
  

  

  

Nadjib di tjium. Betapa 

hangat, waktu jang belaka   
» Tana 

populernja djenderal Nadiib 
rakjat Mesir, tampak pada gambar ini. Beberapa orang penduduk 
desa Sahragt el Soghra bira 

NN Sa ini mengundjungi desa tersebut, 
untuk menjatakan bela sungkawa karena adanja! kebakaran hebat. 
10 Orang telah meninggal, 195 1 

kehilangan Tumahnja akibat bentjana api ini. 

 Blokade Harus Diser- 

tai''Bombardeme
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dikalangan 

menjambut Nadjib dengan tjiuman 

rumah hangus dan 208 keluarga   
Bridges Andjurkan Djuga P emakaian 

Sendjata? Atoom Di Korea 
PARA ANGGOTA Senat Amerika, baik dari partai Republik 

maupun dari partai Demokrat, pada Selasa malam kemarin dulu masih ramai membifjarakan langkah2 apa jang mungkin akan diam 
bil seterusnja'oleh 
buntu di Korea”, setelah ia baru2 
pulau Taiwan. Pemimpin terkemuka 
bert Taft pada Senin malam memperingatkan 
suatu blokade angkatan laut aa ba oleh negara2 sekutu Amerika. Se 
djuga dari partai u 
nja blokade itu, tetapi 

mengachiri perang Kore 

residen Eisenhower guna ,,menembus- djalan 
ini memerintahkan denetralisasi 

partai Republik Senator Ro- 

RRT - djika tidak disokong 
knja senator Styles Bridges, 

tidak hanja menjerukan didjalankan 
pi menjetududjui pula supaja pesawat2 PBB 

membom Manchuria dan supaja digunakan 1 sendjata2 atom juntuk 

| Mengenai kemungkinan penjerbu- 
Usul2 "positif” Bridges. ks pasukan? Tiongkok Nasionalis 

Menurut. senator .Styles Bridges, 
adalah tanggung djawab pemimpin? 
militer Amerika untuk memilih sen- 
djata2 dan teknik jang.memungkin- 
kan tertjapainja kemenangan. dida- 
lam waktu jang sesingkat2nja. ,,Dji- 
ka kita mempunjai sendjata2 atom 

jang dapat digungkan dimedan 
tempuran untuk :menjelamatkan dii: 
wa seorang putera Amerikapun, gu- 
nakanlah sekarang”. Demikian se- 
nator Bridges. Usul? ,.positif” lain- 
nja jang diadjukan oleh Bridges ia- 
lah supaja Amerika lebih menggu- 
nakan .,tenaga manusia” negara? se- 
kutunja jang anti-komunis di Asia 
Menurut Senator Bridges Amerika 
harus . mengembalikan kehormatan 
politik luar negerinja, dan sesudah 
itu mengadakan hubungan jang ber- 
sifat ..balas-membalas” dengan So- 
“jet Rusia dar negara? sekutunja. 
Statement2 jang menjatakan bahwa 
pemboman pangkalan2 di Manchu- 
ria akan mempertjepat perang du- 
nia ke-3 oleh Bridges dinamakan se- 
bagai ,,ketololan”. Menurut penda- 
patnja, perang dunia ke-3 itu seka- 
rang sudah berdjalan”. Perang in' 
akan mendjadi perang total, ke 
tjuali djika Amerika sekarang mem- 
perlihatkan maksud memenangkan 
perang di Korea, demikian senator | 
Styles Bidges. 53 

Menurut garis2. Mac Arthur? 
Senator Robert Taft dalam pida- 

to-radionja pada malam Selasa me- 
njatakan, bahwa pemerintah Eisen- 
hower sekarang sedikit banjak te- 
lah bertindak menurut garis2 jang 
telah diusulkan oleh djendera' 
Douglas MacArthur, terutama da- 
lam tindakannja mendenetralisir Tai 
wan. Langkah2 ter ! 
karang dapat diambil menurut Taft 
ialah mengadakan 

kang garis pasukan? Utara di Kore: 
atau mendjalankan blokade. Akan | 
tetapi Taft dalam pada itu ' mem- 
peringatkan, bahwa sebelum men- 
djalankan blokade terhadap RRT 
pemerintah Amerika ,.pasti” harus 
menindjau segala kemungkinan lebih 
dulu untuk memperkuat tindakan 
ini dengan djalan mendapatkan s0- 
kongan dari negara2 sekutunja. 

Sekali Tide 
Tetap Tid 

Gromyko 

    

   

  

dalam konperensi Empat Besar 
tentang masalah perdjandjian per 
damaian dengan Austria jang se 
dang dilangsungkan di London 
dewasa ini merasa pessimistis atas 
hasil2 jang akan ditjapai oleh kon 
perensi. Dalam sidang selama 312 
djam pada Senen giang, wakil 
Rusia Andrei Gromyko menjam 
but setiap saran jg dikemukakan 
oleh fihak Barat dengan »tidak.” 
Kalangan2 jg mengetahui mene- 

rangkan bahwa Andrei Gromyko 
an ti Dua 8 menolak se- 
jap usul jg diadjukan kepadanja, 
sedang ia sei diri tidak auitBut dgn 
sesuatu usul jg praktis: Kalangan? 
imp beranggapan bahwa Gromyko 
hanja mentjari kemenangan propa- 
ganda, tetapi BN gn 
kemadjuan2 

  

  

  

tid 
praktis dari perundi-ketika tahun 1949 itu, 

   

ngan. 3 2 

$ Ta .. an 

menjatikan “ba 

anggapan pemerinta 

per | 

ikutnja jang se. | 

da02 suatu serangan | 
amphibi sistim MacArthur. dibela- | 

    

  

    

     

    

ran Perundingan Austria £ 
PARA UTUSAN Tiga Besar | 

Dngkok, : Taft) 
ria dapat menje- 

tudjui gerakan ini djika menurut 
r Amerika pe- 

njerbuan 'demikian. itu adalah ,.da- 
bat dilaksanakan”. 

tInggeris belumi trima usul. 
Dari"London AFP sementara itu 

mewartikan bahwa pemerintah Ing- 
gris hihgga sekarang tidak meneri- 
ma sesuatu usul dari Amerika Seri- 
kat untuk mengorganisir suatu blo- 
kade terhadap daratan Tiongkok. 

Djurubitjara kementerian luar ne- 
geri Inggris dalam pada itu menja: 
takan, bahwa sikap Inggris menge- 
nai soal blokade itu telah tjuku» di 
djelaskan oleh. menteri luar negeri 
Anthony Eden dalam parlemen pa- 

terhadap EN, 
J 

|da mninggu j.l., ketika ia menjatakan 
bahwa pemerintah Inggris mengang- 
gap politik blokade itu sebagai suatu 
stindakan jang keliru”. 

"| Tangkapan2 Lagi 
“HN dap Peminipin2 N 

ra samar-samar menj 

  

Terha- 
: Neo-Nazi 

Di Djerman, Barat 

PEMERINTAH federal Djer- 
jenas Barat hari Selasa telah mela- 

tukan penangkapan atas pemim- 
|pin2 organisasi neo-Nazi jang ter- 
|kenal dengan nama »Freikorps 
(Deutschland”. Penangkapan2 ter- 
Isebut dilakukan sesudah diumum- 
(kan larangan atas organisasi terse- 
but. Pemimpin2 
ialah Hermann 
den, ,,Frei 

jang ditangkap 
iLamp, presi- 
Deutschland”, 4 

Frauenfel#, bekas komisaris dae- 
ra h di Salzburg, selandjutnja ke- 
ua organisasi ,,Bruderschaft” jak 

an seorang pemimpin innj: 
bernama Memang Msranka. 
Anggota kelima dari pimpinan 
»Freikorps Deutschland”, jakni 
Gustay Adolf Scheel, bekas ketua 

| organisasi mahasiswa Nazi, telah 
ditangkap oleh fihak Inggeris se- 
bulan jang lampau. 
Mendahului  penangkapan2. kabi- 

net Djerman Barat pagi hari Selasa 
mengadakan sidang dah memutus- 
kan utk. segera mengumumkan lara- 
ngan terhadap ,,Freikorps Deutsch- 
land” berhubung dengan kegiatan? 
Organisasi ini jang ,ditudjukan ter- 
hadap pemerintahan jang ada”. 'Da- 
lam kominike pemerintah  dinjata- 
kan: E eana " 

, Anggota2 dari Freikorps Deutsch- 
land pada waktu ini masih, meng- 
anggap diri. mereka terikat pada 
sumpah setia kepada Hitler dan me- 
mandang laksamana Doenitz seba- 
gai pengganti jang sah dari Fuehrer 
Hitler. Selain itu organisasi ini sen- 
diri .telah mengumumkan setia ke- 
pada .,program 25 pasal jang telah 
“ditindjau kembali” jang berasal dari 
partai, Nazi. Anggota?nja tetap me- 
njokong gerakan: anti-Jahudi dan 
menjokong membantu  perdjuangan 
melawan kaum Jesuit”, demikian 
pengumuman pemerintah Djerman 
Barat. 

MENTERI SOSIAL TINDJAU 
KORBAN BANDJIR DI, 
TE ATJEH, 

: Menteri Sosial Anwar. Tjokroami 
noto dan stafnja dengan pesawat ter 
bang hari ini berangkat ke Atjeh via 
Medan untuk menindjau korban 
bandjir didaerah . itu. ' Perdjalanan 
Menteri ini akan memakan waktu 
S5 hari.   

  

Oleh Kala 

sukan Kuomintang di Amoy. 

Baik markasbesar Djenderal 
Mark Clark, maupun markasbesar 
angkatan laut Amerika di Timur 
Djauh — jang biasanja menerima 
laporan2 mengenai gerak-gerik 
wmada ke-7 Amerika Serikat — 
tidak dapat memberikan sesuatu 

| keterangan mengenai kabar2 tadi 
dan kedua badan tadi menjangsi      

  

kan kebenarannja. Seorang djuru F 

—Ibitjara perutusan diplomatik Kuo 
'mintang di Tokyo menjatakan, 
tidak tahu-menahu tentang penda 
ratan tadi: andaikata memang ter 

i, maka itu hanja dilakukan 
ra ketjil2-an sadja, kata dju 

bitjara tadi. 
.. Pasukan KMT serang Ibu 
| Kota Karenni. 
Sementara itu Kementerian pepe- 

an Burma hari Senin  mengu- 
|mumkan, bahwa sedjumlah besar 
pasukan Tiongkok Kuomintang te- 

lah. menggabungkan diri dengan 
pasukan pemberontak Komunis” 
suku bangsa Karen dan melakukan 

    

   
     

    

serangan sepandjang malam  ter- 
hadap kota Loikaw, ibukota nega- 
ra bagian Burma Karenai jang 
berbatasan dengan Muang Thai. Di- 
umumkan bahwa dari djumlah pe- 
njerang 600 orang, jang 350 serda: 
du adalah pasukan Kuomintang. 18 

orang penjerang tewas, 8 diantara- 
nja berpakaian seragam tentara Kuo- 
mintang. 4 orang serdadu Kuomin- 
tang tertangkap. Pasukan2 Tiong-   

telah mengadakan 

kok Kuomintang, jang — melarikan 
perdulikan diri ke Burma Utara dari Tiongkok 

achir2 ini 
persekutuan po- 

Tak Ada Penda- 

Kalau Ada Tjuma Ketjil2an-Mungkin Didesuskan 
ngan Bursa 

KALANGAN DIPLOMASI di Tokyo jang dapat mengetahui 
nja, malam Selasa kemaren menjangkal kabar2 jang mengatakan 
seakan-akan pasukan Tiongkok K uomintang 
Amoy, Tiongkok darat. Kata kalang 
alasan dan mungkin berasal dari ka 
ti telah diwartakan, suatu kantorberita asing mengabarkan dari 
Tokyo, bahwa di kota ini tersiar kabar2 

telah mendarat di 
tadi, kabar2 ini tidak ber 

angan bursa di Tokyo. Seper 

mengenai pendaratan pa 

Jitik dengan kaum pemberontak 
Karen. 

Seterusnja kementerian  pepera- 
ngan Burma malam Selasa mengu- 
mumkan, bahwa padanja ada doku- 
men2 jg disita dari tangan kaum 
pemberontak Karen, jg membukti- 
kan adanja persekutuan antara pem 
berontak2 Karen dengan pasukan? 
Tiongkok Kuomintang. Persekutuan 

tak Komunis ' Burma” jg mengad:- 
kan front persatuan terhadap peme- 
rintah Burma, walaupun kaum 
:Komunis telah menjatakan maksud 
mereka untuk mengusir 
Kuomintang dari wilajah Burma”, 
kata statement pemerintah. 

Menurut keterangan? jg diperoleh 
dari pemimpin2 pemberontak Ka- 
ren jg sudah menjerah, kata maklu- 
mat tadi seterusnja, beberapa pe- 
mimpin pemberontak Karen telah 
mendatangkan 500 serdadu Kuomin 
tang dari daerah perbatasan utara 
Burma ke Toungoo, dan disana me 
reka menandatangani  perdjandjian 
persekutuan dengan mereka. (AFP). 

Tiongkok nasionalis sedjak dikeluarkannja pengumuman presiden Eisenhower mengenai denetralisasi Formosa. . 

| Anti Nazi 

ini ,,disetudjui oleh kaum pemberon 

pasukan2: 

RRT Siapkan Pertaha 
     

Bata Ie sn 

     

  

           

   

   

     

  

(H beritajang disiarkan ' 
dan diterima hari Selasa kemaren di Tokyo dinjatakan, bhw peme 
rintah RRT kini sedang sibuk merombak seluruh perbentengan se- 
pandjang pantai Tiongkok Selatan dan akan merobahnja mendjadi 
suatu ,,pagar badja”. Selandjutnja diberitakan, bahwa setiap pasu- 
kam asing jang hendak mentjoba melakukan sak terhadap be 2 
nua Tiongkok atau terhadap pulau2 jang terletak dimuka pantai 
Tiongkok pasti akan dihantjurkan sebelum pasukan2 itu dapat me 
ngindjak daratan. Menurut berita tersebut pasukan2 RRT jang di- 
tempatkan sepandjang pantai adalah merupakan ',garis pertahanan 
jang pertama”. Ini adalah untuk pertama kalinja radio Peking setja: | Ka 

kemungkinan serangan paspkang 
t 

Sementara itu Surat kabar 
Tiongkok Nasionalis jang terbit 
dalam bahasa Inggris ,,China 
News” pada hari BS kemaren 
mewartakan, bahwa. pembesar2 
pemerintah RRT sekarang sedang 
sangat miempertjepat usaha untuk 
dapat selesai dengan pembentuk- 
an sebuah angkatan darat dari 
5.000.000.0rang disamping menge 
rahkan kaum milisi dari 12.000. 
000 ihingga 15:000.000 orang sebe 
lum achir th. 1953 ini. Menurut ha 
rian itu jang katanja 1 
keterangan2nja dari dinas rahasia 
Tiongkok Nasionalis, pada permu 
laan tahun 1953 RRT mempunjai 
angkatan darat tetap dengan ke- 
kuatan 4.090.000 orang jang ter- 
bagi dalamt4 ,,Field' Army” dan 
sebuah Pasukan Tentara Sukatela 
jang sekarang bertempur di Ko 
rea. Menurut harian tersebut 
RRT sekarang dibagi dalam 6 .,da 
erah Tentara” dan 3 ,,daerah isti- 
mewa”. Daerah2 istimewa ini ia 
lah Mongolia Dalam, Sinkiang 
dan Tibet. $ : 

Selandjutnja ,,China News” 
mewartakan, bahwa 39 buah se- 
kolah Akademi Militer telah di- 
dirikan di RRT, dalam mana 
150.000: orang pemuda “Tionghoa 
sedang dilatih untuk kelak men- 
djadi opsir2 rendahan. Pimpinan 
sekolah2 itu, menurut harian tsb. 
berada ditangan orang2 Rusia: 
Mengenai angkatan laut RRT di- 
katakan, bahwa RRT sekarang 
mempunjai 270 buah kapal, se- 
muanja berdjumlah 50.000 ton, 
jang kebanjakan terdiri dari ka- 
pal2 jang dulu ditinggalkan oleh 
bekas. angkatan laut Tiongkok 

disungai2 : Tiongkok dan untuk 
melakukan patroli2: pantai. Di- 

sebut, RRT -djuga. mempunjai 
'20.000 buah. perahu: sampan, jang 
termasuk daerah2 'tentara dan 
tidak tergabung dalam angkatan 
laut. Perahu2 ini diwaktu jang 
lalu pernah dimaksudkan 

Taiwan. Demikian menurut ,,Chi- 
na News". F 

Idjazah? 
AMS-HBS 

Dapat Diterima" Masuk 
UniversitetGadjahmada 

DENGAN menarik kembali ke 
tetapan Menteri PPK tg. 9 Sep 
tember 1952 dan setelah mengu 
bah seperlunja pasal2 (16 dan 17) 
dari ordonansi pengadjaran tinggi 

  

11946, maka 'Menteri PPK telah 
menambah ketentuan2 baru jang 
bunjinja sbb.: a. Bagi mereka jg 
mentjapai idjazah Sekolah Mene 
ngah Konkordan (HBS Gymna- 
sium dan Iyceum) sampai dengan 
tahun peladjaran 1941/1942 da- 
pat diterima untuk menempuh 
udjian2 pada fakultet2 dari Uni 
versitet Negeri Gadjah Mada di 
Jogjakarta atau Universitet Indo 
nesia di Djakarta, dengan tiada 
suatu batasan apapun djuga. 

- b. Djika idjazah termaksud di 
atas ditjapainja dalam waktu se 
dari tahun peladjaran 1942/1943 
sampai dengan tahun peladjaran 
1951/1952 dapat djuga diterima 
untuk menempuh  udjian2 pada 
fakultet2 tsb. diatas dengan tiada 
suatu batasan apapun djuga, ma 
nakala mereka selama waktu tadi 
sudah sekali terdaftar sebagai ma 
hasiswa menurut Xetentuan2 jang 
berlaku. c. Apabila idjazah tsb. 
diatas ditjapai sedari tahun pela 
djaran 1942/1943 jang sebelum 
tahun peladjaran 1952/1953 be 
lum pernah terdaftar sebagai ma 
hasiswa pada sesuatu fakultet dari 
sesuatu universitet negeri, agar 
dapat diterima untuk menempuh 
udjian2 pada fakultet2 jang ber 
sangkutan harus lebih dahulu Ju 
lus dalam udjian negeri dalam 
mata peladjaran2 bahasa Indone 
sia dan sedjarah Indonesia seperti 
jang ditetapkan lebih Tandjut oleh 
Menteri PPK. 

  
Demikian bagian Penerangan 

Kementerian PPK.   
  

MENURUT kantorberita Dje- 
pang ,.Kyodo” pada hari Selasa ke 
maren, polisi Djepang sedang me- 
ngamat-amati gerak-gerik sebuah 
Organisasi bangsa Korea jg pro Ko- 
rea Utara di Djepang. Menurut 

.Kyodo”, organisasi subversif ini 
adalah ,,panitya pertahanan dalam 
negeri” dari Front Persatuan Demo:   

. Sobo Tai - Organisasi Pro K 
krasi bangsa Korea di Djepang 
(,.Minsei), jg dibentuk 2 tahun jg 
lalu sesudah pembubaran Lembaga 
bangsa Korea Penduduk Djepang. 

.Minsei” sendiri tidak terlarang: 
organisasi ini mendapat sokongan 
dari hampir 7046 orang Korea ig 
tinggal di Djepang, jg seluruhnja 
ada 600.000 orang. Akan tetapi, wa 

Lambaga 
»Kan Be 

  

“| Antara Mas 
   

    

   

  

mendapat, 

Nasionalis. Kapal2 ini digunakan || 

samping itu, menurut harian ter- 

Megang Uh melakukan penjerbuan terhadap 

(|bupaten Atjeh Besar 3076 

  

yan Kunstan en Watanschappan' 

    

    | Ada Pertentan 
sipil « Kata 

|. KEruA umun 
jual Indonesia Sidik 
dalam pertjaka 
Aneta menerangkan 

pagenai pembukaan perw 
#donesia di 'Moskow : 

      

“Isipicel antara dua partai 
teh PNI dan Masjumi. Selandju inja Sidik | menerangkan bahwa (pembukaan perwakilan 

    

  

    

  

'kan politik bebas jang 
Na erin dah. na an 
“Menurut Sikik 'ada 'golongan sel Pe ag   

  

) Ke tu jg mentjoba 'mengatjaukan hu 
uu PNI dan Ma- 

  Oungan baik antara 
sjtimi, jg selama: ini' telah membuk 
tikan dapat bekerdja' : sama. Selan- 
@djutnja Sidik menerangkan bahwa 
antara dewan pimpinan dengan' men 

2nja selalu! pada ,tiap2. minggu     

  

irakan tiap2: persoalan,: .i4y &. 
. Weterusnja | pada. -hari' Senen 
malam — dewin - pimpinan“ PNJ. 
mengadakan — rapat | jang! Hiha- 
diisi pula “oleh: anggota? fraksi 
BN. diparlemen dan anggpta2 par 
tai tsb. jg dudyk dalam kabinet, di 
antaranja Mr. 'Sumanang. Mr. | Wi- 
|lapo jg kebetulan ada diluar 'kota 
tidak hadlir, dalgm "rapat: tersebut. 
Dalam "rapat tsbi- dibitjarakan “pen- 
dirian P.N.I. terhadap soal. penana- 
man modal. asing dan soal modal 
nasional. Dari sumber jg mengeta: 
hui didapat keterangan, bahwa de 
wan pimpinanp PAN. telah: meneri- 
rta baik prinsip2' ig diadjukan oleh 
Menteri 
nang mengenai soal tsb. Sumber tsb. 
tidak mau. memberikan “keterangan 
tentangi “bagaimana “bunji - prinsip2 
tersebut. 2G , 

Kebakaran & 
Kebandjiran 

Djutaan Rupiah Musnah, 
|: 59 Orang Mati -i 

  

Si 
$ 

bentjana bandjir di Atjeh mendjelang 
achir bulan jang lalu tertjatat 59 
orang. Demikian menurut 

  

   

Njawatan Sosial Sumatera Utara. 
'Daerah2 jang ditimpa bentjana Ig 

: en2 Atjeh di Atjeh itu ialah kah 
'Besar, Pidie, i     
   

  

menurut. taksiran | 60 djuta rupiah. 
| Tetapi menurut Djawatan Sosial 
| mungkin kerugian akibat ' bentjana 
alam itu di Atjeh Selatan dan Atjeh 
Barat lebih besar lagi. "| |: ' » Menurkt jang sudah diketahui 507 
tanaman2 padi musnah. Didaerah ka- 

1 dari tana- 
man2 jat rusak. Guna membantu 
korban2 pandjir di Atjeh itu diselu- 
ruh Sumatera Utara kini telah diba- 
ngunkan panitia2 diantaranja di Si- 
bolga, Medan, Kotaradja. 

—. Kebakaran dan bandjir. 
Sementara.itu didaerah Sidika- 

lang, Tapanuli 'Utara, baru2 ini 

telah musnah 28 pintu rumah. 
Menurut /Djawatan Sosial Suma- 
tera Utafta bentjana api terdjadi 
dikampurig Muara Tigalingga dan 
mengakibatkan ratusan orang ti- 
dak mempunjai perumahan lagi. 
Asal api-dan berapa korban aki- 
bat kebakaran ini masih belum 
diketahui. Djawatan: Sosial telah 
kirimkan bantuan Rp. 10.000,— 
untuk, korban2 kebakaran itu. 
Kabar lain menjatakan pada saat 

pung Pakkat djuga dekat Sidika-' 
lang telah dilanda bandjir. Bebe- 
rapa puluh hektar tanaman mus- 

besar. Sebuah djembatan hanjut 
akibat bentjana air tsb. Kerugian 

  

    
laupun ,,Minsei” resminja adalah 
perhimpunan bangsa Korea di Dje- 
pang, namun menurut dugaan, or- 
ganisasi ini bersifat sangat pro- 
Pyongyang. 

.Kyodo” mengatakan - seterusnja, 
bahwa ,pamtya pertahanan dalam 
negeri” (Sobo Tai”) merupakan 
gerakan gelap dari organisasi ,,Min- 

Kebudajaan Indanasia 

tavisereh Genootschap       

ai 

        

     

    
   

   

      
   

  

Htidak ada pertentangan jang-prin 
pesen | 

diadakan pertemuan guna membitja Ja 

Perekonomian Mr. Suma-| 

DJUMLAH korban mati dalam | 

tjatatan | 

terdjadi ,kebakaran dalam .mana'| 

terdjadinja kebakaran itu kam-| 

nah. Djuga,di Barushulu, Tapa- || 
nuli Utara, telah terdjadi bandjir 

penduduk ditaksir Rp. 130.000,—. 

    

de KABAR benda bin na 

orea 

ni 

     

amanan di Sulawesi 

dap perkembangan? 

| gung2 
| taan Kahar 

   

  

'hutan2. (Tapi sebaliknja, 
| “itu bgik “mereka jang dihu 

, tau. Bana : 17 R1 ya 

' Mengenai kedudukan gerombolan 
Kahar didjelaskan,! bahwa T.K.R. 
(Tentara  Kemertiekaan - | Rak- 
jaf,.nama gerombolan Kahar) da- 
Ham hubungah dengan tatarhukum 

  

  S2 

  

kita serta wudjud dari tindakan? 
mengatjau, adalah: suatu badan ter 
Hlarang. Oleh karena itu alat ne- 
gara mengambil tindakan terhadap 
nja. Mereka jang telah melakukan 
tindakan2 jang “bersifat kriminil 
adalah keharusan hukum untuk' di 
serahkan kepada alat2 negara! aji 
ka benar ada hastat keadilan,dan 
kemakmuran iseperti jang dikata- 
kan oleh Kahar. Menurut pendiri-   

Isendjata pada pemerintah dengan 

kekatjauan timbul. 

Selandjutnja bertanja “djyrubi- 
tjara: kalau Kahar hasratkah ke- 
adilan, apakah adil kalau kita sa- 
makan satu2 anak-buahnja dimana 

“Ibanjak terdapat orang2 jang: baru 
sadja gabungkanj diri padanja dgn 
anak tentara kita jang sudah ber 
tahun2iberdjuang dan menderita 

dalam menunaikan tugasnja? Apa 
kah noodzakelijk untuk semata2 
mentjari penjelesaian dengan peng 
resmian seluruh anak buah Kahar 
masuk Angkatan Perang, sedang pe 
merintah kita djustru terlibat ' da- 
lam persoalan penghematan, pem- 
bangunan, rentjana memulangkan 
100.000 anggota Angkatan Perang 
'kemasjarakat? :: #3 

| Selandjutnja djurubitjara kemu 
kakan pendirian pokok dari perso- 
alan Kahar dengan mengatakan, 
kalau Kahar benar2 ada suatu .pro 
gram ekonomi-sosial guna pemba 

#.ngtinan. daerah. inij.maka.pemerin. 
tah dan T.T. VII sedia buka dja- 
Jan dengin memasukkan anak bu- 
ahnja pada satian2 pembangunan. 
Kalau understanding dengan Ka- 
har mengenai hal.ini ada, pasti 
daerah ini tidak akan ditimpa oleh 
gangguan ' kegmanan. : Kalau ada 
understanding sebagai | jang :dimak 

sudkan, hal ini akan dilaporkan pa 
da pd KSAD dan T.T. VII tunggu 
instruksi lebih djauh. Dan T.T VII 
ada goodwill besar, bila ada penger 
tian, untuk membebaskan mereka 
jang ditahan karena hanja ikut- 
an2. Demikian antara lain djurubi 
tjara jang mengharapkan untuk 
menghilangkan sentimen. 

Ditambahkan, bahwa pada tg 12 

Pebruari besuk pedjabat Panglima 
T.T.. VII akan mengadakan rapat 
dengan partai2 jang telah tanda- 

tangani pernjataan jang minta pe- 
njelesaian Kahar dengan tidak me 
numpahkan darah, sedang konpe- 
rensi dgn para gubernur Sulawesi, 

Sunda Ketjil dan Maluku akan 
dilakukan di Ambon selekas mung 
kin, : 

  

Pertundjukan ,,Pakaian  Nasio- 

nal Sedunia” jg. diadakan baru2 
ini di Bandung, telah memutus- 
kan Pakaian  Djangger “ Bali: 

(paling kiri), sebagai pakaian ig. 

terindah didunia. Tampak pada 
“gambar 3 pengikut pertundjukan 
tadi. Lebih djauh hurap lihat be- 

: ritdhja dihalaman 2. 
  

  
sei”, jg bertugas bekerdja-bersama2 
dengan Partai Komunis Djepang da 
lam perdjoangannja. Menurut kan- 
tor berita tadi, ,,Sobo Tai” meneri- 
ma instruksi2 subversif” dari per- 
dana menteri merangkap panglima- 
besar Korea Utara Kim Il Sung sen 
diri dan ,,Sobo Tai”lah jg menim- 
bulkan sebagian dari kekerasan? 

alat2nja, keadilan: dan kemakmu- | 

ran akah tertjapai "Dan selama sen | 
djata ditangan jang tidak berhak | 

      

   
    

    

   

IKahar Diluar Ta: 
|... ta Hukum 
(Pentjulikan2 Dan Perampokan|| 

“Meradjalela Di Makasar | 
SELASA PAGI kemarin djurubitjara militer Kapten Rahasia te- 

lah memberi pendjelasan pendirian T.T.VII sekitar penjelesaian ke- 
elatan. Pendjelasan ini merupakan reaksi terha 
rachir dilapangan keamanan di'Sulawesi Sela- tan, antaranja mengenai pidato Presiden Sukarno jang telah sing- ama Kahar Muzakar, pernjataan jpartai? politik dan pernja, 5 1 sesudah peristiwa 15 Nopember jb Il. (pengoperan TE Inja' telah mendjadi ea an par yu oleh: Warouw). Dikatakan oleh djurubitjara, t ja jakni unt ak aamertahan bulnja pikiran?! keliru atas p4dato Presiden, menurut pendirian: T.T. en VIL adalah logis dan dimengerti, bahwa kemerdekaan jang kita tjapai 

(kitu adalah kepunjaan kita semua, baik 
Yi siapa sadja 'jang katjaukan kemerdekaan 

tan atau dimana! sadja, adalah djuga penga 

  
an T.T.:VII, dengan diserahkannja | 

Ingadakan persetudjuan utk. mem 

export karet ke Republik Rakjat 

Itidak bersedia memberi 

  

  

   DENGAN BERIT 

E disi SOR 
A2. TERACHIR 

  

  

guna mentjegah tim- 

jang dikota maupun jang di- 

i : 
Djurubifjara tidak sedia mendja, 

Wab pertanjaan sekitar sjapa jang! 
akan diperiksa oleh Djaks4 Agung 

  

di Makassar berkenaan dgn peristi 
tiwa, 17 Oktober, begitu djuga ten- 

tang djalannja “pemeriksaan perka 
ra hembakan Komandan K.M.K. 
Makassar Kapten Sumantri 

Perlu djuga ditambahkan, bahwa 
Djaksa Agung disini tidak pula se 

dia beri keterangan -apa2 kepada 
pers sekitar penindjauannja didae- 
rah ini. 

Sementara itu dapat dikabarkan, 
dalam bulan ini dikota Makasar 
sering terdjadi perampokan2 oleh 

orang2 jang bersendjata api pada 
toko2. Malam Kemis jl sjahbandar 

bernama Andi Adam dikabarkan te 
lah ditjulik oleh 3 orang berpakai 
an seragam jg datang minta uang 
padanja sebesar Rp. 50:000.—.   
" Kedutaan Sovyet | 

| »insi2, 

“perwakilan luar 

:dewasa ini, jetapi 

'da hari Selasa pagi dikir 
-277 kg.abarang2 untuk k 

-bruari. 
“6 ton barang” jan 

2 a Fi KERANA 
Hanana 

1 il   

Sidang 

Kabinet 
Beberapa Keputusan 
Ttg Dasar Pendidikan 

Sekolah 

DALAM sidangnja pada hari Se- 
jlasa tanggal 10 Pebruari 1953 sa. 
lama 514 djam Dewan Menteri te 
lah meherima baik rantjangan un 
dang2 tentang penjataan beria. 
kunja undang? R.I- dulu no. 4 ta 

hun. 19590 mengenai dasar2 pendi. 

dikan dan pengadjaran disekolahy 

di Indonesia, rantjangan undang? 

tentang mengadakan rumah? pen. 
djara tentara di Padang dan Ma- 

kassar dan rantjangan? undang9 
dan peraturan pemerintah tentang 

tarif: pos dalam negeri. Selain dari 

pada itu kabinet menjetudjui can 
tjangan keputusan Presiden ten- 

tang pentjabutan hak atas tanah 
erfpacht pertanian besar ,,Pasili. 

an” di Tangerang dan rantjangan 
peraturan pemerintah tentang pe. 

Ilaksanaan penjerahan sebagian dx 
ri urusan pemerintah pusat menge 

nai pekerdjaan umum kepada: pra 
s 

» 

Selandjutnja Dewan Menteri te. 
lah membitjarakan soal2 disekitar 
amandemen Djaswadisuprapto atas 

rantjangan undang2 tentang tarif 

padjak perseroan untuk tahun 
1953. Disini laporan telah diberi. 

kan oleh Perdang Menteri kepada 
kabinet. Tetapi sesuatu keputusan 
belum diambil, oleh karena Mente 
ri Keuangan sendiri masih berada 

di Bandung memimpin sidang Eca 
fe. Pembitjaraan mengenai. hal tsh 
masih akan dilandjutkan dalam sj 
dang lain. Achirnja kabinet djuga 
telah membitjarakan rentjana mu 
tasi terhadap beberapa pimpinan 

negeri Indonesia 
belum sampai 

kepada sesuatu keputusan. Pembi. 
tjaraan tefitang soal ini pun akan 

dilandjutkan dalam sidang kabi- 
net jang'akan datang : 

   

BARANG2 UTK KORBAN 
BANDJIR DI NEDERLAND, 

Dengan pesawat terba 

    

   

  

djir di Nederland. 
rang ini dimulai 

Hingga se 

      

  

   

  

1 al 

14 ton jg menung 

  

dang masih -ada 
gu' pengiriman. 

NN 

Dihantam Granat 
Perasaan Anti-Sovjet Di Israel 

Meluap2 
DIDALAM GEDUNG kedu 

rael, malam Selasa kemaren telah 
orang anggota kedutaan tadi men 
bih banjak lagi jang mendapat lu 
lance segera dikirimkan kegedung 
laporan mengenai serangan tadi. 
sebuah bom telah ditempatkan di 

taan Sovjet Uni di Tel Aviv, Is- 
terdjadi perledakan, hingga 4 

dapat luka2 parah dan diduga le. 
ka2 ringan. 3 buah mobil ambu- 
kedutaan tadi, sesudah menerima 

Menurut laporan2 jang pertama, 
dalam gedung tadi, akan tetapi be 

  
rita menjusul mengatakan bahwa perledakan tadi disebabkan oleh 
sebuah granat jang dilemparkan kedalam gedung tersebut, ketika 

|donesia, 

  
Utara Di Djepang 

'djam 22.00. 

Tak Djual 

Karet Ke RRT 
Keterangan Pem. In- 

donesia 

  

MENURUT U.P. dari Singapu 
ra, sumber jang berkuasa pada 
ementerian Perekonomian di In 

donesia menjatakan, bahwa pedja 
bat2 dari Kedutaan Republik Rak 
jat Tiongkok di Djakarta tahun 
i. telah mengadakan perundi- 
ngan karet dengan Pemerintah In 

tetapi tidak. mendapat 
hasil jang njata. Selandjutnia sum 
ber itu keras menjangkal ,,kabar2 
angin” di Singapura, jang menga 
takan bahwa Indonesia telah me 

pertukarkan karet dengan beras 
dari Republik Rakjat Tiongkok. 

Menurut kabar,  djurubitjara 
Kementerian Perekonomian ' me 
ngatakan,-tidak pernah satu djuga 
lisensi diberikan untuk - meng- 

Tiongkok. Karena Indonesia, se 
perti Sailan, adalah anggota dari 
Perserikatan Bangsa2, dan karena 
itu turut tidak mengexport bahan 
bahan perang ke Republik Rakjat 
Tiongkok. 

(Patut ditjatat disini, bahwa ko 
responden U.P. di Singapura chi- 
laf, sebab Sailan bukan anggota 
Perserikatan Bangsa2, dan karena 
itu tidak ikut terikat oleh peratu 
ran embargo terhadap ' Republik 
Rakjat Tiongkok. Dan selandjut 
nja patut dikabarkan, bahwa Men 
teri Perekonomian Mr. Sumanang 

ketera- 
ngan tentang berita tsb. diatas. 
-— Red. Antara). 

skorps aksi” sesudah Hari 1 Mei d 
Tokyo. Dikatakan bahwa dalam 
tiap2 ,,ken” Djepang (seluruhnjz 
ada 43 ,.ken” dan 3 daerah kot: 
besar) terdapat satu sub-panitya dar 

tiap2 setempat mempunjai  ,.korps 
pertahanan dalam negerinja, jg ter 
diri dari pemuda2 jg terpilih kare: 
na semangat agresi mereka. (UP).   

Seorang pegawai kedutaan Sova 
jet hanja mengatakan bahwa di da 
lam gedung tadi terdjadi perledakan 
hebat dan bahwa kedjadian ini me- 
nimbulkan kerusakan? hebat, akan 
tetapi keterangan2 lain tidak di be 
rikannja. 4 orang pegawai j£ menda 
bat luka2 parah tadi. segera dian 
kut kerumah-sakit, akan tetapi poli 
si Israel melarang para pegawai ru. 
mah-sakit untuk memberi sesuatu 
keterangan. Perlu diterangkan disi. 
ai, bahwa bekas golongan? terroris 
ig bertindak melawan Inggris ketika 
Palestina. masih merupakan mandat 
Inggris, achir2 ini mengirimkan St 
rat2 antjaman kepada kedutaan Sa- 
wjet, tetapi diperoleh keterangan ba. 
hwa kedutaan Sovjet tidak menghi. 
raukannja.  Perledakan ini terdjadi. 
nja sesudah di Israel terdjadi de. 
monstrasi2 anti-Sovjet, setelah pe. 
merintah  Sovjet mengumumkan bah 
wa 9 orang dokter — sebagian be. 
sar orang2 Jahudi — telah ditang- 
kap, dengan dakwaan bahwa mere- 
ka melakukan pembunuhan terha. 
iap beberapa pemimpin Soviet. . 

(Antara—AFP), 

Reaksi di Kairo, 
Lebih djauh United Press mar. 

Seritakan dari Kairo, bahwa diKas 
langan-kalangan diplomatik dikota 
tersebut peristiwa peledakan bom 
digedung kedutaan Rusia —di Tel 
Aviv telah mendjadi bahan persosi. 
an jang ramai pada hari Selasa. Ke. 
banjakan diantara para penindjan 
Mesir dan luar negeri berpendapat, 
bahwa insiden: tersebut timbul aki 
bat tindakan2 anti-Jahudi di- Rusia, 
Tjekoslowakia dan dilain? negara 
komunis diwaktu belakangan ini, 
Kalangan2 tersebut sentuanja ingin 
melihat apakah — sekalipun Israei 
segera telah menjampaikan penjesal. 
annja dan berdjandji akan memper. 
tjepat penjelidikan2 — Rusja akan 
mempergunakan peristiwa insiden 
itu sebagai alasan untuk menggiat. 
kan, kampanje bermain-mata deng. 
ansnegara2 Arab dan dengan lang. 
sung memutuskan hubungan2 deng- 
an Israel. : 

Banjak | kalangan? menjambut be- 
rita tentang peledakan bom itu des 
ngan menjatakan, bahwa Organisasi 
teroris Israel “Sterngang” jang su. 
dah terkenal 'itu ,.telah mengumum- 
kan perang” dan mereka berpenda- 
pat, bahwa hal ini mungkin menan- 
takan permulaan daripada gelomi- 
bang terorisme baru di Israci jang 
kali imi lebih ditudjukan terhadap 
orang2 Rusia daripada terhadap fi- 
hak Inggeris. 
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1 jengkeh Djawa 
Perluasan Perkebunan Tjeng- 
keh Di Djawa Akan Diperluas 

(Oleh : Pembantu ,,Suara Merdeka”) 

SUARA      

   

     

  

Skjotnja : Gemar Mu Zi : k nung 1000 Warna —B 

MERDEKA | 
2    

KALAU KITA memperhatikan tentang kerewelan2 dalam . 
urusan distribusi, djuga kerewelan2 jang timbul karena korupsi2 “ 

jang berkenaan dengan pembagian tjengkeh, tentulah kita bisa me 
narik kesimpulan, bahwa padamasa jang belakangan ini Indone 
sia benar2 merasa kekurangan tjengkeh. Hal ini mudah dimenger 5 

ti, karena semua kebutuhan tjengkeh untuk Indonesia, baik untuk 
keperluan rempah2 obat2an, terutama bahan2 tjampuran rokok, se- 

  

REBO 11 PEBR. 1953. 

  

: tjatat 15.489.672 diantaranja jang|akan dibunuh dan dibakar rumah | -asa kehilangan, maka dapat meng-| mengabdi Tuhan perlihatkanlah tjin 2 Ne Se an Kebubatun Bolotkh celukebuja dna YR Pengurus P.M.I. di Salatiga se 
berhak memilih ada 8.649.190 orang. | nja. 1mbilnja di Seksi I. . ta kepada sesama manusia” dalam . dang berada di Solo — dikupas ten |Puah. '”—— lalu giat mengumpulkan uang jg aa : KAPUK RAKIAT DAN yER- |Pukt,kemanekenangan rumah kt | Fo JONESIA “(ian kejadivan pet asn st | ,,haiaka orang, jung slah men |akan dipergunakan untuk memb TER KA A 21 : Se abu Tu in sanatorium ana idekat Na ta - Na na sena wal | SEBUNAN DJAWA TENGAH. Buta huruf « 1 . H jalah: petani 1961 orang dan lain:2 . , 5 : : - 1 ut, - D E3 jalah: petani orang dan lain-2Z | Salatiga. Dalam bulan jl. telah 8 i Untuk Sumbangan dan Sadjian SINTJIA Didaerah Bodja, Kendal (Sema-|' Buta huruf boleh dikata tak di | Akan Diimport Oleh . PN anakan en 50 Orang, diadakan perwindukan an | 5 a : : 'ang) kini sedang disiapkan pendiri-| k a " pengurus baru. Dengan suara bulat M -hi Ka .tai pertundjukan bioscope E | Pasti tuan2 pilih: m paberik kapuk dan dengan dida | Kep da benduduk kepulauan Austria pengurus lama telah dipilih kembali aura Sean ka ka BS€ |di gedung Rio dan mendapat ha- | 3 en : BOEAJ Sina Bini dari “Taj Kes n npamanja d1 Siau nanja i : dengan keberapa perubahan dalam dg Ta 5 "Isil Rp. 590,90. Selandjutnja dibe F 6 ja pindjaman dari Jajasan Kre . 2 236.— dan 'kepada lain2 Rp.1.148. - : ARA K OBAT dan KINP A lit Daerah sebesar Rp. 95.000.— pa 2E TP Sa na De Dr. Carl Bebloter, pemimpin mis- Ana b b' “Kini 196.50. P ” berapa sekolah dalam kota telah | ANGGUR OBAT tja 'Serik tsb akan merupakan satu2nja PN an aa, ? Isi perdagangan Austria, ig telah MU So kan Menag j 9 jaknia | Siadakan collecte-bus jang selama f jap : N Talak ienal jang| akan tetapi djuga jang kedua pro aa Tan sbb: Ketua: Hendro, Sekertaris I:|. Hingga achir th 1952  banjakn'a | lan Djanuari 1953 itu" diisi ' “ »aberik kapuk milik nasi@nal jang sen ini tak usah kalah dalam.me | (1 “1sundjungi Indonesia, Muang Soedijono, Sekretaris JI: Sawarno,| Yang jang masih dalam pindjaman leh rid i | : ida didaerah Djawa Tengah ini. Apn . :p Thai, Pilipina, Taiwan dan Birma "| berdjumlah Rp. 413.662 oleh murid2. Pendapatan dari 28 : : . Di -Injanjikan irama2 bersama 'jg me IA “bendahara I: Soewarno, Bendahara pk Fumian Kp. SLo.b6e— ni djumlahRp. 546 23 t - Menurut tjatatan, di Djawa Te k kera Kasi hari sewaktu tiba di Kalkutta dalam per TI Hudijant Dari djumlah 78 bank desa itu jg | PUS sedjumlahRp. ,10 telah di 
jang sudah terkenal, me- 3 ngah terdapat 47 paberik kapuk 1g an di kk er Na 2 ari-nari djalanan pulang, menerangkan ke- » uaanto. mendapat keuntungan ada 77 buah. serahkan kepada P.M.I. 1 . ngandung chasiat jg. baik, ta setiap tahunnja rata2 dapat mengelu penguduk kepulauan tsb. pada pers bahwa ia merasa puas de TANWIR MOHAMMADIJAH Oleh Pemerintah Daerah kini di-| Sampai pada saat ini telah ter | TN - ka - arkan kapuk ,,export-ready” seba- 4 ngan hasil2 jg diperoleh  missinja. | : ianak ambahni jumlah| kumpul uang Ik. Rp. 30.000.- ! bagi .menjegarkan badan G 738 : P ag Jd Pada tgl. 12 s/d 15-2 jaa.d. Peng-|rentianakan tambahnja — djumlah Ne un P : g njea , DP N236 njak 3.500 ton. Kapuk tsb adalah ta Mean ra Demikian AFP dari Kalkutta. Ia Bip Muhammadijah ”— akan| bank desa. Apabila di-ingat, bahwa begroting $ 

  

Djam: Malam 
Berkenaan dengan Hari 

hatan selalu berusaha akan pen- 
tang sajapnja, dan sekarang ber--: 
hatsil mendapat dealership baru. 
Disamping dealership jang telah 
terkenal, mitsalnja G.E. koelkast 
dan alat? kedokteran dari pabrik 
Siemens, sekarang firma tersebut 

IU G ngantor 

  

2 1 Raya 
Tionghoa, maka KMKB Semarang | 

    
SUARA BANJAK. 

| Baru2 ini sdr. mr. Kasmax 3i- 
ngodimedjo, anggauta DP  Ma- 
sjumi jang djuga djadi anggauta 
Parlemen bikin tjeramah di. Ge- 

Semarang, kemaren malam oleh Pa- 
nitia Udjian KPU/C telah diadakan 
upatjara penjerahan idjazah dan pe- 
resmian KPU/C jang dihadliri oleh 
Residen Milono, ketua  DPRDS 
Prop. Djateng Muljadi Djojomarto- 
no, para guru, siswa jang sudah lu- 

ae ng 

Sunda, Djawa Tengah, Bali dan Ti- 
mor dengan masing2 memperton- 
tonkan ,,pakaian nasionalnja”. 

Perhatian nampak tjukup besar, 
diantaranja djuga hadir sebagian da 
ri pengundjung2 konperensi Ecafe. 

Oleh djuri pada malam itu telah 

PULAU ULU SIAU, salah sebuah dari 
terkenal akan keindahan alami 

en Sukarno ketika beliau baru2 
lanan ke Kalimantan Selatan dan 

1 kepulauan Sa- 
ih dikundjungi 

melakukan perdja 
| tsb. jang luas- 

    

   

  

   

  

wesi. Pulau 
nja 130 kilometer persegi sebenarnja tidak lebih daripada sebuah 
sa api jang terletak Tana ah pulau 
ngah djam gunung api ini menghembuskan asap jg tai 
pian mrk oa diantara langit jang biru dan rangkaian pohon2 || 
kelapa, semuanja berwarna serba hidjau 

1 tadi. Setiap sete- 

1 asap jg tampak men 

   

  

  

menghibur diri,. sebagaimana dika- 
takan oleh salah seorang pembesar 
setempat kepada koresponden isti- 
mewa kita akan tetapi betapa in- 
dahnja njanjian bersama jg telah di 
hidangkan oleh penduduk tadi ke- 
pada rombongan presiden lalu kem 

  

  
  

  

   

mata-mata tergantung tjengkeh import, jang oleh Pemerintah dida 

  
  

Tetapi Go dan Sunito telah di 
bawa ke Schiphol dengan auto 
polisi, dan sampai disana dengan 
melalui djalan luar biasa digiring 
terus ke pesawat terbang, sehing 
ga banjak sekali orang2 Indonesia 

Kepala Rampok 
Dibunuh Grom- 
bolan MMC? 

dengan melalui B.A.T, 

Sedjarah tjengkeh San 
sibar. 

Kalau orang memperhatikan ten- 
tang itu, orang tentu bisa merasa 

terutama karena perubahan politik 
export Pemerintah Belanda, jang ka- 
rena satu dan lain hal, telah mele- 
paskan tjengkeh dari lapangan ex- 
port jang penting. 

Tjengkeh Djawa. 

tangkan dari Sansibar, dan sebagian ketjil dari Penang, hakekatnja 

'tidak banjak mengandung miniak, 
karena tjengkeh jang mengandung 
banjak minjak rasanja mendjadi ter- 
lalu pedas. Tetapi apakah sesung- 
guhnja tjengkeh dalam Negeri me- 

melontjat, sebab sebetulnja kwali- 
teitnja tjengkehnja sendiri, baik di- 
bandingkan dengan jang didatang- 

kan dari Sansibar, jang sebetulnja 
djuga berasal dari Maluku, baik jg. 
berasal dari Penang, maupun jang 
berasal dari lain tempat lagi, kwali- 

dung Rakjat Semarang, antara , djau jang tumbuh sampai pun | : : heran, apakah kebutuhan2 tjengkeh 3 Ha 5 memutuskan sbb. : La an 4 : 2 An Maa | rsebut. ET 3 j ' T 5 : 2: 3. 2 t : ag: | Pada tg. 12 merighadap NG ia lain oleh sdr. jang terhormat ta- |: tjak pinggiran kawah gunung Kata MA UN er Seorang pembatja dan peminat harian kita di Solo, jang sangat di Indonesia tidak bisa ditjukupi Degan Tn enak sap?! | bruari 1953, diam malam dalam (Si Ginjatakan, bahwa di Parlemen | Ea |. Tak lama kemudian “asap jg se- tertarik akan djiwa kepahlawanan Roy Rogers, selalu bertanja oleh productie tjengkeh dalam Ne- dadi pertanjaan, - sebab.“ Sekaminja : 
Garnizoen Semarang  diundurkan, bukan selalu djadi tempatnja ke- ku mula arna hitam itu berganti pada diri sendiri, mengapa Roy Rogers tak pernah, mengaso, geri?  Sesungguhnja tenaman” Uang tnatjamnja jengkal Sinai Damat, / 
dimulai dari djam 02.00 s/d diam | “dilan dan kebenaran, tapi jang . warna 1 adi kelabu jg lama ke tak pernah ada tempo untuk makan dis., selalu kedjar2 sadja . || keh bagi penduduk Indonesia bukan| kan satu dua sadja, tetapi puluh. 5 05.00. : |diturut ialah "Suara terbanjak”. P - k . ' Hlamaan hilang lenjap  bertjampur sama orang2 djahat. Kata sahibul hikajat, pada suatu hari pem- merupakan perkebunan jang belum an. Dan djustru karena ini, maka Pada tg. 13 menghadap 14 Pe-|  Sir-pong dengar ini ja ra a-rada : “ ALan (dengan warna putih dari awan jg batja tadi merasa. ,,ketamuan Roy”, terus diampirkan. Dan ber- Tn an - penduduk za sekarang “di Laboratorium Pertanian bruari 1953 djam malam dalam|9eleng2 kepala, bingung tafsirkan 7 Ken u 9 Ka  menggantu disekeliling - puntjak tepatan dengan hari ulang tahun harian kita pada 11 Pebruari ini, BeraN: PN CE Idi Bogor sedang diselidiki, tidak xa- Garnizoen Semarang — ditiadakan. |utjapan sdr. Kasman, kalau me- “UK gunung tadi. Asap itu dihembuskan maka Roy pendjaga setia di ,,Suara Merdeka” lalu diadjak ikut Portegis, Inggris dan Kpn di- dja jang sesuai dengan ' keinginan Pada hari2 selandjutnja  djam ma-| mang menurut "suara terbanjak”, 5 jan. “0 er 5: sedemikian - teraturnja oleh gunung, pula selamatan, tjara Djawa Asli, ,.ngepung tumpeng” sambil susul oleh Ji An jang consument2nja (rumah obat, pabrik lam tetap seperti aturan jang ada. Jartinja disetudjui oleh golongan TR KO “ Isehingga orang boleh dikatakan da- duduk sila. Selamat malam Roy!!!!! | Ten PAGAR ara, PAR, PENAAR | enkok, keperluan dapur d.LL) tetapi 1 
Pengumuman ini berlaku djuga di-| terbanjak dalam parlemen kan | “pp - Ondiimin pat menjamakan.arlodjinja dengan " LN Sena jang lampau, terutama matanja di- djuga dilakukan penjelidikan jan 1 : an : P $ P | | d h S du Mi Nan 2 ema Ne aka tudjukan kepada perdagangan rem- | YUS Peng jang j luar Garnizoen Semarang didalam: |itu namanja sudah beres. Masak a Ing nian »€ unia. waktu asap tadi tampak mendju- ». .. Sal he aU 5 3 t P ea - - h darj|sesuai ditanam didaerah2, berhu- | daerah KMKB Semarang. jitu anggauta2 terbanjak di Parle Ka Bgn ||lang ke angkasa. 1 Si Sunito Berz 1 D at Ana na Ne Ta Bah bung dengan hawa dan tanahnja. " 1 men jang mendjadi wakil rakjat OLEH SEBUAH panitia “|, Pengundjung jg meresapkan kein- 5 NN On pertanian diakui tiengkeh Sansibar (Pada umumnja, anggapan bahwa ! 25 ORANG DITANGKAP (memang sengadja mau berbuat | disokong oleh PMI, pada Sabtu | dahan alam, ketenangan, kemakmu iri Dibadai Saldiu- |isss sekarang menghasilkan hampir | Hengkeh dalam Negeri tidak banjak Berhubung Gengan penebangan | jang tak adil dan tak benar??? malam Minggu jang lalu dicedung Pa rakjat dan kekeparan pendur gi Berr atus? Pengantar Ber diri Dibadai Dvd Jus 7099 dari hasil tjengkeh seluruh du- disukai disebabkan karena mengan- pohon kaju djati di hutan Djem- Entah sih kalau suara terbanjak | Concordia telah dilangsungkan 3 Ram mg tina An pik, menda ee tah & “32 Ag | | K Ha nia, asal mulanja diambil oleh dung banjak minjak, tidak dibenar- 
bolo, baru2 ini oleh fihaknja Mo- ini memang tjuma kaja suara "ba | ,pertundjukan pakaian nasional Pa Naa - 1 gi Pa den Pendjagaan' Polisi Ter alu $ eras orang2 Portegis dari Maluku, jang (Kan, tetapi jang terutama disebab- brig. dan Polisi di Ungaran telah (njak” (angsa), satu bunji......... sedunia”, satu dan lain hal dihu | ..: sepata Pemalang hu et k kemudian mendapat pemeliharaan (Kan kurang bersihnja, karena me- diadakan operasi, dimana  hasil- |ngaaaak......... lain2nja terus sa |bungkan dengan berlangsungnja gaimana dialami olehnja di lain? ANGIN DAN SALDJU menderu-deru diatas lapangan ter- | baik dari orang2 Perantjis. Dengan | Surut penjelidikan, kenjataan bahwa 1 
nja 25 orang jang disangka telah |hut zonder pikir pandjang lagi: | konperensi Ecafe. Pertundjukan tempat. Didaerah ini terdapat tju| bang Schiphol tatkala pesawat terbang K.L.M. jg dikemudikan oleh | ini maka njatalah bahwa kalau pen- Bapak dalam Negeri procentage- j melakukan skedjahatan tsb. '.ter- |"ngaaak ...... ngaaakkk!!! ini dimaksudkan untuk memilih | kup banjak waktu untuk mempela-| Viruly djam 21.30 kemarin dulu berangkat dengan membawa Go | duduk dilain? daerah mungkin ma- Vi Ara lipat empat lima kali / tangkap. Mereka “kini ditahan di .Oueen Afe” dan menarik uang | djari njanjian2 dan untuk bersama-| Gien Tjwan dan Sunito beserta isteri dan anak2 mereka, mening | sih belum mengenal tentang hasil2 Taun a tjongkeh 1mpofk Selain itu h 
Ungaran diperiksa perkaranja. Sir-pon una amal. sama menjanjikan irama2 jg dike-| galkan lapangan terbang jang didjaga keras oleh polisi dan pergi | jang bisa didapat dari perkebunan| Yuga tjaranja verpakking kurang , Pe (Purut dalam pertundjukkan ini! mendapat Main an panel menudju Indonesia. Sediak alam 19.00” beratmeratus orang ber | Laba sasa peniadun dmn sempurna, hingga bila ditahan Jama, | MOBIL HANSA Ga ea Ta 2" mewakili” ndakinja. Mungkin benar bahwa Ju : . . jak djam : Can 8 3 Jengkeh, pena Haa Pukau Ye | MOB 4 hn « - | 5 penduduk pulau Sangihe itu gemar kumpul didepan kantor K.L.M. di Leidse Plein, dengan arapan. ca ku sudah Me pangaI tradisi dalam Dengan demikian, kalau dalam i Di Djawa Tengah dapat PEMBERIAN IDJAZAH wanita2 Amerika, Spanjol, Pakistan, | sekali akan musik karena merekal patlah mengutjapkan selamat djalan kepada Go dan Sunito, jang | soal tjengkeh. Hanja kalau pada ma- NN Tini bka "mendapat "Dim. f | dibeli di Firma Sidodadi. SISWA KPU/C. India, Djepang, Burma, Tiongkok, |tidak mempunjai banjak kesempa-| karena kegiatan politiknja tidak dikehendaki, diusir keluar negeri |sa belakangan perkebunan tjengkeh Bana An bak 3 Ha Batan t 

Firma Sidodadi setempat keli- Bertempat dipendopo Kabupaten Singapore, Minangkabau, Batak, |tan lainnja didaerah tsb. untukl Belanda. - kurang mendapat perhatian, jang ba kanak dari si "udah “bisa 
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Sapa Tatinaa 3 " : Pa Int ili IN fe” se-| bali lagi sambil bernjanji-njanii ke- : £ Dibeberapa daerah di Djawa, se-|  .. 5 ! mewakili di Djawa Tengah buat |'us dan jang akan mengikuti kur. |terpilih sebagai »Gueen A - B1 samnoil bernjanji-njanji ke-i yan sahabat2-nja bangsa Belanda Tap han teitnja tidak kalah. k k mi Mada? w Isus tsb. OI 'akil ke ii. |orang jg memakai ,,pakaian Bali',irumahnja masing2, tak dapat dil: : | betulnja penduduk sudah mengenal i Sina na Mi “inci Ai, Sulut itentangkan” Bs ii bulan Parpa paktn sehat uraian dalam Kab. OT “jang berkampu diruingan” tem | aNGGAT, 8 Petai ajam |iaatan Manah (um "ajian | “8 Usata Kementrian Per | £ . 2 5 V : : 2 & 4 , -. 3: Tya : 2 , t German. Didalam iklannja ,,Sido- me : narnpak Kena arnn Ka aa tan Memak kiat. Ipat kesempatan untuk berdjaba- 21.30 ditepi djalan besar djurusan Dea MEN menara Be perkebunan tjengkeh. d dadi”. mempertundjukkan pada |'3U P3 Ne Pra jang Tulus 24 sis- pada pakaian tari legong, sedang| penduduk an. rakjat. | tan tangan, bahkan melambai-lam | Magelang—Salatiga didesa Wono hal mekebeaas meriaan Ba Bisa dikabarkan, bahwa Inpec- ( chalajak umum mobil2 HANSA Hn Natan 7 abah 5 an 4 sebagai nomor tiga terpilih pakaian | waktu 5 Mat Hn Ba PN baikan tangan djuga tidak dapat. | Suko-Tegalredjo (Magelang) ter- dan tjab€, tjengkeh dipandang ku-|teur Pertanian daerah “Maluku, t 1500, mobil persoon 4 cyl. dgn. Ba ant ini Me bik an 2 Makna pehong betina Han ni “| Hanja advocat Mr. S. Gerbrandy, | dapat majat Mitro, kepala ram- rang memberi. manfaat, karena me-| L- Lubis, atas perentah Kemente k roda muka tersendiri (onafhanke- | diasah jang dida Nan sala Blerekan  “Tembes Mang Kam. dan wakil2 dari Kommissariat | POk asal dari desa Wonokerto. | CL» sidak mengetahui keadaan pa-| rian Pertanian telah melakukan pe lijke voorwielen). Verslag lengkap | suk diri sendiri Ubur beatantan mereka. Menurut perhitungan ini| Agung, Mochtar dan Sulaiman jg | Menurut kabar ia mati terbunuh | ' vi, jang sebenarnja. meriksaan didaerah2 seluruh Dja f dari mobil HANSA 1500 punja hidup tidak ada harganja tetapi tju- | KESULITAN MENGENAI PE- | djumlah pohon kelapa jg tumbuh d:| diberi izin oleh Djaksa Agung oleh gerombolan MMC. Kalau orang datang di Imogiri, | wa, untuk menjelidiki tempat2 jg $ stabiliteit ada di muat dalam bu-|kup untuk melebarkan masaalah| ' NERIMA'AN UANG GIRO |dilereng-lereng gunung Siau seba-| Untuk mengundjunginja didalam Di ia kelih . |orang tentu mendjumpai perdagang- | bisa dan tjotjok untuk perkebun- lanan ,.Motorverkeer”. — - umum. Akan di-ichtiarkan supaja| Dari pelbagai kalangan jang Jnjak 721.054 buah dan banjaknja|cabine pesawat terbang jang di- i badannja kelihatan bekas |», daun tjengkeh jang direnteng de- | an tjangkeh. Meskipun laporan ! Goliath commercial trucks 0.8 
ton mobil beban 2 cyl. 2 takt jg 
“diuga dipertundjukkan, baik se- 

idjazah ini dapat penghargaan dari 
fihak atasan, seperti jang didapat- 
kan oleh murid dari S.M.A. 

berdekatan didapat kabar, bahwa 
kini beberapa Djawatan di Sema 
cang telah menghadapi kesulitan 

pohon2 pala 198.307 buah. Dalam 
tahun jg lalu kopra jg diperoleh da- 
ri pengolahan butir2 kelapa meng- 

siapkan dibagian dalam dari pe 
lataran. » 

tembakan dan siksaan. Kepala 
dan diatas telinga kedapatan bebe 
rapa lobang, mata sebelah kanan   Pendjagaan polisi keras 
ditjukil, mulutnja penuh dengan 

ngan tali2 bambu, dipergunakan se- 

bagai teh. Dalam makam2nja para 
Radja di Padjimatan, didapati djuga 

jang akan diadjukan kepada Ke- 
menterian tersebut sampai seka- 
rang masih belum bisa diketahui- 

m
o
.
 

(kali buat bus ketjil, karena chas- Oleh sdr. Hadisunarto kemudian | mengenai penerima'an uang jang (hasilkan 354 djuta rupiah, sedang-| Dengan didjaga oleh empat an. : tanaman tjengkeh jang sangat Subur | ja, tetapi fihak2 jang nernah f sis pandjang dan mempunjai & dibentangkan tentang arti K.P.U. ini biasanja dapat diterima di Java-|kan pala kurang lebih 8 djuta ru-|orang sersi, dua djam lamanja me rumput, djari petundjuk kanan | dan umurnja sudah ratusan tahun, mengikuti dia bisa memberi kete $ versnelling ke-muka dan satu utk | dan kemunduran ini tidak akan me-|sche Bank. Hal ini disebabkan | Piah. reka menunggu djam keberangka | dan kiri terputus. Antara bebera | dengan memberi hasil baik. Irangan, bahwa hasil penjelidikan 
mundur ke-blakang, serta perhnz- 
caian benzine sangat irit. 

ngetjilkan hatinja, karena tjita2 Pe- 
merintah. untuk. pendidikan. masjara- 

adanja peraturan baru dari Peme 
rintah sehingga buat . sementara 

Hasil2 iainnja dari pulau tsb. ia- 
lah fuli (mengahsilkan hampir lima 

tannja dilapangan terbang jang 
gelap itu. Njonja Go dan njonja 

pa meter dari majat tsb. terdapat 
sebuah granat jang slagpennja su 

Dengan adanja tanaman2 itu,, bisa 
ditarik kesimpulan, bahwa didaerah? 

itu sangat baik, dan perkembang- 
an perkebunan tjengkeh didalam H

A
N
 

sm
, 

Mobil persoon HANSA 1800 |kat sudah terbukti. Selandjutnja di-|ini uang jang hendak diminta | Siuta rupiah), tjengkeh (10.000 ru-| Sunito menerima karangan bunga | dah ditjabut dan. ditutup dengan Djawapun Heogkeh bisa tumbuh dan kerah2 di Djawa bisa “ diharap | menurut keterangan jang kami da | Katakan, bahwa mulai th. 1953 pem- oleh fihak Djawatan itu belum da piah) dan ikan . (150.000 rupiah).| merah dan putih warnanja dari daun jang sudah kering. memberi hasil baik, karena menurut akan lekas “bisa “dimulai 5 
pat, sedang berlajar dan tida lama | bukaan KPU akan dibikin uniform pat dikeluarkan. Pun lain fihak Djumlah penduduk pulau tsb. ialah) orang2 Indonesia dan Belanda jg| Dalam sakunja diketemukan se- kete Oa Bea SI MBA Tahun ini Jogjakarta ! 5 2 an : an diseluruh Indonesia. Pa RA : : : 3 ' orang, jg uhtuk sebagian be 35 . PAT i | buah buku tjatatan, nama2 anggau-| nian, maka tempat2 jang tjotjok un- 5 : n lagi akan didjual di Indonesia. 2 : tang dapat membantunja belum 5 Sea . ““berdujun-dujun mengantarkan, di $ : : ..mul i Pan DAN Ne ma 3 Sesudah ini lalu diadakan” pem- | 918 Gap : . - : Isar memeluk agama Kristen, dian- PA Pp ga ta gerombolan perampok.  Disam- tuk perkebunan tjengkeh, adalah ta- 2 Ba. . F Ia ini selain La benzinenja, Iperian idjazah jang dilakukan oleh | dapat memberikan bantuan ini | varanja 197 orang Katolik, 40 orang jantaranja anggota Tweede Ka- ping majat jg terlentang, diantara- | nah-tanah jang dalam masa satu ta-| Selandjutnja dari fihak Djawatan £ 
pedjaknia pun rendah, karena cy: | yr. Sujudi. Jang telah lulus sdr.2:| Karena masih menunggu perintah | ysjam, 24 orang adventis dan 77 | mer, Lipsodinot. . nja terletak sebatang ' tongkat dari |hun, mempunjai musim kering 3 hu-| Pertanian Jogjakarta, — wartawan f lindernja ketjil dan dibawah pem- 
batasan padjak. 

KONPERENSI DINA3s. 
Didapat kabar, bahwa pada tg. 

31 Djanuari sampai pada tg. 7 Pe- 
bruari 1953,  Djawatan Penempa- 
tan Tenaga Seluruh Djawa Tengah 
telah mengadakan konperensi dinas 
di Semarang jang dihadliri oleh Kc- 
pala? dari Kantor2 Djawatan Pe-| K si : mberi sambik RIKAN : 1: Siau hampir meliputi harga seba- : ea TN njaknja 3 kwintal. Ditegaskan dju- 
nempatan Tenaga dan Kepala? - P. trd imlah para guru, Residen Milo Bag Para AN ia ka |njak Rp aya gas Keakha demiki Pena Baihat Desai ter pa ga, bahwa berhubung dengan rakjat Latihan Kerdja. Jang dibitjarakan | no sebagai wakilnja Gupernur. Pal |: ha da tg. 6 Djan. jbl. Jan penduduk tsb. sangat tergantung | bang, didjaga keras oleh berpuluh .x Anu ngga - tidak menginginkan perkebunan ra- a.l. soal2 intern, seperi kemadjuan| Moeljadi d.l.I.-nja. 2s t 3 pa Pln 3 aan kepada penghasilan? kopra dan ha- Ela Sai jang beruniform dan Ta ana Ns HH z Ea a Es mi, maka oleh Djawatan Pertanian, dan kekurangan? jang masih diha-| Kursus baru akan dibuka pad: | “Orang tahanan &. TUan £. ONE Ysil2 bumi lainnja untuk dapat mem P Ka aa 2 eni aa la s5 Peeeuinas SE ES: S.E |biaja jang akan dipergunakan per- 
davinja. nanti tg. 16 Pebruari 1953 djan aal di Kp. Langenhardjo, Jogja- 'beajai pembelian beras tadi. PEP aan an Una AE ae 5... 'Mam a 5 Gas Gahas luasan perkebunan rami, akan di- S 

Sementara itu disamping konpe-| 16.30 disekolah S.M. Pandeanlam | Arta Jang ditahan dikantor Be- 2 liak sakit | D3 oleh kommisaris urusan asing, minta  supaja bisa ditambahkan 3 
rensi ini pun diadakan kursus per- per, Semarang sa Polisi telah berhasil melarikan Di pulau tsb. terdapat sebuah ru- SIG Re - : biaja2 untuk perluasan perkebunan buruhan dari LL.O. Lamanja kursus . liri. Orang ini telah dituduh mah sakit besar dengan ' IN buah Beratus-ratus ANA berdiri di tjengkeh, dengan demikian, dalam kilat ini 6 hari diadakan di Sema- DIANTJAM menggelapkan uang padi sebesar tempat tidur. Pimpinan rumah sa- malam jang gelap dan sedjuk oleh SOLO BOJOL Al | tahun ini untuk keperluan perkebu- 
marang pada tiap2 hari 2 diam. g Pi 1p. 51.000,- kepunja'annja Peme | kit ini berada dalam tangan dokter badai saldju, melambaikan tangan nan tjengkeh akan bisa mendapat JG. BERHAK MEMILIH DI Menurut laporan Polisi, pada “ntah. : DM “Bianktan ig dikirimkan kesu nja kepesawat terbang, sewaktu 2 biaja Rp. 25.000,—. 

DJAWA TENGAH. NN an RA Mn Be Ina sebagai dokter zending. Selama | Sia berangkat djam 21.30. Demi| ' PERINGATAN 7 TAHUN BANJAKNJA BANK DESA BA Dari pihak Panitya Pemilihan| wa L.K.B., dj. Karangtempel te | jApA KEHILANGAN SPEDA. | persinggahan" “di Taruna presiden | Kian dikawatkan ,,Antara” dari P. W.I. BOJOLALI. Umum Djawa Tengah diperoleh ka 
bar bahwa di Djawa Tengah telah 
ada 488 kantor? tjabang pemilihan 
umum jang meliputi 9.006 desa. 
Djumlah penduduk seluruhnja ter 

Sumarwan dengan angka terbaik. 
G.M.L.- Wirjowardojo, S.K. Prajit: 
no, Moh. Podonggo,  R. Sunargc 
Sasmitoatmodjo, . Nadarisman, Su- 
darsam, Achmad Soemijono, S. Rus- 
topo, R. Suwarno Siswoprabowo. 

Tjeng Sing Hwie, Danardono, RS 
Hadisutjipto, R. Surono. Purwoteno 
jo dan “Ary Sudijono. 

lah kedatangan 3 orang laki2 jg 
tidak dikenal. Dua antaranja me 
makai pakaian seragam, sedang 
seorang lainnja membawa sendja 
ta pistol. L.K.B. telah diantjam   
  

        
  

  

pikiran serta semangat. 
Pusat pendjual: 

    

   

      

KONG. DJIN TONG 
0... Pekodjan 105 Telp. 1885 Semarang. aan Bi beat anjan 

  
    

Toko Obat Eng 

  

Ta 

Djien Ho » 5m 
Pekodjan 85 Tilp. 1614, Semarang. : 

Sekarang sudah bisa trima tamu untuk preksa penjakit, jang di. 
pimpin oleh sinshe LIE YOK SONG dari Tiongkok, satu 

ahli segala penjakit jang amat pandai. 3 
Preksa penjakit dilakuken dengen gratis, ketjuali djika dapet 

panggilan.. 

    

ag LENA 
Mulai Djam 9 Pagi 

    

       an 

Dari party: 2250 BAN2 LUAR MOBIEL BIASA DAN TRUCK 

selandjutnja. Oleh karena ini, ma 
ka Djawatan2 jang merasa "ada 
kemungkinan menghadapi kesu- 
litan mengenai uang jang dibutuh 
kannja dengan segera lantas ber 
hubungan dengan Pemerintah Pu 
sat dan mendesak kelantjarannja 
soal penerima'an uang. 

er 

Oleh polisi Seksi I telah dirampas 
li Tegowanu (Mranggen) sebuah se- 
veda lelaki merk Hercules Hunker 
No. E 920688, tjet hitam, pakai ket- 
ingkas dan berko. Siapa jang me- 

naman rakjat jang 'letaknja sebagi- 
an besar didaerah Pati. Tidak dike- 
tahui berapa luas tanaman itu selu- 
ruhnja. 

Selain kapuk rakjat di Djawa Te 
ngah masih terdapat kapuk jang di 
usahakan oleh pihak perkebunan jg 

orang anggauta2 geredja , Pantekos- 
ta. Perbandingan jg boleh dikatakan 
serupa terdapat pada penduduk pu- 

100.000 orang. . Dipulau ini boleh 
dikatakan tidak terdapat . sawah2. 
Beras harus di-import oleh daerah 
ini. Dalam tahun jg lalu - djumlah 

“beras jg telah -di-import “oleh pulau 

Soekarno telah mengadakan  kun- 
djungan selama kurang lebih 1 djam 
kepada rumah sakit ini dan sewaktu 
beliau akan meninggalkannja, beliau 
menuliskan kata2: ,,Siapa jg hendak 

PISTOL MINTA UANG 
Ketika pada tg. 9-2-53 S. Bin 

A, tinggal di Kp. Bugangan me- 
narik rekening Aniem, tiba2 di- 
“djalan umum Wungkal, ia telah 
dihentikan oleh 3 orang Iaki2   luasnja Lk. 11.000 ha dan mengha- 

silkan 1.6000 ton ,,export-ready”. 
Seperti diketahui, sebelum per- 

rang ,Java-kapok” dikirim ke Ame 
rika, Eropah dan Djepang. 

Turut -Berduka Tjita : 
'Atas wafat Tn. R. SOELE- 
MAN Kepala Bangunan dari 
Djwt. Perl. dan Bang. Pusat 
Djakarta pada tgl. 6 Pebruari 
1055: 

Keluarga K.P.P.B.D. II! 

    

berpakaian preman dan memba- 
wa pistol. Dengan  mengantjam 
uang rekening sebanjak Rp. 
2.744,25 telah dirampas. Kemudi- 
an pendjahat itu lantas melarikan 
diri dengan naik Jeep.jang keada- 
annja sudah.tua dan menjerupat 
Jeep tentara. 

PENGURUS CHUNG HUA 
LAN CHIU TSUNG HUI 

SEMARANG. 
Susunan Pengurus Chung Hua 

Lan Chiu Tsung Hui Semarang jg. 
diadakan baru2 ini terdiri dari sau- 

lau Sangihe-besar. jg berdjumlah | 

' Meskipun hawa sangat dingin, 
dan badai saldju terus-menerus 
menderu, semua tinggal menung 
gu sampai pesawat -terbang. be- 
rangkat, untuk melambaikan ta- 
ngannja dari negeri ig pemerintah 
nja telah mengusir Go dan Suni 
to, : : 

Seluruh ruangan tunggu, resto 

Amsterdam. 

Meritja 

Austria, katanja, bermaksud akan 
memperluas  exportnja, berupa per- 
lengkapan listrik, mesin2, dan alat2 
optik, dan sebagai tukarannja akan 
mengimport kopra dan meritja. De- 
legasi ini bermaksud mengundjungi 
Sailan, sesudah ke Bombay pekan 
ini. 

  

SIARAN RRI SEMARANG 
Rebu tg. Il Pebruari 1953. 
:Djam 17.00 Pembukaan: 17.05 Ta 

man Kusuma: “17.30 Pengumuman 
dan. Berita Daerah: . 17.45 Irama 
langgam oleh Nila Kusuma, 18.00 
Petang Riang oleh O.K. Chung Hwa 
Jazz, 18.45. Orkes Raymond Scott: 

bambu dengan diberi tempelan se- 
putjuk surat jg bunjinja ,,Inilah pe- 
ngatjau rakjat jg merusak desa Tje- 
nguk, Tjlapar, Dorso, Dawung, Dli- 
mas dan Tegalredjo”.. Menurut kete 
rangan polisi daerah Tegalredjo, Ms 
tro tsb. memang kepala rampok. ig 
sedang ditjari oleh polisi, tetapi ki- 
ni mati dibunuh. 

lan. Daerah2 jang. demikian banjak 
didapati di Djawa. 

Apakah sebabnja tjeng- 
keh dim negeri kurang 
disukai ? 

Karena umumnja tjengkeh disini 
jang banjak “dipergunakan bahan   rokok, maka dibutuhkan tjengkeh jg. 

  

  

  

Senin malam jl P.W.I. Kring Solo 
telah mengadakan rapat-anggauta un 
tuk memperingati genap usia P.W.I. 
7 tahun. 

mengadakan sidang .,Tanwir” (P.B. 
dengan para konsulnja seluruh In- 
donesia) bertempat di Solo. 

Berkenaan dengan itu pada Sabtu 
malam tgl. 14-2 j.a.d. akan diada- 
kan malam-resepsi bertempat dige- 
dung Sasono Suko Lodjiwetan. 

KUDUS 
RAPAT PLENO DPRDS 

Sesuai dengan desakan bebera 
pa anggauta DPRDS, supaja sele 
kasnja diadakan sidang, maka se 
karang telah ada kepastian, bah 
wa sidang pleno itu akan dilang- 
sungkan pada tg. 14 dan 16 Pe- 
bruari. 

Sidang tsb bersifat umum dan 
bertempat dipendopo kabupaten 
dengan atjara: pertanggungan dja 

  

  

Dari Kepala Urusan Bank Desa 
Kabupaten Bojolali didapat ketera- 
ngan bahwa sampai 'achir th 1952 
djumlah bank desa dalam daerah 

MAGELANG 
PIRING-TERBANG DIATAS 

MAGELANG? 

  

Hari Senen siang j.l. kira2 pukul 
2 lewat, sementara penduduk di Ma- 
gelang telah digemparkan oleh se- 
buah benda mengkilap2  melajang 
diudara. Benda tersebut berbentuk 
bundar, kelihatan tinggi sekali dan 
melajang dari timur kearah barat, 
berhenti sebentar, kemudian lenjap, 
karena tertutup awan. 

DEMAK 
PENANGKAPAN LAGI 

DI DEMAK. 

.Suara Merdeka” mendapat ketera- 
ngan, bahwa dalam tahun 1953 ini, 
dalam daerah Jogjakarta akan di- 
mulai perluasan perkebunan tjeng- 
keh. Pekerdjaan ini akan dimulai 
pada permulaan musim hudjan jang 
akan datang. Dan untuk itu, telah 
mendapat kesanggupan akan dikirim 
benih tjengkeh dari Sukabumi ba- 

SALATIGA 
  

UNTUK SANATORIUM 
ANAK2 

untuk pembikinan sanatorium itu 
ada Rp. 500.000.-, maka masih 
sangat banjak kekurangannja. Ma 
ka direntjanakan pembikinan itu 
akan dikerdjakan sedikit demi 
sedikit. 

TJILAT JAP 
KERETA API TJILATJAP— 

KROJA DITEMBAKI. 
Pada hari Selasa pagi kira2 pukul 

05.00 kereta api Tjilatjap—Kroja 
telah ditembaki oleh gerombolan di 
dekat halte  Kesugihan disebelah 
Utara Tjilatjap. Selain dari ini ge- 
rombolan tersebut telah membakar 
pasar dan beberapa toko didesa itu. 
Kerugian akibat gahgguan itu belum 
diketahui. : 

  

  

1600 BAN2 DALEM . dara2: Kho Gian Ngo, ketua. Phang na UN 2 . : 5 Na 1 
An Cena Muna 2 3 2 Choang Fa, wk. ketua: penulis ba- | 19: anda waktu — Warta Beri-|wab pengeluaran uang tahun | | Dari Demak. dikabarkan, bahwa I an — Sa Na NB an Matte. di Semarang hasa  “Tionghoa/Indonesia — Siauw den Pe Tn Re, an 1952 rentjana begrooting tahun kon ingin 4 Kn yah der Dag senen 
aktu periksa: Hari SENEN 16-2-5 jam 8—7 pagi 7 Boen Tat, Kwee Swan Gak: benda- | Siar: na? 1Cangan | 1953, pertanggungan djawab me|Wib didaerah itu tela itahan se- 5 5 

NA en un Kata : : mar Manna anang £ Tur ,. Kepal .Idendang Remadja, 20.00 Sari Warta Ia... baba sepi Orang tjarik-desa bernama T dan PENTJURIAN KAJU. 
Pengundjung2 di wadjibkan membawa surat PAR AGAH PERKASA Ha Tn Ke Pa Na Tea Berita, 20.05 Siaran Pemerintah: Ba aa Sa Sa Kjahi H.C. keduanja anggota DPR| Pada permulaan bulan ini didekat dari K.M.K.B.-Semarang. » Lie, Njoo Siauw Giem: pertandingan | 20-30 Pilihan Pendengar (Kiasik): Ben aa “0 DS kabupaten Demak. Purwodadi telah dilakukan pentju- 

  

'Venduhouder F. VAN LOO 

  

  

   

Tetap muda tetap rema- 

dja, karena tiap 3 hari 

  

  

Pek Kok Djan kepala dan angg. Hsu 2.00 Berita Bahasa Djawa: 21.15 
Goro-Goro oleh Karawitan Studio: 

pengangkatan secretaris dllnja 
penting. 

jg Selain itu djuga telah ditahan $ 
dan Sw keduanja anggota Gerakan 

rian kaju besar2an oleh segerombo- 
lan jang terdiri dari 150 orang. Ta- na Pa ea Kn LAM | o2Dd Warta Berlis ga. Pja Pemuda Ansor dan Kjahi F. Pada Inah seluas Ik. 4 hektar di mean li makan 2 tablet: | Tioa Hong Siok dan Ho Yung Teh, | 42. sa Tibo grama P emuda Ansor dan Kjahi F. Pada |nah seluas I.k. 4 hektar dimana terda- : Bi an 1 ee Kepala ag pemilihan Bematha Koolesok hari, 22.15 Goro-Goro, 23.00 Boa Na waktu diperiksa rumahnja telah dilpat 2 T ben diati telah di- 

i Fi ! Ka - 5 Thian Swie, angg. Lie Giauw Tjoo Tutup. Ne N Ne Hana anna Keketemukan seputjuk stengun dan | gunduli seluru nia. Kerugian jang 
| Berarti SATU KEURTUN GAN ban DA pekbali dan KESE- MAHA TONIK-—-— | dan Tan Ping Lok: wasit Tioa Hong| ' PENGURUS RT SOMPOK/ Pn Pempatan Lenaga  karabiin. diderita oleh djawatan kehutanan 

: LAMATAN bagi i pendji al! AAN. 3 Bangalinos Siok dibantu Hsu Sze Nam dan Oei RAMBUTAN. Kab. Kudus melaporkan kepada | Penahanan itu merupakan ,ekor” Jakibat — pentjurian itu ditaksir Aa an Age NE pendju al! Liong Djwan. Susunan pengurus RT Sompok/ fihak jang berwadjib, bahwa Nh 'gari pada penahanan2 jang pernah | Rp. 150.000,—, Segera setelah itu. 

AT Ki | .k 3 4 

Toko #HIEN“ & Co. 
BODJONG No. 25 — SEMARANG. 

        

  

Obat kuat jang tak ada bandi- 
ngannja, penolong lelaki atau 
perempuan jang ingin awet muda, 
selama hidup tidak bisa tua.   Lebih djauh dapat  dikabarkun, 

bahwa C.H.L.C.T.H. pada pertenga- 
ban bulan Maret 1953 akan men- 
datangkan basketball-team Chung 
Lie Surabaja untuk mengadakan be-   Terdjual disemua Toko Obat, - 

  

berapa pertandingan di Semarang. 

Rambutan jang telah actief lagi un- 
tuk tahun 1953 sbb.: Ketua sdr. R.S. 
Prodjodarwono, penulis sdr. Nur- 
min, bendahara sdr. Trisulo,  ke- 
amanan sdr. Djoemeno, sosial sdr.   pegawai kantor tsb bagian keuang 

an telah melarikan uang kantor 
sebanjak k.I. Rp. 8000,- (Delapan 
ribu rupijah). Menurut berita jg 
belum didapat kepastiannja, Nh   Kasin. & lari dengan seorang wanita, 

  

dilakukan oleh jang berwadjib bebe 
pa hari sebelumnja jang diduga ade 
hubungannja dengan pembrontakan 
426. 

Selain sendjata telah diketemukan   pula dokumen? penting. 

  

Mobile Brigade mengadakan pem- 
bersihan jang berhasil dengan di- 
tangkapnja 25 orang janr diaakwa 
tersangkut dalam pentjurian itu. Di   antara mereka jang ditangkap itu 
terdapat beberapa orang pegawai, 
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India Mulai 
Bertindak i 

| | 
| Terhadap Perusahaan2 

| 
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5 Malah Menambah Insidi Nyam li KN " , II Malah Menambah Insiden2 Kapal Tjara Lain U tjemasan Inggris 
Amerika Tak Akan Gu- | DENGAN RESMI mela Haul Sen batin 

   

     

Ts ma
na
 

& F A9.
 

2 sj
 

SS
 - s 

    una Is Tuinstad”: Bandjarbaru pung Hantj 

Na Ke —| Rentjana Pembuatan Kota 
Kediaman Jg Indah Dekat 

    

   

  

Asing Dinegerinja menjatakan 
! 

   

   
      

  

nakan Serangan Frontal || wa ia mengharapkan diadjak berunding oleh Amerika Serikat me “Ssst Tv : . ig di 
Di Korea | ngenai tiap2 rentjana untuk mengadakan blokade terhadap daratan | ar Bandjarmasin roleh Ualtod Been Mba bari 

P AH Seri | Tiongkok, tetapi Inggris tampaknja pertjaja, bahwa presiden Kisen : ng peroleh ea Ne nan Ki TN 2 un selka Ik mela | hower dewasa ini Ban menga dakan tindakan sem itu. Da Luas50JKm2—Bangunan2 Modern—T jukup Utk | Senen, BN an au tr lam konperensi pers jg diadakan pada hari Senin, @jurubitjara ke menterian luar negeri Inggris menjatakan, bahwa Inggris . mengha | 
rapkan diadjak berunding, djika blokkade thd. daratan Tiongkok ' itu dipertimbangkan oleh Amerika Serikat. “Dikatakaomn, bahwa 

hadap kongsi2 asing, kalau perlu, 
agar supaja India dengan tjepat 
dan lebih lengkap dapat ,,meng- 
India-kan” dirinja. 

kukan suatu ,serangan frontal” | di Korea, demikian senator Ro- 4:8  bert Taft menjatakan di Wash- ington pada hari Senen pagi kema. 

    1 Semen sis 500.000 Djiwa 
DENGAN TERBENTUKNJ A propinsi Kalimantan mendjadi 

daerah otonoons, maka untuk masing2 djawatan propinsi, begitu 
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hingga kini belum dimadjukan usul2 kepada j         
    

    

     

    

   

  

$ ren dulu. Taft : m1 
djuga untuk perumahan para awainja harus diadakan pemba- Ketika bulan Djuli jl, peme 

Partai Republik ang mempunjai Sementara itu pers Inggris da Le Ne 
aa PN ena Dan Kemih an keterangan2 jang Naah rintah India memberitahukan ke , kelebihan suara dalam Senat, d lam komentarnja Hn hari Senin 1 ta (dari Djawatan Pekerdjaan Umum Propinsi Kalimantan Bagian Ge- | pada segala kongsi jang memper : Rea an KAA enesopernas tan Debat Ta nan ? $ 'dung2. Bangunan2 jang ada sekarang tidak mentjukupi untuk ke | gunakan tenaga kerdja 'asing, su 

: Sl NN Tea Dbohajukan jang munakia  Snoui | NG Sealand (butuhan2 djawatan tersebut diatas, berhubung ditempat jang dahu- | paja mereka mengadjukan ketera 
- pembitjaraan: dengan presiden dari blokkade setjara besar?-an TN an lu belum ada badan pemerintahan jang sederadjad dan persesuai- | ngan2 tentang djumlah orang In- 
3 Eisenhanap MU 'erhadap Tio Lah Kalangan? j Che “ ti : . an kantor jang ada hanja mentjukupi untuk djawatan2 jang dahu- | dia jang bekerdja pada mereka, 
? Sa Se aa ae Kama? 2| $ Khowotir i|iw sadja, dimana sekarang tingkatan daerah ditetapkan, djuralah orang asing dan statistik2 , penayangan inngayra an mi gan | menjatakan kechawatiran itu” me | 1 Akibat2 Denetralisasi Se 2 Te mengenai pai dea Ng apal 1 Na Da Na aa er on mete Me ap saw Sama sekali dak Mendukui |.—senama ik Gan por (mongsta i 

$ Pa Tan A3 in PI SR achir minggu jg lalu an PA 3 
| BaW: 5 NAN hn , sediaan air. 2 yi 

4 di Korea, karena ada tjara2 lain : erangan ane umpan oleh ,,Prav- PERDANA MENTERI New | (sehingga hotel2 jg ada telah penuh Penerangan Iisterik d baikan Keadaan sangat tidak 
untuk mengadakan tekanan terha 

k dap RRT. , Zealand Sydney Holland hari Se ada telah penuh onta sana 

: 1, 
Menurut keterangan dari kala 

dengan pegawai, 
atau lebih me- 

| Ia” jang menjatakan, bahwa poli 
aa akan diadakan djuga, dimana se- 

NN , . Hik Ameri ikat jang baru me | "in menjatakan dimuka parlemen, | 
bagai permul imulai de- Na an 

SAN Dana ea Tab Petang andksng Va rana mengenai keputusan Eisenhower ee Ra tomnat opan Centralo Calon an BG! ngan jang ajak dipertjaja, hingga 
& indju AZ ani ungkin | Naa mn na : Juant endenetralisasi pulau Tai | 

inggal sendiri. Tiap2 bulannja utk. | :: 23 : Tag 3 kini sudah ada kira2 1: 5 
v dipertimbangkan oleh pemerintah, | 'ak sg Saka aa Mp naan di mah. Ja la bekbargy wupata | keperluan ini oleh pemerintah rata? Tn Fl luar ana jang memenuhi permintaan tsb. . 

Taft memperingatkan, bahwa ia | Yimur Djauh. tg Na aka keputusan tsb tadi ”setjara lang Rp 100.000.— jg harus dikeluarkan. s hi aa & an an PA, adi. Pada umumnja — kata sum 1 
, selalu menjokong tjara2 tekanan | Ya Chawatirkan ja tah, La ap sung atau tidak langsung” dja- | F Berhubung dengan tidak dapat terpa | $£ Tan Tn t disesuaikan de- ber keterangan tadi — angka2 jg 5 
3 ig dinasehatkan oleh bekas pang | enggangan antara Amerika Seri ngan memperbesar kesulitan? in- kainja tanah bangunan, — lebih? | agan djaring2 tegangan tinggi diadjukan tadi sangat tidak me $ 
“ lima besar PBB di Korea djende | Kat dan negara2 Eropa. ternasional atau memperluas seng | untuk banjak bangunan senerti se. | (MOogspanningsnet) dengan trans- muaskan, djika dipandang dari 
$ ral Douglas MacArthur. Seperti Ainan MEnekAng | beta di Kerok mekprata Dah aan Pe lengan serta | ormator2. Perlu ditjatat disini | Muarkan, GA Gea Memo NN 

Peta diketahui, MacArthur mengusul blokkade. pun memperbesar bahaja “peti h 
Hanna Tn Tana ig ana Ma Ne bag Aa San jang dapat mengetahui Pa 

: : supaja diadakan pemboman " . sb. hari i : 1 TP tag Ie : $. dam, maka telah dipilih tanah2 utk. sat tenaga air (waterkrachtcen- |“itangan Jang Natan 

j kan supaja diadakan pemboman Kalangan2 tsb. pada hari Senin nja perang dunia HI. Kata Hol- (bangunan jg lebih baik dan meme. | trale) disekitarnja kota. Persedia- | Nia: pemerintah India telah mem mengemukakan 5 alasan, menga- 
»a mereka menentang blokkade 
terhadap RRT itu: 

Blokkade itu tak mungkin 

terhadap Mantjuria dan  supaja 
pasukan? Tiongkok Nasionalis di 
pergunakan. Dalam pada itu ia 
menasehatkan pula supaja diada 1 

land statement jang pertama kali 
nja ini terhadap putusan Eisenho 
wer tadi, pemerintah New Zea- 
land hanja dapat meraba-raba sa 

peringatkan sedjumlah pabrik be 2 

sar jg dikuasai oleh orang2 asing, ' 

supaja mereka djangan menam- 
bah djumlah pegawai berkebang 

an air akan diadakan menurut 
perkembangan kota jang dikehen- 
daki dan akan dibagai dalam be- 
berapa fase. Untuk 500 buah ru- 

nuhi sjarat2 jg dapat digunakan utk. 
pembangunan serta biajanja tidak 
terlalu besar. Selain dari pada itu 
perlu pula diadakan kesempatan jg 

    

kan blokkade terhadap daratan | mempertjepat penjelesaian pepe- dja apa jang tersembunji dibela ti Rn ae £ ( 1 an el” Pa 
2 aa : A Ta 8 : . " 

tjukup untuk beristirahat, djuga per | mah ang tama d anak: saan asing lagi. | 

Tiongkok sebagai tjara untuk me |rangan di Korea, tetapi mpngkin kang maklumat2 resmi Amerika . Seung Dp curang pesenbaygg Hetal Na ea Ara 2 Ken : lakukan tekanan terhadap RRT. 1 ana taka Serikat. : 3 luar, jang terdekat, ' dimana “debitnja Keluhan: oragga mna ' 
« Blokkade ta an mempu Pernjataan pemimpin i i : j Maa e aa Tuak aa Pata Pe 12). Orang2 Amerika jang ada di 2 

, njai pengaruh jang 'berarti terha ya p Suatu gambar jang mengerikan, mengenai petjah dan tenggelam Letak tanah djuga dimusim kemarau, mentju- luar Tndia mengeluh: bana mere Oposisi. nja kapal Belanda ,,Klipfontein” jang baru? “ini terbentur di- Maka telah dipilih tanah pasir| Kupi untuk perumahan tersebut 

  

      
  

1 ” da tensi perang RRT. impi i i Kia : : : « Ika mengalami kesukaran2, jang Disambar (55 tioiksse kan menambah |,, Pemimvin Partai Burut-oposi || pie dah Belanda “Aofotin" ane buru? ini fefen di Bai Aa Ta Ta aa ega Sea nan F besarnja bahaja insiden, tidak ha mang ca sepatutnja apabila buahnja berhasil ditolong oleh kapat »Bloemfontein” jang -ke- aa na! 2 2. Na Pa Bana aan at Pe PERAN suk ke India, sedangkan mereka : 
2 nja antara kapal2 dagang sadja, orang chawatir djika armada ke-7 betulan berlajar didekat route tadi. 1 36.400 didiutan ga Bbm aka dwi aaan Manga ng jang Sedang bertjuti ke Amerika , Bua a P Na » 2 means Lastnshgan tam Amerika Serikat ditarik “kembali apa — Martapura — Hulu Sungai. Le-| ah danau jang letaknja kira2 gan sedang mengadakan Mena 

: : ii Pa Pp Tini Didik Io dari Selat Taiwan. Amerika me Ae taknja tanah ini djaraknja adalah 4| Km. dari kota, sedang untuk | Nan ana keperinan ana “Ganer 
:w, 3 ve, aa 'penuhnj Sa j -j Nana : Ha toa mengatakan, : 

4 2 Orang Mendjadi Korban 'hingga kini menjokong politik 2 an sana yana (je ras : . | Pa” pa, 3 tang agan I hn ee Ja mn 1 sulit untuk dapat datang kembali -l BERITA terlambat menjata- |gara2 Barat di Korea mungkin lautnja: tetapi djika keputusan ini | | 1D beristirahat Mandiangin. Tanah2 tsb. Pemai yang Pera Sg En Ta ke India. 7 
: kan, bahwa malam 4 Pebruari jg |akan bersikap lain, djika perdaga mempengaruhi keamanan seluruh Is R adalah sedikit berbukit2 dan mem- 13 aah Mana Nb ea 1 Orang2 Amerika jang ada “di 2 
e lalu di kampung Tekarang, kewe | ngannja dengan RRT dihalang-ha dunia, maka hendaknja Amerika 2 : SD £ an PKN | punjai selisih tinggi “antara Lk. 5 sedan dirut. Sa M un India mengatakan, bahwa  seka 
t danan Pemangkat, kabupaten Sam | langi. menanjakan pendapat negara2 Hingga Kini Hanja Memegang Pe- meter, (Martapura  tingginja Lk. 5 ente Sikaa9 ia aan! : Te tang “merekaslebah nk r bas (Kalimantan) seorang bangsa 5. Blokkade dapat membaha- lain sebelum ambil sesuatu kepu Jan Sen meter, Km. 32 tingginja Lk. 10 me- Ta baal takan" k mg Pan mendjalankan  usaha2 perdaga- , Indonesia jang telah landjut usia |jakan Hongkong, tidak hanja da | scan, Demikianlah Nah UP ps ranan Dalam Soal Bahan2 Mentah ter, Km. 35 tinesinja Lk. 20 meter, mendapat Bir dari Re hekinan | gan dinegeri tadi. Dikatakan bah 

nja mati disambar buaja ketika | lam kapasitetnja sebagai. pusat ngabarkan seterusnja, bahwa Syd" . : : en ngan Km. 36 tingginja Lk. 22 meter, per nan Na an di An - wa sudah lebih dari 6 bulan lama 
j dia sedang menangkap ikan disu | perdagangan, tetapi djuga sebagai ney Holland mengatakan pula da Pandangan Delegasi Indonesia Dim Sidang Ecafe simpangan djalan Km. 36.400 ting- Ai Betah nga - Aa nja pihak bea-tjukai dan pos In- 

| ngai Rambaian. Sampan jang di | pos pendengar dari negara2 Ba | j, pidatonja tadi, penarikan "Ona dad ginja Ik, 20 meter dan batas Kota kera £ Naah an Seba. | dia menahan (memperlambat) su pergunakan oleh orang tua berna | rat jang penting di Timur Djauh. kembali armada ke-7 Amerika Se PADA SIDANG Ecafe pleno ke-9 jang dilandjutkan sore 'ha- Tentara iseginja kk. #2 Ta ), se ai an at dihina dari Ke rat-menjurat dengan luar. Mereka 
ma Utih ini dipukul oleh buaja ' (Antara-UP) | rikat itu dapat ,.menjalakan api, | ri Senin delegasi Indonesia Ir. Darmawan Mangunkusumo membe- Nana ena aa da Pa al Nda Laka Pn mengeluh, bahwa dinas bea-tjukai i 
dengan ekornja hingga terbalik 2 jang dihindari oleh setiap pentjin | rikan pandangannja tentang ,,keadaan ekonomi di Asia” jang men- 1 ngunane 18 Udan dan me- RA UU Png — dari sungai ini India sekarang minta bermatjam2 1 
dan dia sendiri disambar buaja jg ta damai.” (AFP) djadi atjara sidang dengan lebih dulu menjatakan terdapatnja ke- | "91X. 2 Ia nb aka mati aa ketik dan 1 Sokumen dan lisensi import serta j 
memang terkenal ganas didaerah : Ke aga kurangan2 dalam laporan umum Sekretariat Executive mengenai Kemungkinan pentuk beristirahat keakan ta Lk 1 Te ma 1 mengenakan meterai jang tinggi. - itu. Malam itu majat Utih dikete “3 5 ! ahan AN | PARTAI KOMUNIS ISRAEL DI | keadaan di Indonesia. Dalam hal ini dinjatakan pemerintah Indo- | “dalah bermatjam2, sedang  perhu- J Tarra 2 Demikianlah a.l. kata wartawan 1 
mukan dengan kepalanja kojak2. " KELUARKAN DARI SARE- | nesia bersedia mengisi kekurangan2 itu kepada Sekretariat. | x en” darug byar ( djusa| Pembuangan air hudjan dan | /United Press” tentang keluhan 3 

Malam esoknja, jaitu malam 5 | an KAT2 BURUH ISRAEL. & : 8 : ab Pee Tn air dari rumah2 dalam lingku- | kaum pengusaha asing di India. 5 
Pebruari telah terdjadi pula pe Lari 2nk Komite Pusat Federasi Sare- Pokok2 masalah jang sensiil kepada industri. negeri2 jg 6 Km apa Biitas 2 Feng aan ngan kota tidak akan menemui (Antara) N 
njambaran buaja terhadap se- h kat2 Buruh Israel pada hari Ming dihadapi Asia. telah tinggi dan madju. Batan) Dieieonakan at Pa kesulitan2, berhubung keadaan 1 
Orang pengail ikan jang belum di : : gu telah mengambil keputusan un | pojam memperhatikan masalah?| - Ditambah dengan tiadanja kapa- dang 3 dikehendaki" untuk perpin. dasarnja telah merupakan saluran : ik 
ketahui namanja. Bagian dari pe Pendjara Bengkulu Ke- tuk mengeluarkan partai komunis k i “dari DA Tan ak sitet industri didaerah2 terbelakang dahan " diakta NN ea Bendicima. menurut alam jang dapat diper- S 2 & 

, Tut hinpga Maba Dana nan bubeden Bara Sa Serat Sa mann onomi dari negeril Asia jg (ARA au sendiri, produksi dan pendapatan | «:,, dan Pleihari menudju ke Hulu gunakan dan dimana perlu diper- pionase 1 

t hilang sama sekali: demikian pula san ini telah diambil setelah par- lakang itu, kita tidak dapat imengs dengan sendirinja benar2- sangat: ter Sungai, sehingga lalu lintas tjepat baiki, demikian keterangan? me- 5 5 2 
: tangan sebelah kirinja putus. Per BARU2 ini 25 o hukuman | tai komunis Israel menjatakan me | baikan kenjataan akan bentuk? su- |gantung pada . pergojangan -Pasar2 | Yan jg berat. ditetapkan diluar kota. | Ugenai rentjana pembuatan kota Di Rumania . A Istiwa ini terdjadi pada ' malam lay Bai ln pre ar njokong sepenuhnja gerakan anti- | sunan ekonomi dinegeri? jg bersang| funia. Demikian a.l. delegasi Indo-| "5 : Bandjarbaru”. | -Bandjarbaru”. 2 

hari pukul 20.00 disungai Emas | melarikan diri dari pendjara | 5!0xong sepenuhr : Ha (nesia jg selandjutnja - menegaskan. | ka s1 nana 30 Orang Dibawa Kemuka : 
da ken Hana okat. se | Bengkulu. Orang hukuman terse- Pa con Bengnerumengiarsan 3 kutan, pula tak dapat diabaikan hul bahwa dari hal jg demikian Pte Rentjana an ini Sa mana Hakim Tj dangkan majatnja diketemukan | but sebagian besar dari luar dae nja bahwa keputusan itu ash bungannja GENEaA mesen indos Mnaka- kai mina Peak Je, sena Bh NBA tidak aga tan 

Barat jg lebih madju. Hingga dewa- 
sa iri peranan negeri2 Asia - hanja 
terbatas sebagai penghasil bahan? 
mentah seperti bahan makanan dan 
barang? essensiil untuk negeri2 in- 
dustri. Dalam bentuk2 susunan eko 
nomi jg demikian dan keadaan so- 

»Tanjug” mewartakan pada hari|sial jg bersesuaian sifatnja maka 
:Minggu bahwa di Liubliana, ibu ko| tingkat produksi, kesempatan  ker- 
ta Slovenia, telah dibuka suatu lem-jdja dan pendapatan didasarkan pa- 
baga untuk fisika-inti. Dikatakan da ekonomi pertanian ig sedjurus 

dihadapi negeri2 Asia' ialah: kemam 
"puan menghasilkan  (produktiviteit) 
jg rata2 rendah pendapatan jg se- 
ringkali dibawah tingkat hidup, dan 
tidak-tetapnja . produksi dan penda- 
patan karena sifat ekonomi export 
dan bergantungnja “pada perdaga- 
ngan luar negeri. Terutama bahan? 
mentah untuk bahan2 industri men 
djadi pusat- sasaran - dari Fluktuasi 
harga, dan- penderitaan demikian 

rah Bengkulu, antara lain dari 
daerah Palembang dan Lampong. 

Hal ini rupanja sudah diatur 
lebih dahulu dibawah pimpinan se 
orang bekas kapten bernama Hi- 
dajad. Kira-kira pk. 4 petang se 
sudah orang2 hukuman tadi dibe 
ri makan mereka mengetahui bah 
wa pendjaga pintu pendjara le- 
ngah dan hanja didjaga oleh se- 

KANTOR-BERITA Rumania 
»Agerpress” malam Selasa kema- 
ren mengumumkan, bahwa di 
Ploesti (Rumania) hari Senen te 
lah dimulai pemeriksaan 30 orang 
dimuka pengadilan, dengan dak- 
waan bahwa mereka melakukan 
sabotase dan spionase pada indus 
tri minjak Rumania, menjerahkan 

esok siangnja dengan bantuan po 
lisi: Sedjak dulu daerah tersebut 
memang terkenal dengan buajanja 

harus disahkan oleh Dewan Sa- 
rekat Buruk, dan bahwa pengesa- 
han ini tentu akan didapat. 
LEMBAGA PENJELIDIKAN 

ATOM JUGOSLAVIA 
Kantor berita resmi. Jugoslavia 

ikut pautnja, apakah nama-ini men 
dahului 'atau menjamai nama ko- 
ta tersebut.pada achirnja. Rentja 
na jang tetap akan dibikin pada 
waktunja menurut keterangan? 
jang diperoleh untuk keperluan 

'itu, dan kemudian dilaksanakan 
dengan bermufakat serta menurut 
petundjuk2 dari Kantor Pusat 

Hudjan Peluru 
“ DiKorea 
Lebih Serem Daripada 

Didalam Perang Dunia II 

BINTANG PILEM GINGER 
ROGERS MENIKAH UN- 

- TUK KE-4 KALINJA. 
Bintang pilem Hollywood Gin- 2 Na : 

ERIKATAN 
ger Rogers jang kini berusia 41 

PERSERIKATAN Bangsa2 te lah melepaskan lebih banjak tem 
tahun Sabtu malam telah menikah 5 ika : 3 Planologie ileri keterangan2 jang “bersifat kemili 

: orang pengawal sadja. Seketika h baga tadi diperlengkapi dan pada export barang? jg terba- | his... 2d diperbakk "dan ae ME PA. : bakan artileri selama 31 bulan 8 Pena : 
dengan bekas ahli hukum Peran- | is, djuga pengawal pintu tadi di | Pahwa lembaga tadi diperlengkap ai Maaea ra jig Be 2 Sea NN aa 3 0 Dalam rentjana kota tersebut | peperangan di Korea dari pada jg |teran kepada ,,imperialis Inggris- 

dengan alat2, jang sangat teliti. 

6 Pesawat Terbang 

tjis Jacoues Bergerac jang baru 
berusia 26 tahun. Perkawinan di- 
sahkan oleh hakim kota di Holly- 
wood. Ini adalah perkawinan jang 
ke-empat bagi Ginger Rogers. 

Amerika.” 
.Agerpress” mengabarkan, bahwa 

sebagian besar dari terdakwa tadi 
adalah bekas insinjur atau anggauta 
staf kongsi2 minjak tanah partikelir 

sebagai pusat diambil kantor pro- 
piisi jang dikelilingi oleh peru- 
mahan pegawai dan direntjana- 
kan antara Km. 34 dan Km. 36. 

Kantor2 dibikin berkelompok2 

serbu oleh beberapa orang taha- 
nan. Karena mendadak pengawal 
tadi tak berdaja. 
Sementara itu beberapa orang hu- 

kuman lainnja dapat membuka pin- 

ditembakkan oleh negara2 Sekutu 
selama perang dunia kedua, demi 
kian seorang opsir perlengkapan 
Amerika menjatakan hari Senen. 
»Belum pernah sesuatu tentara da 

  

  

di Indonesia, demikian delegasi In- 
donesia, ' telah menderita « pengala- 
man pahit ialah bahwa djumlah ni- 
lai export dalam waktu pendek sa- 
dja berobah - dan kedjatuhan ' nilai 
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: Ginger Rogers untuk pertama | : s " 
2. 5 1 an Ng : : |Rumania jg sekarang sudah dinasio- “3 

? ea . pendjara dan 25 orang hukuman export ini dalam beberapa hal chu-|serta dibatasi dengan lapangan | lam sedjarah melepaskan sedemi NN : 3 
: kalinja bertemu dengan Bergerac, Irerus keluar melarikan diri. Untung 5 sus sampai lebih dari 5096 “-dalam|atau taman dengan ukuran jang (kian banjak tembakan artileri ke Mn g La Aa 1 

ketika ia mengadakan perdjalanan | mereka tidak dapat merampas sen- Sa waktu beberapa tahun sadja.. luas (I.k. 100 X 700 m) dengan |pada tentara lawannja dari pada Mau » | 

keliling di Eropa tahun lam- | di i larik 
Ea / $ 5 pusat spionase di London”. Surat 

f eliling p jang lam- |djata. Mereka itu terus melarikan en Aa An “ kelilingnja rendahan dan mene- |jang dilepaskan kepada tentara dakwaan “ seteruania” Dasa kEkn! 
Pn Jnpden pena sn ina Haa 

Saran2. |ngah.. Sebagai tempat bangunan fihak lawan di Korea,” demikian | bahwa subsidi2 tadi dibajarkan me. 
: TE sekitar pantai pandjang. & 2 "1 2 Tn : :  Juntuk rumah gubernur dan a- diterangkan oleh seorang opsir |. .: » sang aan - 

1. : as arla ale 5 
Selandjutn dele: Hae SUO peg ang seorang Op: lalui 2 orang “anggauta kedutaan 

t aa an enak son Ka Menata Punja 50.000 Serdadu mengupas ebabowebab “adonesia Uni? tinggi latanja akan dipilih- lainnja. Akan tetapi ditambahkan | Ingeris dan Amerika di Bukares. 1 Dilaran Ke aa Saha aa aa aa Pa ika . . daan ekonomi Indonesia dan Asia kan tempat jang letaknja agak | nja bahwa angka2 statistik jang | Menurut berita UP ig djuga mengu 
: Yg i Na aa span fihak Di Vietnam selatan pada umumnja 'jg tetap terbelakang | tinggi. Lingkungan untuk pernia- memperkuat dugaan mereka ha tip siaran ..Agerpress”, 23 orang di Luar Negeri 

Undang2 Baru Di Bul- 
garia 

Parlemen Bulgaria hari Senen te- 
lah menjetudjui sebuah rentjana un- 
dang2, jg menghendaki supaja tiap2 
orang jg melarikan diri dari Bulga- 

pengchianat 
negara dan dengan demikian dapat 

Ditetap- 
kan, bahwa warganegara2 Bulgaria 
ig melarikan diri keluar negeri, te- 
tapi akan pulang ke Bulgaria lagi 
dalam tempo 6 bulan, sesudah un- 
dang2 ini dinjatakan berlaku, tidak 

ria, dianggap sebagai 

didjatuhi hukuman mati. 

akan dituntut. 

Seterusnja 

bekas kolaborator 

didjatuhi 
hun dalam 

gung-djawab atas pembunuhan 
hadap pedjoang2 unti-favis. 

ta 

  SELALU 
Ba 

DJUAL DENGAN 

  

disetudjui pula rentja- 
na undang2, jg menetapkan bahwa 

pembesar2 fasis 
ketika Perang Dunia II akan dapat 

hukuman2, antara 10 ta- 

giatan dan kerdja sama dari 

kepolisian ini pada pk. 6 petang 19 
orang pelarian dapat f 
kembali a.l. djuga bekas kapten Hi 
dajad, pemimpinnja. 2 

ig belum tertangkap. 

PENGELUARAN MILITER IN- 
DIA TERLALU BESAR, KATA 

MADJALAH ..BLITZ”. 
Madjalah Blitz muat karangan 

salah seorang mahaguru Universi- 
tet Allahabad bernama Jain, me- 
ngenai kedaan ekonomi India. 
Jain tulis bahwa inflasi di India 
semakin mendjadi, anggaran be- 
landja India mengalami defisit. 
Menurut professor tadi, hal2 ini 
disebabkan karena ,,pemerintah 
India mengeluarkan djumlah uang 
jang sangat besar untuk keperlu- 
an militer”. Dikatakan seterusnja   pendijara dan hukuman 

mati, djika mereka terbukti bertang . 
ter-| pakan ,,beban berat bagi 

|ouruh”. 

Serdadu2 Korea Slt Mengirim 

Ransum Para Tawanan Utara 
PEMERINTAH Korea Selatan dengan resmi telah mengadu, bhw 
anggota2 pasukan Utara jang kini ditawan dalam kamp2 tawanan 
di Korea Selatan, makanannja lebih baik dari makanan serdadu2 
Korea Selatan. Menurut keterangan sumber2 jang dapat mengeta- 
hui, pengaduan ini diadjukan oleh kepala staf tentara Korea Sela- 
tan, Djenderal Paik Sun Yup. Kata sumber2 tadi seterusnja, kesu- . 
litamnja ialah bahwa tidak ada peraturan2. jang menetapkan bahwa 
serdadu2 Korea Selatan berhak menerima ransum tentara Ame- 
rika Serikat. Tetapi sebaliknja orang2 tawanan Utara harus diberi 
ransum jang kira2 sama nilainja dengan ransum serdadu2 Ameri- 
ka, sesuai dengan sjarat2 Konvensi Dienewa. Serdadu2 Korea Se- 
latan tiap2 hari terima kira2 4 mangkok nasi, ditambah dengan sa- 
juran tahan lama dan garam. Untuk beli ransum tambahan, mere- 

ka menerima 1200 won (kira2 6 sen dollar menurut koers gelap)... 

bahwa sistim padjak India meru- 
kaum 

tertangkap 

Fihak kepolisian terus mengada- 
kan pengedjaran terhadap 6 orang 

i 

  
: it TEA Me ERP RAI ALI MAROS, 

PADA TIAP-TIAP HARI 

Toko »HIEN“ & Co. 
BODJONG No. 25 — SEMARANG. 

HARGA MURAH ! 

    

tadi mulai surut dengan 

DIUMUMKAN DI HANOI 

3 buah djembatan lainnja. 

Operasi ,,Normandie”. 
" Menurut maklumat Perantjis jg 
diumumkan hari Senen dalam 
operasi ,,Normandie” jg dimulai 
3 hari j.l. disebelah tenggara Hai 
duong (Vietnam Utara), pihak 
Vietnam Ho Chi Minh menderi 
ta kekalahan 112 orang tewas 
dan 147 orang tertawan. Staf 
umum. Perantjis di Saigon. Senen 
mengumumkan, bahwa operasi 
'Provence” jang berdjalan antara 
tgl. 27 Desember dan.8 Februari 
di Vietnam Selatan itu, ,,berhasil 
dengan sempurna.” Dalam opera 
si tadi, 48 anggota tentara Viet 
nam Ho tewas, 61 orang terta- 
wan dan 160 orang ,,melarikan 
diri kepihak Perantjis-Bao”. Ope 

'rasi ini terdjadi di ,,Zone D”, 40 
km sebelah utara Saigon. Menu 
rut maklumat tadi, pihak Peran 

Itjis hanja menderita kekalahan 4 
orang tewas dan 57 orang luka2, 
skebanjakan luka2 ringan”. 

. Pasukan Vietnam Ho di 
Selatan: 50.000 orang. 

. Djurubitjara  Perantjis mengu 

x 

AIR BANDJIR jg telah menim- 
Ibulkan bentjana besar dibagian ba- 

rat Nederland itu, hari Senen kema 
ren dulu dibeberapa bagian daerah 

tjepatnja. 

hingga menurut perkiraan para pem 
besar, daerah tadi akan lebih tiepat 
keringnja daripada dugaan semula, 

Dibeberapa daerah, air sudah tu 
run kira2 90 sentimeter, hingga me 
nurut keterangan para ahli pertani- 
an mungkin sekali air laut tidak me 
ninggalkan lapisan garam jg demi- 
kian tebal hingga sulit sekali untuk   mengerdjakan tanah tadi bagi per- 

  

hari Senen kemaren dulu, bahwa 
17 buah pesawat pembom-pemburu ,,Bearcat” pihak Perantjis tc 
lah meledakkan 5 buah djembatan jang menghubungkan djalan2 
jang ada ditangan pihak Vietnam Ho Chi Minh, dilembak sungai 
Merah. Angka2 dalam perang Indo-China ini menundjukkan, bah 
wa pihak Perantjis hingga kini membutuhkan rata-rata 6 buah 
pesawat terbang, untuk menghantjurkan sebuah djembatan : 
sedang besarnja, atau sesuatu bangunan tehnik lainnja. Sementara 
itu 6 buah pesawat jang berpangkalan di Bachjai telah ledakkan 

jang 

mumkan seterusnja, bahwa djum 

lah pasukan Vietnam Ho di Viet 
nam Selatan ada kira-kira 50.000 
Orang, tersusun dalam 14 batal- 
jon, milisia setempat dan serilja. 
Menurut pibak Perantjis, persen 
djataan mereka ,,buruk”. Di Viet 
nam Selatan, pihak Vietnam Ho 
menurut pihak Perantjis mengua 
sai 600.000 penduduk, tersebar di 
5 daerah: 1. ,,Zone D”, 2. Daerah 
Baria (80 km barat Saigon), 3. 
Daerah Rachgia (100 km sebelah 
barat-daja £.), 4. Beberapa distrik 
dekat batas Kambodja dan 5. Dis 
trik Camau. “Djumlah pasukan 
Perantjis di Vietnam Selatan ada 
120.000 orang, .separoh diantara 
nja terdiri dari orang2 Vietnam. 
Mereka bertugas ,,melindungi dan 
mengawasi” djalan2 ' sepandjang 
10.000 km, djalan2 lalu-lintas di 
air sepandjang 5.000 km dan dja 
'lan2 kereta-api dari Saigon, My- 
tho, Loeninh dan Nhatrang.   

  

(AFP) 

tanian. Akan tetapi kepastian ten- 
tang nasib daerah bandjir ini mung 
kin baru akan diketahui apabila air 
sudah mulai naik disungai2, dalam 
musim semi j.a.d. (karena  saldju 
musim dingin. mentjair — Red.), da 
lam tempo | minggu terhitung mu- 
lai hari Senen ini. . 

Sementara itu para insinjur Belan 
da telah menolak saran Amerika 
untuk membuat diembatan2 Bailey 
diatas tanggul2, memuatinja dengan 
batu2 dan bahan2 tainnia, lalu me- 
ledakkannja Supaja memperkuat 
tanggul2 tadi. Insitjur2 Belanda me 

P 

el
 

itu, dan menjarankan, bahwa jg se- 
harusnja mendjadi pokok perhatian 
negeri2 jg berindustri modern ialah 
bagaimana dapat melunakkan pe- 
ngaruh merugikan “dari  pergoja- 
ngan harga jg berputar-balik 'itu, se- 
hingga dapat diperoleh stabilisasi. 

Fluktuasi pasar dunia jg disebab- 
kan oleh fluktuasi dalam kegiatan2 
ekonomi dinegeri2 industri, merupa 
kan hal.jg menjebabkan tak dapat 
diselenggarakan politik jg tetap di 
negeri2 seperti Asia ini. Fluktuasi ig 
demikian merupakan “pokok sebab 
tidak adanja kestabilan dalam perda 
gangan luar negeri dari daerah? ter 
belakang. Dinjatakan akan perlunja 
ada stabilisasi dalam hubungan tim 
bal-balik antara harga2 dari bahan 
mentah dan -barang2-djadi atas da- 
sar jg berseimbangan. 

Demikian ringkasan pidato dele- 
gasi Indonesia. DA 

  

KEDUTAAN PILIPINA DI 
TAIPEH AKAN DIDJADIKAN 

AMBASSADE. 
Menteri luar negeri Pilipina, Joa- 

guin Elizalde menerangkan pada ha 
ri Djum'at, bahwa pemerintah Pili 
pina kini. sedang mempertimbangkan 
untuk merobah status perwakilan Pi 
lipina di Taipeh dari kedutaan men 
djadi kedutaan besar. Selandjutnja di 
terangkan bahwa pemerintah Pilipi- 
na sedang mempertimbangkan 'pula 
pembukaan “legasi2- konsolat2 baru   

  

di ibu2 kota negara2 Asia dan Ero 
pah lainnja. 

4 

Bandjir Di Nederland Moto Surut 
ngatakan, bahwa idee' Amerika ini 
djitu, tetapi tidak praktis: dalam -pa 
da itu mereka kemukakan bahwa 
Belanda sudah sangat. -banjak pe- 
ngalamannja dalam hal membuat 
dan memperbaiki tanggul2. 

Sebagai penggantinja, para insi- 
njur Belanda minta supaja Inggris 
kirim ponton2 dari semen, sisa2 pen 
daratan Serikat di , Normandia, keti- 
ka Perang Dunia II, untuk dipakai 
sebagai perisai2 antara: tanggul dan 
air sungai: sementara 'itu dilakukan 
pekerdjaan membetulkan tanggul2 
tadi, Tjara ini ternjata sangat me- 

“untuk beristirahat didalam lingku- 

gaan (handelswijk) direntjanakan 
didaratan jang lebih rata, sekitar- 
nja persimpangan djalan di Km. 
36.400, sedang kampung2 lainnja 
mengelilingi jang tersebut tadi 
serta berkelompok2 dan dibagi 
lagi menurut keadaan dan letak- 
nja kampong2 jang digabungkan. 

Pembangunan dari kota jang di 
rentjanakan jang kemudian hari 
akan mendjadi ,,kota kediaman”, 
— sebaliknja dengan Bandjarma- 
sin sebagai ,,kota dagang dan ko- 
ta pelabuhan”, — ialah diambil 
sangat luas, sehingga disini dapat 
dikatakan sebuah ,,tuinstad”, Ba 
gian tanah kota jang direntjana- 
kan Juasnja I.k. 50 Km2, dan di- 
rentjanakan untuk — penduduk 
500.000 djiwa. Banjak perhatian 
ditjurahkan untuk kemungkinan? 

ngan kota jang merupakan ta- 
man2 (d.a. oleh djawatan kehuta- 
nan akan dibikin sebuah ,,stads- 
tuin”) dan lapangan olah raga, 
demikian djuga taman2-an dan 
lapang2-an ketjil dimana kanak2 
dapat bermain. Selandjutnja dise- 
diakan tanah2 untuk bangunan2 
keperluan umum (sekolah2, mes- 
djid2, geredja2, rumah sakit 
umum, gedung studio RRI., kan- 
tor pos, pusat pendidikan djawa- 
tan Penempatan Tenaga, pusat la- 
boratorium, hotel2, gedung2 bios- 
koop d.I.I.) sedang pada tiap2 5 
tempat dibangunkan sebuah pasar   ketjil, sebagai” penambahan dari 
toko2 dan pasar besar. 

muaskan, sebagaimana dibuktikan 
ketika mengeringkan kembali pulau 
Walcheren. Seperti diketahui, pesa- 
wat2 pembom Serikat ketika Perang 
Dunia II telah menghantjurkan tang 
gul2 jg melindungi pulau tadi, hing 

  
ga — dengan maksud supaja pasu- 
kan2 Djerman jg ada dipulau tadi 
terusir — pulau tadi tergenang air 
sama sekali. Mengenai djumlah kor 
ban jg tewas sebagai akibat ban: 
djir besar dan badai jg terdjadi ke- 
tika tgl. 1 Pebruari itu, hingga kini! 
diketahui “ada 1395 di Nederland. | 
436 di Inggris, 20 di Belgia dan 7,   di Djerman, 

nja bisa diperoleh di Washington. 

Pada umumnja mereka jg pernah 
mendjalankan tugas dipelbagai front 
dalam perang dunia jg lalu berpen 
dapat bahwa kegiatan2 artileri dlm 
perang Korea memang lebih besar. 
Mereka berpendapat bahwa perang 

Korea selama lebih dari satu tahun 
merupakan perang ,.tetap”, sedang 
perang Eropa adalah perang ,.ber- 
gerak”. Para opsir menegaskan bah 
wa dalam perang melawan pasukan2 
komunis jg terlindung dalam parit2 
pertahanan, maka untuk ingin men 
tjapai hasil lebih baik, perlu di per- 
gunakan banjak artileri. 

dakwa mendjadi  ,,mata2 dan tu- 
kang merusak”, 

    
  

Sebagaimana dikabarkan, baru2 
ini bekas bintang film Djerman, 
Maria Anna Knuth telah diadiu- 
kan  kemuka hakim  Djerman 
Barat, karena didakwa mendjadi 
mata2 mentjuri rahasia2 penting 

untuk kepentingan “ Polandia, 
Tampak Anna Knuth dalam ke- 
rosi glindingnja (karena ia: tak 
dapat berdjalan) waktu diperik- 
sa. Ia mendapat gelaran  djuga 
,.Mata-Hari”, gelaran nama Spion 
wanita jang litjin dimasa perang 

pertama. 
    dunia 
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Telah dibuka HOTEL dan! 
—. RESTAURAN baru : 

di Tawangmangu SOLO 

  

    

    

Kami beri tahukan pada Chalajak ramai bahwa 

Firma SIDODADI 
Djalan Seteran 87 - Semarang -Tilp. 1150 

“untuk seluruh DJAWA TENGA 

Ii 
     

   Kami telah tetapkan sebagai: DEALER 

Borgward 
IBorgward 
Borgward 

  
  

  

  ' Dan kami 

Buat memperdagangkan mobil2 jang kami 

Goliath Commercial Trucks 0.8 ton 
Goliath Mobil persoon 

Kantor Dagang ,,Suka Madju" Djakarta) 

Mulai hari ini, 

DIPERTUNDJUKKAN 
Didalam kami punja SHOWROOM 

kemem BOrgward Hansa 1500 Mobil persoon 
Borgward Truck 1/4 ton 

meme GOliath Commercial Truck-Chassis 

Jang berkepentingan diharap menjaks ikannja 
“Surat idzin pembelian kami sediakan ! 

Firma SIDODADI 
Seteran 87 

Hansa Mobil persoon! 

Truck 1V,ton 
Diesel Truck 2 - 4 ton 

0,8 ton 

urus dalam tempo sesingkat ! 

Semar ang 

  

   

  

Import Hi 

    
  

  

  

  

Berhubung dengan Tahun Baru Tionghoa' 
(Imlik) Kantor-kantor dari :    
De Javasche Bank 
'Nederlandsche Handel-Maatschappij, N.V.! 
Nationale Handelsbank N. V. 
“Escomptobank N. V. 
De Spaarbank te Semarang 

» Bank Timur N.V. 

akan ditutup pada hari Saptu tg. 14 Februari 
1953. 

   

     
    
  

  

      

    

f Na 3 - 11 

Pendidikan ,OETAMA 
Pusat : Labuan 16, Smg. — Tjb. Dj. Mataram 440 Smg. 
LULUS DALAM UDJIAN. MENGETIK TG. 8-2-1953: 
TAN KWAN NIO — S. HARTATI — SOEDIRNO — SOELARDI — 
SRI HARTINI — SOEWONDO — THE KIONG NIO — SADIMAN 
— SOEJOEDI — OEI DJONG HAM — TASLIMAH — NURIMAN — 
SOEDJINAH — Nj. MARSAID — SRI KANTI — TAN THIAM 
NIO — MOCH ICHWAN dan HARJOENI. 
PELADJARAN MENGETIK Rp. 15,— sebulan. 
Masih menerima murid baru. 

BUKU PELADJARAN AN, MENGETIK Rp. 15,— tiap buku. 

R, MOEHJIDI/Ketua. 

Kursus Radio- Tehnik .Mag netron' 
pg 9 Bin. Teorilpraktyk. Mulai tgl. 2 Maart 1953 
. Uang Pena Rp. 10.— 

Pendaftaran di 

Panc dc 

  

  

     

     
t 

  
  

Tilnta jg murni tidak mengadakan 

: TIMUR DAN BARAT 
Wana... diwah kata-kata SHIRLIEY 

YAMAGUCHI dan DON TAYLOR dim. 
in Ti 

aan mapan War Bride | 
—. SoLO 

- £ : 

Maa mulai tgl. 2 “9 s/d 13 Februari 1953 | 

      

MAKA DJANGAN “BIMBANG TUAN2/NJONJAH2/ 

NONA2, DATANGLAH BERBELANDJA PADA 

Toko, 

   

    

  

   

  

    
   

      

    

...... 

    

  

  

P.F.1 an naa 

Anggur Obat Kuat 
Anggur utk. Wanita 
Arak Obat Kuat 

Baik untuk Sumbangan 
SINTJIA 

Arak Obat Tjap Kielen 

Ini ANGGUR dan ARAK-OBAT terbikin dari 
Obat2 Tionghoa jang Istimewa dan mahal. Spe- 
ciaal buat Lelaki dan Prempuan jang Berbadan 
Lemah, kurang Darah, Muka Putjat, Kaki Tangan 

Tulang Linu, Bernafas 
Pendek, Iga Menusuk, Tidak Bersumangat, kepa- 
la sering Pusing, urat Sjaraf Tjape, Muka Kelia- 

Dingin, Pinggang Sakit, 

tan Tua dil. ? 
Bila Minum. ini ANGGUR DAN ARAK-OBAT 
bisa lantas tau buktinja. 

N.V. Handel My MAY LIAN 
Djl. Darat 89 

SEMARANG 

: (Bisa Dapat Beli di Toko2 Obat Dana dan P. & D. Seluruh Indonesia. 

Djl. Tiang Bendera 37 
DJAKARTA 

Tjap 
) Orang Tua 

Arak Obat Tjap Kambing i 

   

   
       

    

  
  

  

: at 2 2 " bt 

DIREKTORAT KEPENDJARA AN : 
DAA SEMARANG 3 

Lelang borongan bahan 
" Makanan DT 

Ditjari Pala bahan asik ina Untuk pendjara2 Daerah 

Semarang/ Pati (Miaten, Bulu, Sa latiga, Amtbarawa, Kendal, De- 

mak, Purwodadi, Pati, Kudus, Djepara, Rembang dan Blora), ba- 

pian triwulan 11/1953 (1 April 1953 s/d 30 Djuni 1953). 

  

| Surat2 penawaran buat tiap2 pendjara dipisah2 dalam 3 go- 

longan : j ! 

I.. Beras/biaja pengangkutannja, 

II. Daging sapi/kerbau, ikan asin telor asing 

HI. Sajur majur, kaju bakar dil. 

Penjerahan surat2 penawaran dilakukan hanja pada his te 

jaitu tgl. 26 Pebruari 1953 djam 11.— Dertanpak di Peda. Wa 

nita Bulu-Semarang . 

Para. peminat diharap lebih dulu minta keterangan/ pendjelas- 

an dan blangko2 surat penawaran pada tgl. '20 Pebruari 1953 djam 

“11 — di, Pendjara tersebut, diatas. 

DIREKTUR KEPENDJARAAN 
DAERAH SEMARANG/PATI. 

Cemara ANA MANTNA 

Pemberian Tahu 
Pada para langganan dengan djalan ini dipermaklumkan bahwa toko 

kami berhubung dengan TAHUN, BARU TIONGHOA akan 

TEUTUR 3, 
pada tanggal 12 s/d 16 Pebruari 1953. 

. Super Radio Company N. V. 

Tjapang Semarang : Seteran No 5     
  

    Roy Megan 2 8 
  

  

Dr op THE Nay: 
M GOING TO FIND 
“OUT WHO"      

  

  

   

      

WILL. 
    

    

      
   BoMeBopyE” TRYIN' TO 

"TEAR BOWN MY aa 
HEY, CUT AT OL    

     
-— Seorang dikota . Hantu ini, 

hendak membinasakan. kita. Saja 

akan pergi mentjari, siapa sebe- 

tulnja mereka itu. 
-5 Saja akan menjertai engkau, 

anak manis. 

dasi mengelu 
bang ini, “anak 1     

      aa yan 

     

   

  

salam PW IIS 50 We kereenan Punggu. 
-—- Seorang mentjoba untuk merobohkan: hotel saja. Hee, hentikan 

perbuatan ' itu! (Dalam: pada-itu terdengar - suara orang merusak ho- 
telnja Willie) 

. 

Pusat pendjual: 
Toko obat 

NGO HOK TONG 
Gang Pinggir 1 Semarang. 

Telp. 1658. 

      

| Obat Batuk Caterine Siroop 
Ini obat jang paling baek buat sembuhkan penjakit batuk seperti: 
Bronchitis, sakit batuk panas dan dingin, sakit leher, 
asthma dan sakit tenggorokan d.l.I. 

suara serak, 

                    

Terbikin oleh: 

SENLO CO 
HONGKONG 

  

LOTERIJ UANG Rp 16 15 
Rp. Io Ya Rp. 5i— Trekkl. 
ongkos VRIJ. RIGASTA PILL. 
speciaal untuk laki2 tahan lama 
(nikmat) Rp '20— 3 ds. Rp 57.— 
SORGA ISTRI PILL. Rp 20.— 
VITANOL untuk laki2. VITA- 
RIN untuk perempuan Rp 20.-— 
3 ds. Rp 57.— lembek, dingin le- 
kas tjape, tulang2 sakit, ada naf- 
su kurang tenag ga, makan 3 ds. 
tangg. dapat Pata muda EX- 
TRA KE Rp. 60.— untuk 
orang ada umur atau jang sa- 
ngat lembek. PUISJERIN PILL. 
Rp. 20—  BEDAK & ZALF 4 
Rp. 3.— tangg. dapat lekas Er 
langkan kukul besar dan beron- 
tok BEDAK TELOR Rp 5.— 
Porto Rp 2.— Masih sedia lain2 
obat. Prijsc. gratis. 
Ind. Kruiden- 
Gang Tengah 22 — Semarang. 

  

  

Sokonglah 

PENGANTEN BARU 
Sekarang dan aa 

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

DJAMU SORGA 
| Djamu ini membawa kebahagia- 
P3 .kerna seluruh ketjantikan 

uh Njonja selalu tinggal se 
: tr, muda dan tjantik, berkat 

  

9 1 bahan2 pilihan jang terkandung 
didalamnja. Djamu ini teristime 
wa untuk kaum wanita — Kaum 

| Istri dan Penganten Baru: 
1 doos Rp. 15.— 

PABRIK DJAMU TJAP PORTRET 

» NJONJA MENEER 
AL BU N 

SEMARANG 

  

Toko Pedamaran 90, Telp. 900, 
Semarang. Agen2 Surakarta: Tjo 
judan 141, Pasar Nusukan 4, 
Widuran 67, Pasar Kliwon 142, 
Giringan 28, Dj. Slamet Riadi 
(394, Gading Kidul 170,  Ngape- 
man 15, Pasar Nongko 125.     

    

“ 

  

O GIOK GIEM | 

  

BESOK 
MALAM 4 

PREMIERE 4 

  

(17 th) (BAHTERA RA SANOTwnRAT 
Film Musical terbesar jang disk 
oleh seluruh dunia dengan 11 lagu2 
jang populair! 

Ini malam pengh. 4-30-6.45-9.— 

Cecil B B. De Mille's 

»SAMSON and DELILAH" 
BESOK MALAM PREMIERE 

Saran” 5 1-9.- "Tg 

  

  

Suara emas bermuntjul pula! 
Kekasih2 jg. mendjadikan sedjam se- 
sak asmara ...., berlangsung sampai 
achir djaman. 

Ini Malam Pengh. 5.—7.15 — 9.— 
5. ROOMAI NOR-SIPUT SERA WAK 

»Angkara Murkas 
Besok Malam Premiere 

REX 5.-7.-9— (7th) 
Michael Rennie—Debra Paget 

»sLes Miserables“ 
Sebuah tjerita gubaban dari Victor 
Hugo jg. termasjhur. 

Ini Malam Pengh. 5.-7.—9.— 
Kathryn Grayson—Ava Gardner 
M—G-—M' 9 

Hpeslktootb: show Boat 

Ini : Malam Premiere 

Djagalan 7-9. 17th) 
Yen Chuen — Auyang Safi 

  

  

  

    Pe Yen— Wang Yuan Long 

,NJEH YEN” 
  

Perijetukun Sing, “No. "584/IU/A/ Ilo 

«   “ 

  

Hasil Hasil Udjian P. $. M. Semarang 
Telah lulus udjian Lerares, Coupeuse dan Costumiere, jang diadakan 
di Semarang dan Tegal pada tanggal 26 s/d 29 Djanuari 1953, dan 
di Magelang pada tanggal 19 s/d 22 Djanuari 1953. 

Jang turut udjian di Semarang 96 orang, lulus 85 

Tegal 221 aa 
Magelang 28 ,, S3 

Pengawas dari Pengurus : Nj. Drs. Njoo Hong Hwie dan Nj. R. Soe- 

Anggauta Komisi Semarang : 
mantri. 
Nj. Liem Lam San, Nj. Siauw Tjing 

Siet, 
Nn. Nelly Liem, Nn. Lena Tan, 
Nn. Oci Bie Giok, 
Nj. Hornung. 

   

3» » Tegal : Nj. Hartsteen dan Nn. Liem Ghiem 
joan. 

» » Magelang: Nj. Liem Khe Nio dan Nj. The 

Kong Hwan. 
1. SEKOLAH MODE ,,ANNIE”, pemimpin Nn. Annie Kwa. 

Lerares : Oci Bik Nio, Kwee Lam Hwa, Oei Tj Nio 
Costumiere : Tee Pik Nio, Jap Thiam Nio, Tan iang Nio, 

|
 

  

Kho Giok Lam, Liem Tjie Lam. : 
SEKOLAH MODE ,,BOTAN”, pemimpin Nj. The Kong Hwan. 
Costumiere : Nj. Ismail (Soeparti) dan Ong Kiem Hwa Nio. 

3. SEKOLAH MODE ,.CADEHA”, pemimpin Nj. Drs. .Njoo 
Hong Hwie. 

9. 

10. 

Id: 

14. 

16. 

17, 

18. 

19. 

menang 

LUX 
5 —9.— 

Jeremy 
Spencer's .Prelude To Fame" 

: (AWALAN) Penghidupannja satu anak jang berbakat musik dengan mem- 

1 
2 

Coupeuse : M. Soemarwati Dirdjowinoto, Nj. S.K. Wirjoadmo- 
djo, Tan Ling Nio, J. Ko Kiem Nio, Nj. Roek- 
miatun. 

COSTUMIERE : Tan Lien Nio, Oh Kiem Ing, Lie Lioe Kiem, 
Nj. Oh Kong Hwie, Liem Jauw Tjen, Endah 
Dullah, Ie Erly. 

SEKOLAH MODE ,,CRESCENDO”, pemimpin Nj. Tan Tik 
Kiong. 

Costumiere : Nj. Lauw Soei Jang, Nn. Badeni, F 
Nn, Tan Giok Hwa. 

SEKOLAH MODE ,,DIENTJE”, pemimpin Nn. The Tjay Nio. 
Costumiere : Nn.2: Lie Hwa Lien, Tan Giem Nio, Phan Djoen 

Lan, Ong Hwa Nio. 
SEKOLAH MODE ,,MAJA”, pemimpin Nj. Liem Khe Nio. 
Lerares: R.r. Roesminah. 
Coupeuse : Nj. Kwie Khoen Hwie, Nn. Khoe King Nio. 
SEKOLAH MODE .,.MARIJSE”, pemimpin Nj. Tan Tjong 

Swan. 
Coupeuse : Nn. Oei Kiok Hwa. 
SEKOLAH MODE. ,,MARIE”, pemimpin Nn. Tan Kiem Ie. 
Costumiere : Kho Bie Nio, Ida Tjhwa, Siti Afifah, Tan Bie Nio, 

Nj. Go Boen Tat. 
SEKOLAH MODE » MUSTIKA”, pemimpin Nn. The Liang 

Nio. 
Oei Sioe Nio, Tjiook An Nio, Nj. Kusrupin, So 
Djay Nio, Tan Hwa Nio, Khoe Gwat Nio, Phoa 
Rin Nio, Tan Mien Nio, Theng Jan Nig, Nj. Hen- 
dro Soemartono, Th. Liem Kwat Nio, Go Lies Nio. 

SEKOLAH MODE ,.NELLY”, pemimpin Nn. Nelly Liem. 
Lerares : Nn. Oci Giok Hwa. 
SEKOLAH MODE ..NIEUW HOLLAND”, 

Costumiere : 

pemimpin Nn. 

# Tan Hwie Som. 
Lerares : Nj. Ong Koh Koen, Nn. Oei Liang Som. 
Costumiere : Tan Swie Lan, Nj. H. Ch. Ligtvoet, Nn. L. Ch. 

Matitaputty. 
SEKOLAH MODE ,,REEN”, pemimpin Nj. Karim. 
Costumiere : Nj. Roos, Nj. Hartolo, Nj. T. Koesparmono. 
SEKOLAH MODE ,,ROSINE”, pemimpin Nj. Tan Koen Siang. 
Lerares : Nn.2 Sie Hwa Nio, Tan Kiem Nio, Annie Liem, Njoo 

Bie Hwa, Sie King Pie, Corry. Liem, Khoe Tjoe 
Kiauw, M. Chang Ie, Lan, Srie Lasmini, Nj. Ma Kim 
Tjing, Nj. Ong Hok Sing. 

SEKOLAH MODE ,,SIE”, pemimpin Nj. Sie King Lok. 
Lerares : Nj. Soenarjo. 
Costumiere : Nj.2 Soedarjo, Sardijan, Soeripto, Soetamat, Ha- 

di Soedaras, Tjiptoroso. 
SEKOLAH MODE ,,TITANIA”, pemfmpin Nn. Tan Giok Hwa. 
Coupeuse : A. Siregar dan Soenarti. 
Costumiere : Liem Siang Tien, Lie Siok Tjiaw, Lie Siok Loan, 

Liem Oen Gien. 
SEKOLAH MODE ,,TREES”, pemimpin Nn. Lie Lian Nio. 
Lerares: Nn. Herry Slamet. 
SEKOLAH MODE ,,THE SWIE LAN” Tegal, pemimpin Nn. 

The Swie Lan. 
Lerares: Nj. Kwa Soe Hien, Nj. M. Baisah, Nn. Sun Swan 

Tin, A. Mariam Gawian, Nn. Tan So Siok, Nn. Hin- 
don Mahdi. 

Coypenan: Nn. Oei Keng Nio, Nn. Djamilah Baraba, Nn: Kho 
Ay Nio, Nn. Loe Lian Sie,/Nn. Hindon Algaiti. 
Nn. Didjah Banasir, Nn. Mariam Selam, Nn. 
Djamilah Baraba, Nn. Loe Giok Lan, Nn. Barkah 
Alkatiri, Nn. Noer Gawian, Nj. Indro Sapiri, Nn. 
A. W. Murah, Nn. Loe Lian Sie. 

SEKOLAH MODE  TJOA” Magelang, pemimpin Nj. Tjoa 
Tiang Kang. 

Lerares : Liem Kwie Sian, Tan Giok Hwa, Ong Ay Hiang, Tan 
Giok Hwie, Tan Giok Lan. 

Coupeuse : Kho Pien Nio, R.A. Askandar, Njoo Loan Nio. 
Costumiere : Nj. Iskandar, Njoo Udip Nio, Enny Soegondho, 

Soekestiwati, Tan Kiong Nio, Lioe Hwa Ing, Toeti 
Soejoeti, Ken Aminasih, Nj. Soedarsih, Hwang 
Ilfe Lan, Rofiah, Tjau Tjing Sjah. 

SEKOLAH MODE. .SUCCES” MAGELANG, pemimpin 
Nj, Tan Koo Gwan. 

Tan Kwie Nio, Thio Kian Hwa, Tan Ien Loan, 
Liem Kwie Lan, Oei Thiam Ang, Alyah, The 
Kwie Hua, Sri Martini. . 

Cabut 

Costumiere : 

  
  

CITY CONCERN CINEMAS S—” 
  

INI MALAM PENGH. (U. SEG. UMUR) 
Guy, Rolfe — Kathleen Byron— Kathl. Ryan 

bawanja ia keputjuk kemashuran! 

stan 

Besok Malam 
Premiere 

PAUL HENREID — JOHN SUTTON—JEEE 
DONNELL — LON CHANEY— ELENA VERDUGO 

.THIEF OF DAMASCUS" 
Sheherazade... 

Color by Technicolor 
Aladdin... Sinbad... Ali Baba... together in one fahu- 

lous adventure ! Arabian Nights Adventures - 

  

5-7-9 Ini malam premiere (u. sec. um 
G ran d George Reeves — Phyllis Co 1 hk 

»SUPERMAN 
First Full-length Feature! 

and 
the 

the Mightiest of a 

MOLE MEN : 
Thrills! Action! — Penuh Sensatie! Heibat dan Menggemperkan. 

INDR A Toi Malam penghabisan (u. 17 tahun) 

de 9 — 

BESOK. MALAM Premiere : 

»IHIEF Of DAMASCUS" 

Turhan Bey — Lynn Bari Cathy 0'Donnell 

JI HE SPIRITUALIS" 
Strange Secret! Terror! Power to destroy! 

Seorang ilmu Sihir, tipu inuslihat Penuh" Mystery! 

PAUL HENREID — JOHN. SUTTON 

Color by Technicolor 
  

ROYAL Ini Malam Premiere (u. 17 th) 
Rd. Ismail—R. Umami- -Nona Mayo 

Dame Saputangan Sutra" 
film Indon esia baru! — Mengikat dan Gempar! 

  

ROXY Ini malam premiere (u. 17 th.) 

CHEN YUN SHANG-WANG HAO- WANG YEN LUNG 

"Ren Hai Ch'i Nu Tze" 
film Tiongkok paling baru — berbahasa Kuo Yu dengan 
4 na jang merdu ! 
  

  

 


