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| Hukuman? (Perang Atau Mati Urat Nadi| : TP PPN Koruptor | RRI 1 Aa AN 1 “BMA TA. BA $ Na i ba T— € e 
SN K . 5 F Bi 5 P 5 3 1 - " « €: alah KEkai $ e '.. rembesVlbanka! Naik Appel Malah Tau: Perintah Umum Panglima Ter- ANA ea 

Ye A Oi 3 2g -. g T —. PE 3 3 Pa ” ” - g 2 ama u umannja $ £ 2 # K # 4 Pok k K k 2 : 2, . Kemungkinan Meluasnja Perang Aki- sea na tinggi Korea Utara Pada Lalu Li ME KA 2 PN ag Semat 2 PENGADILAN Tinggi! Indone | Mu , IG Lalu LINGS R.A. 1 1 
b at Denetralisasi Taiwan sia jang berkeduduk an di Djakar 2RT Dan Korea Utara Akan Bertempur Sampa PARA PENINDJAU di Wash 5 

ui Pandangan Ketua PSI — Sutan Sjahrir ta, dalam sidangnja belum lama Saat Terachir -Kata Mao Tse Tung ington berpendapat, bahwa djika : “ SA berselang telah memutuskan, me A3 : e aa Chiang Kai Shek mempunjai pe | SUTAN SJAHRIR, ketua dewan pimpinan partai P.S.I. hari | nambah hukuman pendjara atas | KEPALA NEGARA Republik Rakjat Tiongkok . Mao Tse Tung |sawat2 terbang jang modern da- ' Minggu kemarin telah menguraikan soal2 disekitar hasil2 kompe- | giri Sekretaris ' Panitia Istimewa pada hari Sabtu kemaren dulu menjatakan, bahwa rakjat RRT dan Ko- lam djumlah jang tjukup untuk 4 rensi sosialis Asia di Rangoon baru2 ini dalam hubungannja dgn | Pemba lan “Keld ana ia Utara akan terus bertempur melawan kaum imperialis Amerika di | menghantjurkan sistim lalu-lintas $ ketegangan internasional dewasa ini didepan rapat umum anggota | g sendaraan Bermotor |Kerza hingga saat terachir' . Mao ng berbitjara pada sidang penutup kereta-api RRT, maka deretralisa #9 P.S.I. Djakarta, bertempat digedung Miss Tjitjih. “20 #Djakarta Raya, Moh. Sarmada, kang tensi badan konsuliatif politik. tertinggi RRT mengatakan, buhw. | s1 Taiwan dapat merupakan kesu 1 k 2 : Dalam uraiannja sekitar perkembangan situasi internasional | dari 1 th. 8 bulan mendjadi 3 ta aa an Naa Hua Nama Perang . litan jang sungguh bagi Peking. 1 
pan telah diterima mendjadi anggauta Internantional  seouts achir2 ini, Sutan Sjahrir merabajangkan kemungkinan2 meluasnja | hun. Demikian menurut ketera- | 'sarja "untuk mentjapai kemenangan”. Pideto Man itu Huoneikan afah Dewasa, "Ini, Oian bagan ne 

, una dengan perantaraan Kolonel J. E. Wilson jang sedapp pertikaian dunia semendjak keputusan pemerintah Amerika Seri- ngan jang diperoleh ,,Antara” | Radio Peking dalam Na. pa Dakota bea naa nangan militer di Tiongkok mela 4 : berada 1 Indonesia. Gambar: Pengurus Ipindo sedang meng- kat untuk mendenetralisasikan Taiwan. Sutan Sjahrir tidak mem- | dari Panitera Pengadilan Tinggi $ lui hubungan2 dengan kereta-api. : umumkan “bal int kepada sesenap pemimpin2 Kepanduan jang benarkan pemandangan, bahwa Indonesia dsn negeri2 Asia Sela- di Djakarta. Sebagaimana diketa| Mao selandjutnja menegaskan, Mao achirnja menegaskan, bah | Bertahun2, sebelum perang sau 6 
tergabung didalam Ipindo. Dari kiri kekanan: Masdani (Ipindo), tan umumnja masih djauh dari kemungkinan terseret dalam kan- Ihui, Sekretaris Panitia Istimewa | &.-- pihak RRT dan Korea |wa selama kaum imperialis Ame. | fara didaratan Tiongkok mentja 5 

: Kol. Wilson dan H. Muntahar. | tjah pertikaian antara duz blok besar itu, Pembagian Kendaraan Bermotor | Jixxu menghendaki supaja per-| rika tidak mau melepaskan tun Ma rae 1g an Pan 
mean Rea KemaN Un en 

Djakarta Raya : si AuSuhan2 di Korea segera di- 23, Ma0 Ase Jung memperguna MU RA Sa Dalam hubungan ini Sjabrir AR et alah Pengasikan Hana Hanana achiri dan masalah2. berikutnja $ sebagian besar dari waktunja utk. g 3 NG menggambarkan suatu kemungkinan beberapa waktu berselang telah di | #isslesaikan. Akan tetapi ini bu- menghantjurkan djalan2 kereta 
& - £ petjahnja. parang", Mita”. Kena diatuhi hukuman pendjara 1 ta-| OWah kencadak kaum-mperiali: api dan setelah itu ia baru memu 29 . $ O O d Bata an Nan : | kan 8 bul. “Ket diversalah imerika, kata Mao. Oleh sebal lai memerangi pasukan2 Chiang. " £ $ $ ngajaman O O pn 1 TA "|-tu xakjat RRT sekarang terpak Ne 4 Tiongkok dimasa bergerilja berta- X NG Todangyar pel an Ne ?| aa meneruskan dan memperzua Dengan mempergunakan “bahan? "3 B- 1 — hun-tahun dan perang jang lal 3 »Knevelang , Jakuk telah ine | kerokan bantuan anti Amierik. peledak jg primitif pasukan2 Mao 

perang jang lalu, .. unta dan menerima uang berh : 
i 1 

i " - bengalaman.perhog di Kores “dan S3 n 5. Kr sn Maag. lai an kepada Korca' setelah ternjat: Tse Tung berhatsil memotong Ticng | & 2. Sewiakot adhi 2 Sek an LT ! 8 ya nja, da yahwa kaum. imperialis Amerik kok Utara dari Tiongkok Tengah - e .. TANJAKDjA Ra fat serta  tentaranja, | Yerapa orang jang memadjukan tap berkeras pada pendiriannj: untuk keperluan? militer. Gerak , menurut Sjahrir, merupakan kekua- sermintaan mendapatkan priori- | niuk menahan tawanan2 peran: tiepat' pasukan2 nasionalis antarg 2 LI & tan jang tidak mudah dihantjurkan 1458 Ruma Ter- teit kendaraan bermotor. lengan paksa serta. mempunja ke-2 daerah tsb. hanja mungkin an Diusulkan Oleh Amerikc walaupun ' musuhnja menggunakan # . Be enijana untuk memperluas pe dengan mempergunakan pesawat ter $ . 2 sendjata2 lebih lengkap dan  mo- enan Air Atas putusan jang didjatuhkar erangan. SN bang. Dan ini berarti relatif hania D 1 P B B gern.. Dengan keterangan “ini pcm- £ 1 oleh Pengadilan Negeri itu, Moh. | Dikatakan, bahwa perundingan: dapat mengangkut sedjumlah ketiil Mam T.D.D. ". |bitiara kemudian melukiskam suatir) (Cor pena SERA oo pa Bee en Beta dina ana Kita “ade Tatan Aa b | ci Ba S0 2 2 kemungkinan, bahwa bagian? besar SIK appel, jang achirnj nda nghadapi "eni apal2 adalah lambat, « 
PBB Mungkin Akan Djadi »Gempar 1 Karenanja anang RET akan 1 Petra ea Ba HUDJAN BESAR jang turun pat tambahan hukuman atas pu | sertentangan- pendapat mengena sistim terusan? air tidak dapat diper j2 rembes kedaerah2 Vietnam, Siam, terus-menerus dari hari Djum'ah | Usan Pengadilan Tinggi seperti | bal pengembalian tawanan? pe | gunakan oleh kapal? jg modern. 
DARI SUMBER PBB di New Ycrk U.P. pada malam Minggu mem | Malaya dan dari sini mungkin dju- hingga malam Minggu telah me- diterangkan diatas. Orang2 jang | ang — jaitu dengan paksaar |" Tiongkok dengan daerah2nja jang peroleh kabar bahwa delegasi Amerika dalam PBB kini telah n i ga ke Bangka dan Sumatera Timur. »3 VunggU sa Itelah memberikan uang kepade | itau tidak dengan “paksaan berdjarak digase- sangat tergantung 2 Lt h mulai : hnjebabkan terbitnja air bandjir di| & 2 : : » , Bie 

mengadakan pembitjaraan internasional mengenai perlu tidakn valaupun melalui hutan2 dan dja- ET EN |Sarmada untuk mendapatkan pric | Tenurut Mao pihak Utara meng: pada 2 djalan kerata apinja dari 
unt i | MEA Ap Th 0001 saos PM tea ag aa La | daerah Solo sebelah Timur dan | ORUNOC Untu $ P Adaki ini diselesai Utara ke Selatan, jakni dari perba- 

uk minta sokongan PBB guna mengadakan blokad tan2 sukar jang tidak dapat diha- 5-5 2.8 n |riteit kendaraan bermotor, dan ds | 'endaki supaja soal ini diselesai. 23 Pp RRT. Menurut sumber? jang mengetahui delegasi Awek Kelar Japi dengan tank2 musuhnja.  De- Selatan. Daerah jang ditimpa ban | jari perneriksaan perkara ini telah | san oleh suatu konperensi politi F tasan Indochina ke Mantjuria dan dapat selesai menjusun program politiknja thd Timur Djauh utk aw | mikian menurut Sjahrir jang mere| Mir itu meliputi 3 ketjamatan, jg bertindak pula sebagai saksi2, ia | inggi antara 11 negara sesuda! Mao. Tse Tung dari Kanton dengan. melalui perai- adjukan kepada Sidang Umum PBB jang menurut rentjana akan mu. | diclaskan bahwa expansi demikian #@rGiri dari 11 kelurahan.  Dida- lah R. Moh. Sediadi, wakil direk | entiatan sendjata, sedang pihak | ran dari Formosa ke Peking. Ke-? lai sidangnja jang ked 20 : TN MEN -nentiri g : erah Djebres jang tergenang air | “ Na aan : onesi”. I”BB tetap menuntut supaja ma- | :utan2 mereka jang tidak panta |lalu lintas itu kini ada dalam dja- 
senja jang kedua pada tanrgal 24 Februri nanti P g untuk menguasai bahan2|- 2 tur N.V. Dramaga Kongsi : : 2 aa PERAN 

, mentah seperti karet dan: timah. ialah Dilimakalurahan, Gandekan, R. Sukerdi, direktur firma ..Miran | @lah tawanan perang itu disele-|itu serta rentjana mereka untu! |rak jg dapat ditjapai oleh angkatan i : Rentjana tindakan? Perka l Putjangsewu, Kp. Sewu, Soediro- ah” dan 5 s ” Tia & diah 'aikan sehelum diadakan perle-| memperluasagressi, rakjat Tiong Judar Tiongkok Nasionalis di For- Pa Amerika : pa an Dalam hubungan dengan sikap | Pradja dan Djagalan. Ba dari . “Olisfobjek” ia 1kan sendjata. ok bersama2 dengan rakjat Ko | Mosa. (Antara—U.P.). $ 3 Sumber? itu selandjutnja mene- H dii P.S.I. jang dikatakan tidak ikut blok Didaerah Tjangkrah jang ter- mis. ketik djauh Antara” ma Pena sa -: Fata Ne nanun Pen EEA bagian Haa an nah an 
rangkan, bahwa dalam pembitjara- oi 1 Sovjet Rusia maupun Amerika Se-| gemang air Kedunglumbu, Semang dapat keterangan, bahwa bekas ke : gua Nan ah La. Lim 6. Pasukan2 gerilja jang he: 
an2 pertama jang dilakukan oleh : : 1 rikat, ketjuali memilih djalan sen-|gih, Djojosuran, Pasar Kliwon | SP NN 3 »ukanlah disebabkan karena rak : BET ENa YANG 2hgx delegasi Amerika salah satu soal Djangan Diserahkan Pada diri dengan kerdja-sama dengan | (rumah penduduk jang tergenang ne hang BE senen jat RRT dan Korea ingin bertem aan Na 2 ba 

ng San . aa . ne : aa 23 endara: 2 3 : 1 iki 2 , arus menger: n rakjat untix 
jang dipertimbangkan jalah suatu Maskapai Je. Iasih Tja- saur Na Asia, Sea mene- | 1458 buah). Abdulkadir telah Tel tetua Hubu ng an Indo- “3 Pn pr pergjoangan. kemaren, 3 
resolusi jang berseru kepada ang- Oa rangran sukarnja untuk mentjapai 5 : Mana mena e AR rperang atau mati gota2 PBB untuk menambah sum- 11 Kapal tjita2 jang demikian itu selama rak- Didaerah Serangan ajng tergenang ' $ Be open Lan kepada Mah- 2 nesia-Belanda Sementara itu Perdana mente1 Kekuatan tentara Korea Utara bangan mereka berupa pasukan! al jat dari dulu #sampai sekarang se- |jaitu Satukaluran, Djojotakan (ru-| Kama Agung Indonesia atas pu | R dan .panglima tertinggi Kim I kini 3 kali lebih besar. dan barang2 untuk kampanje PBB | | KONPERENSI Panitya Hadji In- | nantiasa hidup menurut aturan iang| mah penduduk jang tergenang 1000 | tusan perkara mengenai dirinya. Dibitjarakan Oleh Dul- | sung dari Korea Utara hari Sab | Menuru, radio Peking, Kim II Sung di Korea. Kemungkinan? lainnja |donesia (P.H-I) jang dilangsung- |tidak dibuatnja sendiri. Disini, me- | buah). Berhubung dengan air ban-| - AbCulkadir jang dipersalahkan 5 : “4 telah mengeluarkan perintu. | nenerangkan djuga, bahwa kekuatan 2 jang ,sudah tentu” dipertimbang | kan di Djakarta dan berachir pada | nurut Sjahrir, letak pentinenia Ton- | dfir itu maka sekarang ada 3933 melanggar pasal 425 K-U.H.P:, lss-Stassen Dan Belandc mum,kepada pasukan2nja,. da | 'entara Korea Ukit4 kini adalah 3 $ kan dalam penindjauan oleh delega Jhari Djum'at jl. antara lain telah |perensi di Rangoon itu, ialah me-forang penduduk jang mulai kema- »knevelarii”. oleh Pengadilan Ne am | mana “ia. memerintahka: | kali lebih besar dari pada di tahun si Amerika itu menurut sumber? memadjukan resolusi kepada peme letakkan dasar kerdja-sama dian'ara ren malam didjamin makanannja Ti peta pertama2 telah di DALAM rangkaian perundingan: | supaja mereka siap »berperan, 1950, jakni permulaan perang. Korea. tersebut diantaranja ialah soal |rintah. Dalam resolusi itu diputus- | negeri2 Asia untuk mentjapai tjila2 oleh Djawatan Sosial Kota Besar b tuhi hukuman pendiara selama jang telah dilangsungkan antara John mau mati' melawan . pasukan: Xckuatan menembak dari tiap2 divisi memperluas embargo barang? stra |kan supaja soal perkapalan hadji hidup jang mendapat penghargaar Surakarta. : 2 tahun 3 bulan, kemudian. IA Foster Dulles, menteri luar negeri | PBB: Perintah itu dikeluarkar infanteri Korea Utara telah mening- 5 

— tegi jang berlakg sekarang mendja setiap tahun, diserahkan kepada | sebagai manusia dan menurut @aLUT- Dapur2 umum telah diadakan 2 naik apngl, dan -oleh Pengadilan | Amerika Serikax dan Harold Stassen| berkenaan “dengan ulang tahu: | kat tinggi. Setiap divisi ini sekarang ..Gi ,,embargo. total” terhadap.semua.) maskapai? jang “memang "njata2 | 3n-aturan jang dibuatnja sendiri. buah, jaitu di. Sindunegaran,. Surjo- Tinggi hukuman atas diri Ir. Ab (pada satu-fihak dengan para pem- | ke-5'per bentukan angkatan da. Jmempunjai “lebih banjak meriam2, 4 
E pengiriman? ke RRT dengan Aja “sudah ada “kapainja dengan setim- | Mengenai konperensi sosialis Asisj puran, Kebafen: dan di SGA Kris- detkadir itu kemaKan “ditambah | hesar Nederland dilain fihak kedu: (rat- 1 Memurut siarar #-mortir2, senapan2 mesin “dan “bed? “ena 

lan melakukan blokade angkatan,| bang persediaan kekuatannja (ca- di Rangoon itu jang diuraikan oleh ten. Bahan2nja disediakan oleh Dja- mendjadi 3 tahun pendjara. pembesar Amerika tadi telah me- iga Pyongyang jang terdenga: #otomatis. 2 - 4 laut terhadap daratan Tiongkok | pasiteit) dan bukan kepada maska | Subadio Sastrosatomo “dinjatakan. | watan Sosial tsb., sedang jang me- ea 2 (Antara) 'njinggung-njinggung suatu soal janc | li Tokio, perintah Kim itu ter- Dalam tahun 1951-1952, diumlah Selandjutnja sedang dipertimbang | pai2. jang masih sedang berusaha bahwa arti konperensi tersebut: ialah ngerdjakan diserahkan kepada Or- & Ne ara ak diduga-duga oleh para pembesar | liri dari 6.pasal sebagai berikut meriam? telah meningkat 287c, mOr- kan pula seruan untuk penarikan | menftjari kapal. Selandjutnja kepa- #ebagai usaha meletakkan Pas he Pena soyeak. kaga wanita. "3 F — INederland, jakni tentang perhubu- 1. Memperkuat pasukan2 d tir2 dengan 482, meriam? penang- kembali pengakuan diplomatik ter | da pemerintah diminta segera me- | Nana Sa str sosialis Aa 3 Ma kaga S5, Ba £ » ngan ancara Indonesia dan Neder- nedan pertempuran sehingga me | tir serangan udara 11874, tank2 dan hadap pemerintah RRT. Demikian |agundang pihak PHI. untuk mem | Wtuk menghindarkan atau mentje- | dari Djawatan Sosial Kota Besar : and: Foster Dtilos' terutama penari upakan pertahanan besi dan ber meriam2 jang dapat menembak dg, 
menurut sumber2 tersebut berikan pendjelasan2 mengenai hal gah perkembangan dunia mendjadi | Surakarta, air bandjir itu lebih ting- su Ou djukkan perhatian besar terhadap | iap untuk berperang atau mat | 'jepat telah meningkat dg. 827Fc jamak Ga aa Pa Ga naa Sa HN KS AN Ken ea 2 ia on 0. Kangen PBB mocnjak UAN 5 : Ken 1 jadi Pad ia pagi ukuran & 5 ag 2 . Djika lawan melakukan of. perang Korea, : 

Kemlakan kekanan Danke pe Te Ini kerdja-sama itu” karena ketiga ne Jair diluar kota Solo ialah 5.05 me-| Tak Dapat Sambutan Men singa cin gi |'ensit baru, harus ditjegah aja | Ulang tahun kevs pembentukan 5 2 5 : ak. Jala azan jangan teri ang geri (kaum sosialis) itu bersesuaian ter dan didalam kota 4,55 meter. 2 - : Pabean : itailnj: | ian sampai mereka memperole! ftentara rakjat Korea telah dipc- 
Wartawan U.P. lebih landjut me | kembali kerugian2 dan penderita- | tjita2nja dan persamaan faktor2 lain | Pada djam 8 pagi ukuran air diluar Baik Di India en aa re s3 1 Temadjuan  sedjengkalpun da ringati oleh pers di Moskou de- 

wartakan, bahwa kegelisahan jang Jan dikalangan rakjat (djemaah ha nja dalam soal ekonomi, politik dar |kota turun mendjadi 4.97 M., tetapi 2 3 : jangan membuang2 waktu untu! fngan berbagai karangan. Kimi terdapat dikalangan delegasi? |dji) seperti terdjadipada angkatan. kenjataan? bahwa ketiga ncecri ter- | didalam kota naik mendijadi 4.63| DALAM kalangan2 jg menge|  ...inber jang ana menghantjurkan lawan itu. Menurut berita TASS jang di- PBB, termasuk delegasi2 negara2|hadji tahun 1951, jang disebabkan, sebut tidak terseret dalam perang | meter. Sekian dikabarkan dongan'tahui di New Delhi pada hari abdi PI Ne an Na 3. Ideologi para opsir dan pa Jsiarkan radio Moskou, dan di- 5 
sekutu Amerika, mengenai politik | arena gagalnja perkapalan... dingin. (Antara). — Finterlokal oleh pembantu kita. Djany'at diperoleh kabar, bahwa| en at AAN aa Ba. | ukannja harus diperkuat untu' |tangkap oleh A.EP., harian Tn) 
baru Eisenhower terhadap Taiwan f : Ca L 5 - —hmnsah f perdana menteri RRT, Chou" En iat tidak dibitjarakan dalam pe | atu peperangan jang lama. ,Bintang Merah” menulis, keru-' 
baru2 ini, adalah. tjukup merupa- . PERTEMUAN ANTARA PER- ' Lai, mengenai gentjatan sendjata Kan tadk Kalah can politik &-Teknik dan organisasi mili #gian PBB di Korea semendiak 1 EA 
kan bukti bahwa usaha Amerika 8 . e DANA MENTERI, PANGLIMA di Korea tidak mendapat sambu Daenaad Pan Ba "er harus senantiasa disempur J permulaan perang adalah 740.010 Tag 
untuk mendesak Sidang Umum su |. u an Oo a $ rin SI 1ee T.T. HI, DAN KEPALA POLISI tan baik di India karena usul2 |. babat Dua terhadap hubu. | takan dan pasukan2 harus turu: orang tewas, luka2 dan tertawan. Ga paja ,,memperkeras”. politik: resmi: « Tai F DJAWA BARAT. | tsb. sudah terlebih dahulu telah | .-.» antara Indonesia dan Ne | ?erintah pemimpin2nja setemp3 IDalam djumlah ini termasuk 1 
nja terhadap perang Korea akan je 2 Petra Perdana Menteri Wilopo Sabta dikemukakan oleh Rusia didalam derland itu untiik sebagian dis | limana pergerakan sedang dil: 329.000 orang Amerika. Pa menghadapai kesulitan. Sementara . apDi Soal Waktu mengadakan pertemuan dengan: Dewan Keamanan dan telah. dito | sapkan karena Ds memar | tukan dan harus senantiasa was | Djumlah pesawat PBB jang te- i 
itu berita2 dari Washington jang p c Panglima T.T. NI Kol. Kawila- lak oleh India. Sesuatu reaksi mempunjai perhatian besar ter | ata terhadap gerakan2 lawan. Jah dihantjurkan atau rusak ada- 24 
en La mama aka : : KE Ie 5 Aa. rang, Majo r Mashudi, kebir dari pihak resmi masih belum da hadap soal2 jang mengenai PA 5. m0 Kan Pe lah .7000 Lag Lena harian 2 1 
pertimbangkan uban Lap W ibisono Djelask:n Penolakan Mas- pala kepolisian Djawa Barat pat diperoleh dengan segera dan | dan untuk sebagian lagi kare» | adakan hubungan erat dengan Sovjet tadi. (Antara-UP). 1 laut etrhadap RRT telah menim- 
bulkan kegemparan jang lebih be 
sar dikalangan PBB, hingga dapat 
Giramalkan bahwa andaikata nanti 
benar diambil sesuatu langkah de- 

jumi Thd Perwakilan Di Moskow 
MR. JUSUF WIBISONO d: jam keterangannja kepada pers hari 

Enoch DPanubrata dan Mr. Memet 
Tanuwidjaja. Menurut dugaan 
pembitjaraan dalam pertemuan 
itu adalah mengenai soal2 d'seki- 
tar gangguan2 keamanan. Sabtu sebagai djawaban atas stat ment Moh. Yamin, mengakui, bah- 

dalam kalangan? jang mengetahui 
diterangkan, bahwa baik wusul2 
tsb. maupun keputusan Eisenho- 
wer tentang Formosa masih se- 
dang dipeladjari oleh kementerian 

2 

xeinginannja sipaja  hubunza 
    

antara kedua negara tersebut se 

dapatmungkin diusahakan are 
tetap baik, terutama dalam lapa 
ngan ekonomi. 

Karena demikian, maka kal: 

KMT Sebar Pamflet? 
mikian itu, maka sudah tentu akan #luar-negeri India. 
ada oposisi jang keras dalam PBB: 
Pembitjaraan2 jg diadakan oleh 

delegasi Amerika pada waktu ini 
dilakukari didalam suatu vacuum” 
karena hingga sekarang belum ter 
lihat sesuatu tanda apakah suatu 
usaha baru untuk penjelesaian mz 
salah Korea'sedang” diwudjudkar 

wa instruksi pasal I jang diberikan Pemerintah Hatta kepada missi- 
Palar ialah untuk pertukaran perwakilan diplomatik antara Indone- 
sia dan Sovjet Unie, tetapi dalam pasal 5 dan 6, menurut Jusuf Wi- 
bisono diterangkan, bahwa peruadingan harus dimulai dengan me- 
minta ketentuan, apakah Sovjet berkeberatan djika Indonesia masuk 

. sebagai anggauta P.B.B. Menurut instruksi itu, seandainja Sovjet me- 
nolak masuknja Indonesia dalm P.B.B., maka missi-Palar tidak 
usah mengadakan perundingan. “ 

dengan djawaban: ,,......... tetapi tja: 

nzan tadi menganggap buka 
tidak munrkin hahwa keters 

1yan2 iang telah diperoleh Dulls 

di Nederland akan dilengkapka- 
Sia. dengan keterangan2 jan 
akan ia mintakan di Diakarta 
setelah mana Duilles akan meri 
Tislaskan keinvinanni? mengena 
ehh antara kedua. negar: 

(Pia). 

HAMMOND DISERANG 
TORNADO. 

Kota Hammond di Louisiarna pada 
hari Djum'at telah diserang oleh tor 
nado jang menjebabkan tewasnja se 
orang penduduk. Beberapa orsng Ia 
innia mendapat luka2 sedangkan 
beberapa gudang menderita Lerusa- 
kan. 

Dalam kalangan2 politik dikata 
kan bahwa usul perdana menteri 
RRT pada hakekatnja adalah 
sama senerti amendemen - Rusia, 
jang telah ditolak oleh India utk. 
kepentingan resolusi India me- 
ngenai djalan buntu di Korea jg 
telah diadjiukan kepada Perserika 

Peringatkan Penduduk Daratan Tiongkok “ 
. Kemungkinan Serangan Nasionalis 5 

: , KAUM NASIONALIS Tiongkok di Formosa telah mengada- 
. kan langkahnja jang pertama sesudah diumumkan perintah oleh pre- 
siden Kisenhower mengenai denetralisasi pulau Formosa, demikian 
AFP, dari Taipeh. Diberitakan, bahwa menurut pengumuman resmi 
jang dikeluarkan hari Djum'at di Taipeh, pesawat2 terbang peng- 

- 

ai 
oleh blok negara2 Arab Asia, jg 
dengan pimpinan India pada si- 
dang pertama Sidang Umum telah 
mengadjukan "resolusi "terpenting 
mengenai Korea: Bagaimana hasil2. 
pembitjaraan jang sedang dilaku- 
kan oleh delegasi ' Amerika akan 
menganggap perlu atau tidak un 
tuk mengadjukan rentjananja ke. 
pada Sidang Umum jang bertudju 
an untuk mengadakan ,,tindakan2 
tambahan” di Timur Djauh. Demi- 
kian sumber2 di New York menu- 
rut U.P. (Noot Red: Mengenai soal 
embargo ini harap lihat djuga be- 
rita dihalaman 3). : 1 

  

MentjariUrani 
um Di KutubSlt 

Penjelidik Kutub, laksamang mu 
da Byrd jg terkenal itu sedang mc 
ngandung maksud untuk mengada- 
kan suatu ekspedisi baru ke Kutub 
Selatan. Pada itu dimaksudkan utk, 
mentjari  sumber2 kekajaan alam 

dan untuk  mempeladjari “keadaan 
udara supaja dapat diperoleh kete- 
rangan2 ig diperlakan untuk mendi- 
dik angkatan perang Amerika utk. 
mengadakan aksi2 didaerah — kutub. 
Bvrd bermaksud untuk menemukan 
inatu lapisan tanah ig mengan: 
wanitm dan batubara di Kuru 
latan. 

      

Perdana menteri Mesir, Moh. 
mad' Nadjib., mengumumkan pada 

hati Diunyat di Kaito bahwa in okan 
memimpin sendiri Organisasi ..Ge- 
rakan Pembebas”, jang telah terben tuk di Mesir. Djenderal Nadjib meng umumkan hal ini dalam upatjara p: resmian gedung markas besar orga. nisasi tsb. 2 

... 

| can Wakil diplomatik, tetapi untuk 

Dengan adanja kedua pasal itu 
menurut Jusuf Wibison6.. Tatar 
belakang dari “pada misi-Palary: 
.daklah pertama2 untuk penuka' 

mendapat ketentuan sikap Sirvjet 
terhadap akan masuknja Indone 
sia kedaiam PBB. Pun menurut 
Jusuf Wibisono, oleh Palar dalam 
perundingan itu tidax diutjapkan, 
kata2 ,selekas mungkin” menga-' 
dakan perwakilan diplomasi, ,.s€ | 
dang batas waktu djuga tidak di! 
lentukan, hanja ditentukan. | bah 
wa tingkat wakil diplomatik ialah 
,ambassador”. Jusuf tidak. setu-. 
dju dengan pendapat Yamin, bah: 
wa pembukaan perwakilan dgn 
Soviet uniuk penjempurnaan po 
litik bebas. sebab menurut Jusuf, 
periaksanaan politik bebas perta 

sional, dan meskipun belum di 
edakan pertukaran perwakilan de 
ngan Moskow itu, menurut Jusuf. 

laksanaan politik bebas bisa di 
     an'kan sesempurna2-nja. 

|. Ta terangkan, bahwa penolakan 
Masjumi' atas pertukaran perwaki | 
inn itu bukantah - soal prinsipil, 
tetapi soal waktu, mengingat ke 
adam dalam negeri jang 
aman. 

  

Jusuf ragn2. 
Atas pertanjaan, mengapa dapat 

liedakan pertukaran perwakilan de 
ngan negeri? lain, meskipun, keadgs 
ca dalam negeri belum aman, Jusut 
mendjawah, bahwa perwakilan di 

nlomatil Sevjet kadang2. mendjalan 

kan -hal2 ig tidak semata-mata A3zui- 
per) dalam garis diplomasi. Atas 
pertanjaan, apakah . perwakilan di 
plomatik lain2 negeri disini -dinga 

tidak melakukan  hal2 diluar garis 

». Mr. Jusuf Wibisono achirnja me- 

ma2 terletak pada sikap Indone p 
sia dalam pelbagai soal2 interna fi: p g 

belum | 

|ketika ia melakukan kampanje pemi 

tan: Bangsa2. Para penindjau me   ranja lain.” 

& Atas pertanjaan apakah dalam sc 
djarah internasional sudah. pernal 
terdjadi, bahwa sesudah dua negarc 
saling menjetudjui. mengadakan per: 
tukaran perwakilan diplomatik, tap 
Jalu ber-tahun2 tidak  dilaksanakar 
ja, Jusuf mendjawab, bahwa djike 
hal itu belum pernah terdjadi dalan 

sedjarah internasional, apa salahnja 
Indonesia jg memulai membuka se- 
djarah itu. 

Pemandangan pada waktu diada- 
kan peringatan Hari- Ulang Ta- 
hun kel P.W.I. tjb. Semarang 

pada hari Sabtu jbl. - digedong 
GRIS Bodjong. 

(Foto ,,Suara Merdeka”) 

njangsikan, apakah dengan menem 
patkan perwakilan di Moskow akan 
mungkin didapatkan  berita2 (ba- 
han2) first hand guna kepentingan 
diplomasi, sebab menurut Jusuf pi- 
'hak Sovjet selalu tjuriga terhadap 
'wakil2 negeri2 nonkominis. 

Usul mosi Rondonuwu di- 
tangguhkan. 

Dalam pada itu didapat ketera- 
ngan dari Otto Rondonuwu jg ba- 
ru2 ini telah merumuskan suatu 

“usul mosi pembukaan perwakilan di- 
plomatik di Moskow, bahwa atas 
“permintaan sesuatu fraksi besar usul 
mosinja ditangguhkan dulu, artinja 
tidak djadi disampaikan kepada Par 

,     
  

nganggap, bahwa usul baru itu da 
lam S'dang Umum PBB jg akan 
datarg itu mungkin akan diso- 
kong oleh beberapa negeri dan 
bahwa Irdia mungkin akan meno 
laknja. (UP)   angkut militer dari pemerintah 

Kawat Sobsi 
Berhubung dengan akan diadakan 

nja konperensi de Mexico oleh ka- 
um Buruh pertambangan, industri 
metal dan para insinjur dari benua 
Amerika, terutama dari Amerika la 
tin, sentral biro Sobsi telah mengi 
rimkan kawat utjapan selamat kepa 
da konperensi itu. Dalam kawat itu 
antara lain dinjatakan pengharapan, 
tertjapairja hasil2 untuk memperku 
at persatuan kaum buruh Amerika 
dengan kaum buruh diseluruh du- 
nia. Selandjutnja sentral biro Sobsi 
atas nama 212 djuta anggotanja me- 

negaskan keinginan rakjat pekerdja 
Indonesia untuk mempererat persau- 
daraan dengan rakjat Amerika de- 
hgan kejakinan bahwa perdjuangan 
melawan penghasut perang pasti me 
nang dan perdamaian dunia dapat 
dipertahankan, sebagai sjiarat untuk 
terdjaminnja perbaikan nasib, hak2 
demokrasi dan kemerdekaan nasio- 

lah itu meliputi satu eskader.   
selebaran? telah didjatuhkan dalam 
mana diumumkan kepada penduduk 
RRT, bahwa '- kepada 'pemerintah 
Tiongkok ' Nasionalis kini telah di 
perkenankan mengadakan serangan? 
terhadap daratan Tiongkok sesuai 
dgn politik baru pemerintah Am: 
rika Serikat sekarang. Kabarnia pe- 
sawat2 terbang nasionalis tidak me- 
ngalami sesuatu rintangan dan telah 
kembali semuanja. dengan selamet 
kepangkalan2 mereka pada pagi ha- 
ri Djum'at. 

Tapi dalam pada 'itu markas be: 
sar angkatan udara Tiongkok na- 
sionalis di Taipeh hari Sabtu dgn. 
tegas membantah berita2, bahwa pe 
sawat2 terbang pengangkut militer 
Tiongkok. nasionalis telah mengham 
burkan selebaran2 dibenua Tiong- 
kok, dalam mana diberikan peringa 
tan2 tentang bahaja serangan kaum         

  

Sabtu mengabarkan, bahwa pemerin | dibagian2 Timur Djauh Jaianja. ,.N. 

tah Amerika Serikat sedang meniu-| Y. Times” seterusnja 

tuk melatih dan memperlengkapi pa 
sukan2 darat sekutu2nja di Asia: Me 
nurut harian tadi, rentjana tsb tadi 
merupakan — kelandjutan " daripada 
djandji Eisenhower, jang diutjapkan ' 

kap mengenai situasi tenaga mantu- 
sia di Tiongkok Nasionalis (Taiwan), 
Djepang, Filipina dan Muang Thai. 
Hasil2 penjelidikan ini menundjuk: 
kan, bahwa boleh dikatakan hanja se 

  

lihan, supaja .,bangsa2   diplomasi, Jusuf  mengakuinja pula 

  

Asia Na sadja dari orang2 laki2 dinege 
bagian jang lebih besar dalam usaha|ri2 tsb tadi jang sudah mentjapai 

mengatakan, 
sun rentjana djangka pandjang un-| bahwa pemerintah Amerika sedang  Djumlah anggotanja 

mempeladjari keterangan2 jang Ieng Orang, sedangkan djum!'ah orang Is- 

itihan militer, jang kini memanggil 
sendjata. Misalnja tentara Filipina. 

hanja 57.009) 

ki2 Filipina jang berumur militer” 
lada.2 djuta orang. Thai hanja mem 
| punjai tentara jang terdiri dari 50.000 
|orang, sedangkan djumlah golongan 
'laki2 tsb. tadi ada kira2 2 diuta 
' orang, ! 

| Kata harian tadi seterusnja, djika | 
  

  

Lamunga Kehudajaan Indonesia 
,Kan. Bmevaesch Gancersahap 
van Kunsten on Wetenscha don   
  

    

lemen. 
nal penuh. Demikian kawat Sobsi. nasiofialis jg akan datang (U.P.). 

1 . 
5 . . . . Amerika Mau Gunakan Asia Sebagai Perisai 

HARIAN ,,New York Times” | melawan Komunisme di Korea dan | umur jang tjukup untuk men 'apat Ia ketjilnja angkatan) pereng Asia ini |sukand Amerika dengan demikian 
disebabkan karena kekurangan per 
lengkapan dan latihan jg baik, mu- 
ka ,,Amerika dapat merobah seku- 
tu2nja di Asia ini mendjadi pentje- 
gah jg kuat terhadap agresi, dengan 
dijalan mengirim alat? sendjata dan 
perlengkapan militer”. — Andaikata 
petjah peperangan besar, maka — ka- 
ta ,N.Y. Times” — negeri2 Asia 
tadi akan ,,mampu memikul beban 

dapat dipusatkan di Eropa", Dika: 
takan seterusnja, bahwa rentjana se 
metiam ini akan memakan biaia be- 
ribu-ribu djuta dollar den oleh ka- 
rena keadaan | anggaran belandja 
Arnerika Serikat seperti sekarang 
ini, maka mungkin baru tahun de- 

pan dapat dilakukan tindakan ke- 
arah pelaksanaan rentiana ini. De- 

  

- |. 
Tidak kurang daripada dua diuta : 

Tiongkok Nasionalis pada Kemis 
malam telah bertolak ke benua Tiongkok dan mendjatuhkan se- 
djumlah besar selebaran2 diatas daerah kekuasaan RRT. Dalam pe- 
ngumuman resmi itu tidak dinjatakan, berapa banjak pesawat2 jg. 
telah ikut dalam operasi tersebut, akan tetapi diduga bahwa djum- 

Pang mabesar tentara laut 
Kuomintang bersumbar. 

Sementeri “tw panglimabcsar 
tenf ro Ieut Tiongkok Kuomin- 
tai di Taiwan, djendral Chou, 
| 92 Kini sedang — mengundjungi 

ca. Serikat, hari Sabtu me 
akan b.bwa. anak2: buahn'a 

LaGN tidak sabar lagi dan ingin 
mu: beroper:si dipantai Tionz- 
KOK Chow menduta bahwa hi 
Yak RRT akan melakukan scr- 
ngan2 terhadap Taiwan. “tetapi 
isi akan dinukul mundur.” 

Lo D'endsral Chou beserta" Laksa 
| mana Ms. kepala operasi angka- 
Han ut Kiomintangstekan menga 
|dekan rembitiaran s2” den Dembe 
j2 militer Amerika Serikat. 

(Antars-AFP). 

    
    

  

Diundur Lagi 
Go-Sunito Pulang Besuk 

14 Februari 
Direktur kantor tjabang Anturu di 

Amsterdam, Go Gien Tiwan akan 
kembali ke Indonesia pada tanggal 
14. Pebruari, . demikian- dikabarkan 
di Den Haag: Pada hari itu akan 
bertolak pula ke Indonesia, tian. Su 
nito dari Perhimpitan “Indonesia, 
Menurut kabar, keluarga — Sunito 
akan menjumbangkan sebagian  he- 
sar dari perabot rumah tanggania 
kepada ' panitya untuk meringankan   mikianlah harian ,.New York Ti- 

pertempuran di Asia darat, dan pa- (mes. 
beban korban bentjana alam dinege 
ri Belanda. 

       



  

            

       

     
  

    

  

SI aan na Ga di Moskou Bahana” ini mada | 
hangat. Golongan jang pro dan kontra masing-masing memberikan pen- 
djelasannja. Untuk membela pokok daripada pegangan. Demikianlah 
Mr. Jusuf Wibisono dalam 'keterangannja pada pers kemaren dulu se- . 
bagai djawaban atas statement Mr. Moh. Yamin mengakui, 
instruksi pasal 1 dari misi-Palar ialah untuk mengadakan pertukaran - 
perwakilan diplomatik antara Indonesia dam Sovjet Uni. Disamping: 
mengemukakan tugas misi-Palar tsb., “5 Tak Mean Lena 
kan djuga dasar. penolakan akan Masju itegaskan, wa penolakan 

1 AAA itu bukanlah Maan, tetapi soal waktu, mengingat ke- 
adaan dalam. negeri jang jang “aman, 

tsb., maka sudah. eneg PTN 
ts ditimban ang, | sei | 

    

   
   

    

dan kontra mengenai perwakilan 
jika mengenai perwakilan di Moskou 

an jang mendalam. Dan pertimbangan 

     

  

    

  

ini harus kita dasarkan pada ceperluan. dalam negeri. Mengingat »8Uas, 
sana dalam egeri ja) mi perhatian penuh dari pemerintah, 
maka apa djel nja La al Jain jang kita pandang kurang, memberi - 
faedah pada nusa dan bangsa dibelakangkan lebih dulu: Pun dalam 
membitjarakan peak ilan tsb. hendaknja kita pandai menjingkirkan' 
perasaan serta kebutuhan golongan. Kebutuhan negaralah jang wadjib ' 
mendjadi dasar dan pegangan dalam menjelenggarakan perwakilan itu. 
an Pe me nenen Berhubung. dengan masalah perwakilan di Moskou 
jang mendjadi hangat itu kita ingat akan suara-suara jang, langsung atau 
tidak langsung mempengaruhi rakjat. Dengan demikian: rakjat mudah 
terpikat. Inilah jang kita kuatirkan. 
.— — — —— Lain dari pada itu keuangan negara jang begitu tipis 
wadjib kita pikirkan: bersama. Kita pikirkan untuk: diper rgunakan jang 
sebaik-baiknja. Karena keamanan pada waktu ini kurang MAYA Aga, 
baiklah uang jang kita pergunakan. untuk perwakilan di 

    

guna memelihara keamanan. Dan djika keamanan dapat pulih ai 
seperti jang kita kehendaki bersama, sendirinja. rakjat | tt mengenjam 
hasilnja. — Hasil pemulihan keamanan inilah jang: mendja di salah satu. 
dasar untuk mentjapai kesedjahteraan umum, , Dan : rakjat telah , 
mengen kesedjahteraan, maka tibalah waktunja, untuk memikirkan 
MN di Moskou seperti jang PEKAN ini »Wneadiadi Peron, 

hangat. 
ta 

Kabar Kota 

       
    SKA 

    

       

Dan “Ditambah Pa Ro "TN 
Perkara Tjengkeh' 1 60 

HARI INI sidang Pengadilan Negeri di Kaca up g dike- 
tuai oleh Mr. Gunawan telah memutuskan perkara kekusutan m3 

bagian eh 100 ton jang dilakukan oleh O.S.K.: 
an ea aa ai Kuasa dan K. K. G. sebagai ae 

2g gadang Paberik erik Pem Bea o 
Na aa umum terhadap aan an ini tetap besar. Terlebih da- 
hulu oleh Mr. Gunawan dibatjakan pertimbangan2 jg diambilnja 
untuk memberi tersebut, baik dari fihaknja Djaksa mau- 
pun Pembela. Djuga oleh hakim dikemukakan  bunjinja peraga 
fatsal 38 ajat 1 dan fatsal 26 ajat3 dari U.U.D. R.I. 

Terdakwa? O.S.T. dan KE. Di. di- 

Mobil Tatra 

| 3 
katakan tidak rela .menjerahkan | 
tjengkeh jang dibekunja oleh Peme- | 
rintah.  Sebaliknja Segan Tana 
ambil tindakan merendam tjengke 5 5 SA 
tsb. “dengan air. Hakim menjatakan ! Mobil baru keluaran 3 

djuga, bahwa perbuatan terdakwa | | Tj ekoslowak za 

ini menjalahi UUD jang parka 

berbunji mengenai wiksi. ...Spsia | Mobil Tatra, produksi darf pabrik 
Aehirnia pena Pa na aa Tatra di Tjekoslowakia dalarh ming- 
didjatuhi Tang, Li ai -. fo. gu ini dapat diharap kedatangannja 
Bea Ten BP Ter | di Semarang -atas usaha “autohandei 
dikwa L.T.Dj. dihukum 2 th. dan | Sentrum di Karangtempel 230/232. 

: i..Dalam kelantjaran - “djalan. “naik 6 bulan pendjara tambah denda | 
maupun turun serta stabiliteitnja 

TP WS 2 Kaolan pendja! mobil Tatra boleh dibanggakan 

Ta Tai Ti th. (voorwaardelijk) Pun dalam djalan tjepat diatas dja- 

dara tempo senada “39 tatum. Ian jang basah, mobil tsb.. tidak 

Atas plitusan? tsb. terdakwa? hen-| menguatirkan. 13 
dak pikir2 dulu. Beda dari mobil-mobil  kebaniak- 

an, motor mobil Tatra ini berada 
Seperti pernah. dikabarkan. ter- 

dakwa O.S.K- telah dimintakan hu- 
kuman 2 th. pendjara dan denda 
Rp. 75.000—: terdakwa L.T.Dj: 3 
th. pendjara dan terdakwa K.K.G. € 
bulan djanggelan dengan tempo per- 
tjobaan 2 th Te Djaksa. 

dibelakang, sedang tempat barang: 
didepan dan pendinginan mesin ti- 
dak dengan menggunakan air,-tap' 
“dengan udara (air-cooled enzsine).| 
Kekuatannja 52 pk., sedang ketieya. 
tan rata? 130 km. sedjarn - densanji 
emakaian bensin 11 Kter vngik 

100 km. Untuk keterangan lebih 
2 ' djauh dapat berhubungan dengar 

utohandel Centrum di Karangtem- 

GRI. KR. TEmPEL MEM- pel 230/232 jang adpertensinja di- 
BENTUK BAGIAN WANITA. pasang hari ini. 

!' KUNDJUNGAN LET. KOL. 

  

Pada ig 1622-1953 djam 5.30 sore | AN. 
oleh GRT Karangtempel “ telah di- | PAP ERAA Hg 
adakan rapat wanita a.l. memutus- Beberpaa hari jang baru lalu ini 
kan membentuk bag. Wanita GRT/Let. Kol. Soedirman  Pendjabat 
dengan dikettiai oleh: ' Nj. Prawoto| Panglima T.T. V. (Djawa Timur) 1e- 
dan wk. Ketua/ Penerangan: Nonahjlah mengundiungi T.T. IV untuk 
Sriwulan: Secr. E Nn. Rosida dan . mengadakan feeling dengan Pang- 
Nn. Men Ma 2 pemban- |lima T.T. IV. guna: kesempurnasn 
tu. tugas. 

  
2 Ipa ya 
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Telah datang (Persediaan. terbatas) : 
- Zonder pri cit (inducemeni) : 

    

  

$ 
# 

bahwa t 

: bahjangan dengan dibantu beberapa 

“tanda bakti 

datang digeredja Randusari. 

tar dan tenaga dalam resepsi tsb. hadlir 

bers diluar negeri sudah dapat | 

dan correctief sangat diharapkan 

Toen, wakil dari SPS  Soedarjo 
: |Tiokrosisworo dan Soelaiman da- 

ri PWI Pusat. 

Iteki PPSS jang berlangsung kema- 

Tai Sioe: 

Ncna Tjia Ngo Bie: NSU-Fox 98.cc. 

pemenang oleh Nj. R. Soenarjo pa- 

| perti Dan, Ti sont MApAN 
“lam? Menentang Utj Bana. 
Bung Karno 

3 BERKENAAN. dengan isi 
Amuntai, Kalimantan, baru2 ini 
Hau telah dinjatakan, bahwa ,,kalau kita dirik 
sarkan Islam, maka banjak daerah2 jang penc 
ma Islam akan melepaskan diri”, 
bul reaksi, jakni dari fihak Front 
sebuah pernjataan jang dikeluarkan di Medan, pengurus besar front 
tersebut Bab na bahwa atas: Lawang Hang Karno itu sudah 
nampak reaksi keras dari pemuka2 Islam ter: 
menganggap pidato tersebut amat « sesalka: 

'Utjapan beliau itu mengaki tkan 
tara Islam dan Kristen sendiri, pa 

kepala negara. 

sudah Mafapak ra Semangat k 

  

Resepsi 12, tahun men: 
djadi Uskup 

Untuk memperingati "12146 tahun 
sebagai Uskup, maka kemaren pagi 
digeredja Randusari diadakan kor- 
ban misa, di mana Mgr. A. Soegijo- 
pranoto mengadakan upatjara sem- 

Grang pastur, diantaranja pastur Soe- 
tepanitro dan pastur Chan. Sebagai 

kepada Monseigneur, 
maka umat Katolik  memperlukan 

Sehabis. upatjara digeredja, walau- 
pun hudjan lebat aubade dilang- 
sungkan djuga.  Murid-murid seko- 
lah seluruh Semarang jang djumlah- 
nja tidak- kurang dari 5000 mene- 
'ruskan djuga menghormat Monseig- 
neur dengan njanjian2. 

Sorenja digedung G.R.LS. dilang- 
sungkan resepsi . dengan mendapat 
kundjungan dari berbagai golongan, 
baik pembesar militer maupun sipil. 
Djuga umat Katolik dari luar Se- 
marang ikut merajakan dengan me- 
ngirimkan wakil-wakilnja. Ir. Soe 
warto, menteri . pekerdjaan umum 

djuga sebagai wakil dari Dewan 
Pimpinan Party Katolik. 

Setelah bapak2 walikota, pangii 
ma divisi, gupernur - dan lain-lain 
golongan memberikan sambutan. 
maka Monseigneur kemudian menw 
berikan petuah. 

Diantara lain beliau menjatakan 
bahwa usaha menudju kearah ke- 
sedjahteraan umum selalu - bahu- 
membahu dengan golongan lain dan 
pemerintah. 1243 tahun telah lewat. 
Dan segala pekerdjaan jang menda- 
tang wadjib kita hadapi : bersama 
dengan siap-sedia dan Selain sediz 
djuga berkorban. Dengan djalan ini- 
lah maka segala kesulitan gampang 
dipetjahkan. Dan dengan. demikian 
pula, maka djalan untuk mengabdi! 
pada nusa dan Tn mudah di- 
djindjing. 

PWI SEMARANG Muka 
INGATI ULANG TAHUN 

3 

| “Dengan dihadiri oleh Gupernur 
Budiono, Panglima Divisi Dipone 
goro Let. Kol. Moh. Bahroen, Re 
siden Mitono. Wali Kota Sema- 
rang, Kepala2 Djawatan, wakil2 
dari SPS dan P.W.I. Pusat di Dja 
Karta, pada hari.Sabtu malam jbl. 
Persatuan Wartawan Indonesia 
tib. Semarang telah memperingati 
Hari Ulang Tahun ke 3, bertem 
pat digedung GRIS, Bodjong. 

Oleh ketua PWi sdr. Boerhan 
telah dibentangkan dengan pan- 
Kitang Iecbar mengenai kewadiiban 
bari Wartawan dan hubungannja 
engan pelbagai2 instansi jang 
erat. Disinggung pula tentang ke- 
tulitan2 para wartawan dalam 
mentjari berita dan. suatu tempo 
keterangan jang dimintanja be- 
lum dilepaskan oleh instansi jang 
sersangkutan: "Keadaan di Djakar 
2 jang Waktu mengenai kedu 
Jukan pers pun dikemukakan. Di 
katakan sekalipun pers di Djakar 
a belum berhasil. “memberitakan 
keadaan di Djakarta. nistjaja 

menjiarkannja. “Sifat openbaarheid 

oleh pembitjara, karena ia jakin 
bw pers adalah sebagai perantara 
antara Pemerintah dan rakjat guna 
menghadapi keadaan2 jang diang 
zapnja sulit terutama. Dalam pa 
Ha itu ditambahkan tertang tang 
"ung djawab instansi dan pers. 
Achirnia diharapkan kerdja sama 
jang lebih erat, agar satu sama 
aim dipat meringankan bebannja. 
Kemudian berturut-turut jang 

memberi sambutan2 adalah Gu- 
pernur Budiono, . Let. Kol. Bah- 
  

Selandjutnja peringatan ini ber 
cialan dengan ramah tamah dan 
kirs2. sukul 10 malam para ha- 
dlirin baru meninggalkan gedung 
tsb. 

DASI, PERLOMBAAN PPSS. 
Kesudahannja perlombaan . teka- 

ren dan di-ikuti oleh hanja 50. pe- 
serta lantaran hudian lebat sbb.: 

: Sepedamotor kelas: 3504200. cc. 
Ia Apfe: 14 strafpunten, 

Nertsn Dominator, 560 cc: 2. Tjioe 
Soei.-Djoe:: 21 'strafp,, Norton ES2, 
509cc: 3. Tan Swie Liem: 25 strafp., 
BSA Star Twin, 500 ce. 

Hadiah penghibur diberikan pada 
sdr,2: Oei Kiem Tjoan, Liem Tong 
Liang, Oei Tiong An. 

Sepedamotor kelas 95—250 cca, 
I. Yan Yaa Hing: 9 stratp., Ziin- 

japn. 200.01 2, Tan Tjing An: 12 
strafp.. NSU- Fox 98 cc: 3. Be Djing 

12 strafp. CZ- 150 cc. 
Hadiah penghibur diberikan pada 

scr.2: Oei Thwan Sioe, Tan Ko 
Toey. 

Hadiah Wanita, diberikan pada 

Hadiah-hadiah — terimakan pada | —   2 Austin A 40 Coupe (4 onder de kap). 
| Austin A 40 Somerset (Sedan). 

| Austin A 30 (Austin baby). 
Dengan prioriteit: 

Truck dan bus-chassis Dodge. 
Austin A 70 Hereford (kelas B 1) 
MN Stationwagen (S.I.P. Stationwagen atau C I). 

MOTOR DEALER 
: . Ha tuk N.V. PRAWIRA MULJA 
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da djam 12.30 di ruang atas R.M. 
Lido.   JOGJAKARTA. 

tret Nj. "Meneer jang diselenggara- 
ikan oleh Agennja di Aloon2 Barat 
No. 7, “akan dibuka dihadapan 
(umum. 

SATEMBARA DJAMU TIAP 
2 POTRET NI. MENEER. 
Besok pagi diam 11 siang, di R.M. 

Bandung: Sajembara djamu tjap po- 

Tindjauan Luar Negeri, 
dung Hidup: 

ran Pemerintah: 
Semarangan, 
Djawa, 

Warta Berita:   hari, 

Di Km UT 

       

wedj gan esiden Soekarno di | 
. aa ra lain oleh be- | 

a jang berda- | 
dalam man 

tidak beraga- 

Da Isbara di Medan. Dalam 

ra Utara jang 

  

    
hal dalai Na sekarang 

a telah tim | 

  

   

   
    

   

  

   

    

   
    

  

   biak kak Nu dalam 
   
   
  6 pernjataan “tadi, bahwa kalangan2 | 

terkemuka diantara ulama di Suma 
tera Utara berpendirian, bahwa wa 
laupun Pantjasila tidak  bertenta- 
ngan dengan agama Islam, tetapi ba 
gi umat Islam Pantjasila belum 
mentjukupi kehendak adjaran2 Is-| 
lam. F 

' Amat Pkeka baik kalau Bung 
Karno terburu2 menjatakan, bahwa | 

daerah lain akan tarik diri dari R.I, 
djika negara ini mengambil dasar 
Islam, 'sebab mereka jg tidak menga 
nut. agama: ini akan dapat  perlindu- 
ngan jg lebih baik dari jg. ada seka 
rang ini. Kesan tadi membahajakan 
sekali, sebab bagaimana nanti djika 
melalui saluran2 . demokrasi Islam- 
lah jg akan menang? Apakah golo- 

ngan Islam akan memisahkan golo- 
ngan2 lain? Djawabannja sudah. ten 
tu tidak dan umat Islam jakin, dji- 
ka itu terdjadi saluran2 demokrasi 
maka tak ada jg akan tarik diri ke- 
luar dari Rgl., demikian pernjataan 
Front Muballigh Islam di Medan. 

Perti tentang pidato 
— Presiden. 

Sementara itu djuga Dewan ter 
tinggi Partai Islam Perti dalam ra 
patnja jg diadakan pada tanggal £ 
Pebruari 1953 di Djakarta telah me 
netapkan dengan suara bulat untuk 

melahirkan . .pernjataan 
dan tidak rela kalau mem: ang benar 
presiden telah menjatakan dalam p'. 
datonja jg diutjapkan-di Amuntai d 
Kalimantan, bahwa ,,kalau di Indo- 
'nesia, didi T negara ig berdasar 
Islam maka banjak daerah2 jg pen- 
duduknja tidak beragama 
akan melepaskan diri, misalnja Ma- 
laku, Bali, Flores, Timor, Kai, Su- 
lawesi dan djuga Irian Barat jg be- 
lum (masuk: wilajah “Indonesia tidak 

akan mau ikut dalam Republik.” 
Pidato itu “disesalkan 

karena organisasi 
bahwa presiden - Soekarno 
kepala negara seharusnja 

Menurut Perti pidato 
menguntungkan satu pihak. 

Asu dota NO 
Perti beranggapan, bahwa dasas 

negara Republik Indonesia 
nja diserahkan kepada dewan kan. 
stituante setjara demokratis dan b: 
kan kepada pikiran? dan penda- 
bat2 presiden seorang diri”. .,Dasa 
Pantja Sila jg selalu diagung-agung: 

ikan oleh presiden belum pernah d 
ailai mutunja oleh suatu dewan pe' 
wakilan rakjat jg representatif. (Pan- 
ja Sila masih banjak kekurangan ' 
aja dan belum tegas “sifatnja untul 
diambil sebagai dasar negara”, de 
mikian pendapat Pe 
Achirnja dikemukakan, bahwa ke 

pala negara, presiden Soekarno sela 
iaknja ' djangan siang2 melahirkan 
akan adanja perpetjahan didalam 
Republik, kalau negara republik In- 

donesia berdasarkan Islam dengan 
kemauan ' rakjat terbanjak, karena 
Islam memerintahkan ' untuk .men- 
djamin kehidupan - masjarakat aga- 
ma lain didalam negara Islam. Per- 
ti selandjutnja. mengemukakan, bah- 
wa pidato presiden sekali ini berten- 
denz adu domba” dan menggelisah 
kan Ummat Islam, , 
Berhubung dengan ini Perti men- 

desak kepada menteri jg bertang- 
gung djawab atas pidato itu, supaja 
mentjabut podato tsb., agar dengan 
demikian suasana tidak tambah di 
keruhkan. 

s 

UDJIAN MASUK S.M.P. 

Dari kementerian P.P. dan K. ba 
gian Penerangan didapat kabar, bah 
wa udjian masuk sekolah landjutan 
negeri tingkat pertama untuk tahun 
peladjaran 1952/1953 akan diadakari 
pada hari Senin tanggal 30 dan hari 
Selasa tanggal 31 Maret 1953. Bagi 
pengikut2 jang" tidak. dapat menem- 
puh udjian karena alasan jang oleh 
panitia udjian dipanirng sah,- maka 

udjian. tersbut diadakan pada hari Ke 
mis tanggal 9 dan hari Djum'at tang 
gal 10 April 1953. 
Udjian meliputi mata? peladjaran: 
bahasa Indonesia, berhitung dan pe- 
ngetahuan umum. 

“ UDJIAN BIDAN. 
Dengan bertempat di R.S.U.P. Se- 

marang, pada tgl. 3-4 dan S Pebru- 
ari jbl telah diadakan udijan Bi- 
dan, jang di-ikuti. oleh 8) tialon, Se- 
bagai hasil udjian tsb. 6 tjalen iang 
lulus, al. Sdr. Kartini jang lulus. de- 
gan angka2 bagus, dan tialon2 lain- 
nja ialah Sdr.2: Vero.: Tursirep, Jeci- 
nah: Wahimniati: . Mimarsih “dan. 
Tresia Mistinah dari RST. 5 

    
Senin .tg.. 9 Pebruari. : 
Djam 17.00 Pembukaan: 17.05 Ta 

man anak? oleh S.R. pendrikan dbp 
Bu Lasmi, 17.30 Pengumuman dan 
Berita Daerah: 17.45 Abdulgani dan 
Herijati: 18.00 Swing and Sway with 
Sammy Kaye, 18.15 Skazka (Rinisky 

Korsakov Op. 29): 18.30 Kron- 
tjong Aseli oleh O.K. Tjahja Bulan: 
19.00 Tanda waktu .— Warta PBe- 
rita: 19.10 Ibu Kota Hari ini: 19.15 

19.30 Senan 
19.45 Irama' Seriosa: 

20.00 Sari. Warta Berita, 20.05 Sia- 
20.30 Rudjak Uleg 

21.00 Berita Bahasa 
2115 Tindjauan Tanah Air: 

21.30 Manasuka oleh Tossema: 22.06 
22.10 Programa esok 

22.15 Manasuka, 23,00 Tutup. 

  Suatu gambar jang dramatis. Tam 5g akta lingkaran seorang 
korban bandjir di Duiveland (negeri Belanda) jang menjelamatkan 
diri diatas pohon sedang melambai2kan bendera untuk - menarik 

perhatian kapal terbang dari mana seng ini Tana 

    

      

  

Hamid Aka: bia. 
dili Besuk 25 Febr. 

Pemeriksaan Dilakukan Setjara 
i Terbuka 

  
penjesalar- 

DJURUBITJARA KEDJAKSAAN Aging, Abdulmuthalib 
Moro, mengumumkan, bahwa 'sebagai sambungan dari penindjauan- 

  

      

  

DJOKJA 
SUBSIDI JANG KURANG 

Dalam pembukaan sidang DPR 
Kotapradja Jogjakarta th. 1953, 
Mr. S. Purwokusumo selaku Wa 
likota merangkap ketua DPR Ko 
tapradja menguraikan kesukaran2 
jang akan dihadapi oleh pemerin 
tah Kotapradja dalam th. 1953, 
jaitu berhubung dengan pengura 
ngan subsidi anggaran belandja 
daerah Istimewa Jogjakarta se- 
hingga hanja berdjumlah Rp. 45 
milliun sadja. Dikatakannja bah 
wa dari pemerintah daerah Isti 
mewa Jogjakarta telah didapat 
kepastian, bahwa Kotapradja Jog 
jakarta hanja mendapat bagian jg 
djumlahnja hampir tidak mentju 
kupi untuk. gadji para pegawai. 
Berhubung dengan 'itu maka usa 
ha2 didalam lapangan pembangu 
nan didaerah Kotapradja Jogja 
karta dengan sendirinja akan ter 
:henti, sedang untuk ongkos peme 
liharaan sadja masih harus dipikir 
kan usahanja. Menurut gambaran, 
untuk. membangun kota Jogjakar 
ta dalam pelbagai lapangan diper 
lukan uang sedikitnja. 20.000.000 
rupiah. 

Selandjutnja diterangkan, bhw 
pemerintah daerah Jogjakarta ba 
gaimanapun diuga tidak akan me 
lepas pegawai?-nja. 

Didalam sidang DPR Kotapra 
dja ini dibitjarakanssoal2 menge 
nai rentjana pembelian hotel .,Ga 
ruda” oleh pemerintah Kotapra- 
dja jahe akan dipakai sebagai sa 
lah satu 'usaha menambah pengha 
silan, dan djuga soal begroting 

daerah Wonogiri mendapat 
penjuntikan pes jg dikerdjakan oleh 
Djawatan Kesehatan Karesidenan. 
Penjuntikan tsb untuk mentjegah pe | 
njakit 'pes jang kini timbul lagi di 
Daerah: Wonogiri. 

giliran 

“lum mengadakan 

tahun 1953. 

WONOGIRI 
“T PENJUNTIKAN PES. 

Selama 10 hari beruturt-turut di- 

Islam, 

oleh Perti. 
ini beranggapan 

sebagai 
djangan 

iterlibat dalam pertentarigan ideolog' 
ig sedang bergolak didalam negeri: 

itu terang 

seharus| 

  

   
   

  

  

zadja ji 
pi duga diluar itu seperi 

-2is dan taktis, maka pemeriksaan 
sampai sekarang diselenggarakan 

panglima jang perlu diperiksa pa 
belakang sekali dapat giliran 

sarkan, bahwa selama Djaksa 
Agung berada di Makasar akan 

atikan pemeriksaan ten- 
tang pembunuhan Kapten Suman 
Hi jang baru2 ini meninggal dunia 
karena tembakan2. Demikian di 
umumkan djurubitjara. Kedjaksa- 
in Agung. 

Pebruari. 

za, bahwa soal lain jg” menarik: 

oerkara Sultan Hamid IL. .Ten- 
ang perkara ini dapat diberita- 
can, bahasa perkara itu akan di 
beriksa oleh Mahkamah Agung 
pada ig. 25 Pebruari 1953. diadi 
dalam djangka pendek. Saksi2 
jang akan diperiksa akan ditentu 
kan: oleh ketua — Mahkamah 
Agung. Publiek boleh turut men 
dengar dan mengikuti pemeriksa 
an. dalam perkara ini oleh Hakim 
Tertinggi di Indonesia. Tetapi ber 
hubung dengan tempat didalam 
ruangan. sidang tidak begitu ba 
njaN,. maka jang akan di-izinkan   

inja lebih dari 10 
| keh setiap. hari 

terdjang Kereta Api 
dari djurusan Barat.   

memasuki ruangan sidang itu ha 
inja mereka jang telah me:ninta 
dan. menerima kartu untuk masuk 
ruangan itu. Oleh karena itu dibe 
ritahukan, bahwa siapa sadja jg 
mempunjai minat untuk turut ha 
dir pada pemeriksaan jang dimak 
sud, supaja memadjukan permin 
taan setjara tertulis dengan menje 
butkan nama, umur, tempa: ting 
gal, pekerdjaan dan tanggal jang 
di- -ingini untuk hadir KepanA Ke 
djaksaan Agung. 

Untuk pers akan: disediakan 
tempat tersendiri didalam rua- 
ngan tsb. Untuk diketahui didje 
laskan, bahwa hslamari. dimuka 
gedung tidak dinerbolehkan di- 
tempati, djadi harus : kosong dan 
oleh karena pemeriksaan jg akan 
dilangsungkan itu, pada hari tg. 
25 Pebruari 1953.d»n nada-hari2 
pemeriksaan selandjutan'a,, Mahka 
mah: Agung dan ' Kedjaksaan 

15.000” Pohon Tjeng- 
ig keh. Di. Bumiaju. 

ketjamatan ' Pegaja jt 
Ia ana dewasa. i : 
kan penanaman, po 
ini. sebanjak 15.0 

  

   Va. 
pohan L, 

.tahun Pen 
lebih. dari 50 k 

era Je mempunjai harga Rp. 70 
tiap2 ' kilo. Agaknja .. pohon2 tjeng- 
keh. ini dapat tumbuh 
bur pada tinggi 300 sampai 500 me 
ter. diatas permukaan air laut: Mung 
kin penanaman - ini kelak akan di 
perluas, mengingat akan kekura: 

    

  

  

Wngan 1jengkeh pada dewasa ini. 
  

MENGG. ANTUNG DIRI. 
Kemaren siang seorang wanita 

umur 18 tahun bernama Rampinah. 
Kp. Bongsari 29. (didekat Kedong- 
batu) telah kedapatan menggantung, 
diri pada pohon nangka jang berad: 
dihalaman rumahnja. Si korban tak | 
dapat ditolong lagi. dan apa jang 
mendjadikan sebabnja sampai wani- 
ta ini bunuh diri, kini masih di- 
dalam  pengusutannja fihak jang 
berwadjib. 

KERBAU DITERDJIANG 
KERETA API. 

Kemaren siang kira2 pukul 3 so: 
re, didekat lapangan terbang Kali- 
banteng. Semarang 3 ekor kerbat: 
kepunjaarnia mbok Rasi telah ke: 

jang datang 
Dua antara 3 

kerbau ini telah mati dan berapa ke- 
rugiannja belum diketahui, 

tar te Oktober aa ini, 

Oleh. karena: kepentingan perue £ 
riksaan dipandang dari. segi teeh 

sedemikian rupa, sehingga para: 

aa didengar. Dapat djuga dika" memperoleh tempat, 
'djangan diabaikan berhubung de 

- Hamid II diperiksa 25 

Selandjutnja diumumkan dju- 

Serhatian dalam masjarakat ialah: 

Fi “kan membitjarakan 

dengan su- | , 

  

tidak dapat menerima 
tamu seperti biasa. Tanggal peng 
habisan buat memadjukan permin 
taan turut hadir dalam sidang jg 
dimaksud adalah 17 Pebruari '53. 
Kemungkinan bahwa tidak semua 
jang meminta tempat djuga akan 

diharapkan 

ngan persediaan tempat tidak ba 
njak. 

Demikian pengumuman djuru- 
pena Kedjaksaan Agung. 

(Antara) 

t. diberitahukan bahasa siapa | 
engan “itu, tidak sadja diibu-kota, teta- 

: erah2' akan diperiksa. . 

Agung » 

"dak dikerdjakan kembali 'oleh pemi: 

ke Sumatera ' r dan atera Tengah baru2 ini, maka kinij Hatsil gerakan suntikan ini menu 
Dias akan 1 pert jalanan dinas mulai pada tg. 7 Pe-|rut tjatatan ada sebanjak 12982 
bruari 1953 ke Makasar seterusnja .ke Surabaja dan. Palembang. | Orang. 

| Didalam perdjalanan ini antar: “Indo kan akan diperhatikan.soal2 jang 
“teen Pena sed an2: diibu-kotu Republik. Indonesia KEDU 

17 Oktober 1032 (47- Oktober |... ix 3 
Sleman Si lanaja perhatian didalam masjarakat | ' KONPERENSI AGRARIA 

SE-INDONESIA. 

Dari kalangan pemerintah keresi- 
denan “Kedu diperoleh keterangan, 
bahwa'atas usaha Kementerian Da- 
lam Negeri mulai tanggal 20 Pebrua 
ri-a.d, di Djakarta akan dilangsung 
kan konperensi agraria seluruh Indo 

nesia: Konperensi tsb akan dihadliri 
oleh kepala bagian agraria dari kan- 
tor2 propinsi keresidenan — seluruh 
Indonesia. 

Pokok -pembitjaraan selain menge 
pai soalvanggaran betandja dan for 
masi “djuga mengenai masalah , pe- 

ngembalian milik asing jang telah ha 
bis kontraknja dan tanah2 erfpacht 

'grodt | Handbouw jang sedjak penjera 
han kedaulatan sampai sekarang ti- 

  
Hihagar jang dulu. 

  

  

snjangkan Uang Rp. 2 Djuta- Malah 
Kugi Rp. 28 Djuta 2 1 

DIDAPAT keterangan, 
langsungkan pada tg. 

Gatel di Banjumas Selatan jang t 
keterangan, kedua sungai Maa Ta, tahun selalu menerbitkan 

. bahaja bandjir jang tidak sedikit. Tertjatat kerugian jang diderita 
'akibat bandjir dari kedua sungai tersebut antara Izin adalah sebagai 
berikut: Tahun 1942 — 1798 ha. 
menghasilkan, tahun 1951 — 5082 ha., tahun 1952 — 7600 ha. 

. Kalau Siang, dengan uang 
maka “diderita ta- 
hun 1952 saga Lk. p. 28 djuta. 
Ketjuali itupun korban -djiwa,: 
menurut tjatatan, akibat dari' ban: 
djir kedua sungai tersebut tak ku-' 
tang dari 500 orang (mati: kelapa- 
ran, sakit akibat. penjakit2 jang: 
ditimbulkan karena air terganang 
berbulan2) tiap” tahun. Menurut 
xeteran 'an, resolusi tersebut ter- 

»aksa dibitjarakan kembali 

kan pemerintah ialah ,.belum per 
lu", sedangkan menurut ketera-: 
ngan, ketua DPRDS Notosuwirio 
biaja penggalian kedua sungai itu' 
kalau dilaksanakan tak akan lebih 
tinggi, dari Rp. 2 djuta. 

'Ketjuali soal. penggalian kali 
5 Gatel dan ' kali “Bengawan terse- 

djuga | pu, DPRDS. Banjumas 
“dan meng- 

gugat kembali  Tadjum- -plan jang 
telah dibuat sedjak zaman sebe-' 
|um perang tapi belum pernah di- 
laksanakan : 
agan kalau Tadjum-plan itu dilak- 
sanakan. (pembendungan sungai 
Tadjum), maka paling sedikitnja 
sedjumlah 4000 ha. sawah akan 
mendapat pengairan dan keuntu- 
ngan masjarakat akan bertambah 
djutaan rupiah 
nurut keterangan, biaja dari pem- 
bendungan sungai  Tadjum terse- 
"but paling tinggi 7 djuta rupiah. 

Sementara itu dalam pertjaka- 
pan dengan Antara”, Sunarjo, 
pemegang waris tanah2 kadema: 
ngan Makam-Selatan Banjumas, 
menerangkan, bahwa ia pada saat 
ini sedang mengusahakan akan 
membentuk panitia penuntut hak2 
Jahli waris2 terhadap tanah2 milik 
kademangan2 jang berada didae- 
rah Banjumas. Sedjumlah 64 ka- 
demangan diseluruh daerah ' Ba- 
njumas akan mendjadi persoalan ' 
dari“panitia tersebut. 'Perobahan 
kedudukan 64 kademangan terse- 
Sut adalah akibat dari proklamasi . 

  

wa dalam sidangnja jang akan di- 
26 2. gia Dewan Perwakilan Rakjat 

Daerah Sementara kabupaten Banjumas akan menggugat/ membitja- 
rakan kembali resolusi tentang 'pen 

landjutnja Sunarjo. Ada kadema- 
ngan jang ,,diserobot” 

oleh 
DPRDS karena pihak pemerintah 
“Djawatan Pekerdjaan Umum ke- 
residenan) telah menolak rentia- |: 
|na penggalian kembali kedua su- 
ngai tersebut. Alasan jang diadju- | 

itak, bengkok. kepala 
'djundjang- desa 

“Gumelem umpamanja. Dan 

'siden Banjumas tahun 1946, jakni 

hun 1946 menjatakan, bhw. 594 
| dori tanah2, kademangan 
Udjadi milik desa dan jang   

itu. Menurut ketera-' 

tiap2 tahun. Me-. 

  
| sewaan dari tanah tersebut selalu ti 

lian kali Bengawan dan kali 
djadi dangkal itu. Menurut 

.sawah terendam air dan tidak 

Ke Sriti 1945, demikian se- 

seluruhnja 
Oleh aksi-massal dizaman prokla- 
masi. dan dibagikan kepada rak- 
jat. Ada pula jang sebagian  sadja 
dibagikan kepada rakjat dan se- 
bagian, tetap. mendjadi hak milik 
ahli-waris2 demang2. Tapi ada 
pula kademangan jang utuh dan 
tetap berdjalan seperti zaman ko- 
lonte! Belanda, jakai kademangan 

ada 

Sula kademangan jang diperlaku- 
kan sesuai dengan peraturan re- 

bahwa semua tanah2 diambil un- 
desa dan 

sekarang, sedang 
undang2 no. 13 dan peraturan 
Menteri Dalam Negeri no. 13 ta- 

ha 
50 

selebihnja tetap djadi miliksja de 
mang dan. ahli-waris2nja. 

Sela ndjutnja Sunarjo atas pertani 
an menerangkan, bahwa  usahani 
akan membentuk pan'tya bersam 
itu didasarkan pengalaman, bahw 
segala usahanja selama ini atas 1 
ma dirinja sendiri sebagai achli-w 
ris dari kademangan Makam-Sela 
tan, untuk mendapatkan hak2nja s 
Suai dengan Uridang No. 13 dan pe 
aturan Menteri Dalam Negeri No. 1' 

tahun 1946 itu, tidak pernah berhs 
sil. Saja redla menjerahkan semua t: 
nah kademangan saja itu asal semu: 

berdasarkan hukum. Dan apakah g 
manja undang2 dan peraturan Peme 
rintah«kalau. bukan untuk dilaksan: 
kan? tanja Sunarjo. Sedjumlah !1$ 
Ha sawah dan 350 Ha tanah kerins 
dari kademangan Makam-Selatan te 
lah di ,daulat” dizaman proklamasi 
Ketjuali itupun Sunarjo selandjutnj: 
menerangkan, bahwa sedjtimlah 2006 
Ha tanah kademangannja  dizamar 
Belanda dan Djepang disewa oleh Pc 
merintah untuk kepentingan hydrc 
logie dan klimatologie. Dan sedjat, 
zaman R.I., tanah2 tersebut tetap d 
gunakan Pemerintah untuk keperlu 
an tersebut, tapi tiap usahanja untul 
mengetahui dan menuntut uang-pe' 

  

dak mendapat djawaban dan salurar 

@aja.pada achir2 ini sangat ter 

KENAIKAN PADJAK TON- 
TONAN DIRASA BERAT. 
Gabungan Pengusaha c 

(Gapebi) ig berpusat di Jogja 
anggauta2nja di Solo Sabtu. mali 
j!. telah mengadakan periemuan di 
rumah-makan Pak Amat Solo, utk. 
merundingkan soal “kenaikan Pa- 
djak Tontonan bagi Kota Besar Su- 
rakarta jg mulai berlaku tanggal 1 
Pebruari ini. 

Padjak Tontonga. 
nja 20 pCt., mulai “tanggal 122 itu 
telah dinaikkan  mendjadi 30 pc. 
dari djumlah bea “masuk (harga jz 
ditjap pada tiap2 kartiis), hal mana 

sangat berat dirasa oleh para pengu 
saha bioscoop, karena “dengan pa- 
djak tontonan jg 20- pCt. sadja hing 
ga kini pengusaha2 bioscoop jg ber- 
ada didaerah jg disebut ..pedale- 
man” masih belum dapat memberi 
upah jg sesuai dengan  upah-mini- 
mum jg ditentukan sebagai  peda- 
man oleh Pemerintah, apalagi me- 
ngangsur hutangnja kepada Bank2. 
Berhubung Peraturan. Padjak Ton 

tonan itu telah mendjadi keputusan 

    

ja dulunja ha- 

Pemerintah, . maka. Gapebi tidak 
akan menolak peraturan. itu, tetapi 
sebaliknja . 'Gapebi supaja  diperke- 
nankan menaikkan tarif kartjis utk. 
klas I dari Rp 3,— mendjad# Rp 
3,50 dan 'klas II dari Rp 2,— men- 

djadi Rp 2,50, sedang klas IIF tetap 
Rp 1,— Karena dengan tiada me- 
naikkan harga kartjis, pengusaha2 
bioscoop di Solo kemungkinan akan 
gulung tikar semua. 

Untuk dapat menaikkan harga 
kartjis itu Gapebi selekasnja akan 
mengirimkan delegasi ke Kementeri- 
an Perekonomian, sedang kepada Pe 

lmerintah Kota Besar Surakarta 
akan diadjukan permintaan, agar 
djangan menghalang?i usaha tsb. 

Gapebi menjesalkan, bahwa sebe- 
kenaikkan Padiak   Tontonan itu Gapebi tidak diadjak 

feeling terlebih dahulu. : 
Perlu diterangkan, bahwa pihak 

| Sarbufi (Serekat Buruh Fiim  Indo- 
Inesia tjabang Solo telah mengadju- 
ikan permintaan pula kepada Peme 
(rintah Kota Besar Surakarta untuk 
Imenindjau kembali Peraturan Pa- 
djak Tontonan tsb. 

Pertemuan “dipimpin oleh Ketua 
Gapebi tersebut Pusat Jogjakarta, 
Sumadi. 

PEMUTARAN FILM DJAPEN. 

Baru baru ini Djapen Kab. Suko- 
hardjo, telah menerima . giliran pe- 
mutaran film dari Kes. Pen. Mob. 
Semarang, Pati, Surakarta. Film di 
putar hingga meliputi daerah 5 Ke 
tjamatan. 

Tiap2 pemutaran djumlah para pe 
ngundjung tidak kurang dari 3.060. 

KONGRES THEGSOFI. 
Didapat kabar, bahwa Perhimpu- 

nan Theosofi Indonesia dari tanggal 
3 sampai tanggal 6 April jang akan 
datang akan- mengadakan kongres di 
Surakarta. Pengurus besar perhimpu 
nan tersebut berkedudukan di Dja- 
karta dan ketuanja ialah Sumardjo. 

BOJOLALI 

  

KONPERENSI DINAS DJAWA: 
TAN PENERANGAN. 

Pada tgl. 2-2-1953 Djawatan Pene 
rangan. Kabupaten. Bojolali telah 
mengadakan konperensi Dinas ber 
tempat diruangan kantotnia. Konpe 
rensi tersebut dihadliri oleh semua 
Kepala Djawatan Penerangan Ketia- 
matan. 

Ketjuali oleh-2 hasil konperensi 
Djawatan "Penerangan Propinsi Dja 
wa Tengah di' Semarang baru? ini, 
pembitjaraan berkisar pada soal ke 
amanan, penghematan anggaran »e 
landja dan pemilihan umum. 

Dari laporan jang disampaikan 
(oleh Kepala2 Djawatan Penerang: 
Ketjamatan dapat diambil kesin 
lan bahwa keamanan didaerah umum: 

  

  

      

anggu. 
Sebelum rentjana undang-undang 

pemilihan umum jang sekarang ma 

sih mendjadi perdebatan dalam Par 
lemen itu disahkan mendjadi  Un- 
dang-Undang, kewadjiban djuru pe 
nerangan harus dititik beratkan ke 
pada menanam pengertian penting- 
nja rakajat turut memilih wakilnja 
dalam pemilihan jang akan datang. 

PEKALONGAN 
ha remnanas 

  

  

MENINDJAU SEMEDO 
Pada tanggal S Pebruari 1953 Re- 

siden Pekalongan dengan rombone- 
annja telah mengadakan penindjau- 
andi daerah gunung Se dan 
sekitarnia. 
Dalam penindjauan itu tampak 

Residen sangat memperhatikan tem- 
pat2 jang tempo hari. mendjadi sa- 
rang pengatjau. Beliau sangat meimn- 
perhatikan rakjat dan penghidupan- 
nja jang berada didekat hutan Se- 
medo..tsb. 

  

SUARA INDONESIA DIDJA- 
TUHKAN EDDY JUSUF 

DALAM 3 SET. 

Pada Sabtu malam tanggal 7 Pe- 
bruari oleh PBSI Djakarta Raja te- 
lah dilangsungkan pertandingan ke- 
hormatan badminton bagi djuara 
PBSI Djakarta Raja dalam seizoen 
1951/1952. antafa P.B.A. sebagai 
djuara lawan sisa PBSI Djakarta 
Raja, dan regu wanita antara C.C.H. 
lawan sisa PBSI wanita. 

Pertandingan regu wanita  telal 
dimenangkan oleh regu sisa Haa 
ta dengan angka Pa sedangkan 
Tan Tjin Moe jang terkenal sc. 
bagai djuara kedua dari PBSI Dju- 
karta Raja dalam tahun 19581, dan 
belakangan ini agak kelihatan mun: 
dur, pada malam pertandingan tsb. 

ketika melawan Ong Boen Kotuw 
dapat  menundjukkan keuletannja 
kembali dimana Ong dapat dikatah- 
kan dengan straits set, 

Single pertama antara Rddy Jusuf 
dari PBA melawan FP. Sonnevi!e 
Djakarta Raja berdjalan seru sekaji, 

Sonneville djuara Indonesia 1 
tahun 1952 dalam set kedua . je 
mentjapai angka 2, akan tetapi di 
lam long setnja Ferry men jerah Ta 

     jang memuaskan. gan deuce, 

       



  

SEA
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PARA 0 

. bermain dengan ibu ajah dengan 

Saji lahir. Seperti orang mau mej 

  

Djakarta musim arisan . Suami kekan 
tor, isteri kerestoran- Duren,obat kuat 
dan musim kemanten- Dasar putri Solo | 

Komentator Amerikaj tergila2 - Auak 
— emohbohong dan tenguk2 | 

nemu getuk ? | 

DULU DINAMAKAN ORANG TAMAN SUNDA KELAPA. 
Daerah Menteng. Kini oleh Bu Samsjuridzal cs dibantu tentunja oleh | 

ja, sudah dirombak mendjadi ,,Taman Melati”, jaitu suatu 
istimewa untuk kanak2. Lengkap dengan matjam2 mainan 

1g bagi kanak2 (bandulan kata wong Solo). Tamanan itu 
kanak2 dapat bermain2 leluasa 

    

   

:didalam taman tetapi tidak da 

sedikit di Ibu Kota. 

Pagi sore untuk tempat kanak2 

riang gembira. Dasar ada pohon2 
nja jg rindang, hingga dikala ka 
nak2 bermain2, ibu ajah dapat 
duduk enak menjaksikan kegembi 
raan anak2-nja. Hanja barangkali 
ada baiknja kalau diberi penera 
ngan jang istimewa, seperti “hal 
nja penerangan tambahan ditama 
nan didepan rumah Pak Waliko 
ta. Sebab kalau tidak. demikian, | 
besar kemungkinannja (kalau ti- | 
dak sudah dipergunakan) di :,Ta 
man Melati” tadi diwaktu malam 
mendjadi Taman ,,Bunga Ma- 
lam”. Seperti halnja tamanan di 
depan rumah Pak Walikota itu 
sebelum ada ekstrx penerangan. | 
Orang Solo bilang: Sajakan ora 
katokan,  jakjakan ora karuan.' 
Begitulah adanja diseputar Tama 
nan itu diwaktu malam. : 

KINI DI DJAKARTA musim 
nja rombongan2 mengadakan ari 
san. Jaitu beberapa orang bersepa 
kat setiap bulan menjerahkan 
uang sekian dan diundi, djumlah 
mana lalu diterima oleh jang me 
nang dalam undian itu. Terus gi | 
liran setiap bulan. Ada baiknja. 
Terutama bagi jang bisa meneri 
ma uang arisan lebih dulu. - Ini 
seperti hutang tidak pakai renten 
Atau menabung zonder anakan. 
Kebanjakan arisan ini dilakukan 
oleh kaum wanita, djuga dikala- 
ngan isteri? Tentera. Sukurlah ka 
lau dikalangan isteri Tentera ada 
kerukunan dan semangat tolong 
menolong, semangat persaudara 
an dan perdamaian. 

Mudah-mudahan semangat ini 

alias pada suami2-nja jg mendjadi 
Tentera. 

Duren ,,obat kuat”? 

ang diberi pagar kawat hingga 2. Nag lida) : dapat lari kedjalan besar membahajakan mengingat banjaknja kendaraan. Ini 

pernah masak. Rena 

aja jang n 

ping gadjih 

pandai berhemat malah pinter tja 

kali. Kebanjakan kalau san 
mi kekantor, sang isteri lalu 
Pasar Baru. Sehabis blandja2 di 
toko2 jang mahal, lalu mampir di 
restaurant. cafe atau di Istana Es 
dan kuwih2. Sukur pakai ,,rok” 
dari pada pakai kain. Kapan kita 
mesti . 
kan ?! Batjanja: ,.main dit”, tapi 
djangan keliru imain duwit”..... 

USA. Ia seorang komentator terke- 
nak dari C.B.S. di agan, Serikat. 
Namanja kalau tidak keliru Dwight 
Coock. 1 
di Djakarta ikut nonton wajang di 
Presidenan. Ses (da 

bisa meluas pada kaum lelakinja |lalu mengembara di Djawa Tengah, 
| 5 istimewa Jogja | 

hat2 Prambanan, Borobudur dll. Se 

    

  

Ini dia. Memang kanak2 biasa 
nja tidak pandai bohong, sering 
kata terus terang. Kami duga ibu 

ii $ 

bisa merah djambu mukanja.. 

kan lebih baik ke Pasar Baru, 
ke Babah- Gemuk atau melan- 
tjong kelain toko2 untuk berbe- 
landja? (Atau lebih tepat meng- 
habiskan belandjanja sang  sua 
mi?). Masih mending kalau pergi 
rapat atau sukur kalau berdfualan 
kain atau mas.intan, seperti ke 
banjakan puteri Djakarta. “jang 
mentjari tambahan nafkah disam 

suaminja jang toh 
tidak pernah tjukup untuk hidup 
sebulan. $ aya 

Sajang puteri jg ,,mugen” atau 

ri tambahan duit itu sedikit se- 
sua 
ke 

internasional minded” 

Komentator Radio dari u 
£ SA. 

ADALAH SEORANG TAMU dari 

Ia masih djedjaka. Waktu 

udah dari Djakarta 

lo, Semarang. Li- 

dirumah | 

| Tetapi ini kan biasa sadja di 
djaman sekarang.ini?. 

Kapan 'bisa bajar kok#? Ibu 

  

Gambar . diatas m 
kerusakan djalan ke 
salah satu temy 

   
     

    

terputusnja lalu lintas kereta api 
“menditbem Sumaweh 

bagai ahli komentar, tentu kita ingin 
tahu bagaimana. komentarnja. Ber- 
katalah komen tor Dwight: Aduh. 
waktu saja di Djakarta, tidak begitu 
|senang. Rame banget. Riuh gemu- 

  

datang di Jogja, Solo, lihat serimp' 
dan puteri2 nan aju sama berdjua! 
an kain, selendang, perak2 
tertjuri hatiku. - EN 
. Alangkah aman njamannja kota? 

'itu. Tenang, tenteram dan lemah 'ge 

melihat itu semua, saja ingin.... ka- 
win di Solo Jogja sadja. . 

Itutah “komentarnja komentator 
USA. Hapa tumon?. 1 

Oleh karena kami sendiri sebagai 
orang Djakarta belum paham betu' 
tentang Solo Jogja,  djadilah entah 

ham wong2 Jogja Solo dan wong2 
,,Suara Merdeka” ini. 

. 
Ha Lagu baru. 

RADIO. DJAKARTA sudah. 
membawa lagu Indonesia baru 
lagi. Namanja serem. Penjanjinja 
hebat. Lagu itu bernama: - DJA 

. Melodinja bukan krontjong as- 
li, bukan seperti Tanggam Indone 
sia modern .sematjam Rangkaian 
Melati dll, tetapi a la “gambang 
kromong alias 'rada-rada ' mirip 
dengan melodi Tionghoa. 

Memangnja itu djadi sindiran? 
Bahwa didjaman baru, sesudah | 
Kedaulatan Rahajat tertjapai ini, 
suasana djaman dan jang berkua 
sa di Djakarta golongan Tionghoa 
nja? Didalam politik terang tidak, 
sebab Pemerintahnja kan  Peme 
rintah Nasional, tetapi rupa2-nja 
dalam soal ekongmi dan'jg men 
tereng2 memang ada tjotjoknja. ' 

Memang niatanja rahajat ma- 
sih tetap djembel, rumah2-nia 
masih rompok berdiri diatas ta- 
nah2 partikelir kepunjaan Arab- 
Tionghoa, sedang” engko- engko 
dan menir2 umumnja makmur 
dan mewah, enak lan kapenak. 

Apa 'ini namanja jang ngantuk   agantuk nemu getuk ?...... 

  

Ada orang jang mengatakan 
bahwa sesudah Djakarta (bisa dja 
ai seluruh Indonesia) musim du   ren, dan memang duren Djakarta 
aga istimewa sekali seperti halnja 
dengan Tani2 matjam buah2-annja 
pada umumnja, akibatnja tentu 
sesudah 9 bulan 10 hart, banjak 

agatakan bahwa duren adalah me 
lebihi itu tabib2 obat kuat dan 
duren bisa melawan ,,bubuk jang 
makan kajw”.. Memang kalau su 
dah musim duren, Djakarta inif 
ditiap pasar, dikampung, didja- | 
lan2, orang banjak sekali berdjua 
lan duren, malah di pasar2 itu 
sampai bertumpuk2 merupakan | 
bukit? barisan dari duren. Djuga 
laris sekah. Betul tidaknja penda 
paf orang seperti diatas itu entah. 
Tetapi jang njata dikala musim 
duren itu, memang djatuh bersa 
mean dengan musim banjak pe 
nganten. Sekarang sehabis musim 
duren, di Djakarta datang musim 
duku, Dan hebat sekali antaranja 
duku Menteng. Besar, manis, zen 
der bidji. La'u lidah jang tidak 

.Mustapha (Partai Buruh), 

" tahanan - M 

—ANGGOTA2 PARLEMEN, 
gresip), Rasuna Said (tidak ber 

kin mulai dalam tahun ini djuga. 
bangan sebagai berikut: 3 

nja menga berlainan: 

Angkatan Laut 

Apalagi bagi suatu Negara Kesedapat mungkin 
pulauan seperti Republik Indone: 
sia ini, bahwa 

bertualang bilang, bahwa kalau mu 
sim duku begini, dimana2. bau 
pesing, Inipun entah benar tidak 

nia. CA 

dan Angkatan Udara kita masih 
dalam phase pertumbuhannja jg 
»ertama, sedang Angkatan Darat 
'elah mentjapai phase jang lebih 
tinggi, akan tetapi masih mempu 
1jai susunan jang harus disesuai 
kan kepada keadaan baru jg'tim 
bul dari pemulihan kedaulatan Ne 
gara: bahwa pengalaman2 organt 

|sasi Angkatan Perang umumnja' 
dalam masa 3 tahun belakangan 
ini menundjukkan keperluannja 
perpisahan antara organisasi Ang 
katan Laut dan Angkatan Udara 
di satu pihak dan Angkatan Da 
.rat dilain pihak, bahwa bagi ke 

:Ybentingan pertahanan Negara sa 
ngat dibutuhkan djuga ' termasuk 
nja beberapa djawatan jang seka-: 
rang masih mendjadi bagian/ dja- | 
watan dari kementerian2”lain (dja | 
watan meteorologie dan djawatan | 
pelajaran)! bahwa bagi  kepenti- 
ngan effectiviteit pembangunan 
Angkatan Laut dan Angk. Udara ' 
dan bagi effectiviteit reorganisas 
Angkatan Darat djuga terutama 
untuk hubungannja dengan perta 

Anak fdak bisa bohong. 
KAMI DENGARKAN siaran 

kanak2. Pak Kasur dari RRI Dja 
karta. Pak Kasur mengadjukan 
pertanjaan kepada seorang  ka- 
nak2, kira2 umur 5 tahun, kata 
nja: Ibu dirumah kalau masak 
djam berapa? Sang anak mendja 
wab dengan djudjur: Ibu tidak 

BADAN urusan keamanan di 
laut Djepang Sabtu mendapat ia 
poran dari anak-buah kapal nela 
jan ,Seiji Maru”, bahwa ketika 
mereka berlajar melalui pulau 

  

   
    

Miyojinsho pada hari Dium'at | hanan rakjat djelata, perlu diada |. Ea (tanda. | sn 
aa 3 Baki heretka tuan Manar kannja 2 Kementerian bagi Ang |. Mengenai bentjana 2 jg baru? 

ledakan sangat dahsjat jang ber | Katan Perang. bo Nini, menimpa Negeri Belanda tuan 

asal dari dasar laut, lalu tampak : (0 | Zainuddin menerangkan bahwa kis 

asap tebal membubung tinggi sam | Pendjelasan. 2 aa Shela Ba Dn 
Hi skep Fa , nei tangan Hole etua P.M.I. dr. jo- pai 200 meter diatas permukaan | Dalam pendjelasan usul “mosi AN Aontat peneabak tone Pa 

itu antara lain diterangkan, bah 
wa karena Indonesia terdiri dari 
'beribu-ribu kepulauan, titik berat 

laut. Pulau tadi Jetaknja kira-kira 
Z09 mil sebelah selatan Tokyo. 

tsb. (Antara). 

Usaha2PMI 
'Utk Tolong Korban 

Atjeh dan Tapanuli, 
djenderal P.M.I. Zainuddin mene 
rangkan bahwa sampai 
belum diterima laporan jg resmi 
mengenai angka2 korban serta ke 
rusakan akibat bentjana tsb. Te 
tapi walaupun demikian 
pusat telah memberikan instruksi 
kepada tjabang2-nja di 
'Atjeh dan Sibolga untuk memberi |. 
bantuan sepenuhnja kepada kor 
ban bentjana itu, sedangkan pu 
sat P.M.I. sendiri dalam waktu 
(jang singkat akan mengirimkan 
Ibantuan berupa obat2-an dan pa 
ikaian. - 

tuan jg dapat diberikan untuk me- 
ringankan beban penderita 
mala 

Perlu Kementerian 
Angk. Laut & Udara 

Disamping Adanja Kementerian Per- 
osi Iwa Cs 

Mr, Iwa Kusumasumantri (Pro- 
: partai), Mohd. Padang (Progresip), 

Lobo (Progresip)-dan Pandu Kartawiguna | jak : 
(Murba) telah memadjukan usul mosi jang maksudnja mendesak ke-| sudah berada dilaut Hindia- Di 

: peda Pemerintah untuk membentuk satu Kementerian lagi, jakni | duga pula, bahwa kapal itu akan 
-Kementerian Angkatan Laut dan Angkatan Udara disamping Ke- |samoai diperairan Formosa dalam 
menterian Pertahanan (Kementerian Angkatan Darat), sedapat mung 

Mosi itu didasarkan atas pertim- 

Bahwa tugas Angkatan Darat Republik- Indonesia di satu pi- 
hak dan tugas Angkatan Laut dan Angkatan Udara Republik In- 
donesia dilain pihak dalam systeem pertahanan Negara pada umum 

harus perwira 
tinggi jang administratif masuk |davat berlajar terus kesungai 
formasi sajah satu angkatan, de- Whangno untuk. ' membongkar 
mikian antara lain . pendjelasan | Muatannja. 
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uma ,Lenjap" 
Armada Nasionalis Siap 

' Menjergapnja 
PADA HARI Djum'at di Wash 

ington “diperoleh kabar, bahwa 
Finlandia telah mendjandjikan ke 
pada Amerika Serikat, bahwa di 
masa jg akan datang kapal2 mi 
ajak Finlandia tidak akan me- 
ngangkut minjak bersih ke repu 
biik rakjat Tiongkok. Diperoleh 
kabar dari fihak jang berkuasa, 
bahwa kementerian luar negeri 
Finlandia telah memberikan djan 
dji ini kepada kementerian. luar 
negeri Amerika dalam usahanja 
untuk menjelesaikan insiden, da 
lam mana tersangkut kapal imi- 
njak Finlandia ,,Wiima”. Kapal 
tsb. telah mengangkut sedjumlah 
7000 ton bahan bakar untuk pesa 
wat jet dari Rumania ke republik 
rakjat Tiongkok. 

: Angk. laut Tiongkok na 
$ sionalis waspada. 
Sementara itu United Press me 

agabarkan “dari Taipeh, bahwa 
kapten Nieh Chieh Ting dari ang 
katan laut Tiongkok nasionalis pa 
da hari Djum'at telah menerang 
kan, bahwa satuan2 angkatan laut f 
aasionalis' telah diberitahukan un 
tuk bersiap sedia menantikan ke 
datangan kapal ..Wiima.” Dikata 
kan. olehnja, bahwa ia tidak tahu 
dimana kapal. jg berukuran 7000 
ton itu sekarang berada atau ka 
pan kapal tsb. akan sampai dida 

kapal2 patroli Tiongkok 'nasiona- 
lis. Nieh tidak mau memberikan 
keterangan? landjut mengenai pe 
rintah2 jang telah diberikan kepa 
da “angkatan laut Chiang Kai 
Shek berhubung dengan soal ini. 

Pada permulaan minggu ini di 
duga, bahwa kapal minjak -isb. 

waktu dua mingga-lagi. Dalam 
kalangan? jang mengetahui dite 
rangkan bahwa angkatan laut na 
sionalis mungkin tidak akan da 
pat menahan pengangkutan mi- 
njak “itu, karena kapal ',,Wiima” 
dari arah Selatan akan dapat me 
njusup kemuara sungai Mutiara 
jang lebar itu dan kemudian akan 

Dengan djalan ini kapal minjak 
itu akan dapat mengelakkan pa- 
troi2 angkatan laut nasionalis 
dan mentjari perlindungan pulau? 
jang diperkuat oleh RRT, ig men 
djaga muara sungai tadi. 

DINAS WADJIB TENTARA DI 
AMERIKA SERIKAT. 

- Angkatan bersendjata Amerika 
Serikat mengumumkan pada hari 
Djum'at bahwa dalam bulaa April 
jang akan datang akan dipanggii 
untuk melakukan dinas wadjib 
tentara sedjumlah 53.009 “orang 
warganegara. Amerika. Diumlah 
ini adalah sama dengan diumlah 
orang2 jang akan dipanggil untuk 
masuk dinas tentara dalam bulan 
Maret. Sedjak bulan September 
1950,- termasuk ke-53.000 orang 
jang akan dipanggil dalam. bulan 
Avril. diumlah orang iang dimobi 
ksir'itu “falah 1-361.430. 

P 7 . . rz- 3. 

Organisasi2 Kiri 
Digulung Oleh Polisi 

.. Djerman Barat 
POLISI federaf Djerman Barat te 

lah mulai menggulung organisasi? 
jang berhaluan kiri jang bermaksud 
mendirikan , pemerintah Djerman Ba 
rat dalam pengasingan” didaerah pen 
dudukan Rusia, demikian “diumum- 

Keadaan - Belanda Akibat Ban 
Idjir—Mahasiswa2 Indon. Tjantjut Ta | 

— liwondo Membantu Di Nederland 
PARA PEMIMPIN negeri Belanda hari Djum'at men rangkan 

| kepada menteri luar negeri Amerika Serikat, Tobi: Foster Dulles, 
jang sedang berkundjung ke Nederland, bahwa sebagai akibat dari 

| bentjana bandjir jang kini menimpa negeri. tadi, maka negeri tadi 
: ur 3 tahun dan Nederland mungkin tidak dapat memenuhi ren 

| tjana2nja dilapangan pertahanan untuk tahun ini. Menurut perki- 
| raan para pembesar tadi, bandjir besar ini menimbulkan kerugian 
sekurang2nja 300 sampai 400 djuta dollar, atau kira2 sama besar- 
.nja dengan djumlah uang jang untuk tahun ini harus diserahkan Ne- 
'derland bagi usaha pertahanan bersama Eropa Barat. 

#ding dengan pemimpin2 Djerman 

tanggal 

'oenghabisan untuk 6 negara ang 

(ang sangat pasti” untuk meratifi 

Ledakan tadi terlalu dahsjat, hin 
ga kapal nelajan tadi tidak | ai 
mendekati tempat tsb. tadi.” | 

Ketika bulan September jl.. ter 
djadi ledakan vulkanis sula ditem 
pat tadi, hingga muntjul sebuah | 

bertahanan jang actief terletak | 
sada, Angkatan Laut dan Udara. 
Meskipun dalam keadaan perang 
untuk koordinasi taktik menurut 
siasat jang sudah ditentukan. ke 

  

tiga angkatan (Darat - Laut - Uda 
ra), harus ada dibawah satu ceri 
'ral command, namun untuk per 

| imbuhan masing2 angkatan. 
fidaklah baik menempatkan keti- 
ra angkatan dalam satu kemente 
rian, berhubung dengan berlain- 

pulau baru disana! kapal penilik 
ng dikirim ketempar tadi, han 

tur karcnanja dan tenggelam ber 
timma2 anak-buahnja. 

Sementara itu divartakan dari 
Bzrkeley (California), bahwa ob 
servatorium disana ketika hari 

ja 

    

nurut. Zainuddin i 
mengirimkan bantuannja (berupa ha 
sil bumi, sepertinja 
gula. Djuga kepada 
di Indonesia 1 
ngumpulkan apa sadja, 

atau pakaian. 

menerangkan bahwa diwaktu terdja- 
di'bentjana di Italia, India dan Pi- 
lipina  P.M.I. djuga memberikan 

'Ibantuannja. Bantuan untuk Negeri 
Belanda kini sedang dipikirkan. Me 

) sebaiknja  P.M.I. 

teh, kopi atau 
tiap2  tjabang 

diminta supaja 'me- 

kan pada hari Djum'at. Markas2 da 
ri beberapa organisasi pada hari Ke 
mis telah digerebeg “dan beberapa 
orang pemimpinnja ditangkap. 

Di ibu kota Djerman Barat tersi- 
ar kabar bahwa salah seorang pe- 
mimpin dari gerakan “itu ialah se- 
orang anggota parlemen. Fihak poli 
si menduga bahwa pemimpin2 jeng 
sesungguhnja dari gerakan tersebut   baik uang ialah kaum komunis di Djerman Ti- 
mur. 

   
3 Tahun 

Sementara itu diwartakan dari 
Bonn, dimana Dulles telah berun 

Barat, bahwa Dulles menetapkan 
1 April sebagai tanggal 

gota Masjarakat Pertahanan Ero 
pa, guna ,,memperlihatkan tanda2 

Kasi pakt tentara Eropa. | Berita 
dari Washington mengatakan, bah 
wa presiden Eisenhower hari 
Djum'at telah membentuk sebuah 
sanitya istimewa dari kabinetnja, 
untuk merentjanakan pertolongan | 
jang dapat diberikan Amerika ke 
sada daerah2 jang menderita ben 
"jana bandjir di Inggris dan Eropa 
Barat (Belanda dan Belgia). Seba 
gai ketua panitya tadi diangkat: 
menteri luar negeri Dulles, anggo 
ta2-nja a.l. ialah menteri pertaha 
aan Wilson dan direktur MSA: 
Stassen. » 233 

Belanda mempertimbang. 
kan minta bantuan dari 

Amerika. g 1 
Dim pada itu harian ,,Trouw”. 

mewartakan, bahwa kabinet. Ne- 
derland berhubung dengan banjak 
1ia ongkos2 jang harus dikeluar 
kan utk. pekerdjaan2 pembetulan | 
akibat bentjana bandjir jang me 
nimpa negara tsb., demikian pula 
karena penghasilan2 dollar jang 
diperoleh dari. transfer dari Indo 
1esia dewasa ini sulit sekali, telah 
memberitahukan pada menteri 
'yar negeri Amerika John Foster 
Dulles dan direktur MSA Stas- 
sen, bahwa pemerintah Belanda 
dewasa ini sedang  mempertim- 
bangkan untuk meminta lagi ban 
fuan dari Amerika Serikat: “ 

Da Perundingan2. 
Sementara itu menteri luar ne 

zeri Amerika Serikat dan kepala 
MSA tadi di Den Haag sedang: 
mengadakan “perundingan? me 
agenai kemungkinan diberikannja 
'agi bantuan dollar oleh Amerika 
kepada Nederland, bantuan mana 
Ijustru sebelum bentjana bandjir 
menimpa Nederland, oleh peme 
rintah Belanda dinjatakan tidak 
diperlukan tagi. : 

Foster Dulles telah dua kali 
terbang. dengan pesawat .Constel- 
ationnja diatas daerah2 jang ter 
genang air “utituk menjaksikan 
sendiri akibat2 jang ditimbulkan 
oleh bentjana tsb: : 

Tentara Amerika masih akan 
tinggal selama beberapa waktu 
lagi di Nederland. untuk turut 
membantu memperbaiki bendu- 
agan? jang telah dirusakkan oleh 
bandjir tadi. Mereka memperguna 
Kan alat2 jang termoedern. 

Pada hari Djum'at seorang ma 
hasiswa Indonesia jang turut serta 
dalam pekerdjaan2  pembetulan 
ini menerangkan kepada korespon 
den Pl-Aneta: ,,Segenap rekan2- 
saja bekerdja dengan ses 
untuk Me naa pekerdjaan2 ini. 
Duapuluh grang diantara rekan2 
saja dari Leiden termasuk g 

an2 mahasiswa jang pertama 
iang datang di Amsterdam untuk 
turut dalam pekerdjaan2 tsb.” 

| Hingga kini belati djuga dapat” 
ditentukan dengan pasti berapa 
besarnja kerugian2 jang ditimbul. 
kan oleh bentjana ' bandj i 
di bagian 3 
akan fetapi men 5 
(gan ini akan berkisar diantara 
1'2 sampai 2 milliard rupiah Be 
tanda. 

    

    

SEKITAR M'MRAR SOSIAL 
EKONOMI. 

Untuk menghindarkan salah fa- 
ham sekitar usaha membentuk 
,,Mimbar  Social-Ekonomi”,- ke- 
menterian perekonomian membe- 
ritahukan bahwa usaha tersebut 
bukanlah usaha dari kementerian 
perekonomian. Rentjana usaha itu 
dan pelaksanaannja adalah urusan 
dari sLembaga Penjelidikan Ma- 
sjarakat” dari Fakultet Ekonomi, 
tidak dengan tjampur tangan se- 
dikitpun dari kementerian pereko- 
normiAn.. Bilamana pegawai  ke- 
menterian perekonomian ikut ser- 
ta dalam ,,Mimbar Sosial-Ekono- 

'tinggi dari angkatan laut 

tanah daratan 

Inggeris Taku 

       

  

tiran.I 
blokade penuh terhadap benua Ti- 
ongkok maka perdagangan jg me- 
inguntungkan antara daratan Tiong- 
kok dengan Hongkong akan mati, 
melainkan djuga karena menurut 
pendirian Inggris suatu blokade pe 
nuh toh belum akan mentjukupi tu 
djuannja. Sementara itu diperoleh 
keterangan dari sumber Inggris di 
New York, bahwa menurut pendiri- 
an fihak Inggris apabila ' hendak 
mentjapai tudjuan tsb., maka hen- 
daklah lebih dulu pelabuhan Rusia 
di Wladiwostok dikurung rapat, ka- 
rena djika ini tidak dilakukan ma- 
ka senantiasa terbuka kemungkinan 
bahwa banjak 'alat2 sendjata dari 
luar negeri terus mengalir ke RRT 
melalui pelabuhan Wladiwostok. 

$ — Pendapat lain2 fihak. 
Banjak delegasi2 lagi di PBB me- 

ngemukakan pendapat, bahwa sesua 
tu blokade terhadap pelabuhan Wla- 
diwostok akan mengakibatkan " ikut 
tjampurnja Rusia dengan langsung 
dalam peperangan, 

Selandjutnja diduga, bahwa djuga 
dari fihak India akan didapat ten- 
tangan hebat apabila diputuskan 
untuk melakukan blokade terhadap 
benua Tiongkok. Sudah diketahui 
umum, bahwa India menolak setiap 
aksi jg bisa mengakibatkan luasnja 
medan peperangan di Korea. 
Dalam pada itu orang 'mengingat- 

kan, bahwa India paling hanja da- 
|pat mengadjukan 'protesnja di PBB. 
karena negara ini hanja mempuniai 
suatu satuan palang merah di Ko- 
rea. (ULP). | 

Apakah armada Amerika 
ke-7 belum dapat printah? 

Dalam pada itu seorang opsir 
Amerika 

pada hari Djum'at menerangkan di 
Okinawa, bahwa armada Amerika 
ke-7 masih belum menerima perin- 
'tah untuk mengundurkan ' diri dari 
selat Formosa. Ditambahkan kete- 
rangan olehnja, bahwa angkatan 

kan patroli diantara ' Formosa dan 
tan Tiongkok, baik di 

udara maupun dilaut. 
Keterangan ini.adalah bertenta- 

ngan dengan berita2 dari Washing- 
ton, dalam mana dikatakan, bahwa 
presiden Eisenhower telah memberi 
kan perintah kepada pemimpin ter- 
tinggi armada-di Pasifik, laksamana 
Arthur Radford, untuk tidak lagi 
melindungi tanah daratan  Tiong- 
kok. Atas ' pertanjaan2 mengenai 
penghentian larangan kepada Tiong 
kok NasionaliS “untuk. “mengada- 
kan serangan? atas tanah daratan 

-| Tiongkok, opsir angkatan laut tadi 
memberikan djawaban2 jg samar2. 

gas olehnja, 

Usul utk gantikan armada 
ke-7 dg. armada PBB. 

...Seterusnja dari London A.F.P. me 
wartakan, bahwa pada hari Rebo jg 
akan datang didalam madjelis ren- 
dah Inggris akan disusun suatu usul 
bahwa “Inggris akan meminta kepa- 
da Dewan Keamanan PBB untuk 
menggantikan Armada ke-7. Ameri- 
ka dengan suatu armada gabungan 

dari PBB. 

Anggota madjelis rendah dari par 
tai Labour, Folik, akan mengadju- 
kan usul sebagai berikut ' kepada 
first lord” dari angkatan laut Ing- 
gris, Mengingat, bahwa Amerika 
Serikat telah menarik kembali Ar- 
mada Ke-7nja dari selat Formosa, 
maka pengusul mengusulkan Dewan 
Keamanan Perserikatan Bangsa2 su 
paja menggantikan armada Amerika 
ini dengan suatu armada gabungan 
dari PBB, jang terdiri dari kapal2 
berang negara2 jang kini turut ber- 
tempur di Korea, dengan maksud 
memberi perlindungan apabila  ter- 
djadi perluasan daripada peperang- 
an didaerah itu.” : 

KEBAKARAN DIATAS KAPAL 
SELAM INGGRIS. 

Pada pagi hari Djum'at suatu 
kebakaran jang timbul diatas ka- 
pal selam Inggris ,,Tallyho” sege- 
ra dapat dipadamkan oleh bari- 
san pemadam kebakaran. 

Kapal selam tersebut sedang 
na di Liverpool untuk diper- 

aiki. 
  

Indonesia Turut 

Jaarbeurs Utrecht 
Buat kedua 

akan turut didalam Jaarbeurs di 
Utrecht, jg akan dibuka tgl. 17 Ma- 
ret j.a.d., dengan suatu kiriman ber 
dama. Didalam ' Utrechtse — Jaar- 
beurs jg ke-57 Indonesia telah turut 
buat pertama kalinja, dengan mem 
pertundjukkan suatu pameran  fen- 
tang tjara mengerdjakannja karet, 
ig diselenggarakan oleh Jajasan Ka 

Internasional di Amsterdam  mem- 
pertundjukkan gambaran tentang ke 
mungkinan2 pemakaian teh. Di da- 
lam stand Indonesia — akan, dibuka 
suatu kantor ' penerangan, dimana 
para tamu akan mendapat  ketera- 
ngan tentang kemungkinan2 ' berda-   mi” tersebuti maka turutnja itu 

bukan sebagai wakil resmi, tetapi   sebagai perseorangan sadja. 

gang dengan Indonesia. - Demikian 
bagian Pers dari Jaarbeurs Interna- 
fional di Utrecht, (Antara). 

Dg tut" MA | Ditentang Oleh PBB 
t Rugi - Bahaja Russia Akan 
Ikut Perang 

DALAM KALANGAN2 penind jau 
hari Djum'at terdapat sedikit banjak | 
rintah dari presiden Eisenhower untuk mengadakan blokade terha- 
dap RRT akan tertumbuk pada tentangan jang pahit dalam organi- 
sasi PBB. Selandjutnja kalangan? tersebut menduga, bahwa sesuatu 
perdebatan umum mengenai keputusan sedemikian dari Eisenhower 

ah di PBB. Kalangan2 tadi seterusnja menja- 
1, bahwa Inggeris-lah jang paling hebat akan 

tidak akan bisa dit 
takan pendapat mere 

| menentang suatu blokade terhadap RRT. 
Bukan sadja disebabkan kechawa- 

Inggris bahwa: dengan adanja 

e 

5 ap mengada- | Sama dengan negara2 5 : 
laut Amerika masih tetap 8 nja'di PBB. Ia seterusnja meminta 

supaja segera diambil tindakan utk. 
memutuskan 

pembakar untuk pesawat2 

jet dari Rumenia untuk pasukan? 

ngan dibantu oleh beberapa anggiu 

menuhi djandji, bahwa ia akan ber- 
usaha memperkembangkan dan me-' 

rika Serikat 
partisan (antara dua partai). 

hendak menjerukan supaja diadakan 

blokade. dari laut, halmana djustru 
sedang mendjadi 
merintah Amerika dewasa ini seper 
ti diberitakan achir2 ini. 

jang terdengar “di Paris pada -hari 

Akan tetapi didjawab dengan te- | Djum'at merigumumkan bahwa rom 
bahwa Armada Ke-7 |bongan pendaki gunung dari Chili, 

tidak menerima perintah untuk mejang terdiri atas 5 orang telah berha 
hgundurkan “diri “dari perairan 'seki-|sil mentjapai puntjak ' gunung, jang 

'tar pulau Formosa. 

Akan 

politik di New York pada 
epastian, bahwa sesuatu pe- 

Ike Tak Penuhi 
 Djandji 

| Politik LN Eisenhower 
Djadi Persoalan 

MASALAH JANG SULIT me 
ngenai politik luar negeri Ameri 
ka pada hari Djum'at mendjadi 
persoalan jang hangat di Capitol 
Bali, Washington, ketika Kongres 
mengadakan sidang dan para ang 
gauta demokrat mengorek soal po 
itik luar negeri dari pemerintah 
baru. Anggauta senat dari partai 
demokrat, John J. Sparkman, me 
njatakan bahwa presiden Eisenho 
wer harus mendjelaskan, apakah 
dalam politik luar negerinja jang 
vositif. terhadap Timur Djauh itu 
djuga dipertimbangkan langkah2 
jang mungkin menudju keperang 
dunia ke-3”? 
Dalam pada itu ketua senat, Wil- 

liam F. Knowland dari partai repu- 
blik, memperingatkan akan bahaja- 
nja pengumuman?”jg :tergesa'gesa. di 
berikan. Kepada para anggauta de- 
mokrat dinjatakannja: Tuan? me: 
nginginkan pendjelasan2 jg setepat: 
nja, sedangkan mereka jg di Krem- 
lin dan di Peking senantiasa membu 
ka mata dan kuping untuk menda- 
patkan keterangan? itu.” Sparkman 
beserta senator2 demokrat  lainnja 
seperti Mike Monroney, William 
Fullbright dan Herbert Lohman de- 

ta lainnja lagi mengetjam, bahwa 
presiden Eisenhower telah tidak me 

ngarahkan politik luar negeri Ame: 

atas dasar politik bi- 

Knowland dalam pada itu mene- 

  

V ulpen 1 

Parker 

. Tangkai 

SETELAH beberapa hari ber 
ada di Indonesia,” Kenneth Par 
ker, bekas-presiden dan kini ke 
tua dewan pimpinan pabrik vul- 
pen merk ,.Parker” jang terkenal 
itu, hari ini meninggalkan Djakar 
ta ke Singapura. ani 3g 

Selain pabrik pusat di Janesvi 
le, Wisconsin di Amerika jang di 
dirikan pada tahun 1888, .,Par- 
ker” mempunjai 3 pabrik tjabang 
di Toronto di Kanada, Dover di 
inggris dan jang paling baru dju 
ga di, Janesvilie, Hasil produksi 
ke-empat pabrik tadi, berupa yul ' 
per, pensil, tinta, perlengkapan 
medja-tulis dan korek-api automa 
tic, menurut Kenneth Parker, da 
lam tahun 1952 mentjapai djum 
lah seharga $ 33.000.000. Disam 
ping itu, Parker djuga mempunjai 
pabrik2 alat precisi, arlodji, onder 
“I2 sendjata dsb. semuanja di 
Amerika. 

Indonesia dalam tahun 1952 
'elah . mengimport 70.000 buah 
vulpen dan pensil, suatu angka jg: 
Jichawatirkan dalam tahun ini 
ikan merosot lagi karena aturan? 
pembatasan import belakangan 
ni. Keadaan export hasil2 Parker 
mumnija..merosot djuga bila di 
pandingkan dengan tahun2 jang 
udak, jang disebabkan pula oleh 
»eraturan pembatasan import di 
laegeri2 lain seperti Brazil dan 
(Mustralia. 

Parker” tidak. mempunjai' mak 
sud untuk mendirikan pabrik2 tja 
sang lainnja di Asia berhubung 
lengan kesulitan2 tehnis'dalam 
ara membikinnja. Untuk. men 
dijaga mutu vulpen' ,/Parker” mi 
sanja, perlu diadakan serie . pe 
meriksaan jang teliti sebanjak 248 
kali banjaknia. Dari pihak pengu 
saha ..Parker” pun tidak ada mak 
sud untuk menghasilkan alat-alat 
tulis jang bermutu dan berharga 
lebih rendah daripada jang dike 
luarkan sekarang dan memang ter 
sojong 'kelas tinggi. Untuk men 
diaga dan memperbesar afzet”, 
Parker” setiap tahunnja menge 
Tuarkan biaja iklan sebanjak 245   

gaskan, bahwa sudah lama tiba wak 
tunja untuk bersikap keras bersama- 

sekutu lain- 

pengangkutan bahan? 

terbang 

Utara di Korea, Suara ini agaknja 

pertimbangan pe- 

ROMBONGAN CHILI MEN- 
TJAPAI DJUGA PUNTJAK 
GUNUNG ECONCAGUA. 
Radio Valparaiso dalam siaran, 

tertinggi dibelahan dunia sebelah Ba 
rat, jani gunung Econcagua dipegu 
nungan Andes. Aconcagua tingginja 
ialah-6. 924 meter. 

  

djuta dollar dengan memasang 
teks-reklamenja dalam 39 bahasa. 

Konp. Ecafe 

Akan.Di Manila : 
L.k. 250 delegasi jg mewakili 32 

negeri, termasuk pula Sovjet Uni, 
akan mengundjungi konperensi 
ECAFE ke-2 mengenai usaha2 utk. 
memadjukan perdagangan jg menu- 
rut rentjana akan diadakan di Mani 
la mulai tgl. 23 Pebruari sampai 4 
Maret, demikian' diumumkan hari 
Saptu oleh istana Malacanan. Menu 
rut keterangan .. terachir: jg “didapat 
dari sekretariat “ECAFE dalam kon. 
perensi tsb. akan hadir pembegar2 
pemerintah, kaum 'industrialis2 jg 
terkemuka, “serta wakil2 dari ba- 
dan2 chusus dan organisasi2 bukan 
pemerintah. Delegasi Philipina akan 
dipimpin oleh menteri  perniagaan 
Philipina. 

  

kalinja Indonesia | 

ret di Delft. Selandjutnja Biro Teh 

Bahaja 

ta2 ,,Hidup Nadjib” dan ,,Mulai 

Mesir dimasa jang lampau se 
nantiasa bergegas2 mempersatu- 
kan tenaganja bila genderang ba 
haja memperdengarkan suaranja 
dan terbentuklah tentara Mesir.. 
Kini genderang perang terdengar 
disegala pendjuru, malah sudah 

  

kelihatan, bahwa sengketa dianta 
ra negara2 digelanggang interna- 
sional membajangkan bahaja pe 
rang dan sementara bahaja terus   mengantjam kita dikedua bagian 
lembah Nil masih menemukan pa 

  

Djum'at pagi mentjaiat gempa |aja tiorak dan tugasnja, demikian 
bumi jang sedang kekuatannya, | pendjelasan itu. Sa TN 
jang mungkin terdjadi  dipulau2 |. Diterangkan selandjutnja, bah 

wa pemetjahan Kementerian Per 
tahanan mendjadi dua Kementeri 
an itu tidak akan menambah ang 
garan belandja jang selama ini 
besarnja (1982 - Rp 3.930.390. 
000,—, dan 1953 - Rp 2.879.850. 
000.—), karena pemetjahan men 
djadi dua Kementerian tersebut 
hanja befarti menambah satu men 
teri dan kemungkinan  pengura- 

| ngan satu sek.-djen., se ab seki- 
djen. dari kedua kementerian tsb. 

Djepang Honshu atau Hokkaido. 

. Kapal minjak Italia ,,Mariella” 
jang dengan muatan 5.000 "ton 
-minjak gelap” dari Iran dan sc- 
dang menudju ke Genua pada ha- 
ri Djumahat sedang berlajar di 
Terusan Suez, Kapal minjak ter- 
sebut mendapat izin untuk turut 
serta didalam iring2-an kapal jg. 

    sedang menudju ke Port Said. 
.. 

F 

HARIAN SOVIET .Izvestia” Sab: 
tu mengabarkan. bahwa sekretaris 
Akademi Ilmu Pengetahuan Ukrai- 
na, bernama I.T. Schwetz, dan 2 
orang sardjana rendahan lagi, ber- 
nama N. Ampolsky dan Robin'o- 
vich, telah dipetjat. Schwetz didak- 
wa menggelapkan uang kepunjaan 
akademi tadi, tidak tjakap dan me- 
ngutamakan sanak-saudaranja 

  

hal memberi pekerdjaan. Ia didak- 
wa memegang tiga matjam  djaba- 
tan, hingga dengan demikian meneri 
ma 130.000 rubel lebih banjak dari 
pada gadji semestinja.' Rabinovuch 
dan Ampolsky didakwa ' menerima 
uang untuk/ pekerdjaan jg tidak per: 
nah mereka djalankan. 

Seterusnja' .,Pravda” hari Sabtu 

t 

palsu, bernama Valentin Borisovich 
Kazhdan. Dengan bantuan ajahnja 
dan teman2nja ia berhasil sampai di 
angkat mendjadi kepala ahli bedah 
dirumah sakit kota '“Dneprodzherz: 
hinsk. Kazhdan mempunjai diploma 
dari fakulteit kedokteran Moskow, 
tapi palsu: ia mempunjai surat? ke 

|terangan dari para mahaguru pula, 
dim. mengabarkan adenja seorang dokter djuga palsu, Dengan bantuan ajahnja, 

uh 

  

Borisovich — Ahli Bedah -Palsu” Jang. 
ia berhasil menipu kementerian kese 
hatan hingga ia sampai diangkat men 
djadi ,,ahli bedah”. Biasanja ia ber- 
pakaian seragam, jaitu pakaian ma- 
jor tentara, dadanja penuh bintang? 

Ketika kedapatan di Dneprodzherz- 
hinsk, ajah dan anak "tadi melarikan 
diri ke Simferopol. Disana Kazhdan 
muntjul sebagai dokter jang tinggi 

Latjin 
tri. 
Kemudian kementerian kesehatan 

mengetahui dokumen2 palsu Kazh- 
dan, tetapi kementerian ini bukannja 
memetjatnja, melainkan memindah: 
kannja ketumah sakit di Tula. ,,Dan 
sekarang ia masih tetap berkerdja se 
bagai psychiatris”, kata Pravda, jg 
seterusnja mehuntut supaja Kazhdan 

kedudukannja pada lembaga Psychia | dituntut. (Antara — UP). 

  

Genderang Perang 
Sudah Terdengar 
Nadjib. Peringatkan Rakjatnja ) Atas 

. Inggris 

DENGAN DISAKSIKAN ribuan orang jang meneriakkan ka- 
saat ini tidak ada imperialisme ki- 

gi”, pada hari Djumahat perdana menteri Mesir, djenderal Nadjib. 
telah membuka markas besar Organisasi Kemerdekaan Mesir di Kai- 
ro, jang menggantikan semua partai politik jang telah dibubarkan 
olehnja untuk selama tiga tahun. Nadjib menjerukan kepada rak- 
jat supaja memobilisasi segala tenaga guna mengungsikan pasu 
Inggris dari Terusan Suez. ,,Genderang perang sudah terdengar”, 
kata Nadjib, ,,dan djalan jang harus kita tempuh sampai lenjapnja 
pasukan2 Inggris dari daerah Terusan Suez masih djauh. 

2 

sukan2 pendudukan. Tentara pen 
dudukan ini akan memetjah kita 
dalam bagian2 jang lebih ketjil. 
Apabila ini bukan bahaja, apa jg 
Sdr2. namakan bahaja?” Djendral 
Nadjib selandjutnja menguraikan 
azas tudjuan organisasi kemerds 
kaan — pembebasan Sudan dan 
Terusan Suez — dan minta supa 
ja rakjat Mesir suka berkorban 
untuk tudjuan itu. 

Upatjara. | pembikinan markas 
besar itu dilakukan dimuka istana 
Abdin. : i | 

— Perundingan Inggris- run geri 
Seterusnja pada hari Djumahat, 

“|duta besar Inggris, sir Ralph Ste- 
venson telah menemui perdana 
menteri Nadjib dengan membawa 
instruksi2 baru dari pemerintah- 
nja untuk melandjutkan perundi 
ngan2 mengenai masa depan Su- 
dan. Pada pertemuan ini hadlir 
pula para anggota delegasi kedua 
belah pihak. 

Soal terpenting, jaig masih be 
lum dapat dipetjahkan oleh Mesir 
dan Inggris adalah kekuasaan? " 
gubernur-djendral Sudan selama 
waktu peralihan sampai rakjat 
Sudan dapat memilih status inter 
nasionalnja sendiri. 

  

BANTUAN AUSTRALIA UN- 
TUK KORBAN BENTJANA 

ALAM DINEGERI 
BELANDA. 

Walikota New Castle, pusat per 
industrian  batu-bara dan badja 
di Australia, telah mengusulkan 
kepada para pembesar imigrasi 
Australia supaja mengundang pa- 
ra korban bentjana air bah di Ne 
derland untuk berdiam dikota 
New Castle, Walikota New Castle 
meminta supaja undangan terse- 
but disampaikan kepada para 
pembesar dinegeri Belanda. 

  
  

Dim Tahun 1952 Indo- | 
nesia Import 70.000 . 
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| anaknja, maka..... 
THEATER 

Phone : 245 
Hantjurlah penghidupan anak jang sa- 

    

  

  

  

    

  

    
  

  

  

    

  

  

  

  

  

and 
“»SUPERMAN “4 MOLE MEN“ 

Pemberitahuan — | (MSudah datang... 
Dipermaklumkan sbahwa: 1 TIK TATR PLA 6 p €rSOONn IN Pada hari RABU, tanggal 18 PEBRUARI 1953 akan diadakan lelang besar untuk umum. : Pr . DENGAN LUCHTKOELING | Na (Can 2 NN sdr. M. sOETOJO SK ta DA | : Ea 15 y F N San X | Lelang dimulai pada djam 9 pagi dan bertempat di : ' 3 
mulai tanggal 1 Februari 1953 diberhentikan dari Hn C Pn 120 0 LA persoon 1 Dai Luk « 3 Teknik Umum N. V. oleh karena mana semua' su- | AKAN TRIMA DALAM MINGGU MUKA 4 1 Uu h 1 £ o a . . j ana dan ha Isip jang NUN gan dengan peru- ' Kn | 2 : 5 2s 

1 sahaan tersebut dianggap tidak sjah. Sal ng Lg In u Ohan e 1: . £ 
8 4 Ta (UtOt Ta, | Bodjong No. 116, Semarang e 

Ba dana mmm mma mn nana F5 Kr Tempel 230/232 Adapun jang dilelangkan iglah Kaju? Djati pertukangan dan kaju bakar jang terletak di penimbu- : F Atas permintaan 4 banjak. langganan kita punja : Telf. 1257 P nan2 dari Daerah2 Nan sebagai berikut : | | P Tag Ss Yo R 
Semara DAERAH HUTAN: PENIMBUNAN2: 1 OBRAL KOR 1 ING 1p 40 2 at SEN ang 1... TIERU : Batokan, Pasarsore, Tjabak. k Pk - 1. » NE, EN IS | 2, KEBONHARDJO Ngandang, Sale, Djatirogo. (semua barang2)-« 3 MEN NA Ra 3. .'RANDUBLATUNG ” Doplang, Randublatung. , & : spa Ss Aa £ An 4. KENDAL . Gambilangu, Kalibodri, Subah, Batang. : | Di-P erpandjang / n 13-2- 53 Mau membeli: TI Na “5. SEMARANG Tanggung, Kedungdjati 1 — III, Ngombak, Gedangan. | Panen T, Teh Aj (Me Hanny  — 8 : 6G. PATI Pati, Djuana, Taju. Persediaan tetap ditambah jang | Ian : " 7. PURWODADI 'Ngaringan, Sambiredjo, Getas, M ajahan, Wirosari. 3 BARU — BARU A1 $ an (scrap : iron) 8. INSPEKSI III H.W. 13 dan Djalan Deli, Semarang. | Gunakan-lah lagi ini kasempatan jang terbajk untuk : a - | TNI : t. Na Pn ai ny. ba | $ 2 Partv besar Daftar kapling dapat diperoleh di : 

kaperluan Tahun Baru Imlik 1 wa na 2 " Kantor2 Daerah Hutan jang bersangkutan. : Pa , 2 Kantor Besar Djawatan Kehutanan di Djakarta. 
I oko EU ROPAs an I .. T di ! C & Inspeksi Djawatan Kehutanan Bag. ke I di Bandung. Tt | — nter Asia Tra ng l0Y sll: Se aa bg ) a TA AIO 1: 1 5 ae 8 : BA — agian Pendjualan Hasil Hutan. ' BODJONG 17: SEMARANG Tilp. 1080. —  Bodjong No. 40 — Telf. 2103-1509 — Semarang PE : 

3 nur - 

N. V. PUSTAKA & PENERBIT : 3 Ha .. 
: Le PEP. 51.-6-195B8 v y. 2 MEN rnNa d hp TAmuuanran 4 KRRAKAN 99 — Dean OI 

DJAKARTA. Nan "YA 

Dj Kama Lontar No.15 8064 Gb «2 9 j. Tan ara 5: 
5 Sudah terbit UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA 

SEBESAR Rp. 2.560 000 REPUBLIK INDONESIA. f 
- Pe aa » Na Siapa jg hendak Sana . «harga 4 Rp. 3,50. 

terbagi atas 250.000 surat undian 4 Rp. 10.— jang bernemor 
7 T3 Bara P. Hasan 

10.001 sampai dengan 260.000 dan selembar surat undian terbagi 
turut dalam pemi- Pesanan dengan : 3 lagi atas surai2 undian seperempat 4 Rp. 2.50 guna lihan' umum. bas wang lebih dulu 2 Segan 7 hasil 3 pe Ini PENGURUS JAJASAN | 3 $ 5 memberi rasa segar dan senang : Senjuman : BN Aa Net se Pun PANDAN BENNA Dimana. peka berseri-seri jang memperlihatkan gigi putih- »Dana Bantuan" di PE ini. Dimana-mana 1096,  sedikitnja bersih-rapi akan selalu menarik dan dikagumi. Djumlah hadiah besarnja Rp. 1-250.000— jaitu : | didjual dgn harga, Rp. 0,50. Saudara mengetahui rahasia rajuan senjuman, l hadiah dari Rp. 125.000x— Rp: 125.000,— | Te an karena saudara mengetahui bahwa Pepsodent me- Sen Pa TSNOOO— 5 75.000,— 4 
Rp. 10,— dan Rp. Sengadja ditjetak Si 2 : : kata Sa 50.000— spoon 1 : 

. 
ngandung Irium. Irium, mudjarab terhadap segala pai 525.000 10.009 | 7,50. Pesan lang- utk dibawa kema- sclaput jang merusak-gigi, adalah bahan terbaik guna ' 10 & Mu Togel Nenen | sung pada pener- na2, jaitu dengan pemeliharaan mulut. Djadi Pepsodent adalah obat gosok gigi 20 N SE 5.000,— 100.000,” jang berfaedah buat gigi putih, bersih dan rapi BEA nita 1.000.— 69.000-— | bitnja hanja dgn aa ukuran saku. 3 : " : ps 111601 3, bs 20 230.000, 4 2 Sangat berguna bagi peladjar2, pamongpradja, anggauta2.. De- 2: : : 1604 ,, 5 PS 401.000, Hen » wan Perwakilan Rakjat, dan siapa sadja: 2 ng Maan mulutmu sehabis makan ——— Bin — Pesanan lebih dari 29 buah, akan diberi hadiah satu Kalender ngan Pepsodenr. Djumlah 2170 hadiah Rp: 1.250:090.-— . . tahun 1953 jang indah dan tjantik. $ - . : ma KT 2 — Tenaga 227 

Surat2 undian dapat diperoleh : C - £ 
I. pada kas2 dan bank2 jang tersebut dibawah ini, pembajaran 355 —tz-z-—5-''€. 

COntant dengan uang jang sah : E 5 : 
ESCOMPTOBANK N.V., Djakarta, Nusantara 25 (di Djakarta- 1 $ .o 
kota tidak diadakan pendjualan), Bandung, Makassar, Medan, F : F 

z-.-—m—— Menado, Padang, Palembang, Semarang, Sibolga, Surabaia, Te- $ # : da h ) f 1 Ukuran besar " gal, Telok Betong dan Tjirebon. —- : “7 U nk 2 3 2 DE JAVASCHE BANK di Bandjarmasin, Malang, Pontianak. Tube keluarga : : 4) menjebabkan gigi putih bersih! 2. Setjara ,,pengiriman tertjatat” melalui pos, paling banjak 10 su- : Te gan 5 5 5 . 2 t undian buat seorang atau se-alamat, hanja dengan pengiri- . M : IRIUM, tjap jang tertjatat sjah dari Pepsodent Ltd. : : si 3. Pn & NU? DIA, GC NEAN: PEP : ULan : # : : : atan UNILEVER man poswesel kepada Escomptobank N.V. Djakarta, (Posttrom- Daerah H ta antingan : mel 58), Bandung, Makassar, Medan, Menado, Padang, Palem- Pada hari : SENEN, tg. 23 PEBRUARI 1953 djam 10 Sih F 5 - bang, Semarang, Surabaja, Sibolga, Tegal, Telok Betong dan aaa s2 an 
3 kana : Tjirebon. 2 1 : Pi aa Sin Tjia Untuk tiap2 satu surat-undian penuh atau bahagian dari satu 2 " Tempat lelang: HOTEL ,.DJAKARTA” REMBANG. Sin Tia 2504 : surat Lia enuh harus dibubuhi Rp. 1.— guna bea admini- Hn 3 | . Yrilian pem p 2 5 Jang dilelangkan: Kaju2 Djati pertukangan terletak  dipenimbu- MINUMLH setau Susu Aan " Aneka warna kuwih keringan PEMESANAN HANJA MELULU PADA KANTOR2 ES- nan2 : MEDANG, MANTINGAN, dan LANDOH. “ TAP BENDERA MIN / 3 € Taart kembang f COMPTOBANK N.V. Te 

: : 3 “ Cake' ekkoek dll Djika djumlah surat undian jang disediakan untuk dikirim telah , 2 : €£ S: SpeKKOeK Ali. ". kabis.terbagi semua, maka poswesel- jang dikirim sesi df itu 
: ma “ Memaa dapat ditahan untuk undian uang jang berikutnja, tetapi demi- ag 2 2 “R Toko Pe ner TA Di Matar : kian ini dilakukan menurut pertimbangan Escomntobank N.V. Daer ah Hutan : P ati — 5 TP GwanHwabiM Ma T PENARIKAN DI DJAKARTA PADA 30 dan 31 MARET 1953, , . » : : “5 dihadapan Kantor Notaris R. M. SOEROJO, ketjuali djika tang- Pada hari : SELASA, tg. 24 PEBRUARI 1953 djam 9 pagi 

gal ini dipertjepat oleh Menteri Sosial. 
ah . : Djikalau surat2 undian tidak terdjual habis, maka hzdiah2 akan Tempat lelang: HOTEL PATI. Hari Tahun Baru Akan Tiba dikurangkan menurut perimbangan. : ea He , : Diminta perhatian, bahwa daftar penarikan dalam surat2 kabar Jang dilelangkan : Kaju2 Djati pertukangan terletak dipenimbun- Alamat untuk pembikinan barang2 perhiasan Tuan2 dan Njonjah2 tidak boleh dianggap sebagai daftar resmi. : an2: DJUANA, BAJURAN, dan TAJU. talah TOKO MAS SAM LIM, jang bagi penduduk Solo tak Daftar2 penarikan jang resmi dapat dikirim oleh Escomptobank, # ak: sing lagi. N.V. dengan pertjuma atas permintaan. 3 : TG Alamat baru: KETANDAN 49, TILP. No. 218 Solo. MULAI PENDJUALAN PADA 2 MARET 1953. 2 : : : 

Pekerdjaannja ditanggung RAPI dan MEMUASKAN. et Daerah Hutan : Kendal Djuga sedin: : 
Dim tangan: ELECTION, CYMA, TITUS dil. merk. E . 5 : 
Vulpen PARKER, bermatjam2 PIALA -dan rupa2. barang — . 

Pada hari: KEMIS, tg. 26 PEBRUARI 1953 djam 9 pagi 
dari DURO ZILVER, mitsalnja Sendok garpu, Korek api, CITY CONCERN CINEMAS —— T FT ! 5 £ I Tempat sigaret, Tempat abu dil. : TE TA Baen aa empat lelang: Penimbunan Kaju KALIBODRI. $ILAHKAN DATANG MELIHAT DAN BIKIN PESANAN! 

$ Jang dilelangkan : Kaju2 Djati pertukangan terletak dipenimbun- TOKO MAS SAM LIM L U x INI MALAM PENGHABISAN (U. 17 TH) an2: KALIBODRI, dan SUBAH. LEM. BINE JIN Ten Stewart Granger—Jean Kent — $ j 
Ketandan 49 — Tilp. 218 Solo. ato 19.19 2 i i Daftar kapling dapat diperoleh di Kantor2 Daerah Hutan jang ber- A EN aan PNG, Anne RA YA Ne : sangkutan. 

- 20 ( A R V ! 
: 

: 2s : 6.45 — 9.00 ” ” . 
5 aan Tea Romance jang mengikat dan menggeterkan ! 4 3 INI MALAM D. M.B. dengan Dance jang menggemperkan ! & 

ORION" 4.80-6.45-9.— | ap aa Sokonglah . . 1 rs 4. 30-6.45,9,— BESOK MALAM thl Rv UNTUK TAI UN BARU, HARI RAYA DSB. »REX (1 ng Bok MALAM) Guy Rolfe — Kathleen Byron— Kathl. Ryan | , 
(Ini malam penghabisan) — Jeremy l d T F " SELALU SEDIA : | SUSU MANIS | Samson and Delilah" Spencer's Pre UOe 10 rame CL NN NAN pa pra pauwa2 dalem batal Kg : | , aka ee | (Awalan) je ai 2 : 2 : : t ived for Music! A Wonder film about a Wonderboy ! 

Rozen, Aardbeien, Amandelen dsb. tj Aa yap Be N DE RA Ha Pn "3 Ha Ce an na Pi Mengikat ! ee aa MAKAN LUAR NEGRI dalem blik ketjil2 Sae , ANE : - an blik a 1 Ibs. : 
: VANILLE CRYSTAL dalem doos ketjil, Citroenzuur, Soda Kuwe, 2 tak IN aa a r G n d Ini malam (u. 17 th) 

Marni eh pada RCISSE BLUE Ke 9 Alexander Carlo — Angelina Havff !EN #RANSE PARFUMS seperti NA F 5 | Wan sai pesan : - Ana Braga aa $ HOUBIGANT, COTY, MAJA, OLD ENGLISH LAVENDER, | samaan Main mulai tgl. 6 s/d 9 Februariv 1953 | “STRANGE WORLD” tap ang TOSCA dil Harga per cc 20 sen dgn bawak botol sendiri. 2 | FREDRIC MARCH Fl “u 5 Tete DROGISTERIJ : ,,ONG” Pasanglah | - ' ! Mengagumkan — Luar biasa! Sepat Hana a 
— -  Kranggon Timur 21 - Tip, 1419. And |! Deathof ASalesman' ' -— 5 me SEMARAN 5, ian SUARA, "|. Maaf Satu tindakan salah jang dilihat “oleh | AKAN DATANG : George Reeves — Phyllis Goates tan mem oemaerm — Harian ,,SUARA MERDEKA | Mn nan, salat . Jeng : | First Full-lengih Feature! the Mightiest of aM..... 

ROMBONGAN DELEGASI 
- TIONGKOK NASIONALIS 

  

ngat disajangi. Film Columbia. 
  - $9L0     " AKAN MENGUNDJUNGI 

| Roy Rogers 16| 
SEMARANG, 2Pe 

» Berhubung dengan akan datang-! Ig P NA Sen 2 nja rombongan delegasi Tiongkok WILLIAM, YOU TO THAT ! £ Nasionalis di Semarang, diketuai COULB BE MY 
oleh Drs. S.K. Chou, dutabesar Ti- 
ongkok Nasionalis di Pilipina jg de 

Ta wasa ini sedang mengundjungi kon- 
Bu perensi ECAFE di Bandung, maka 
Fi oleh perkumpulan Kuo Mintang Se 

marang telah dibentuk sebuah pani-| 
tya penjambutan jg diberi nama 
Hua Chiao Chung Hua Bin Kok” 
ig diketuai seorang wakil dari 
Chung Hua Siang Hwee Semarang. 
Rentjana panitya penjambutan dele- 
gasi ini, antara lain ialah mengada- 
kan pertemuan dengan masjarakat 
Tionghoa di Semarang dan perkam ' 
pulan2 Tionghoa di kota isi. Menu 
rut keterangan, delegasi tsb. akan 
tinggal di Semarang selama 3 hari 
dan dalam 3 hari itu, akan dikun-| 
diungi pula beberapa daerah Djawa 
Tengah lainnja dimana terdapat ba- 
njak masjarakat Tionghoa. 

HERO By. 
RESCUIN' ME 1 
FROM THIS 
SMELLY 
CELLAR! ) 

ma
ma

ng
 
L
e
n
a
 

  
pahlawanku untuk meloloskan saja 
dari gudang dibawah tanah jang bu- 
ruk ini. 

— Saja mengharapkan pertolongk 
an Roy Rogers untuk berbuat des 

Tolong.   mikian. Hee Roy... 

  

engkau harus djadi 

  

« | Tinggal Sedikit Malam Sadja! 
Djangan Liwat Kutika Penghabisan! 
    

Poweuu, 

     
PN NT 

“ABIGAIL 
STOP THAT4 

BESOK 
MALAM 4 

1 £ PREMIFRE Weda, 

BAY nR exe "$ 

RELA ” |! UG 2 Lu SORE. Ona BING IE NISATE, 4 an daki . an f 

— Jasudah. Saja tidak (Sambil. — William, mari kesini! 2 Saja hendak tjoba keluar- : Tan 
menembak dengan” pistolnja.  — Apa jang harus kau kerdjakan? kan kita dari sini. Uuhh. . NG 
Dor. Dor.). Yi — Sepatu bootmu membobol- “17 th) 

sad Abilgaik.....i.. Berhenti. kan punggung saja...... Adiuhh, 
Djangan ber 

    

( WILLIAM, comE over kere" |. 

WH-WHAT You 
GONNA BOP 

    
  

      

buat begitu. 

3d 

  

   

  

IL, Metropole" 

INI MALAM D. M. B. 

nDjagalan" , 60.45-38.45 (13 th) 
9. —7.15-9.— 

S. ROOMAI NOR-SIPUT SERAWAK 

»Angkara Murkas 
Film Malaya paling baru. 
  

       
  

Sebuah film Musical terbesar jg. di- 
sukai oleh seluruh dunia dengan 11 
lagu2 jang sangat populair! 

Penuh sensatie — Heibat dan Menggemperkan ! 

INDRA Jui Malam premiere (u.F& tahun) 

aa Turhan Bey — Lynn Bari Cathy 0'Donneli 

THE SPIRITU/ALIS' 
(Seorang sihir jang tipa Muslihat) penuh mysterie jang Gempar! 

ROYAL Ini Malam (3.17 th.) 

9 9. George Raft — Goleen Gray — Greta Gynt 

TLL GET YOU FOR THIS" 
AWAS ENGKAU! 

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

Akan datang : 
film Indonesia 

Rd. Ismail-—R. Umami - Nona Mayo 

    bu” saputangan Sutra" 
esa Ke UNTAN  


