitet kepa- 
da para bintang film. 

Kaja karena otjehan. 
Dalam hubungan ini dapatlah. di 

fahamkan kedudukan seorang warta 
wan seperti Louella Parsons jg sema 

ta2 kaja karena mengomongi dan me 
rasani kelakuan orang2 Hollywood | 
dim rubriknja jg dimuat dim semua 
koran2 kepunjaan Randolp Hearst. ! 

Louella kadang2 lebih tahu dari : 
orang? jg bersangkutan sendiri, ka- | 
rena dia mempunjai agen dimana? : 

dan rata2 saban bulan harus mem-j 
bajar rekening telepon tidak kurang 
dari $ 500-— 

Dia terkenal sebagai seorang-ig 
.kedjam” dan tidak segan? untuk 
berbuat apapun “untuk mendapat j 
otjehan? tentang bintang? fiim utk. 

mengisi podjoknja. Karena itu bia- 
sanja kalau. ada “kedjadian - apa2 
Louella-lah jg diberitahukan. dulu 
dan para bintang film untuk kea- 
manannja sendiri merasakan suatu 
tekanan untuk menelipon Louella 
kalau ada apa2. Waktu Joan Craw- 
ford lupa memberi tahukan maksud 
nja bertjerai dari Douglas: Fairbanks 
Jr. kepada Louella Parsons, warta- 
wan wanita ini demikian marahnja 
hingga dia bertahun2 lamanja me: 
ngedjek Joan Crawford dimana ada 
kesempatan, meskipun sementara 
itu bintang film itu sudah - kawin 

dan sudah bertjerai kembali dari 
suaminja kedua Franchot Tone. Se- 
orang wartawan lain jg djadi sai- 
ngan Louella ialah Hedda Hopper 
jg djuga hidup dari memperketjek- 
kan orang lain dan tidak kurang be 
sar pengaruhnja. Pada. umumnja si- 
kap orang film terhadap beratus2 
koresponden jg chusus di tugaskan 
untuk memberi pemberitaan tentang 
Hollywood ialah suatu  pertjampu- 
ran antara perasaan takut, bentji 
dan keangkuhan. 

Temperamen meradjalela. 
Tetapi tidak sadja di Holly- 

wood, tetapi dimana pun djuga, 
para bintang film atau sandiwara 
  

IT YA Nama Tana 33 

BA DE HE 

PERSEWAAN TANAH RAIL- 
BAAN. 

Baru2. ini dipendapa Kabupaten | 
Kudus telah diadakan perundingan 
antara B.T.I. dengan P.G. ,,Ren- 
deng” jg disaksikan “oleh Bupati. 
Perundingan itu mengenai persewa- 
an tanah railbaan tahun 1952 dan 
tahun 1953. Perundingan tsb. mem- 
berikan hasil, bahwa uang persewa- 
an tanah untuk railbaan sekitar 
real paberik gula ,,Rendeng buat ta 
hun 1952 ditentukan sebesar Rp 
10,28 tiap2 ru-pesegi, begitu djuga | 
buat tahun 1953. Tetapi karena pa- 
berik gula baru 1g na Rp 7,— 
buat tiap2 ru keti tahun 1953, 
maka paberik harus membajar kekul 

(TANAH PERTANIAN rangannja. 
Selandjutnja diputuskan djuga ba- 

hwa pada tahun j.a.d. paberik harus 
berunding dahulu dengan organisasi 
tani (wakil kaum tani) kalau akan 
menjewa tanah. Keputusan. tsb. te- 
lah disetudjui oleh kedua belah fi- 
hak. 

DJOKJA 
—— mes | telah disediakan tanah seluas 

pat keputusan membeli Hotel Garu 
da dengan kompleksnja seharga Rp 
3.500.000.—. Hotel itu  nantinja 
lakan didjadikan milik Kota Pradja 
Jogjakarta dengan maksud untuk me 
nambah hasil Pemerintah Kota, se- 
dangkan bangunan K.M.K. Jogjakar 
ta jang termasuk dalam kompleks 
tsb akan didjadikan ruangan Balai 

-. Untuk pembelin ini, oleh D.P.D. 
akan dimintakan  uangnja kepada 
Kementerian Keuangan sebesar Rp. 
2.500-000,— dan sisanja Rp. 1.000.. 
000.-— akan diperoleh dari bantuan 
subsidi Kementerian dalam negeri. 

  

UNTUK C.T.N. 
“Untuk kepentingan para anggo 

ta C.T.N. Salatiga jang belum 
lama berselang telah lulus dari 
“kursus pertanian di Tegalwaton, 
oleh instansi jang berwadjib ka 

u 
rang lebih 10 hektar jg terletak   

  

HOTEL GARUDA DIBELI 
KOTA PRADJA. 

Dalam sidang D.P.R.D.S. Jogja- 
karta tgl. 2 Pebruari Jl. telah dida- 

PADA SEGALA SAAT KITA SELALU SIAP-SEDIA 

UNTUK DIUDJI HARGA 2-NJA 

Toke »HIEN“ & Co, 
BODJONG No. 25 — SEMARANG. | 

  

didesa Karangduren untuk diper 
gunakan sebagai tanah pertanian. 

Dimaksudkan, supaja anggota 
CTN jg akan mengerdjakan tanah 
tsb. kelak dapat - menempatinja 
untuk seumur-hidup. 

  
    

  

  tentang : 

: harus didjaganja 

  
    

sebenarnja hidup dalam "rumah 
katja.” Itu adalah suatu keha- 
rusan bagi mereka jang pada ha- 
kikatnja menggantungkan nasib- 
nja kepada sajang-bentji publik. 

Dan ada satu hal lagi. Tidak 
dapat ' disangkal bahwa film me 
mang memerlukan  perempuan2 
jang tjantik dan laki2 jang gagah 
perkasa, jang harus dapat mem- 
permainkan perasaan mereka atas 
perintah. aa f 

Adalah. pula suatu kenjataan, 
bahwa pembikin film meskipun 
disebut suatu industri bukanlah 
sesuatu jang dapat ' dikerdjakan 
setjara mechanis. .. Pembikinan 
film memerlukan terutama usaha 
serta. nafsu pentjiptaan jang dy- 
namis, pembikinan film adalah 
hasil kerdja-sama dari  berbagai2 
seniman dari bermatjam2 tempe- 
ramen, seniman2 jang punja ke- 
pribadiannja sendiri baik dia pe- 
main, penulis atau regisseur, jang 
pada hakikatnja hidup diatas 
puntjak perasaan masing2, djika 
mereka mau menghasilkan sesua- 
tu jang berarti. Tidaklah dapat 
diharapkan dari orang2 seperti 
ini, bahwa mereka akan mempu 
njai emosi jang tenang dan te- 
tap. Bagi seorang pemain emosi 
nja adalah umpama. batu--. bata 
bagi seorang tukang-batu. Dan 
ada pertanjaan jang-sering dike- 
mukakan orang:.. ,,Sampai. kema- 
nakah kebenaran.emosi seorang 
pemain diluar studio, -djika dia 
memang demikian ahlinja dalam 
mempermainkan . emosinja -pada 
tiap ketika dan tiap tempat emosi 
itu diperlukan.” 

Orang2 jang egoistis. 
Barangkali pun dapat -difaham 

kan, djika dikatakan orang, bah- 
wa pemain2 film adalah. orang2 | 
jang egositis. Harta-bendanja jg 

sebaik-baiknja 
ialah mukanja dan tubuhnja dan 
tidaklah mengherankan benar ki- 
ranja,-djika mereka berusaha su- 
paja harta-benda mereka itu dji 
ka diportret haruslah dalam  ke- 
adaan sebaik2nja. Meskipun agak 
djanggal kedengaran dikuping se 
karang ini, tetapi perebutan untuk 
mendapat ambilan Close-ups ma 
sih dibitjarakan dengan ramai di- 
rumah-makan2 studio, istimewa 
antara pemain2 baru. Ini adalah 
tjontoh jang typis tentang adanja 
konkurensi antara pemain2 jang 
memang harus hidup dari keaku- 
annja. Dan djika dua orang -se- 
perti ini mengikatkan diri dalam 
suatu perkawinan, maka memang 
sukar untuk meramalkan apa jang 
akan mendjadi achirnja. - Karena 
bukanlah rahasia lagi, bahwa kel 
banjakan perkawinan antara dua 
pemain kandas, karena adanja pe- 
rasaan konkurensi antara suami- 
isteri. Salah satu tjerita film jg 
dengan baik mengupas soal ini 
ialah ,,The Star Is Born” dengan 
Janet Gaynor. Dan sedjak itu su- 
dah banjak djuga kita lihat film- 
film jang mentjeritakan suami di. 
Hollywood jang tidak sanggup le- 
bih lama beristerikan seorang pe- 
main wanita jang dipudja2 ggang 
hingga suami tjuma djadi embel2- 
jan sadja.. Dan kebalikannja si is- 
teri jang ambitieur tidak enak me- 
lihat suaminja. menggelapkan ke- 
mungkinan bagi dia untuk terke- 
nal, karena si suami sudah lebih 
kenamaan. 

Ada djuga bahagia. 
Sutatu hal jg typis ialah, bahwa 

rupanja perkawinan antara dua 
orang pemain jg sama? kuatnja, ti- 
dak menghadapi “kesukaran? so'al 
konkurensi ini. 'Tjontoh2 jg njata 
ialah perkawinan Lawrence Olivier 
dengan Vivien Leigh, Clark Cable 
dengan Carole Lombard, Douglas 
Fairbanks-Mary Picford, Irving 
Thalberg-Norma Shearer. Tetapi dji 
ka jg satu mulai padam bintangnja 
sedang jg lain makin naik djuga, 
maka kekandasan dalam banjak hal 
tak dapat dielakan lagi. 

Tjontoh jg paling achir 
Walter Wanger-John Bennet, 

ialah 

Fran- 
chot Tone — Jean Crawford. 

Sungguhpun demikian adalah sa- 
lah untuk: tjuma mengemukakan js 
djelek2 sadja tentang kehidupan ke- 
laminan- orang2 di Hollywood, ka- 
rena. perkawinan jg baik2 tak per- 
nah mendapat publisitet, karena me 
mang sukar untuk  didjadikan ba- 
han sensasi. Meskipun. persentase jg 
bertjerai agak tinggi djuga (k.l. 24. 
590) dibanding “dengan  pertjeraian 
agak umumnja di A.S., di Holly- 
wood orang2 seperti djuga dimana2 
kawin karena tjinta dan harapan. te 
tapi djuga karena kekatjauan fiki- 
ran dan putus asa. (Dilarang kutip). 

   asalk 
5 Siasat Politik Amerika Di Korea 

Sedang Dipeladjari 

RENTJANA 7-PASAL untu k perdamaian Korea jang diusul 
kan oleh senator partai Republik William F. Knowland pada wak 
tu ini sedang dipeladjari dengan seksama oleh pemerintahan Eisen 
hower, demikian didapat kabar oleh wartawan U.P. di Washington 
pada hari Kemis kemaren dulu. Senator Knowland ialah ketua pa 
nitya luar negeri partai Republik dalam Senat dan anggota pani- 
tya hubungan luar negeri Senat, Dua pasal dari usul2 Knowland 

“| itu sekarang telah diterima dalam politik pemerintah Amerika, ja- 
itu pertama, penarikan mundur armada ke-7 Amerika dari 

| perairan Taiwan supaja memungkirkan pasukan2 Tiongkok Nasio 
nalis melakukan Pena apa terhadap daratan Tiongkok, dan ke 
dua, memperkuat pasukan2 Korea Selatan dan memberikan ke 

| pada mereka bagian jang lebih besar dim usaha perang di Korea. 

Usul ketiga dari Knowland ialah 

mowland) Kar Power 

  untuk mendjalankan blokade ang- 
katan laut terhadap pantai RRT, 
bal mana achir2 ini telah banjak di Siasat Mac-A 

'hidup rakjat Djepang kini sedang 

penghasilan nasional g 
akan meningkat lagi selama tahun 
padjak jang akan d pada 
tgl..5 April j.a.d. Ogasawara me 

“kat 670.000.000.000 yen atau sama 

'kat 696 djika dibandingkan “dengan 

|harga2 pada umumnja. tidak akan 

beritakan sebagai tindakan berikut- 
nja jang mungkin akan diambil 
oleh Eisenhower dalam siasatnja di 
Timur Djaub. : 

$ Sekalipun Senator Knowland ia- 
lah bukannja satu2nja orang jang 
telah mengusulkan tindakan2 tadi, 
persamaan2 jang hingga sekarang 
terdapat antara rentjananja dan stra- 

tegi Eisenhower - itu telah menje- 
babkan adanja perhatian jang besar. 
sekali di Washington terhadap usul2 
lainnja jang telah dikemukakan oleh 
Knowland. : 

Ke-empat usul Knowland lainnja 
ialah: 
:.. Pertama, menerima tawaran 
Chiang Kai Shek untuk mengirim 
35.000- pasukan Tiongkok Nasiona 
lis dari Taiwan ke Korea. 

Kedua, mengadakan tuntutan jang 
kuat. kepada semua anggota PBB su- 
paja mereka membuktikan kesung- 
guhan hati mengenai keamanan kol- 
lektif dengan djalan memberi sum- 
bangan jang seimbang berupa pasu- 
kan-pasukan jang sedang melawan 
agressi di Korea. 

Ketiga, minta kepada semua ang- 
zota PBB jang telah mengakui RRT 
supaja menarik kembali pengakuan 
diplomatik ini. 

Ke-empat, menuntut kepada Ru- 
sia supaja menghentikan segala ban- 
tuan morill dan materiil kepada ka- 
um agressor di Korea, dan apabila 
tuntutan ini ditolak, menuntut ke- 
pada anggota2 PBB lainnja supaja 
mereka memutuskan hubungan... di- 
plomatik dan mendjalankan sanksi2 
ekonomi terhadap Sovjet Rusia. 

Dalam  mempeladjari - rentjana 
Knowland ini, satu faktor jang su- 
dah-tentu akan diperhatikan “ oleh 
kementerian luar negeri Amerika ia- 
lah bahwa..negara2 sekutu Amerika 
di Eropa pasti akan dengan keras 
'menentang kebanjakan dari langkah- 
Tangkah jang diusulkan oleh Know- 
land itu, lebih2 ,,idee” tentang me- 
mutuskan hubungan diplomatik de- 
ngan Sovjet Rusia. 
Demikian menurut wartawan U.P. 

di Washington. 

Djepang Ma- 
'kin Mahal 

Taraf Hidup Naik Djadi 
: Lah 

92.8 pCt 
SANKURO Ogasawara, mente 

ri perdagangan internasional & 
perindustrian Djepang merangkap 
kepala biro permusjawaratan eko 
nomi, hari Kamis mengatakan da 
lam madjelis tinggi, bahwa taraf 

NN an pe gendaen 

meningkat, diramalkannja bahwa 

ngatakan, bahwa taraf hidup rak 
jat sudah meningkat  mendjadi 
92,87o, hal mana 2,89c Tab, he. | 

sar daripada apa jang didjandji 
kan oleh Partai Liberal dalam par 
lemen jang lampau. 93 : 
Selama tahun padjak 1953. j.a.d. 

ini, menurut — ramalan Ogasawara 
penghasilan nasional akan mening- 

dengan $ 15.755.000.000, - atau 546 
lebih besar daripada dalam tahun 
padjak jg sekarang ini. Ramalan2 
Ogasawara lain2nja ialah (untuk ta 
hun padjak '53): Produksi mening- 

tahun 1952: upah meningkat 596: 

berobah, (Antara—UP). 

“Tidak Adil 
Jg Kaja Boleh Sekolah- 

  

Jg Miskin Boleh P erang 'oleh para delegasi sosialis 
John Hannah, ahli tenaga manu- 

sia kemiliteran Amerika Serikat, ha 
ri. .Rabu mengatakan, bahwa me 
mang benar utjapan beberapa orang, 
bahwa anak2 orang kaja melandjut 
kan sekolahnja di college, sedangkan 
anak orang2 jang kurang mampu di 
kirim kemedan perang: Korea. Han 
nah menjatakan bahwa keadaan de 
mikian ini ,,memusingkan”nja.  Ke- 
pada panitya senat urusan angkatan 
perang dikatakannja, bahwa tang- 
gung-djawabnja . sebagai pembantu 
menteri pertahanan ini ialah untuk 
merantjangkan politik tenaga manu 
sia jang tjukup stabil, agar supaja 
orang2 muda dan keluarga mereka 
dapat merantjangkan hari depan me 
reka. (UP). 

Kongsi penerbangan Amerika Seri 
kat ,,Transworld Airlines” hari Se- 
lasa telah membuka dinas penerbang 
an jang dilakukan tiap2 minggu, an: 
tara New York dan Lanka (Ceylon). 
Dinas penerbangan “baru ini rou 

tenja melalui Paris, Ziirich, Roma, | 
Kairo, Dhabran (Saudi Arabia) dan | 
Bombay: berangkat hari Selasa, tib. | 
di Colombo pada hari Kamis siang. | 

Upatjara peresmian dinas baru ini | 
dilakukan oleh dutabesar Lanka di " 

    Amerika Serikat, Sir Claude Corea. 

| Selandjutnja Wedemeyer mengata- 
kan “bahwa pasukan2 darat A.S. 
hendaknja hanja dipakai dalam 
'djumlah terbatas dalam suatu pe- 
injerbuan didaratan Tiongkok, hen- 
|daknja hanja terutama sebagai op: 
sir-opsir penasehat. Achirnja Wede- 
meyer mengatakan bahwa ia berse- 
dia senantiasa untuk diminta penda- 
pat-pendapatnja tetapi ia tidak ber- 
maksud untuk kembali masuk dinas 
ketentaraan. (Antara-UP). 

Jang'!Benar 
Guna' Mentjapai Keme- 
mangan PBB Dr Korea 

BEKAS LETNAN  djenderal 
Albert C. Wedemeyer dalam kon 
perensi pers di New York pada 
hari Kemis kemaren dulu menga 
takan bahwa putusan presiden 
Eisenhower untuk memberi kebe 
basan kepada pasukan2 Chiang 
Kai Shek menjerang RRT meru 
pakan bukti bahwa achirnja pen 
dapat djenderal . MacArthur di- 
akui sebagai benar, Wedemeyer, 
jang dulu mendjadi komandan ten 
tara A.S. di Tiongkok dan- kini 
mendjadi wakil presiden kongsi 
AVCO selandjutnja mengatakan 
bahwa ia berpengharapan besar 
bahwa politik luar negeri jg baru, 
dari Eisenhower akan  memper- 
baiki kesalahan2, jang telah dila 
kukan oleh Truman, jang telah 
memetjat djendral MacArthur da 
lam tahun 1950. Wedemeyer ber 
pendapat bahwa tindakan2 selan 
djutnja dapat dilakukan terhadap 
RRT dengan tidak ada risiko ter 

la mengusulkan, supaja pasukan? 
PBB di Korea mentjapai kemena- 
ngan, kemudian diambil putusan2: 
1. pasukan? PBB di-izinkan meng- 
adakan serangan? jang tak terbatas 
terhadap daratan Tiongkok dan di- 
adakan blokade ekonomi sepan- , 
djang pantai Tiongkok. 2. A.S..mem | 
berikan j 

  
bantuan diudara, laut dan | 

darat djika pasukan2 Chiang Kai ! 
Shek mengadakan penjerbuan : dida- 
ratan Tiongkok. 3. Pemakaian sen- 
djata atom di Korea djika ini di- 
anggap perlu bagi mentjapai keme- 
nangan, dan 4. Melatih pasukan2 
Djepang atau negara Asia lainnja 
untuk dipakai mengadakan penjer- 
buan di Tiongkok dan di Korea.| 
Wedemeyer mengatakan bahwa tin- 
dakan2 ini ada risikonja, tetapi'risi- 
ko ini harus diterima. Ia menerang- 
kan bahwa djika Rusia sekarang 
mulai mengadakan perang total ma- 
ka.Rusia.akan kalah. 

5000 Petani Dje- 
pang Ke India . 
Utk Bantu Perbesar 

Hasil India 

SUATU: : RENTJANA Dje- 
pang/India bersama jang “kini se 
dang dipertimbangkan bermaksud 
untuk englejala: «sedjumlah 
5.000 orang petani. Djepang beser 
ta keluarganja ke India untuk 
membantu dalam memadjukan pe 
nanaman padi di negeri tsb., de 
mikian didapat kabar hari Djum- 
'at. Dalam pada - itu dinjatakan, 

bahwa para petani Djepang itu, 
bila pergi ke India, maka mereka 
akan tinggal disana selama waktu 
jang tertentu dan tidak sebagai 
emigrah.. 
Menurut .kabar2 jg tersiar dalam 

pers Djepang jg dalam pemberitaan 
nja itu tak menggunakan kata2 emi 
gran, rentjana tentang . pengiriman 
para petani tsb. dibawa kembali 

kanan 
Djepang, jg baru2'- ini mengundju- 
ngi konperensinja di Rangoon. Ka- 
barnja rentjana tsb. akan  didjadi- 
kan suatu program jg lebih konkrit 
oleh partai tadi dengan. mengada- 
kan kerdja sama dengan partai2 po 
litik Djepang lainnja beserta peme- 
rintah Djepang dan kedutaan besar 
India di Tokio. Menurut kabar itu 
pengiriman “ para “petani  Djepang 
itu akan merupakan sebagian dari 
program. memperbesar produksi be- 
ras setjara besar2an dari pemerin- 
tah New Delhi: Sebagai diketahui 
pemerintah India tahun jl. telah me 
ngirimkan missi2 pertanian ke Dje- 
pang untuk mempeladjari tjara per- 
tanian di Djepang. (U.P.). 

  

  

BANTUAN M. S. A. UTK. - 
TIONGKOK NASIONALIS. 

Mutual Security Agency hari Kemis 
telah membuka kredit sebanjak 9000 
dollar untuk “Tiongkok nasionalis 
sebagai bantuan tehnik. Selain dari 
ini telah dibuka pula kredit sebc 
sar 1.203:000 dollar bagi Indo Tji 
na, termasuk 1.200.000 dollar untuk 
perlengkapan2 dari Amerika Serikat 
dar Eropah.  Selandjutnja ' Muang   
sar 19.000 dollar. 

dalam. Manan Mas As 

Djadi alat pemotret: itu sebetulnja 

memainkan gamelan. Dalam 
gu ini mereka mendapat bantuan da 
ri tuan IJzerdraat, pemimpin 
orkes gamelan dinegeri Belanda: ig 

djadinja perang dunia. sekarang seda, 
djungan ke London. 
itu telah mentjapai kemadjuan2 jg 
pesat: sekali, 
rapkan bahwa mereka akan 
melandjutkan 

Marokko dan Tunisia djadjahan. Pe 
rantjis telah melantjarkan perdjua- 
ngan hebat untuk/ mentjapai kemer- 
dekaannja. 
keadaan katjau. 
udjud status Anglo-Egyptian Sudan 
masih mendjadi pertengkaran anta- 
ra Mesir dan Inggris. 

si.di Afrika Tengah, mengenai ma- 
saalah penggabungan Federasi Rho- 
desia Utara dan Selatan dan Nyasa- 
land dengan status Dominion dalam 
lingkungan 'keradjaan Inggris. 

memberikan hak pemerintahan sen 
diri kepada Gold Coast, jaitu dja- 
djahan Inggris di pantai Barat Afri- 

sudah mengalami pengawasan di ba 
wah Trusteeship, telah membangkit 

nan Korea Selatan hari Kemis me- 

latan dalam tahun ini djuga 
diperluas hingga 20 divisi bersendja 
ta. Dewasa 

djutnja bahwa pemerintah Korea Se 

djadi 17 hingga 32 tahun. Sumber2 

sehingga djumlah 20 divisi jg diren- 

di New Delhi pada hari Rebo j.! 
mengumumkan, bahwa menteri lu- 
ar negeri Amerika, John Foster Dul 
les, belum mempunjai maksud untuk 
berkundjung ke Asia, meskipun ia 
berharap dimasa depan akan men 

Thai menerima bantuan tehnik sebe dapat kesempatan untuk mengundju 
ngi Asia. 

  

| Waduk Per
 

Suatu Pendapatan Russia 

  

  
HARIAN SOVIET ',Ihvestia” 

baru2 ini dengan bangga mewarta 

Yipta sistim telescoop, 
nal didunia” 
buat alat pemotret waduk perut. 
Alat pemotret ini hampir sebesar 
buah pohon ,,eik” dan dimasukr 
Kan kedalam  wadug orang dg 
menggunakan pipa dari karet, Ke 
mudjan waduk dipompa |: dengan 
&ir sehingga mengembang dan 
lampu, jang terdapat dalam | alat 

ai memberi tjahaja, jang sangat 
terang selama 1/100: detik - dan 

dalam waktu itu galat pemotret., 
tsb. dapat Panen 12 
gambar dari dinding waduk . dari. 

terdiri atas 12 alat pemotret jang 

lebih ketjil lagi dan jang mengha- 
dap kesemua djurusan. Setiap gam- 
bar, jang. didapat, ialah berwarna 
dan besarnja 3 mm.. : 
Gambar2 ini. harus » dibesarkan 

atau dilihat dengan. menggunakan 
mikroskop. Demikian .,.Izvestia”. 

Gamelan Laku 
Di Londen 

Angg.? Kedutaan Sama 
Beladjar Gamelan 

Masjarakat Indonesia di London 

tidak lama lagi akan 

pemain2 gamelan sendiri. Beberapa 
orang anggota kedutaan besar Indo 
nesia di-ibukota Inggris kini pada 
siang hari dan waktu2 terluang lain- 
nja sibuk “mempeladjari tjara2 utk. 

ming- 

mempunjai 

dari 

kun- 
Para peladjar 

mengadakan 

Patent 

kan bahwa D. Di :Maksutoy, ,pen | 

telah berhasil mem- 

| memotret itu» dinjalakan, «Lampu | 

   

   — 
Ti € 

bangkan 

arapan Wilopo 
Scafe Benar2 Dapat Kem- 

Pembangunan Dan Eko- 
Uu, omi. Negara..Kita f.. 

| PADA HARI DJUMAT Perda 
buka sidang pleno ECAFE di Bandung. 
tiba di Bandung, Menteri Luar Negeri Mukarto karena sakit diwa- 

Mentagi Wilopo- telah me- 
a ri Kamis petang ja telah 

oleh sekretaris djenderal Kementerian Luar Negeri, dr. Darma- 
setiawan. Perdana Menteri Wilopo memulai pidatonja dengan me- 
ujatakan, bahwa ia atas nama, pemerintah. dan rakjat Republik In- 

donesia mengutjapkan selamat datang, dengan sungg guh, hati. Tetapi 
Kk Detak tebang 

dirasai kota Bandung karena tel 
ta penerima tamu. " 

Aksi Mau 
Hutan? Di Nairobi 

“Dibakar 
KAUM Mau-Mau telah mener 

bitkan kebakaran besar di hutan2, 
jang kini dengan tidak dapat . di 
lah Utara 
rangan jang pada hari Kemis di 
keluarkan oleh seorang djurub itja 
ra pemerintahan. Sebagai akibat gan ada kebakaran itu lebih dari 
173 hektar kaju hutan jang ber 
arga telah musnah. Ratusan ang 
an Bea hutan dan kaum 

ari ni. sedang - berusaha 

., jang kini sedang menga muk dihutan2 jang letaknja dian 
tara Th 
km disebelah Utara Nairobi dan 
Rumuruti, jang letaknja lebih dari 

sa disebelah Timur-laut Nai o| 
Orang2 jang sedang memberan 

tas kebakaran itu kini sedang ber 
usaha untuk menggali sebuah paj 
rit besar guna membendung keba 
karan tsb. Api sudah mengganas ' 
dipusat daerah, dimana beberapa 
minggu jang lalu telah diadakan 
hukuman2 setjara: besar2-an atas 
anggota2 suku Kikuyu. 

Na Stang pengintai me 
1 telah. melihat 7. oran 

didekat. tempat, : dimana Sikat hap:   sehingga dapat diha- 
dapat 

apabila tuan Ilzerdraat kembali ke 
Nederland. 

Pergolakan, A frika 
Masalah Jang Memusingkan' PBB 
(Oleh : Malcolm Johnson 

PUSAT PERHATIAN dunia 
nua Afrika jang luas itu, jang su 
dan perbuatan2 kekerasan. Suasa 
ka...Dimana-mana rasa kebangsaa 

Di Afrika Utara bangsa Arab di 

Mesirpun sedang dalam 
Bagaimana nanti 

Kemudian kita mendjumpai agita- 

Langkah2' pertama jg diambil utk 

ka, serta perobahan jg terdjadi atas 
Lybia jg. mendapat kemerdekaan se 

kan semangat serta tjita2 nasionalis 
me didaerah2 lain di Afrika. 

Tindakan2 Inggris. 

Di Afrika Timur didaerah dja 
djahan Inggris Kenya sekarang di 
umumkan peraturan keadaan da 
lam bahaja berhubung dengan ma 
sih adanja kampanje memadam- 
kan semangat nasionalisme. 

Kesebelah Selatan, Uni Ameri 
ka Selatan menghadapi masalah 
ruwet mengenai perbedaan kulit, 

20 Divisi 
Perluasan Angkatan Pe- 

rang Korea. Sit, 
SUMBER2 kementerian  pertaha 

  

nerangkan bahwa tentara Korea Se 
akan 

ini tentara 
atas 12 divisi. Diterangkan  selan- 

latan djuga telah memutuskan untuk 
menaikkan umur wadjib- tentara jg 
kini antara 19 hingga 28 tahun men 

tadi achirnja menerangkan "bahwa 
kementerian pertahanan Korea Sela! 
tan dewasa ini sedang ' mengambil 
persiapan2 kearah  pengluasan itu, 

tjanakan tertjapai. 

Kedutaan besar Amerika Serikat 

  

. Kapal Minjak Hendak 
SATUAN2 POLISI telah menda- 

pat perintah untuk mendjaga kapal 
minjak Italia ,,Marialla”, djika ka- 
pal tsb. menurut dugaan akan tiba 
di Suez pada hari Kemis malam da 
lam perdjalanannja ke Eropa. Ka- 
pal minjak ini adalah kapal jg ke- 
dua, jg mentjoba untuk menembus 
blokade : legal” dari Inggris atas 
pengangkutan minjak Iran. Seorang 
djurubitjara dari maskapai British, 

Tankers Limited”, sebuah maskapai 
dari Anglo. Iranian Oil Company. 
menerangkan, bahwa AIOC tidak 
akan ,,menghalang2i kapal . Mariella 
sedikitpun djuga” selama kapal tsb. 
berada diperairan Mesir. Kapal mi- 
njak itu memuat. 5000 ton minjak 
Iran. 
AIOC telah berhasil. 'menggagal- 

kan suatu pertjobaan kapal Italia jg 
hendak menembus blokade itu. Pa 

Tembus Blokade Suez 
da waktu 'itu mahkamah agung 
Aden - telah memutuskan, bahwa 
muatan kapal minjak ,.Rose Mary” 
harus dikembalikan kepada maska- 
pai Inggris itu. Major Aly Yussef 
dari polisi pelabuhan ' Suez  mene- 
rangkan, bahwa ia telah mendapat 
perintah untuk menempatkan pen- 
djagaan2 polisi untuk mentjegah, ba 
hwa para wartawan akan dapat 
mendekati kapal minjak ,,Mariella” 

ig berukuran 3457 ton itu. Nacho- 
da kapal tsb. pada hari Kemis untuk 
pertama kalinja telah menggunakan 
instalasi radionja setelah membung- 
kem selama beberapa minggu, keti- 
ka ia memberikan kepada para pem 
besar pelabuhan Suez, bahwa ka- 
pal minjaknja akan tiba di Suez pa 
da hari Kemis malam. Kapal mi- 
njak tsb. akan menudju ke Genua. 

peladjarannja sendiri tsb 

tsb. terdiri f 

ran mulai timbul.  Diterangkan 
oleh ' djurubitjara pemerintahan 
'b., bahwa kebakaran itu terang 

ditimbulkan dengan sengadja oleh 
au-Mau. 

- Chas ,,Suara Merdeka”) 
sekarang ditudjukan kepada be 

dah mendjadi pusat huru-hara 
Nan meliputi seluruh Afri- 

  

Noot: Perkembangan2 jang 
terdjadi di Afrika pada wak- 
tu ini adalah sangat penting 
artinja bagi Amerika Serikat 
dan negara2 blok Barat lain- 

jang menghadapi massa- 
perkembangan 'komunis- 

me. Afrika jang pada suatu 
masa disebut dengan nama 
»Benua Gelap” sekarang ber- 

dalam kekatjauan - besar, 
dan massalahnja adalah sa- 

satu jang paling sulit di 
agapi oleh Perserikatan 

Bangsa2. Untuk mengetahui 
dekat segala perkemba- 

ngan2 jang terdjadi, ' maka 
1 nternational News Service 

a mengirimkan — warta- 
wannja jang terkenal dan per- 

In mendapat hadiah Pulit- 
Zer, jaitu Malcolm Johnson.       

jang Mana telah menimbulkan hu 
Tu-nara serta penumpahan darah 
dalam perdjuangannja menentang 
politik apartheid jang didjalankan 
oleh pemerintah Malan. 

ebuah kampanje teratur untuk 
mengadakan pertahanan dengan 
tiada memakai kekerasan “untuk 
menentang undang2 jg tidak adil 
itu sekarang sedang bersimahara- 
djalela, dan telah mengakibatkan 
pengngkapan atas ribuan orang 
serta menimbulkan antjaman2 ke 
kerasan. : 

Semua kegentingan jang terda 
pat diseluruh Afrika ini tidaklah 
dibesar2kan sampai kemana pera 
nan. komunis, langsung atau tidak 
langsung. Dalam hal ini masih 
mendjadi teka-teki, tapi pembe- 
sar2 pemerintah disana mengakui ' 
bahwa keadaan ini. memberikan 
kesempatan baik bagi pihak komu 
nis untuk memainkan rotnja. 

Tidaklah akan berlebih2an, ka 
ta pembesar2 itu, djika dikatakan 
bahwa masa depan Atrika berada 
dalam bahaja, jang mungkin akan 

Mengakibatkan seluruh benua 
Afrika jang kaja raja itu akan 
terlepas dari tangan Berat. 

. Negara2 Barat, terutama Ame 
rika Serikat mempunjai kepenti- 
ngan jang besar atas benua Afrika 
jang dapat didjadikan benteng ter 
hadap agresi komunis. Untuk 
memperkuat benteng ini Amerika 
telah membuat pangkalan? udara 

serta bangunan lainnja disepan- 
djang Afrika Utara. 

lah sumber bahan2 mentah jg sa- 
ngat penting, termasuk uranium. 
Rentjana2 untuk mengeksploitir ba 
han2 mentah ini mendapat modal 
dari dana LCA. 

Pada saat petjahnja perang Korea, 
benua Afrika telah menjumbangkan 
sebagian besar dari produksi dunia 
dari Columbite, diament untuk in- 
dustri dari cabalt dan kira2 seper- 
dua dari produksi dunia dari chro- 
me dan manggan. 

Semendjak tahun 1950 penggalian 
bahan2 mentah sudah semanykin 
naik, dan penggalian sumber2 baru 
dari bahan? seperti uranium, temba 
ga dan benda lainnja djuga telah di 
pergiat, 

Dalam satu atau lain bentuk ma- 
saalah2 jg dihadapi Afrika pada: 
waktu 'ini sudah dimadjukan kepada 

| Saja datang kemari tidak banja untuk menjataka 

sedang mengamuk disebe- | 
Nairobi, demikian kete 

memberantas kebakaran hu' 

omson Falls, kira-kira 160 ' 

  

Disamping itu benua Afrika ada-|' 

aan jang 
ah dipilih untuk bertindak sebagai 

  

  

Dengan sungguh2: saja. .hendak 
menegaskan kembali pengharapan 

i negeri kami terhadap ECAFE jg 
kami anggap sebagai suatu pem 
bantu jang penting dalam pemba 
ngunan kembali dan perkemba- 
ngan ekonomi nasional kami. 

Soal mentjapai dan memeliharf 
keseimbangan ekonomi ialah sua 
tu soal jang meliputi sefuruh du 
nia. Pada masa ini, dimana tidak 
suata negarapun dapat berdjalan 
sendiri dilapangan ekonomi, ha- 
nja kerdjasama internasional sa- 
dja dapat memetjahkan soal ini 
dalam segala kemuskilannja. Ke 
perluan untuk kerdja-sama telah 
diakui dalam pembentukan pelba 
gai badan ekonomi - Perserikatan 

iBangsa2 dan badan lain dengan 
perantaraan badan2 mana peme- 
rintah2 bersama-sama dapat turut 
serta dalam serangan terhadap pe 
njakit2 dilapangan ekonomi. 

  

Meskipun ada beberapa kesuka 
ran2 ekonomis, sebagai tekanan? 
inflatoris dan 'kekatjauan sendi2 
dagangan jang baru2 ini telah me 
ngantjam kebanjakan negara? di 
dunia, tetapi bagi negara2 terbe 
lakang.di Asia dan Timur Djauh 
soalnja adalah lebih sulit dan le- 
bih  fundamentil daripada soal 
melawan inflasi atau memelihara 
perhubungan? dagang jang tetap. 
Negara2 ini, jang djustru karena 
susunan ekonomi mereka sendiri 
mengalami sekeras-kerasnja aki- 
bat2 jang disebabkan oleh peru- 
bahan keadaan ekonomi didunia, 
tak dapat menjelesaikan kesuka- 
ran2 ekonomi dewasa ini dengan 
tidak mengadakan perubahan? jg 
diperlukan dalam bentuk ekonomi 
mereka. 

kan penjelidikan jg seksama dari 
kebutuhan2 istimewa, sumber2, 
tjorak2 kegiatan ekonomis, dan 
kemungkinan jang terdapat di ne 
gara2 bagian dunia ini. Peruba- 
han2 itu membutuhkan penjelidi- 
kan dari pelbagai tjara2, tidak sa 
dja jang seharusnja, tetapi djuga 
jang mungkin, untuk memperoleh 
perbaikan2 jg perlu. Diperlukan 
penggunaan modal2 setjara effek- 
tif tehnik dan keahlian dari dalam 
dan dari luar daerah. 

Pertahanan 
#Rakjat Total 
« Tjililin Bentuk Pendja- 

gaan Desa Je Rapi 
OLEH DJAWATAN pelaksana ke 

kuasaan militer bersama? dengan 
alim-ulama, rukun tetangga dan 
penduduk didaerah kawedanan Tji 
lilin (Barat-daja Bandung) seka- 
rang telah diwudjudkan ,pertaha- 
nan totaal” dimasing? desa dan 
kampung. Menurut berita jang di 
sampaikan kepada »Antara”, didae 
rah tsb tiap rukun tetangga telah 
mempunjai pos rondd jang meng- 
awasi keluar masuknja orang dgn 
memeriksa surat2 keterangan. Ang 
gota2 ronda itu dapat menangkap 
dan menahan orang2 jang ditjuri- 

,gai Rakjat didaerah itu diwadjib 
kan turut mengawasi keluar ma- 
suknja orang dan segera memberi 
tahukan kepada pos ronda djika ter 
dapat orang2 jang ditjurigai. 
Selandjutnja pamongdesa dgn 

pagerdesa mengatur dan bertang- 
gung djawab atas pos2 rukun te- 
tangga dan kemudian bekerdja sa 
ma dengan tentara, polisi dan pa- 
.mongpradja. Tiap2 desa diharus- 
kan mempunjai 400 atau 500 ang- 
gota2 istimewa jang benar2 ber- 
tanggung-djawab atas keselamatan 
hegara.dan rakjat dan diberi hak 
bergerak bersama? pagerdesa, pa- 
mongdesa dsbnja. Tiap2 tiga hari 
diadakan pembersihan dimasing2 
desa dengan gerakan serentak dgn 
membolehkan pengikut? membawa 
sendjata - golok, bamu-runtjing, 
tombak, senapan tjuplis dsb-nja. 
Demikian keterangan itu dan jig 

sekarang sudah berdjalan ialah di 
dalam 5 desa, sedang hasilnja. su- 
dah dapat dikatakan baik, 

Kabar2 tentang skomplot 
tjulik” 

Seterusnja berita dari Sukabumi 
menjatakan, bahwa oleh pihak jang 
berwadjib disana sekarang sedang 
dilakukan penjelidikan sampai di- 
mana benarnja kabar? jang tersiar 
dikalangan rakjat tentang adanja 
»komplotan tjulik anak2”. Kabar? 
tentang tjulik anak ini terutama 
tersiar didaerah ketjamatan Tiitju 
rug jang menurut keterangan diku 
atkan oleh adanja anak bernama 
Oman umur 14 tahun jang pada 
tgl. 2 Djanuari sudah ditjaba hen 
dak ,ditjulik”. Anak tsb telah da- 
pat meloloskan diri dari tangan 
»tjulik” tsb dan segera memberita     (Reuter). 

Mm v 

Perserikatan Bangsa2 di New York. hukan kepada penduduk, 
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Perubahan2 demikian memerlu . 
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Kabar Kot HONORION .laki2 jang dapat 
ae angaaan. ini penjakit: badan 

, j ' lembek, dingin, putjat kalau ken- SIDANG DPRDS SEMARANG. | tjing atau Pegan a sering me- 
Beberapa pertanjaan pen- | ngeluarkan air manik jang bukan 
ting diadjukan. "II mustinja. Makan ini obat tangg. (Dalam sidang DPRDS KBS jang | baik Rp. 20,— 3 ds. Rp SP 

diadakan pala hari Djumahat seba-| MONGORIA tanggung baik un- gai kelandjutannja sidang jang telah! .. 1 ....: : : : 
liwat, a.l. mengenai soal Panitia Ber | alngam Ten, Kama ea njelesaian Pegawai, baik oleh fihak- | Cry) VAN Dn h Kelak 
nja anggauta maupun DPD diang-! VITARIN " en SERA Ta 
gap, bahwa panitia tsb. mesih u | Rp 20 £ 3 d untu BN 
diadakan, hingga “ achirnja s g| SP: er A03 Rp. 57.— lembek, menolak usul pembubaran panitia. ' dingin lekas tjape, tulang? sakit, 

pertanjaan keli-| ada nafsu kurang tenaga, makan 

  

   

     

       

  

    
   

Mengenai atiara 
ling ada 9 angcauta jang telah me-| 3 ds. tangg. dapat tenaga muda. 
'ngadjukan pertanjaan2, jaitu Nj., VITANOL EXTRA KERAS 
Boerhan jang,tanja tentang hasil pe-' Rp. 60.-— untuk laki2 ada umur 
kerdjaan dari panitia merobah na-j atau jang sangat lembek, ongkos 
Ma-nama an. Keadaan sekarang kirim Rp 2.— Prijsc. gratis. 

      ini dianggapnja tidak banjak bero- ' 
bah. Angg. Roosman mengemuka- 
kan tentang beleid bouwtoezicht me- 
ngenai rumah? jang berada diping- 

gir djembatan Djurnatan jang dinja- 
takan ,,onbewoonbaar” dan di Kp. | 
Prembaen. Kalau betul? awas- 
an diambilnja dan : 

THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 — Semarang 

Ag. Semarang: Plampitan 22. 
Solo Toko Djodo, Tjojudan 70 a. 

  

       
        

berikan, segera dapat dihentikan pe- 
kerdjaan tsb. dan bukannja -setelah 
hampir selesai dan kemudian lantas 

diambi! tindakan. Rumah jang didi- ! 
1 RUMAH 

DivjuAL 
Langsung dari Pemilik. 

  

     

            

rikan di Kp. Prembaen menurut terisi 4 (empat) 
ngusutan adalah diatas tanah F 1-. kamar dengan bijzebouw com- 
kelir. Djustru di atas tanah Ipleet, 5 menit dari stasiun sia 

ada melanggar bunjinja hoofc “(| wang, 50 meter dari djalan besar 
dening n . lain dari pada 2 Fa 

Pengapon. Harga dapat dirembuk 
|dengan Reksokoesoemo. 

Kp. PESATEN 387. 

umpamanja tanah itu milik 
rintah. Achirnja pembifjara t 
Ada apakah dikalangan itu? 

Oleh angg. Djojosuwarno dikemu- 

kakan pelbagai pertanjaan a.l. be- 
rapakah milik Kota Besar Sema 
rang, baik berupa barang? jang ti 
dak bergerak maupun barang? jang : 

iharapen| MM. S. RAHAT bergerak. Laporan ini dihara 

Tabib 
supaja fihaknja DPD member 
nja sebelum dibitjarakannja  an0c. 
Belandja th. 1953N Oleh angg. Su- Seteran 109 — Semarang. 
kamsi diusulkan untuk bentuk sebu- Specialist untuk WASIR (Am- 

ah panitia mengawasi peratur- | been), ASTHMA, KEPUTIAN 
dan lain-lain Penjakit. Obati WA- 
SIR dengan garantie sembuh di- 

an-peraturan jang ada pada K.B.S. 
dan tjara?nja mendjalankannja. 

dalam 12 hari sampe ..runtuh 
akar2-nja. 

ZONDER OPERATIE 
Djam bitjara : — an 

  

  

  

  

PN AN SR TPA 
  

    

   

   

Angg. Jasin mengemukakan ten- 
tang adanja kegandjilan2' dalam 

mengeluarkan surat2 idzin mendiri- 
kan rumah2 didaerah2 terlarang. 

Ada jg. baru 10 hari mengadjukan- 
nya permintaan, izinnja. lantas ke- 
luar, tetapi ada. djuga jang 
1525 tahun baru menerimanja. 

  

Be- 
berapa anggauta lainnjia pun meng- 
harapkan ditindjaunja kembali per- 
sewaan rumah dan tidak hania ter- 
batas pada rumah2 dari Kotapradja, 
tetapi diluar kalangan ini djuga, ka- 
rena dianggapnja bahwa persewaan 
rumah2 di kampung2 ada jang ! 

Tem RKA KE TR DELI TEMA 2 BSK 

    KURSUS BAHASA INGGERIS. 
Peladjaran dengan surat, keterang- 
an bahasa Indonesia, tjukup dgn 
arti, tiara membunjikan, tata ba- 
hesa, latihan dsb. 

      

   letaknja dipinggir djalanan 

Karena pertanjaan? ita cn- | Memakai sistim jang mudah dipe- 
ting untuk mendapat diawaban jang ladjari dengan tidak memakai gu- 
lengkap, maka sidang setudju untuk ru, Putra/Putri Indonesia jang 
ditunda djawabannja dan akan di- ingin menjumbangkan tenaga da- 
berikan dalam sidang jang akan da-| jam. pembangunan INDONESIA 
luar, tetapi ada djuga djuga jang| RAYA, segeralah berlangganan. 

: Peladjaran dikirim 4 X sebulan 
wang langganan Rp. 3,— sebulan, 

Pasar alah ta : wang langganan dikirim lebih du- 

ADPERTENSI dalam lu pada: 

PENDIDIKAN UMUM 
LAWANG (MALANG) 
    
  

: 

    

     
     

    

   
| KALAU TUAN2 DAN NJONJAH2 SUNGGUH2 INGIN 

MENDAPAT HARGA MURAH DATANGLAH PADA: 
Sem Sam ma ka in mama 

Toro 05 1IEN ne Cb   

  

  

  

              

  

  

  
   

    

    

   

   
    

    

  

  

  

    
  

  
  

     

  

   

  

1 . 5 

8 | ) 2 LBT. 51:4:140-& 
i | 

| | 

| 4 
$ ia 
: 

| 
| | 

! 

4 

. Tenaga baru dan 
: .. Semangat baru sehabis mandi 
i .dengan Lifebuoy jang menjegarkan itu. 

Lifebuoy dengan pa sabun mandi Tuan... 

| ! .... lagi pula sabun keseharan istimewa. 

5 x k : Lifebuoy mengandung Puralin, bahan mudjarab guna 

ane PAT | : pemeliharaan kulit tuan. Puralin membersihkan lobang? 

Ps .roma dan menghindarkan gangguan keringat jang 
HTAMRAMBUT Jo MN Oo ig kurang segar. Sambil Tuan menikmatkan keharuman | 

3 Ng . IP dari sabun mandi Lifebuoy jang baru, ketika imandi, 

| Seryk Puralin mendjaga kesehatan kulit Tuan 

f 4 & “ - , : : 

Pa pete NANTI Kinta segar bugar karena Toralin dalam ——-5 — Ka ERA RAMAN EME 2 —a mp ADLN 1 

PENDIDIKAN ubi — Manufactured,by Bebi aan 
h d' G6. M. SCEYK SAHIB — Kebon Djati 1148Bandung 

». ,Moc amd Pesanan Ne naa karna Mean: 1 Ka 

d e | (Mla iangwi) | A.A.A. 3 gr. Rp. 20,—, 5 gr. Rp. 30,— gr. Rp. 50, 
Mn Samba AA. 5 cc. Rp. 12,50 dan 10 ce. Rp. 20.-: NILENER, 
MENGETIK & STENOGRAFIE Semua agen? Harga sama. 

TA ine PN Loe RI Mentiari agen? Baru diseluruh Indonesia. 

— TAP Sal Pb ANGGUR SOM DIIONG POW 
mL an aa NB Ka Pai EN SIN TJIOE, BUAT ORANG 

Kat kerbau LELAKI. 
an in - ANGGUR HOE GOO sOoM 

# DJIONG TJIOE, buat orang kepada gelombang”: 2 

sekagumu itu? sadja setiap hari. Apakah 

kau tak ada lagu jang lain? Sudah tudjuh 

tahun aku bekerdja ditepi pantai ini. dan 

aku sudah bosan padamu", 

Kemudian gelombang? itu bergelora lebih 
tinggi sambil berkata : 

«Itu. karena kau hanja seekor kerbau. 
Sekiranja kau seorang manusia. kau akan 

mengetahui: bahwa ada gelombang? jang 

siang-malam membawa irama? serba merdu 

2 dari semua negeri dengan melalui angkasa”. 

dapat 

lombang? 
salah 

PHILIPS 
menghasilkan pesawat? radio Jang benar? 

dapat dipertjaja dan memberikan reproduk- 5 Fi 

si suara nan sutji murni. Pesawat2 itu tahan Rr 

terhadap iklim? tropik dan hawa lembab, 3 
TE,   

N.V. HANDELMAATSCHAPPIJ REVIMIJ 
DJAKARTA - BANDUNG « SURABAJA - MEDAN - SEMARANG 

Na 

- 

Dengan radio Philips Tuan 
mendengarkan sia- 

ran? seluruh dunia. Pene- 
rimaan sempurna dari ge- 

pendek adalah - 
satu keistimewaan, 

jang telah memberikan na- 
ma baik didunia kepada 
pesawat? buatan Philips. 

  

    

    

1 5 DJAKARTA - BANDUNG - SURABAJA - 

    

    

          3 
Djangan putus pengharapan 

Aehli Nudjum 
Astroloog Gwa Mia 

A. WAHID 
Mendjawab setiap pertanjaan dari 

memeema | hati-sanubari Tuan-Njonja: Kese- 
hatan, Perkawinan, Pertjintaan, 

PENGUMUMAN Penghidupan dsb. Rp. 10.— 
v$ ti | Pagi djam 9-12: Sore 5-7. 

Wasserij nA 5 I A Penginepan ,,GRAND” Plampi- 
Blakang Kobon 3 — Semarang| tan 39, Kamar 12, Semarang. 
Tahun Baru Imlek ditutup Lmeeraran memesan 

tg. 13, 14, 15-16 Pebruari 1953 

“LIEM 
5 Tailor 
37 Seteran (Duwet) 

Semarang   
  

  

  

  AN aga KANAN AA Mean mata AKAN. 

      

  

  

  

(Roy Rogers 15) 
  

/ THATS IT TRIGGER, BOY! 
CHEW THAT ROPE! 

7 

    

GOOD BOY TRIGGER! 
( I DIDN'T KNOW 1 you 
| HEARD ME WHISTLE / 

PUT YOUR HEAD — 
— IN HERE 

    
   

     

  

  
  

   

  

     

“    Y PULL, TRICGER, 
PULL    

   

  

  
  

  . 1 aa aa sex 4 . MPA E» F £ : 

—— Ngtisen! "00 — Triggerku jang pandai. Gi- 

— Bagus Trigger. Saja tidak me-  gitlah tali2 ini jang mengikat ke- 

  

      

ngerti, bahwa engkau mendengar dua tanganku. (Segera Trigger 
siulan saja tadi. Masukkan kepala- mulai pekerdjaannja “sebagai jang 
mu disini! di perintahkan tadi dengan 

menggigit tali2 jang mengikat ke- 
dua tangan Roy, sehingga tali2 
tsb. putus).   

  

       

— Tafiik. TAP rar 
Taaarrritiik sekuat tenaga. 

  

— Dan sekarang 
lah tugas lain untukmu! 

  
  

PENGANTEN BARU 
Sekarang dan selama-lamanja 

Njonja dapat memperindah diri 
Njonja dan dapatkan itu perasa 
an berbahagia dari Penganten 
Baru, dengan tiap kali minum 

DJAMU SORGA 
Djamu ini membawa kebahagia- 
an, kerna seluruh ketjantikar 
tubuh Njonja selalu tinggal & 
gar, muda dan tjantik, berkat 
bahan2 pilihan jang terkandung 
didalamnja. Djamu ini teristime 
wa untuk kaum wanita — Kaum 
Istri dan Penganten Baru. 

1 doos Rp. 15.— 

   NA UN ag 

Pe KN MIN TE TA 
PR ar BU 

AA IN ne) 

Toko Pedamaran 90, Telp. 900, 
Semarang. Agen2 Surakarta: Tjo 
judan 141, Pasar Nusukan 4, 
Widuran 67, Pasar Kliwon 142,   Giringan 28, Dj. Slamet Riadi 
394, Gading Kidul 170,  Ngape- 

.man 15, Pasar Nongko 125. 

| 
| 

| 

PHENG -YANG “ED 

  

“AHLI GIGI 
j “ 

Kauman 55B — Semarang, 

  

INI MALAM D. M.B. 

nORION" ) 4.30-6.45 -9.— 
KEK) (17 th.) 

»oamson andxDelilah" 
t 

  

MATINEE: MINGGU PAGI 

ORION/REX dj. 10.-: 
Berhubung succes maka di 
REX diperpandjangkan. 
  

»Metropole" 5.—7.15- 9x 

3. ROOMAIT NOR-SIPUT SERAWAK 

»Angkara Murka 
Film Malaya paling baru. 

MATINEE: MINGGU PAGI di: |   

- AKAN DATANG 

  

  

   

  

   

          

   
   

    
    
    
    
    
     
    

          
      

PRAMPUAN. 

ANGGUR POW THAY 
orang prampuan HAMIL. 

ANGGUR BRANAK. 

ANGGUR REHEUMATIEK. 

  

Masing2 TIAP ,,RUMA:1” 
a tiap botol besar Rp.12 

botol ketjii Ra. 6.39 

t 
KUDA: botol besur 4 Rp, 12:51 
botol ketjil R5. 6.50. 
ANGGUR KU LESIM tjap Ku: 
da botol besar 3 Rp». 15.— bot.i! 
ketjil Rp. 7,59. 

Rumah Obat 

»NGO HOK TONG" 
Gang Pinggir No: 1 Telp. 1658 

Semarang.        

      

CLICHE: LIJN, RASTFR dan ETIKET BERWARNA 

    
    
   

  
  

  

EA TE 

  

LUX 
445 —1.—9.15 

Stewart Granger—Jean Kent — 
Anne Crawford — Dennis Price 

CARAVAN" 
Romance jang mengikat dan menggeterkan ! 

dengan Dance jang menggemperkan ! 
Matinee. Minggu Pagi djam 10.— 

CITY, CONCERN CINEMAS ——— 
INI MALAM DAN BESOK MALAM (U. 17 TH) 

  

Jeremy 
Guy Rclfe— Kathleen Eyron — Kathl. Ryan 

Spencer's ,Prelude To Fame" (Awalan) 
Satu anak jang Ivar biasa, taterik yada niih! Kerpila'! 
  

Na 

Grand 
ama 
BERBARENG 

ROXY 
715-945! 

Ini malam dani Be Ha K7 ah) 

Alexander Carlo — Angelina Hauff 

«»IRANGE WORLD" 
(BUNJA JANG ADJAIB) 

Primitive Love! 
Mengagumkan — Luar biasa! 

Matineer Minggu Pagi djam 10.- - 

Savage ! - Danger!-Fabulouse treasure 

  

INDRA 
Sen an Kla 

Moi Malam premiere (au. 17 tahun) 
# SEE MAY ZETTERLING — DENNIS PRICE 

#. RICHARD - ATTENBOROUCH 

(7The LOST PEOPLE" 
Nasib dari Orang? jang tida mempunjain rumah karena akibat paperangan! 
Beribu2 orang dari matjam2 bangsa dan aliran2 kesukeran2 diantara 
orang2 jang tida berhaluan ini dapat dihindarkan ! Menggemparkan! 

Matinee Minggu Pagi djam 10.— 
  

ROYAL 
5.510. — 

isi Malam Ad. mob. Tie 17 Hi) 
GeorgefRaft — Coleen Gray — Greta Gynt 

LL GET YOU.FOR-LEIS 
"AWAS ENGKAU! 

' Mystery ! — thriller! — Suspense!— Romance! 
Dynamic Excitement — Gempar ! 

Matinee Minggu Pagi djam 10.— 
  

  

anaknja, 
THEATER Hantjurlah penghidupan anak jang sa- 

ngat disajangi, Film Columbia. Phone: 245 

“SOLO 

FREDRIC MARCH 

Death of A Salesman' 
Satu tindakan salah jang dilihat oleh 

maka. .... 

Main mulai tgl. 6 s/d 9 Pebruari 1953 

| 
| 

  

Pertietakan Smg. No. 584/111/A/718 
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