
  

 "Perdjalanan K. A. 

   

. nesia mempunjai beribu2 stasion. 

' berdjalan, Ir. Sumono menjata- 

Untuk mengumpulkan yang gu   
    

na membantu korban bandiir di Neder-           

13 2 ea Ta aa   

ngan 

      

   Mr. Djody Gondokusumo - selan- 
djutnja menerangan, bahw 4 
timis, bahwa mosi itu akan diterima 
dengan suara terbanjak oleh parle- 
men. Atas pertanjaan ia menerang- 
kan, bahwa jang sudah pasti akan 

  
  

lund beren Sai di socitelt. ,.De 2"0Djakarta telah diadakan ,Pa- 4 3 5 2 jang dapat ku! “hangat. ampak disalah satu 4 “ Tae aan Derma” tadi. 
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. Pan 
. 

dari 2 7g 
tari, Ma ba Na 
man dan Dj Agung, 
bitjarakan soal penghapusan SO 

  

enghapusan S. 
Iya Keamanan Akan Adjukan Pend 
Se Terachir Pada Kabinet 

KEMARIN SORE dari djam 17.00 sampai 20.30 Panitis Keagu. pemerintah, jang terdiri dari Perdana Menteri, Wakil Per ' 
nan (ai). Menteri Dalam Negeri, Menteri 

telah mengadakan rapatnja 
| an SOB dan 

nasional mengenai keadaan dalam bahaja. 

O.B. 
   
   

lir # : 21 

menggantikannja dg. undang2 
Hasil pembitjaraan dari Pa- 

a
 

nitia Keamanan tersebu, segera akan dimadjukan kepada kabinet untuk 
mendapatkan jang terachir 
dan selandjutrja akan berhubungan dengan 

pada tg. 28-3-1952 

“120 Km 
“1 Djam 
Rentjana Mempertjepat 

/ 

Mat & f “& 

IR. SUMONO dan Ir. Abu Pra- 
jitzo, masing? Kepala Bangunan dan 
Djalan. kepala Inspeksi Timur 

sedja bulan enterbar IOS me 

ninggalkan Indonesia, sekarang telah 
tiba kembali ditempatnja . masing2. 
Mereka itu ikut serta dengan rom- 
bongan expors kereta api, jang di- 
kirimkan oleh Komite Transport 
Dalam Negeri Ecafe, dalam sebuah | 
study. tour ke Eropah Barat dan 

      
    

Djepang. Rombongan tsb. terdiri 
djuga atas export2 dari Philipina, 
Yaiwan, Vietnam, 

Th 3 id B tapa, 5 

India dan Pakistan,” - . 
»Blok-systeem” mengenai per- 

djalanan kereta api antara sta- 
sion2 di. Eropah telah umum di- 
selenggarakan orang, sehingga 
kesalahan2 perdjalanan, jang se- 

waktu2 bisa terdjadi karena se-' 
seorang 

antara stasion dan stasion tidak 
mempergunakan lagi tilgram, ta- 
pi melalui saluran2 automatis jg. | 
tjepat memberikan tanda2, tju- 
kup dengan - memidjat sebuah 
Knop sebagai pemberitahuan ke- 
pada stasion jang ditudju oleh 
kereta api itu, sedangkan stasion 
ini mendengar tanda bunji bel 
sesuai dengan apa jang “dimak- 
sudkan oleh pegawai tsb. Fi 

bahwa djika systeem itu dipakai | 
di Indonesia, maka se-kurang2nja | 
(untuk tiap stasion dibutuhkan 
biaja. untuk penjelenggaraan 
Rp. 149.0090,—, sedangkan Indo- 

Tentang tjepatnja kereta api 

kan, bahwa Indonesia tidak begi- | 
tu ketinggalan, sebab djika dike-| 
hendaki ketjepatan 90 Km satu | 
djam bisa ditjapai disini. Di Pe- 
rantjis terdapat kereta api jang 
paling tjepat didunia “jaitu 140 
Km tiap djam. Indongsia mem- 
punjai rentjana untuk. menambah ketjepatan 'itu sehingga bisa mentjapai 120 - Km satu djam, 
tapi untuk itu 'pekerdjaan per- baikan djalan?nja harus menda- 
pat perhatian dulu, kata Ir. Su- 
mono.  Ditambahkannja, bahwa 

  

         

  

sebelum -para export itu pulang 
kenegerinja masing2 rombongan telah dakan” perund    terlebih di uk mer 
poran dan ulan, jar 
disampaikan kepada negara2 pe- 
ngikut rombongan itu untuk di- 
pertimbangkan lebih djauh guna | kemadjuan organisasi kereta a 

“ danau 5 

DIBANTAH, 
Kalangan jang berkua 

Haag telah membantah keras - 
ta2 jang mengatakan, bahwa pem 
rinfah Nederland hari Djum'at telah | 
memberitahtikan- kepada John Pos: | 

    

   

  

         

  

  

   
   beri 

menghendaki ditjabutnja suasana 
| berdasarkan SOB, diantaranja peraturan pemerintah no.: 

r 

Lputusan sikahinet.. jang 

pegawai “lalai, tidak | 
mungkin ada lagi. Pemberitahuan | 

ari pemerintah mengenai 'soal ini 
Panitia Ad Hoc DPR jang 

untuk 'menindjau pelaksanaan  reso- 
SOB dan peraturan2 

15 tentang 

Dapat dikabarkan Jagi, bahwa 
dalam,suatu sidangnja pada bu- 
lan April 1952, mengenai soal ini 
kabinet antara lainnja telah me- 
mutuskan buat menindjau soal 
keamanan seluruhnja untuk ber- 
angsur2 mentjabut keadaan SORB 
didaerah2 jang dianggap sudah 

3 Laman dan seterusnja akan mem- 
buat undang2 keadaan dalam ba- 
haja jang baru. sebagai - peng- 
ganti dari undang2 SOB..itu. 
Djuga telah pernah mendjadi ke- 

selagan 
ini untuk menarik kembali pera- 
taran pemerintah no. 15. .menge- 
nai Staf K. Oleh pemerintah 
Hjuga telah dibentuk sebuah pa- 
nitia untuk membuat rentjana 
undang2 keadaan dalam bahaja 
jang baru, jang terdiri dari 3 
orang, jaitu masing2 dari Kemen-j, umum, 

terian2 Kehakiman, Dalam Ne- 
geri dan Pertahanan. 

menjokong mosi itu ialah fraksi2 
PKI, Sobsi, Murba, Progresif, PRN, 
PIR dan PNI. Sedangkan lima orang 
anggota parlemen tak berpartai su- 
dah menjatakan pula kesediaannja | 

“untuk menjokong mosi tsb. Dengan 
suara2 ini sadja, menurut mr. Djo- 
dy sudah dapat diharapkan, bahwa 

Lakan ditjapai kelebihan suara untuk 
penerimaan mosi Rondonuwu cs. 
itu.  Selandjutnja mr. Djody atas 
pertanjaan menerangkan sebagai 

| pendapatnja, bahwa diterimanja mo- 
Isi ini oleh parlemen tidak akan 
i menimbulkan ketegangan dalam ker- 
| dja-sama antara PNI dan Masjumi 
| dalam kabinet, berhubung dengan 
| bedanja pendirian kedua partai itu 
i mengenai pembukaan kedutaan di 
Moskow itu. 

Karena, demikian mr. Djody, ba- 
gi penjelenggaraannja — djika mosi 

ini diterima baik oleh parlemen — 
lada waktu jang tjukup luas, jaitu 
sampai. achir '1953.. Selandjutnja ia 
menerangkan, bahwa para pengusul 
mosi menghendaki agar supaia mosi 
itu segera didjalankan oleh pemerin: 
tah, bilamana sudah diterima baik 
oleh parlemen. ta beranggapan, bah- 
wa pemerintah terikat untuk -melak- 
sanakan mesi “itu, djikalau diterim: 
parlemen. - Kalau pemerintah tidak 
bersedia — melaksanakannja, ” maks 
menurut Djody kabinet harus meng- 
undurkan diri dengan tidak usah 
Menunggu-mosi tidak perdiaja dar 

''parlemeny karena 'i-djika demikian 
balnja maka terdapat konflik antara 
pemerintah dan parlemen... Ketjuali 
djikalau presiden membubarkan par- 
lemen, jang dalam keadaan seka- 
rang tidak mungkin berhubung be- 

ilum  adanja undang? ' pemilihar 
jang memungkinkan pemi- 

ilihan parlemen baru dalam waktu 
130 hari. 

  

  

Kesugihan Diserbu 
Rumah2 Penduduk Dirampok - Mobil Lapis 

Badja Tentara Dibakar 
(Oleh pembantu kita) 

PADA TG. 10 Pebruari 1953, waktu lepas subuh, Ik. 200 ge- 
rombolan berpakaian seragam telah berhasil masuk Ibu Kota Ke- 
tjamatan Kesugihan, Tjilatjap. Polisi jang hanja terdiri dari 10 

MR. DJODY GONDOKUS UMO, salah seorang penan: nosi Rondonuwu cs. mengenai pembukaan kedutaan di 
n mosi akan berusaha supaja 

8. 

  

Ibarat Kena 
' Bombardemen 

an 

  

   

  

2 

kepada wartawan kita, bahwa p 
Saha Supaja mosi ang” heran    
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Mutasi? Gubernur 
Sekarang Belum Perlu- 

Kata Menteri Rum 1 

MENTERI Dalam Negeri Mr. 
Mhd. Rum atas pertanjaan, mene- 
irangkan kemarin malam b: 

dalam perkembangannja sampai $ 
karang ini ia tidak melihat sesu:    

  

tan diantara DPR dengan kabinet , .odihk 
: Lanal reotionn. can 12. | Suatu gambar jang menjedihkan, 

milihan umum jang sedang dibitia- 
rakan dalam Parlemen itu. Pada 
umumanja telah ada garis-persamaan 
pendirian - diantara pemerintah dg. 
Parlemen didalam soal2 undang? 

Belum perlu mutasi Gabernus2 
Atas pertanjaan lain, Menteri 

Dalam Negeri menerangkan. se- 
landjutnja, bahwa pada waktu ini 
ia tidak merasa perlu diadakan- 
nja mutasi terhadap para Guber- 
nur dalam susunannja jang seka- 
rang ini. 

Memang sebaiknja harus ada 
suatu dasar berapa lama seorang 
Gubernur itu boleh tinggal pada 
suatu daerah dan hal ini telah 

dipeladjari oleh Kementerian Da- 
lam . Negeri. Tetapi masa para 
Gubernur ini saja hitung pada 
tempat kedudukannja sekaranc 
adalah sedjak tahun, 1950, sehing- 
ga dengan . demikian . belumlah 
dapat dianggap mereka kini telah 
ada jang kelamaan pada sesuatu 
daerahnja.- ' ag 

hingga kini belum ambil sesuatu 

200 | right (Demokrat), Dulles telah 
Sementara itu oleh pemerintah 

sedang dipeladjari pula Bpkb. 
itu selandjutnja akan dilakukan | ikedua senator tadi “kepala 
setjara pemilihan atau hanja de-|persi sesudah mendengarkan “kc'o- 
ngan angkatan pemerintah. rangan2. Dulles, menteri Juar negri 
Tentang soal ' perseimbangan |utjapan?nja menimbulkan  kesan2,: 

keuangan jang lebih baik dian- bahwa Eisenhower belum lagi ambil 
'tara pemerintah pusat denganJ|Keputusan terachir mengenai masa- 
pemerintah2 daerah, Menteri me-|lah Timur Djauh dalam . keseluru- 
nerangkan bahwa dalam penglak- | hannja. : 
sanaannja sekarang ini, setelah) Dulles memberikan laporan me- 
konperensi para Gubernur jang |18enai - perdjalanannja 'ke - Eropa 
kedua. itu, setjara de faktonja Barat kepada panitya tadi, Seterus- 
hal ini telah didjalankan jang di- |aja John Foster Dulles Selasa. mene 
dasarkan kepada” instruksi Men- |rangkan kepada panitya senat uru- 
teri, peraturan pemerintah dan senat ea Ma 
UNADEN Punah Pe Ah, tahan Eisenhower ialah supaja ne- 

- gara2 Blok Sovjet tetap meraba-ra- 
ba apa jg akan didjalankan Ameri- 
ka. Dikatakannja bahwa 'ia tak' ta- 
hu-menahu mengenai rentjana2 ig 
mendesak, bahwa RRT akan diblo- 
kade, bom :atom akan dipakai atau 
akan dilakukan pemboman terha- 
dap Mantjuria. 

TOKYO  BERPENDUDUK 
7 DIUTA ORANG. 

Diumumkan pada hari Senin, bah 
wa menurut statistik pada tanggal 1 
Djanuari jang lalu ibukota Djepang 

   

hwa pada dewasa ini segala pembitjaraa 
RRT itu adalah terlalu tergesa-gesa. si 

LA TAN 

ae 

Timur Seraju. Kemudian para gerombolan ini setjara leluasa me 
lakukan penggedoran terhadap rumah2 penduduk dan berpaluh-pu- 

“Iuh sepeda telah digondol. Setasiun, Pos Polisi dan Kantor Djawat 
an Penerangan dibakar habis. Seorang pedagang nama Hadji Do 

. Orang setelah bikin perlawanan, achirnja telah mundur disebelah 

Kini Mengantjam Lagi 

saldju dan hudjan lebat. 

dari djurusan Timur. 

Timur dan sungai Senne 'dipro- 
'pinsi Brabant telah meluap sehing 

ma berita2 tentang 

(mengganggu perhubungan kereta- 
pi. |api. Sekitar perairan Skageral di 
“INorwegia sepandjang hart dialami 
(angin "ribut. Suhu turun sampai 
(14 deradjat Fahrenheit dalam ke 
Yadaan udara jang mengandung 65. 

eme | Hawa adalah demikian dinginnja 

“ fir kena tembakan dan mendapa 
Diterangkan oleh Ir. Sumono. f 

2 Angin Ribut 
' Badai Saldju 

Europa Barat 

PADA HARI Rabu Eropa Ba- 
rat kembali ditimpa angin ribut, 

Kapal2 
jang sedang berlajar di Laut Uta- 
ra mendapat peringatan, “bahwa 
ada antjaman babaja angin ribut 

1 Sementara 
itu di Belgia telah timbul bandjir2 
baru karena sungai Leie dibagian 

ga air keluar dari tanggul2. Di 
Halle dan Tubise djalan2 terge- 
pang air, 

Tetapi djuga di Italia diteri- 
angin dingin 

dan saldju. Dipegunungan Jura 
mengamuk angin saldju sehingga 

t Juka2 parah. 

Sementara itu Setasiun . Lebing 
djuga dibakar dan pembersihan har- 
ta benda dari penduduk telah didja- 
lankan oleh gerombolan setjara be- 
bas. Perhubungan telpon keluar Ko- 
ta Tjilatjap bingga malam hari ter- 
tutup untuk partikelir. Pun interlo- 
kaal terhenti. Lalu lintas lewat Ke- 
sugihan hingga djam 11 siang ter- 
tutup. Bala bantuan dari fihak ten- 
tara kita telah datang dan kemudian 
terdjadi pertempuran didesa Penga- 
sinan (Djeruklegi). Sebuah: patroli 
tentara kita kena disergap dan per- 
tempuran jang telah terdjadi meng- 
akibatkan terampasnja sebuah wan- 
termantel oleh- gerombolan. Sebuah 
Schotka (oto Japis badja ketjil) ke- 
punjaan patroli kita telah dibakar, 
|sedangkan 2. pengandarnja tertem- 
bak. Sehingga malam harinja masih 
terdjadi pertempuran, karena Tfihak 
tentara kita setjara matidan telah 
mengepung gerombolan tadi. Bagai- 
mana kesudahannja dari pada per- 
tempuran ini belum didapat ketera- 
ngan. - Djuga djumlahnja kerban? 
belum diketahui jelas. Berita? se- 
landjutnja akan disusulkan  belaka- 
ngan, demikian .kawat pembantu 
Suara Merdeka” di Tjilatjap. 

MENINGGAL, BUNIA   
Sehingga sebuah kapal penghan- 
tjur es Denmark terkandas dits- 

ter Dulles, menteri juar negeri ea ar es dilaut. Dalam sua 
rika, bahwa 
itu pemerin 

rena bentjana bandii 
h Nederland terpaksa 

   

   

    

harus mengurangi budget militesnja: F 
bag z " t 

AMERIKA TUDUH : SOVJET: 
INGIN TERUS MENDUDUKI | 
Me AUSTRIA. 1 

Djurubitjara kem, luar negeri Ame 
rika hari Selasa menuduh bahwa So 
viet Uni tidak bermaksud mengada- | 
kan perdjandjian, karena Soviet Uni: 

“Ingin terus menduduki Austria, V3 

It kedjadian 

& 

'““DIUMLAH TJALON HADII 

katjamata seorang 
duduk di Kopenhagen menda- 

ik petjah dan seorang dokter ha 
trus memberi pertolongan untuk 
'menfjabut petjahan2 dari bidji2 | H 

mata orang tersebut. 
Fa 

DARI AMBON. 

“Dalam bulan Djanuari jl. unttik 
Ambon dan sekitarnja telah tertin-   Kata djurubitiara tadi, waki!2 3 

Besar Barat dalam konperensi me 
ngenai Austria jang kini sedang di 
selenggarakan di London, sia? be 
laka usahanja supaja wakil Sovjet 

. Gronyko mau bekerdja bersama. 

... 

tat 94 orang tjalon hadji, jalah 78 
orang laki2 dan 16 orang perempu- 
an. v 5 

Ada kemungkinan sehabis bulan 
Maret j.a.d. mereka itu akan bz- 
tangkat menudju tanah sutii, 

Pada hari Selasa pagi telah mes 
ninggal dunia dalam usia 71 tahun 
Gopalaswani Ayyangar, menteri per. 
tahanan India, 2 

Kearah. 
PERSIAPAN2 setjara besar2- 

an untuk konperensi internasional 
bagi membela hak2 pemuda telah 
diadakan di. Amsterdam, Den 
Haag, Rotterdam dan kota2 lain 
nja selama. beberapa minggu be 
lakangan ini, demikian tulis hari 
an ,.De Waarheid”. Suatu konpe 
rensi nasional untuk membela hak 

GOPALASWANI AYYANGAR | bahwa bandjir2 jang hebat seperti 

Tokyo - telah mentjapai penduduk 
7.174.028 orang. 

| Djumlah tersebut berarti penam- 
bahan penduduk 33.871 orang djika 
dibandingkan dengan 12 bulan “jg 
lalu. 5 

| Bandjir2 Di 
Djawa Timur: 
DISEBABKAN hudjan jang tu- 

run terus menerus pada hari? be- 
lakangan ini, berbagai kali di Dja 
wa Timur telah meluap- Walaupun 
demikian sampai kini tinggi air 

maximum dalam tahun jang lalu 
belum ditjapai. Demikian ketera- 
ngan pihak Djawatan Pengairan 

Djawa Timur, Berapa tinggi maxi- 
mum dalam tahun jang lalu itu ti 
dak dikatakan. Selandjutnja ditek 
rangkan, bahwa di Babat tinggi air 

kali Solo sampai 1.70. meter disee| pangkalan PortArthur di Mantju- babkan kali Ponorogo meluap. Di ria, ig dipakai oleh kapal2 - Soviet 
sari On Fata raja antara Ardjo| Uni. Beberapa pembesar di” Wa- 

Sementara itu senator Demokrat 
Richard Russell menjatakan,. bahwa 
ia berharap supaja wakil2 Amerika 
Serikat mendesak kepada PBB, 'su 
paja PBB menjetudjui dilakukannja 
blokade tadi. Tetapi . senator2 De- 
mokrat lainnja kebanjakan tampak- 
nja . menentang dilakukannja bloku- 
de dalam bentuk apapun: mereka 
chawatir kalau2 tindakan ini beraki 
batkan: 

«1. Perluasan peperangan di. Asia. 
2. Mungkin mendjauhkan negeri? 

seperti India, Lanka dan Indonesia 
jg berdagang dengan RRT itu, dari 
Amerika Serikat. 4 3 

Kepala staf gabungan Amerika 
Serikat, Djenderal Omar Bradley, 
achir2 ini menerangkan bahwa me- 
nurut hukum internasional, — dilaku- 
kannja blokade terhadap djadjahan 
Inggris Hongkong oleh Amerika, 
termasuk perbuatan terlarang: akan 
tetapi, hukum tidak akan mengha- 
lang-halangi “ dilakukannja blokade 
terhadap pelabuhan “Dairen. dan 

  

sari dgn Patjitan digenangi air. “|shington berpendapat, bahwa bioka- 
Kali Mindjangan didaerah Tu- | de terhadap RRT: tidak bisa effek- 

lungagung “djuga meluap sedjak Itif, apabila pengangkutan bahan? 
kemarin jdulu - Pendjagaan dikali dan barang? ig berguna untuk pe- 
Porong diperkeras, karena airnja ki (perangan melalui Hongkong — tidak 
ni naik tinggi Kali. Porong (bagi | ditjegah. (AFP), 
an bawah Brantas) ini mendapat- 5 s : 
kan airnja dari barisan pegunung- Ea Ta |an disebelah selatan. Dikewatirkan! PENDUDUK. NORWEGIA 

“3.301.000 ORANG, 

  

    

       
   

   
  

  

  

    

betapa. hebatnja kerusakan jang 
diderita rakjat. Raamsdonkveer (Nederland) akibat benijana ban- 
djir jl. Rumah2- batu hantjur merupakan puing, “ibarat habis 

.mengalami pemboman dimasa perang. 

Kisenhower Mau 
Bikin Teka-teki 

Supaja Blok Sovjet TetapMeroa- 
ba' Tentang Siasat Amerika 

MENTERI LUAR negeri Amerika Serikat John Foster Dulles 
hari Selasa kemaren dulu mengatakan bahwa Presiden Eisenhower 

keputusan, mengenai kemungkinan 
akan dilakukannja blokade terhadap Tiongkok darat atau sesuatu 
putusan lainnja mengenai masalah Timur Djauh. Demikianlah kata | 
kalangan jang dapat mengetahuinja di 
nurut 2 orang anggota panitya senat urusan hubungan dengan Juar 
negeri, Senator Alexander Sminth (Republik) dan Senator J. Ful- 

ashington, hari Selasa. Me- 

m kan dimuka panitya tadi, 
mengenai blokade terha- 

mma MERK mag DAN He. 

Hentikan Pe- 
rang Korea 

Andjuran Partai Komunis 
India 

Sekdjen. “Partai Komunis. India, 
Aioy Gosh, dalam statementnja di 
muka pers 'hari Selasa minta kepa- 
da pemerintah India supaja segera 
menuntut. penghentian tembak-me- 
nembak di: Korea dan. selandjutnja 
memperingatkan. . Amerika  supaia 
.angkat — tangannja dari Tiongkok”. 
Selain. itu dinjatakannja,. bahwa Par 
tai Komunis India telah pula ber- 
seru kepada semua partai dan. golo- 
ngan2 supaja menjokong. kedua stun 
tutan itu dalam . parlemen. “dan di 
luar “dengan mengadakan - demon- 
Strasi2.  Instruksi2 telah “ diberikan 
kepada semua organisasi2, Komunis 
supaja. mengorganisir kampanje tsb. 

uel Kapak R.R. 
Lautan Dekat Pulau 

  
  

  

Jisi 
an 

    

   

   

enggelagar     

telah 
nja 
lah menurut keterangan seorang 
ter Tiongkok 

  

DENGAN BERITA2 TERACHIR 

  

    
   M.T 

| Manshan 
Suara Meriam 

SUKAN2 GERILJA Kuo mintang hari Selasa kemaren dulu 
pu aa kapal2 peronda kepunjaan RRT, sebuah diantara 
telah ditenggelamkan dan 2 buah lagi tertangkap. Demikian- 

pembesar dinas penerangan mili- 
Kuomintang di Tai peh. Diterangkan bahwa serangan 

terhadap kapal2 RRT tadi terdja di dekat Teluk Wanchow dipulau 
Tacheng, 

Sementara itu harian? pagi di 
Hongkong Rabu kemaren menga 
barkan, “bahwa menurut berita? 
jang diterima dari Macao, didekat 
pulau2 Manshan disebelah tengga 
ra Macao telah terdjadi pertempu 
ran laut ketika bari Selasa pagi, 
antara pihak RRT dan pihak Kuo 
mintang. Dikabarkan bahwa se 
buah kapal meriam Kuomintang 
telah ditenggelamkan: kira-kira 
10 orang anak buahnja tewas, 20 
orang lagi tertawan. 

Pertempuran tadi tembakan2- 
nja terdengar selama 25 menit di 
Macao, diduga bahwa dalam per 
tempuran tadi terlibat 4 kapal 
Kuomintang melawan meriam2 
pantai RRT. Diduga bahwa bebe 
rapa buah kapal .dinas bea-tjukai 
RRT ikut bertempur pula. 

Diduga bahwa pihak RRT mem 
pergunakan pulau2 La Sap Mei 
(2 ig letaknja 20 mil dari Hong 
kong, sebagai depot untuk menje 
lundupkan , bahan2 strategis ke 
Tiongkok darat. Ketjuali disana, 
djuga, dibeberapa pulau lainnja di 
sekitar Hongkong dan Macao pi 
hak RRT menempatkan  detase- 
men2. tentara.  Sedjak beberapa 
bulan j.l. ini, sudah beberapa 
kali terdengar tembak-menembak 
disekitar perairan ini. Pers Tiong 
hoa Hongkong ketika malam 
Rabu kemaren mengabarkan, bah 
wa satu eskadron kapal meriam 
RRT telah menenggelamkan se 
buah djung Kuomintang jang me 
ngangkut pasukan gerilja Kuomin 
tang, diluar perairan Macao. Tiga 

i buah djung Kuomintang berhasil 
melarikan diri. 

Diperoleh keterangan bahwa 
djung2 ini selesai melakukan tu- 
gas mereka disuatu tempat jang 
diduduki pihak RRT, tetapi mere 
ka disergap « pendjaga2 pantai 
RRT ketika berlajar pulang. 

Sementara itu pembesar2 bagian 

dinas pendjagaan pantai Djepang 

pada hari Rebo menerangkan, bah 
wa kapal2 jng tidak diketahui ke- 

Pe apesaannja Jherkali2 kabarnja. te- 
pa | terlihat disebelah utara pulau 
Taiwan sedjak ala putusan Eisen- 
hower untuk mendenetralisir pulau 
tersebut. Dikatakan, bahwa sedi- 

kit2nja pada satu kedjadian, sebu 

ah kapal penangkap ikan Djepang 

telah menemukan sebuh randjau 
laut, tidak lama sesudah terlihat 

dua buah kapal.jang tidak 'diketa 

hui kebangsaannja kira2 160 mil se 

belah utara Taiwan, Menurut kete 
yrangan kapal2 itu tampaknja seba 

gai kapal2 penangkap ikan Dje- 
pang, tetapi tidak mengibarkan 

bendera sesuatu iegara. Sebuah ka 

pal Djepang lainnja jang berlajar 
didaerah tersebut kabarnja telah 

menemukan pula sebuah randjau 
laut. Pembesar2 Djepang kini ber 

maksud akan mengirimkan kapal? 
patroli kedaerah tsb. 

Menurut kabar dari Taipeh sete 
rusnja ada kira2 5.000 serd:flu Ti- 
ongkok Kuomintang telah mem- 
bentuk kesatuan2 gerilja didaerah 
pegunungan disebelah Tenggara 
Sining. 

  

sekarang dinamakan polisi” dan 

oleh Achmad Muhammad, 

dajat. Terdakwa dibela oleh Mr. Su 
prapto. Saksi, Letnan Setia dari 

CPM, mengatakan, bahwa dia tidak 

menghadiri rapat2 tersebut, hanja 
mendapat laporan dari bagian I, be- 
tul, bahwa Achmad. Muhammad 
mengeluarkan utjapan2 jang senga 

dja atau tidak disengadja menjing 
gung perasaan (menghina) alat2 

negara. Setelah Hakim membatja- 
kan keterangan... tertulis 3 -orang 

saksi lainnja lagi (Mursid Kepala   tahun jang lalu dan 2 tahun jang | “Menurut -angka2 resmi sementa' lalu masih akan diderita oleh be- 'ra jang diimumkan oleh pers di 
berapa daerah2, demikian menurut Oslo, pada achir tahun 1952 Nor- anggapan pihak Djawatan Pengair wegia. berpenduduk 3.301.000 

Pembelaan Hak: 
ruk, karena negara makin mem tan dengan semua pemuda  selu | pergiat usaha?d-nja untuk kepenti (ruh. dunia. 

ngan2 militer,  Beribu2 pemuda £ 
telah terlantar. Ketua Panitia Na 
sional untuk Membela Hak2 Pe 
muda, Bart Schmidt, dalam pida 
tonja dimuka konperensi tsb. nja 
takan, bahwa pemuda ingin be 
kerdja. Pemuda ingin memberi 

  

Bart Schmidt selandjutnja tegas 
kan tentang keadaan Jang. sangat 
sukar bagi pemuda Nederland, 
makin banjaknja orang2 jang me 
nganggur, upah jang rendah di pe 
rusahaan?2 serta tak adanja “ke 

  

   

hak pemuda -baru2 ini telah dil kan tenaganja bagi kepentingan | mungkinan bagi mereka untuk 
adakan - di Amsterdam. Dalam | penghidupan baru serta kesedjah mendapatkan pendidikan, Karena 
konperensi tsb. para pembitjara |teraan bagi masjarakat. Pemuda Inja, kata Schmidt, skita harus 
menjatakan, bahwa keadaan pe 
muda makin sangat mendjadi bu     

tidak menghendaki adanja permu 
suhan, tapi derutama persahaba-. 

mann Pea 

mengorganisir suatu gerakan jang 
«uat- Untte membela hak2 pemu 

ke oli 
Lama , 

Kom betasigasat Si 

yan Kunsten 8 

en ha 

n Watanschappen 

  

Djawatan Agama . Kabupaten Se- 

di dari PDM). jang memberatkan 
terdakwa, djaksa Mustafa menga- 

djukantuntutan supaja Achmad. 

Pemuda 
da. | Kita harus bberdjoang - bagi 
perdamaian. | seluruh dunia dan 
berusaha mempersatukan pemuda 
seluruh dunia.” Banjak pekerdja, 
mahasiswa serta buruh ikut serta 
dalam  rundingan “tsb... Dalam 
konperensi. tsb." telah diterima 
baik resolusi, jang mengandjurkan 
kepada semua pemuda  Neder- 
land supaja dengan giat ikut serta 
mengadakan persiapan? bagi kon 
perensi internasional jang akan 
diadakan. di Wiena bulan Maret 
jad, 

tah mendjadi alat imperialis”. Tuduhan2 tersebut 

rang, Rachmat dari CPM dan Much: 

  

Menghina Pemerintah 
Pemimpin Sobsi Banten Dihukum 

3 Bulan 
PADA TGL. 9 Pebr. di Serang telah diadakan sidang penga- 

dilan untuk memutuskan perkara Achmad Muhamad (S. U. Sobsi 
tjabang Banten) jang dituduh melanggar fatsal 154 dan 207 dari 
KUHP. Terdakwa dituduh menghina 
(Polisi), berhubung dengan pidatonja dalam en umum 1 Mei dan 
ulang tahun ke-44 hari kebangunan nasional, 
utjapan2nja jang berbunji: ,,Pada dijaman Belanda banjak pemim- 
pin2 rakjat jang ditangkap dan disiksa oleh. andjin 2 kolonial jang 

Pemerintah. dan alat2nja 

crkenaan dengan 

dengan adanja K.M.B. Pemerin- 
telah disangkal 

Sidang dipimpin oleh Hakim Hi-”“Muhammad . didjatuhi hukuman 
selama 5 bulan. Dalam pembelaan 
nja terdakwa menerangkan, bahwa 

tiklak semestinja kalau polisi? seka 
rang merasa terhina karena utja- 
pannja itu, kalau memang betul2 

mereka merasa sbg alat negara RT. 
Hanja mereka jang merasa dirinia 

sebagai alat2 kolonial sadjalah jg 
akan tersinggung dan terhina ter- 
hadap pembitjaraan2nja. 

Pembela Mr. Suprapto 
pembelaannja.. n 
kedudukan Hukum Undang2 Ko'o 
hial didalam djaman peralihan da 

lam R.I, jalah bahwa fasal2 jang 

dituduhkan kepada terdakwa (154 

dan 207 KUHP) hanja berlaku da 
lam djaman kolonial Hindia Belan 

da. Tetapi, demikian pembela, ,,un' 

tuk mendjaga djangan sampai-ada 
yakum,. menurut peraturan perali- 
han jang disusun pada. tahun 1945 

dinjatakan, bahwa: Undang2, Hu- 
kum Pidana dianggap masih berla 

ku, asal sadja tidak bertentangan 
dengan Undang2 Dasar R.I. sesuni 
dengan proklamasi 17 Agustus 1945.. 

Berdasarkan keterangan diatas' 

pembela minta supaja terdakwa di. 

bebaskan 'atau setidak2nja dibebas 
kan dari segala tuntutan. 
Achirnja Hakim - mendjatuhkan: 

putusan hukuman perfijara 8 bu-' 
lan terhadap Achmad Muhammad 
dan pada terdakwa diberikan ke- 

sempatan untuk  mempertimbang- 

| 

kan dalam tempo 1 minggu. | 

dalam | 
mengupas: tentang: 

Kesatuan? serilja ini dipimpin 
. Oleh Hang Chien, pemimpin serilja 

dalam propinsi Chinghai, jang ber- 
ibukota di Sining. Baru2 ini pihak 
gerilja tsb mengatakan bahwa me 

reka mengadakan rangkaian sera 
ngan dalam distrik antara Sining 

dan perbatasan dengan. propinsi 
Kansu. Demikian k-b. ,,/Tako” me- 

wartakan pada hari Rebo kemarin, 

Tentara PBB 

Tjukup Kuat 
Utk Tangkis Serangan 
Utara- Kata Van Fleet 

  

PADA HARI Rabu “djengeral Van 
Fleet telah menjerahkan kemanda 

dari. tentara ke-8 PBB di Kerea 

kedalam tangan letnan djenderai 

Maxwell Taylor. Dalam kata per- 
pisahannja djenderal Van Fleet me 

njatakan, bahwa tentara PBB sang 
gup menembus impasse di Korea 
dan membawakan kerugian? besar 

pada pasukan? Tionghoa. Dalam 
suatu interviu dalam pesawat ter- 

bang istimewa jang ditumpanginja 

dalam perdjalanan kembali ke Ame 

rika Serikat, djenderal Van Fleet 
menerangkan bahwa tentara ke-8 
PBB jang telah terpaksa menunda 

aksi2nja berhubung dengan permin 
taan fihak Utara supaja diusaha- 

kan tertjapainja perdamaian, kini 
mempunjai kesanggupan untuk me 

lantjarkan ofensif setjara besar-be- 

saran. Ketika ditanja apakah pada 
saat ini PBB dapat memulai ofen- 

sif demikian, didjawab oleh djen- 
deral Van Fleet: ,,Tentu”, 

Pertanjaan apakah tentara ke-8 

dapat mengadakan ofensif jg akan 

tu sekarang ini di Korea, difjawab. 
oleh Van Fleet dengan keterangan: 

»Hal ini mungkin djika ofensif itu 

dilakukan menurut rentjana kami 
sendiri dan bukan suatu ofensif jg 

dipaksakan oleh musuh kepada ka- 
mi”. Selandjutnja diterangkan, hah 

rea-tjukup kuat-untuk “menangki 

sesuatu ofensif dari pasukan? Ti- 
onghoa dan Mansjuria. Offensif se 
rupa ini hanja akan menimbulkan 
kerugian sementara pada pihak 
PBB. akan tetapi tentara ke-8 da' 
lam waktu singkat sekali 
kembali padat kekuatannja. Oleh 
djenderal Van Fleet hanja Giper- 
maklumkan, bahwa kini ada petun 
djuk2 mengenai pemusatan? besar 
pasukan2 Tionghoa didaerah sebe- 
lah Utara dari kota “Seoul sedjak 
bulan Desember 1952, ketika presi 
den Eisenhower mengundjungi Ko- 
rea. (UP —.Pia) 

Politik 
Amerika 

Rupakan Benih Bahaja 
Kata Bevan 

Pemimpin sajap kiri Partai Bu- 

  

berada di India, huri Selasa dalum 
komentarnja mengenai ' tindakgn 
Amerika di Timur Diauh, katakah, 
bahwa tindakan tsb, dapat memberi 
kan akibat ig berbahaja sekali bagi 
perdamaian dunia dan pula merugi- 
kan hubungan antara Inggris dan 
Amerika. Ditegaskan djuga, bahwa 
Partai. Konservatif, maupun Partai 
Buruh Inggris dengan pedas meng- 
kritik Amerika 'itu. Bevan ig mem- 
berikan ' keterangan “itu dalam in 
terpiunja dengan harian India. , Hin- 
dustan — Times” “achirnja  njatakan 
persetudjuannja “ supaja wakil Kuo- 
mintang dikeluarkan dari Dewan 
Keamanan. 

Padjal d ja « 

Djedjak 
Kini Diadakan Di 

Hongaria 
PEMERINTAH Hongaria hari 

Minggu - mengumumkan sebuah 
program baru untuk memperiin- 
dungi kaum ibu ig harus dibiajsi 
dengan djalan memungut padjak 
istimewa sebesar 496 dari pengha 
silan kaum budjangan, gadis tua 
dan pasangan2 jang tidak mempu 
njai-anak. Keputusan itu mengan 
dang, program Tuas untuk ,.perlin 
dungan kaum ibu dan anak”, an 
tara lain untuk pakaian uitzet se 
harga Ik. 33 dollar untuk setiap 
baji jang baru dilahirkan. 

Dalam pada itu tundjangan ke- 
Tuarga untuk merdeka jang ga : mem- 
punjai lebih dari tiga orang anak 
akan, dinaikan, akan tetapi untuk 
keluarga. jang hanja mempunjai sa- 
tu' anak 'akan “dihapuskan. Djumlah 
tempat tidur dalam rumah sakit ka- 
nak2 akan ditambah dengan 2076, 
para wanita jang hamil akan diberi 
upah dan tempat2 merawat anak2 
dan taman kanak2 djumlahnja akan 
diperluas, 

Selandjutnja — perdana — menteri 
Matyas .Rakosi telah memberi pe- 
merintah kepada menteri  kehaki- 
man, “supaja mensiapkan — rentjana   undang? jang. akan memperkeras 
hukuman terhadap keguguran 
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menghasilkan diatasinja djalan bun 

      

   

wa sistim pertahanan PBB di Ko ts 

dapati 

ruh Inggris, Aneurin Bevan, ig kini 
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ANGGUR OB K / 1 
Tjampuran Obat2 Tionghoa jang berfaedah dan mahal, antaranja 
Kolesom, dil. Obat jang sanget penting untuk tambah kekuatan tu- 
buh dan darah. Ini Anggur pun tertjampur dng: sarinja Buah Ang- 
gur jang terpilih. 

Ampat baik bagi lelaki/perempuan jg. berbadan lemah. Kurang da- 
rah, muka putjet, air muka kelihatan tua dan lesu tidak bersema- 
ngat, kaki tangan dingin, bua pinggang sakit, | tulang linu, kepala 
suka pusing, bernapas pendek, urat sjaraf lemah, sumangat laki2 
kurang. Paras perempuan tua dil. Penjakit kelemahan. Minum ini 
Anggur dalam sedikit tempo sudah tentu lekas kelihatan faedahnja. 
Baik untuk lelaki dan perempuan, tua atau muda. 

2. ANGGUR KOLESOM PO THAY. Amat perlu bagi prempuan 
jang duduk perut, dan jang berbadan lemah, kepala suka pusing, 

. sakit perut tumpah2, kaki bengkak dfl. Sakit lemah dalam waktu 
bunting. Perlu diminumi sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat 
dan baji dalam kandungan tinggal waras. 

3. ANGGUR KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum perempuan 
sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dalam badan ' mendjadi ber- 
sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, me- 
nambah air susu ibu, dan menambah nafsu makan. Terutama bagi 
perempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sa- 
ngat dipudjikan. 

ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. Ini Anggur Obat Rheumatiek 
dibikin menurut resep jang sudah termashur turun menurun. Dibi- 
kin dengan bahan obat Tionghoa jang mahal dan mandjur, dengan 
ditjampuri Kolesom dil. Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan 
segala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu- 
lang, urat2 dan lain? bagian badan, baik jang sudah lama atau jang 
baru. Sesudah minum 3 botol tentu nanti kelihatan mandjurnja dan 
6 botol SEMBUH sama sekali. 

Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO2 P. & D. diseluruh Indonesia. 
Pabrik Anggur ,,REN AY & Co”, Surabaja. 
Agent: ,,TEK SING TON G” Semarang. 

t. 
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DIREKTORAT KEPENDJARA AN 
DAERAH SEMARANG "is 

Lelang borongan bahan 
Makanan 

Ditjari pemborong2 bahan: makanan untuk pendjara2 Daerah 

Semarang/Pati (Mlaten, Bulu, Salatiga, Ambarawa, Kendal, De- 

mak, Purwodadi, Patiy Kudus, Djepara, Rembang dan Blora), ba- 
gian triwulan 11/1953 (1 April 1953 s/d 30 Djuni 1953). 

Surat2 penawaran buat tiap2 pendjara dipisah2 dalam 3 go- 
longan : : 2. 

I. Beras/biaja pengangkutannja: 

H. Daging sapi/kerbau, ikan asin telor asin: 

III. Sajur majur, kaju bakar dil. 

Penjerahan surat2 penawaran dilakukan hanja pada hari lelang 
jaitu tgl. 26 Pebruari 1953 djam 11.— bertempat di Pendjara 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. 
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BARU TRIMA sengadja didatangkan untuk SIN TJHIA 

  

: 

jpada para angg. 

  

| Suara 
. 

| MERDEKA 
  

Bandjir Solo » 

  

Tertutup Air 

watirkan bahwa air itu setiap wa 
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MENJAMBUT TAHUN 
BARU IMLIK. 

SBRPH dan tahun baru 
Imlik. 

Berhubung , dengan Tahun Baru 
Imlik j.a.d., maka S.B. Rokok Poo 
Hien telah menuntut "kepada Peng- 
usaha, agar para buruhnja bangsa 
Tionghoa mendapat hadiah me- 
nurut lamanja bekerdja. Ternjata 

| tuntutan dari SBRPH ini membawa 
hasil dan buruh telah diberi uang 
menurut kepandaiannja masing? dan 
lamanja mereka bekerdja. Djuga 

buruh harian tidak dilupakan, baik 
bangsa Indonesia maupun Tionghoa 
tidak dibeda-bedakan dan selama ii- 
bur 2 hari mendapat upah penuh 
dari upah minimum. 

? Pasar malem. 
Seperti biasanja tiap2 tahun telah 

terdjadi, nanti malam di- Gg. Baru 
akan ada Pasar Malam jang biasa- 

nja digemari oleh penduduk Tiong- 
hoa pada umumnja untuk berbelan- 
dja guna melengkapi segala kebutu- 
han jang akan dihadapi pada wakiu 
merajakan Hari Sintjia. Segala per- 
Siapan untuk itu tertampak mulai 
kemaren dan pagi hari ini sudah 
ramai. Kalau malam ini tidak turun 
hudjan, maak boleh dipastikan 
Gg. Baru. akan kebandjiran. para 
Orang tua, pemuda dan pemudi. 

Siptpa aksi Chung Lien 
Hu. 

Pada tg. 12 Pebruari djam 3 sore 
j.a.d. Chung Lien Hut akan meng- 
adakan Sintjia aksi dirumah" piatu 
Tanah Patih 2114. 5 

Kuo Yu Hui dan sintjia. 
Atas usahanja ranting Bulutang- 

kis, pada nanti tg. 22 An Mae 3935, 
djam 18.390 Kuo Yu Hui akan meng- 
adakan . pertandingan2 Basketball, 
Bulutangkis, Ping Pong dan Angkat 
Besi diantara kalangan sendiri. :Ke- 

dari masing? tja- 
bangnja diharapkan suka mendaf- 
tarkan diri mulai hari ini pada ma- 
sing-masing pemimpinnja. 

  

SIARAN RRI SEMARANG 
Kemis 12 Pebruari 
Djam 17.00 Pembukaan: 17.05 

Lagu Kanak2, 17.10 Dongengan ka 
nak2 oleh Bu Dar: 17.30 Pengumu 
man dan Berita Daerah: 17.45 Ge- 
orge- Melachrino dan George Bou- 
langer: 18.00 Puspa Langgam, 18.39 
Pengadjian dan Adzan Machrib: 
18.45 Puspa Langgam, 19.00 Tanda 
waktu — Warta Berita: 19.10 Ibu 
Kota Hari Ini: 19.15 Tindjauan 
Mingguan Eekonomi, 19.30 Peladja 
ran Gending oleh Pak Kotjo, 20.90 
Sari Warta Berita: 20.05 Siaran Pe 
merintah: 20.30 Mimbar Islam: 20.45 
Indonesia Menjanji oleh Sundoro: 

21.00 Berita Bahasa Djawa: 2i.i5 
Lagu2 Malaya oleh O. H. Penghi- 
bur Hati, 22.00 Warta Berita, 22.10 
Programa -esok hari, 22.15 Lagu? 
Baru dikenalkan oleh Tossema: Bi 
duan: Ratna, Darmanto dan Djum:   23.00 Tutup. 

Ia 

: patu-Spatu buatan Europa Merk Swift 
  

  

| Sedia tjukup rupa2 
|| ukuran MODERN 
dan enak pakainja 

tk 

  

“(Datanglah lekas, 
| supaja tidak 

| KEABISAN 

  

MODISTESI|. 

TAILORS . 

Bodjong 23a 

Telp. 1513 

Semarang 

& - 

  

    
  

  

SEMARANG STORES     
  

PA.Recwautr's  Paerik? TiAt: TiNTA- DAN KALENG' Nv.   
    

Di Sangkrah Dan Dioj 

keadaan pada hari Senen. 

SMG:, KEMIS 12 PEBR. 1953. 

“Xir Makin Meluap. 
jotekan Rumah2 
500 Orang - 

Diungsikan 
MENURUT BERITA2 jang diterima dari Surakarta bahaja 

bandjir jang sedjak hari Sabtu malam menimpa kota Surakarta di 
chawatirkan akan bertambah hebat, akibat terus-menerus turun- 
nja hudjan pada hari Selasa di Klaten, Wonogiri dan Surakarta. 
Tinggi air dibagian-bagian kota jang tergenang pada hari Selasa 
meningkat, di Sangkrah air mentjapai atap dari rumah2 pendu 
duk, sedangkan di Djojotekan hampir semua rumah tertutup air. 
Djuga tinggi air didesa-desa Putat dan Beton masih terus mening 
kat. Air di Modjo sudah mentjapai tingginja tanggul2 dan dicha 

ktu akan meluap. 

Pada hari Selasa pukul duabelas 
gir dalam saluran2” ke' Bengawan 
Solo mentjapai tinggi 4.90 mn. atau 
30 sentimeter lebih tinggi daripada 

Apabila 
tinggi air di Bengawan Solo men- 

#-Itjapai 5 meter maka akan terdjadi 
bandiir besar. 

Pada hari Senen malam k.!. 1990 

orang penduduk .telah diungsikan 
lagi dari tempat tinggal mereka jang 
kebandjiran, Djumlah orang jang di 

  

   
ungsikan sekarang sudah ada 7.500. 

Dari sumber jang berwadiib di- 
peroleh kabar, bahwa djuga Kali 
Dengkeng di daerah Klaten telah 
meluap sehingga berbagai daerah 
dari ketjamatan2 Kaftangdowo, Ba- 
jat, Tjawas dan Djuwiring — teree 
nang air. Fihak pemerintah telah 
mengadakan penjelidikan tetapi ': 
poran2 lebih landjut dari daerah ini 
belum diterima. Djuga kabupaten 

Sragen telah tertimpa bandjir. Limau 
dari ketudjuh ketjamatannja  men- 
derita akibat bandjir itu. Sekurang- 
kurangnja 1000 hektar sawah 
genang. Ketjamatan Tawangsari de- 
ngan 9 keluaran dari kabupaten Su 
kohardjo pun kebandjiran. Menurut 
taksiran2 pertama di daerah ini ad: 
1.622 hektar sawah, 127 ha. ladang 
dan 401 ha. tanah lain jang ter- 
timpa air bah itu. Karena suliinya 
perhubungan, maka belum dapat di- 
tetapkan berapa besar kerugian aki- 
bat bandjir itu. 

  

     

DEMONSTRASI PEMIN- 
DAHAN DARAH. 

Pada tgl. .10:-Pebruari 1953, Pa- 
lang, Merah Indonesia tjb. Semarang 
telah mengadakan demonstrasi pe- 
mindahan darah di Aula SMA-B, 
djl. Oei Tiong Ham, Semarang, di- 
hadapannja murid? sekolah jang ber- 
djumlah I.k. 1000 orang. Seorang 
murid wanita nama Lientje Lasim- 
pola ki. HI SMA-A tlh menjerahkan 
darahnja dalam demonstrasi tsb: 

Kedjadian ini adalah jang ketiga ka- 
linja dilakukan oleh murid tsb. Se- 
landjutnja didapat keterangan, bah- 
wa pihaknja P.M.I. tib. Semarang 
sangat mengharapkan perhatian jan2 
besar djuga dalam menjumbangkan 
darah. jang dimintanja dan dibutuh- 
kan oleh rumah2 sakit,  R.SULP.. 
R.S. Tentara, Tiong Hoa I Was. 
Elizabeth “dan beberapa kraamkli- 
niek di Semarang. Mulai tgl. Il 
pagi, PMI membuka pendaftaran 
bagi donor2 dan dalam pada ini sa- 
ngat diharapkan dari kalangan2 mu- 
rid2 sekolah jang menaruh minat 
terhadap pemindahan “darah ini. 
Mulai bulan April 1952 ada L.k. 300 
donor jang telah memberikan da: 
rahnja, tetapi belakangan ini dia: 
lannja kurang lantjar, sedangkan kes 
butuhan sangat mendesak. Kalau 
kini ada 100 orang donor jang tetap 
memberikan sumbangannja, kebutus 
han tsb. dapat diringankan. Gerak- 
an pemindahan darah ini pun akari 
diteruskan dikelurahan? dan desa?. 

  

SAJEMBARA -DIAMU 
NJ. MENEER. 

Pada tg. 10. Pebruari 1953, Sak 
jembara jang diselenggarakan oleh 
Agen Djamu Tjap Portret Njorja 

Meneer. di djalan Aloon2 Barat./, 
Semarang telah dibuka- dihadapan 
umum dengan disaksikan oleh fihak 
Kepolisian :Semarang. Jang berhat- 
sil mendapatkan hadiah sepeda ,.H 

ma” sdr. Suhirman, Kp. Sekaju 404, 
Semarang,  wekker ,,Mauhte” sdr. 
R.J. Hardjodarsono, dj!. Kepunton 
21, Solo. Jang mendapat hadiah sa- 
rung kemedjan dil.-nja ialah sdr.2: 
Nj. MMunadji, Gedong Borbok: Ong 
Sing Tjau, Labuan: Jap Thiam Swie, 
Brumbungan Kr. Anjar, Tan Kiok 
Nio,: Kentangan Lor: Joe Kay 

nadjie, Kp. Gd. Bobrok: Nn. Goei 
Hoei Lan, djl. Mataram: Moh. Mar- 
janto, Kp. Mugas, Mashuri, Djajeng- 
aten, S. Tarmidi Cie, Asr. Djurna- 

tan: Tan Kim Tjo, Gg. Lombok: 
Didi, Peterongan tengah, S. Sudjar 
(Tegal): Gani Jusuf, Kp. Mlaju: Jap 
Lian Gwan, Kentangan Lor, Tas- 
bani, Petekan Drijan: Benny, Ka- 
rangtempel, R. Soeprodjol “Tamar 
Sompok, R.S. Warnopranoto, Gg: 

O'Herne: 
Slafnet, Pekunden, Oci Bing Thoan, 

Hiri: Suhardi, Djomblang Barat: 
Tan Tiang Jan, Kebon Tionghoa, 
Semarang. : 

KEMBALI SOAL, BENDA 
ADJAIB DILANGIT, 

Kemaren dulu djam 14.00 kem- 
bali sebagian penduduk kota Sema- 
rang digemparkan,oleh sebuah ben- 

jang dilihatnja pada tanggal 3/2 jg. 
lalu. Hingga kini belum diketahui 
apa benda itu, tetapi pertanjaan2? 
bahwa benda itu bisa bergerak me- 
njerupai balon atau lajang2 jang ter- 
bang sangat tinggi ternjata tidak be- 
tul, sebab seperti dilihat pada tang- 
gal 3/2 j.l. itu kemaren dulu siang 
itupun tempatnja sama. 

  

Gwan, Kebon Tionghoa: K.S. Mu- | 

Surip, Kp: Gd. Bobrak:j 

da dilangit sebesar bintang seperti ' 

marang kemaren dulu dengan 
opmadk” harian kita, 

nambah pengetahuan umum anak2 

: Menolong Ko 

: dungi tanggul2 negeri Belanda 
mendjak dahulu kala, jakni air. 

tuk ikut membantu, maka dari 

setjara spontan para mahasiswa 
menjusul djedjak kawan2 merek 
njumbangkan tenaganja. 

Pada hari Senen koresponden P.I. 
Aneta- telah menemui Sdr. Nimpu- 
no ketua dari PPI bagian Delft dan 
Prakoso, jg kedua?dnja sudah tiga 
tahun menuntut peladjaran disana 
atas beasiswa pemerintah Indonesia. 
Sdr. Prakoso 
pada Kemis pagi ia bersama dgn. 
40 mahasiswa Indonesia lainnja dari 
Delft dengan sebuah bis teiah diba- 
wa ke Oost Voorne, dimana air 
sudah sampai diatas tanggul2. Di 
bawah badai saldju basah dengan 
suhu mendekati titik beku, mahasis- 
wa2 tsb. bersama? dengan mahasis- 

wa Belanda dan Suriname, tentara 
dan preman ikut berusaha 
memperkuat tanggul2. 

  

.Berperahu2 pasir didatangkan 
untuk memperkuat tanggul dan ber 
kat usaha bersama, berhasillah usa- 
ha tsb.” Dingin jg menggigil, air 
dan karung?“dengan pasir senantia- 

mahasiswa, bilamana orang kelak 
bitiara tentang bentjana bandjir ini. 
Selain daripada pilek sedikit, ma- 
hasiswa?2 tsb. tidak mengalami aki- 
bat2 jg buruk “daripada - pengorba- 
nan mereka itu. Para mahasiswa 'In 
donesia” djuga tidak ketinggalan 
dalam hal pengumpulan2 bahan? 
untuk keperluan korban  bentjana 
bandjir. Aksi2 ini dilakukan setem- 
pat2, sehingga hasil seluruhnja be- 
lum dapat diketahui. Tetapi di Delit 
sadja, ketua PPI Sdr. Nimpuno da- 
pat mengumpulkan satu mobil pe- 
nuh dengan pakaian “dan barang? 
lainnja jg kemudian diserahkan ke- 
pada palang merah Belanda, : beser- 
ta uang 50 rupiah Belanda, jg djika 
dibandingkan dengan djumlah2 ra- 
tusan bahkan ribuan rupiah jg telah 
Tisumbangkan oleh pihak lain, 
mungkin tampak sedikit, akan teta- 
pi bagi para mahasiswa jg bela- 
djar dengan beasiswa itu  djumlah 
ini merupakan sumbangan jg sama 
nilainja dengan sumbangan?  lain- 
nja. 

  

TJENGKEH DJAWA. 
Dalam “periberitaan pembantu ki- 

ta kemaren mengenai soal tsb., pa- 
rda alinea pertama terdapat kalimah: 

djuga kerewelan? jang 
timbul karena korupsi? jg. berkena- 
an dgn. pembagian tiengkeh......... 

Kalimah,,tadi seharusnja dibatja 
djuga kere- 

welan2 jang timbul karena kurang 
kedjudjuran dalam permintaan  ba- 
gaian dalam pembagian tjengkeh. 
Dengan pembetulan ini dimaksud 

menghilangkan kesan2 se-olaH-olah 
dalam pembagaian tjengkeh ada ko- 
rupsi. 

MOTION PICTURE TOUR- 
ING TRIP DI DJAWA- 

BARAT. 

Hasiinja untuk Jajasan 
Kesedjahteraan Kanak2. 

Dibawah pimpinannja I.M.C., pa- 
da nanti tg. I Maret 1953 di Djawa 
Barat akan diadakan Motion Pictu- 
re Touring Trip dengan sjarat2 jg. 
sudah ditetapkan. - Para pengikut 
djumlah Lk. 200 orang. Disamping 
Touring “Trip ini. diadakan pula 

NSweepstake oleh 3 pengusaha bios- 
koop, jaitu Koen Hien Concern NV 
di Bandung dan United  Cinemas 
Combination dan  Metropole Thea- 
ter di Djakarta. Djumlahnja Sweep- 
stake ini 100.000 lembar dan didjual 
diseluruh Indonesia dengan harga 
Rp... S,— tiap lembar. Untuk kota 

Semarang mulai hari ini ditempat2 
pedung  bioskoop telah — didjual 
'Sweepstake ini. Djumlahnja 6000 

| Tembar. Hadiah2 ig. terbesar untuk 
iSweepstake ini a.l. dapat disebut 1 
mobil Ford Consul sennggh Rp. 54. 
000,—, t Ekotape Tape Recerder 
berharga Rp. 12.600— dan 2 buah 
Scooters seharga masing2 Rp. 6090. 
Hatsil dari- pada Sweepstake ini di 
peruntukkan bagi Dana Kemakmu- 

"kran Anak2 jg. dengan resmi dinama-   Ikan Jaiasan Kesedjahteraan Kanak2. 
Ketuanja nj. Siamsuridial. 

elum tg. 25 Pebruari.ini, pen- 
diaalan. Sweepstake untuk « Sema- 
rang diharapkan sudah bahis. - Me- 

#ngingat bahwa maksud dan tudjuan 
Lini adalah untuk suatu Jajasan jg. da- 
pat dikatakan patut mendapat per- 
hatian, maka kiranja tidak salah apa 

bila kita turut mengandjuri setjara 
ramai2 kepada chalajak ramai utk. 
selekasnja membeli Sweepstake tsb. 
dan mengingat pula adanja hadiah2 
jang besar itu. 

    

  

menerangkan bahwa |. 

untuk j 

sa akan terbajang2 di-ingatan para | 

  

Melihat dapur ,,Suara Merdeka”. Tampak murid2 S.R. Pendrikan 'Se- 
penuh 

melihat tjara2 menjusun huruf, 
gambar. Roy Rogers dll. Suatu darmawisata jang berfaedah guna me- 

mengelilingi medja 
membuatnja 

perhatian 

: (Foto: ,,Suara Merdeka”) 

Mahasiswa2 Indonesia 
A Tj antjut Taliwondo : 

Ditengah Badai Saldju “Berikan Bantuannja': 

  

rban Bandjir 
» MAHASISWA2 INDONESIA dalam beberapa minggu ini te- 
“lah bahu membahu berdiri disamping bangsa Belanda dalam melin- 

terhadap teman dan musuhnja se- 
Setelah pada hari Selasa ketua Per- 

satuan Peladjar Indonesia di Nederland, Sumantri menjerukan un- 
Amsterdam, Leiden, Utrecht, Delft 

dan Rotterdam seruan ini mendapat sambutan jang hangat. Dengan 
tersebut mengorbankan tenaganja 

a jang sudah setjara sukarela me- 

Bela Sungka- 
wa Drees 

Atas malapetaka bandjir jang me- 
nimpa Atjeh itu. Perdana Menteri 

! Belanda pada tangal 9/2 telah me- 
ngawatkan pernjataan belasungkawa 
atas nama pemerintahnja — kepada: 
Perdana Menteri Republik Indone- 
sia. : 

Dinjatakan dalam kawatnja itu, 
bahwa lebih2 negeri Belanda . jang 
telah mengalami sendiri benrjana 
air jang hebat itu, dapat benar2 ikut 
merasakan apa jang dialami di 

| Atjeh itu. Pernjataan simpati "djuga 

| ditudjukan kepada korban2 dan ke- 
luarga2 jang ditinggalkan. 

Djuga Menteri Luar Negeri Be- 
landa mengirimkan pernjataan — de- 
mikian kepada Menteri Luar Negeri 
Indonesia pada tanggal tersebut. 

Demikian dikawatkan Antara da- 
ri Amsterdam. 

  

VISHINSKY AKAN PIMPIN 
DELEGASI SOVJET. 

Hari Senin ' diperoleh kabar di 
Moskow bahwa menteri luar negeri 
Andrei Vishinsky tidak lama lagi 

akan bertolak ke New York untuk 
memimpin delegasi Rusia ke Sidang   

Ilis, bahwa Von Hentig, 
| man 

! didepan 
$ 

  

Utk Pemba nguna 

tjukup memberi keuntungan. 

Selandjutnja dikabarkan oleh ,,An 

pat tahunan dari ,,Senembah”, di- 
reksi menerangkan, bahwa selama 

|tahun 1952 baik sekali produksinja. 
fiakni 3 djuta kg. karet. Dibelakang 
| hari mungkin produksi akan bertam 
(bah banjak, Tentang okkupasi tanah 
tidak sah, diterangkan, bahwa sedi- 

kit perubahan. Harian ,,Trouw” me 
nulis, bahwa pada ,,Senembah” kea- 

|daan dan sikap kaum buruhnja sa- 
yngat memiraskan. 

Djerman gisukai Indonesia 
'. Sementara itu ,,Maasbode” menu- 

duta Di-r- 
Indonesia, berbitjara 

Deutsche Industrie und 
! Handelstag, menerangkan bahwa 
ada perhatian pihak Indonesia kepa 
da Djerman Barat untuk mengam- 
bil bagian dalam usaha memper- 
baiki dan memperluas beberapa pro- 
jek jg mengenai telepon, kawat dan 
radio, serta membuat kapal2 da- 
gang Indonesia, dan membuat dja- 
lan raja dan djalan kereta api. 

sIndonesia”, kata Von Hentig, 
lebih menjukai transaksi segi tiga, 
tetapi Djerman Barat lebih menju- 
kai kontrak berdjangka pandjang.” 

.Di Indonesia banjak kemungki- 
nan bagi barang? dagangan Djer- 
man ig baru2”, kata Von  Hentig. 
Demikian: dikawatkan ,,Antara” da 
ri Amsterdam. 

Mr. Asmaun tidak kebe 
ratan thd. penanaman 
kapital asing. 

Sementara itu Mr. Asmaun, ketua 
delegasi perdagangan Indonesia jg 
kini sedang mengundjungi India, se 
waktu di Bombay menerangkan, ba- 
hwa Pemerintah Indonesia diduga 
tidak lama lagi akan mengumum- 
kan, bahwa Pemerintah Indonesia 
diduga tidak lama lagi akan meng- 
umumkan politiknja mengenai pena 
naman kapital - asing untuk indus- 
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Te- 

n Industri2nja — 
Penanaman Kapital Menguntungkan 

DALAM induk karangannja tg. 7 Pebruari jang baru lalu ha- 
rian Handeisblad menulis, bahwa Nationale Handelsbank madju te- 
rus-mererus. Harapan untuk dikemudian hari di Indonesia tidaklah 
buruk, dan orang boleh meneruskan penanaman kapitalnja, tetapi 
harus diperhatikan persaingan dengan lembaga2 dagang Indonesia 
jang baru muntjul, seperti Bank Negara dan Bank Industri. Tetapi, 
kata Handelsblad lagi, lembaga2 baru jang efficient banjak mema- 
kan waktu, terutama terhadap alat perdagangan internasional jang 
Indonesia harus dapat mengambil faedah dari padanja. Tahun 1950, 
1951 dan 1952 telah menundjukkan, bahwa perusahaan Indonesia 

1 

tara” Amsterdam, bahwa dalam ra- ! 

Ambon Ku- 
rang Beras 

WARTAWAN P. IL. Aneta di 
Ambon mengawatkan bahwa kea- 
daan beras pada waktu ini di Am 
bon kurang sekali karena tidak 
ada lagi pengiriman beras dari 
Sulawesi. Menurut keterangan fi 
hak resmi persediaan beras se- 
karang hanja berdjumlah 25 ton 
sedangkan tiap2 hari diperlukan 
10 ton. 

Berhubung dengan itu jajasan 
bahan makanan kini tiap hari ha 
nja mengeluarkan tiga ton beras 
sadja. Walaupun demikian berkat 
pengawasan jang tjermat dari fi- 
hak jang berwadjib tidak tampak 
tendens naiknja harga beras. 

Untuk mengurus soal ini telah 
bertolak dari Ambon ke Makasar 
ketau Badan Penjelenggara Beras 
Maluku, Hamid bin Hamid. Diha- 
rapkan bahwa kesulitan akan beras 

ini akan dapat diatasi dalam waktu 
singkat dengan datangnja beras de- 
ngan kapal ..Karossa” dari Maka- 
Sar. 
  

dengan baik kapital asing itu”. Mr. 
Asmaun jg mengepalai perhubungan 
ekonomi dengan luar negeri pada 
Kementerian Perekonomian Indone- 
sia. berbitjara pada resepsi jg diada- 

kan. untuk menghormatinja oleh 
Organisasi Pabrikan India. 

»Karena kami kekurangan kapi- 
tal”, kata Mr. Asmaun, ,,maka ke- 
madjuan industrialisasi di Indonesia 
agak lambat.” Selandjutnja ia me- 
ngatakan, bahwa sebagian dari 
good-will missinja jg kini di India, 
bermaksud akan mengundjungi Ko-   

  

      

SOLO 
TAMBANG KUNINGAN DI 

TIRTOMOJO. : 

  

P:hak Pem. Prop: Djawa Te- 
ngah menerangkan bahwa kini te 
lah didapatkan persetudjuan an- 
tara jang berwadjib di Djawa Te- 
ngah dengan Pemerintah Pusat 
untuk mengusahakan daerah2 jg. 
menghasilkan tambang kuningan 
disekitar ' Tirtomojo,: Wonogiri 
(Surakarta). Untuk melaksanakan 
usaha ini, pada achir bulan ini, 
akan didatangkan tenaga ahli per- 
tambangan dari Djawatan Pertam 
bangan Pusat di Bandung, untuk 
menjelidii keadaan tambang tsb. 

MAGELANG 
MENINDJAU DESA 

PERTJOBAAN. 

  

Didapat keterangan, bahwa pada 
tanggal 14 Pebruari jad residen Ke- 
du Muritro beserta Dewan Pereko- 
nomian Rakjat daerah, akan menga 
dakan penindjauan di desa pertjoba 
an Kebumen. - Selain itu beberapa 
objek pembangunan jang mengenai 
kemadjuan usaha2 rakjat disekitar 
Kebumen akan mendapat kundju- 
ngan pula. 

KURSUS LISAN PER- 
SAMAAN S.G.A. 

Mulai tanggal 5 Pebruari j.l. ber- 
tempat digedung .Pendidikan Djas- 
mani Pontjol 30 Magelang telah di 
buka sebuah - Kursus Lisan Persu- 
maan S.G.A. dibawah pimpinan 
R. Pudjasusena. ” 

Hari2 peladjaran ditetapkan 
minggunja 5 kali mulai dj. 
sampai di. 21.00. 

Perlu diketahui, bahwa djumlah 
mata peladjaran seluruhnja ada - 9 
matiam diantaranja jang terpenting 
ialah, ilmu Guru, Sedjarah, Hmu 
Pasti, Ilmu Bumi, Ilmu Alam dan 
Bahasa Inggris. Kursus tsb. masih 
menerima murid2 baru sampai tang 
gal 15 Pebruari 1953 dengan uang 
pendaftaran sebesar Rp. 5,—. 

BOJOLA. | 

tiap 
17.30 

  

MOBIL UNIT AKAN 
MENGHIBUR RAKJAT. 

Untuk menghilangkan kegelisahan 
rakjat berhubung akibat terganggu- 
nja keamanan,.oleh Djawatan Pene- 

  rangan Kabupaten Bojolali mulai tg 

  

RA 

pada hari Sabtu tg. 14-2-'5 
MUR V. N.   LAT 

Advertentie tg. 11-2-'53 (kemarin) tentang penutupan Bank2 
3 terdapat kekliruan BANK TI- 

sebetulnja BANK TIMUR N. V. 

    

5-2 selama 5 hari telah diadakan pe 
mutaran film  didaerah2 dengan 

menggunakan mobil Unit Kesatuan 
Penerangan Mobil Surakarta. 

Disamping mendapat hiburan meli 
hat film rakjat djuga akan meneri- 
ma penerangan2 mengemai tindak- 

an2 pemerintah untuk membrantas 
pengganggu keamanan, sehingga da 

pat menebalkan semangat mereka 
dalam menghadapi gangguan2 kea- 
manan,   

  

DJOKJA 
KIRIM UTUSAN KE 

  

DJAKARTA. 

Rapat pleno pengurus besar Sare- 
kat Sekerdja Djawatan Koperasi 
jg dilangsungkan di Jogja pada tg. 
6 Pebruari antaranja memutuskan. 
bahwa pengurus Besar akan mengi- 
rimkan utusan ke Djakarta untuk 
menemui jg berwadjib guna mem- 
perdjoangkan mosi keputusan kon- 
gres jl. 

PURWODADI 
MENEMPATI KANTOR BARU. 

Pada tg. 7. Pebruari jl. Djawatan 
Kehutanan daerah Randubiatung te 
lah pindah pada kantornja jg baru. 
Upatjara menempati kantor baru 
tsb. dapat kundjungan memuaskan. 
Dalam pidatonja mengenai kan- 

tor tsb. Sdr. Soetomo menegaskan, 
bahwa kantor kehutanan daerah 
Randublatung mulai th. 1937 hing- 
ga sekarang telah pindah 15 tali 
akibat timbulnja peperangan. 
Sdr..Soedjono Inspektur Djawa- 

tan Kehutanan bg. III mendjelas- 
kan tentang taatnja para pegawai 
Berhubung dengan itu pembitjara ! 
menjampaikan utjapan terima kasih. ! 
Setelah sambutan-sambutan selesai, | 
maka diadakan pengguntingan pita. 

PEMBUKAAN DAM 
BONOREDJO. 

  

  Dengan disaksikan oleh bebera ' 
pa tamu undangan dari kalangan 
Pamong Pradja, instansi2 dan dja | 
watan2 pada hari Selasa pagi te 
lah dibuka dengan resmi dam Bo : 
noredjo ketjamatan Tuntang. 

Oleh sdr. Ngaduki dari dja- ' 
watan pengairan diterangkan, bah 
wa untuk pembikinan dam ini 
oseh djawatan telah dikeluarkan | 
beaja Rp. 11.800,-. Ini adalah 
dam jang kedelapan dalam wila- 
jah kabupaten Semarang jang di 
selenggarakan dalam tahun 1952 
untuk menambah kemakmuran 
Vesa2. Dengan dibukanja dam 
Bonoredjo banjaknja sawah jang 
tadinja tergantung dari air hu- 
djan sadja, selandjutnja akan da 
pat didjamin pengairannja seluas 
ISO H.A. 
Aadapun dam2 lainnja jang te 

lah diserahkan pada desa ja'ni di 
kawedanan Tengaran: ' Mudal, 
Kalikendang, Siweru dan Plaur: 
dikawedanan Salatiga: Sikluwih, 
Gikawedanan Ambarawa: Kedung 
tolo dan Klesem. Luasnja sawah 
jang terdjamin  pengairannja sa- 
ma sekali. bertambah ki. 1000 
H.A. dalam wilajah kabupaten Se 
marang. 
“Bapak wk. Bupati dalam kata 
sambutannja mengandjurkan hen   

  

Umum P.B.B. jang akan bersidang'tri2 di Indonesia. ,Saja sendiri”, ka|lombo. Demikian AFP dari Bom- 
lagi. tg. 24 Pebruari. ta Mr. Asmaun, ,.akan menerima bay. 

anctAantassatencar (KUDUS 
EEEIS S2Si322 Sm ESSaaBE: 
HH. wa 5 G3 Gabbs 

PENERANGAN PEMILIHAN 
UMUM. 

Djawatan Penerangan Kabupa- 
ten Kudus, telah mendjalankan 
penerangan tentang - pemilihan 
umum ditiap2 kelurahan di katja- 
matan kota. dikandung maksud 
pula buat kelurahan2 akan diberi 
penerangan djuga. 

MENGGALANG ,,GEDUNG 
RAKJAT”. 

Hasrat untuk mendirikan sebu- 
ah gedung Nasional jang dapat 
mentjukupi segala kebutuhan te- 
lah lama mendjadi tjita2, baik da 
ri party2 maupun dari Pemerin- 
tah Daerah Otonoom sendiri teta- 
pi kehendak itu belum dapat di- 
wudjudkan karena tipisnja ke- 
uangan. 

Baru2 ini telah diulangi ke- 
hendak membentuk sebuah ge- 
dung Rakjat jang direntjanakan 
untuk rapat2, ruang sandiwara, 
dil. dengan beaja Rp. 500.000,—. 

Pengurusnja gedung tersebut 
terdiri: Pelindung Kepala Daerah 
Kab. Kudus, Ketua Dr. R. Rame- 
lan, Wk. Ketua M. Muzjahid, Pe- 
nulis: H. Hardjowinoto, wakilnia 
Soewandi: Bendahari S. Soekan- 
dar, wakilnja Mundajat. Pemban- 
tu2: Soelicha, F. Soeharto, Soe- 
gondo (Wedana Kota) dan Soe- 
mardi (Ketua Pengadilan Negeri). 
Uang didapat dari sokongan2 ter- 
utama PPRK. 

KEBUMEN 
MURID-MURID TURUT 

MEMBANGUN 

Atas inisiatip kepala daerah jg 
disetudjui oleh inspeksi Sekolah 
Rakjat, maka murid-murid S.R. 
seluruh daerah Kebumen akan tu 
rut berusaha melantjarkan pemba 
ngunan. Djumlah murid jang 
akan memberi sokongan semua- 
nja ada 80.000 anak, sedang pe- 
narikan bantuan Rp. 1.-- tiap mu 
rid. 

Inisiatip tsb telah mendapat per 
setudjuannja DPRDS, sedang pe 
laksanaannja diserahkan pada 
DPD. Menurut keterangan uang 
jang sudah masuk  berdjumlah 
Rp. 18.500. Uang sedjumlah itu 
akan digunakan urituk  mendiri- 
kan rumah sekolah S.R., karena 
dalam clash kedua banjak sekali 
rumah sekolah jang rusak. 

Djika dikemudian hari uang 
Rp. 18.500,-—- dikembalikan oleh 
pemerintah, maka uang tsb akan 
digunakan djuga untuk mendiri- 
kan rumah sekolah. 

Dasar daripada usaha tsb ialah 
karena pemerintah dalam waktu 
belakangan ini mengadakan peng 
hematan jang tidak sedikit, se- 
dang kebutuhan akan rumah seko 
lah mendesak sekali. 

Selandjutnja diberitakan pula, 
bahwa desas-desus jang menjata- 
kan, bahwa penarikan itu akan 
didjalankan tiap tahunnja adalah 

  

  

  daknja dam itu dipelihara baik2 
Oleh rakjat. 

  

bohong, karena tarikan itu hanja 
didjalankan satu kali. 
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! tadi. Kemudian Boegner mengemu- 
: kakan bahwa ia mengusulkan supaja Ban 

diberi 
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at 

3 mengumumkan seterusnja bahwa pe- 
', nangkapan2 tadi dimaksudkan utk 

  

Rente 
Libanon Mau 

  “1 djam Dollar Arabia 
/ PRESIDEN Libanon Camille | 
. Chamoun, jang tiba di ibu-kota 
| Saudi Arabia Riyadh ketika ming 

gu j.L., hari Selasa" 
pembitjaraannja der 
Abdul Aziz ibnu Abd 
Faisal as Sa?ud, mer 

| taan Libanon supaja diber 
« nan sebesar $ 5.000. 

    
     

      

rakan situasi ekonomi di Kan 

lapangan ekonomi antara Libar 
dan Syria. Ketika tahun 1951, Ra 
dja Abdul Aziz telah pindjamkau 
$ 5.000.000 pula kepada Syria. 

Radja Saudi Arabia meno 
lak rente. ON g : 

Salah satu hal jg sangat menarik, | 
pada pindjaman2 dari Saudi Arabia,! E 

“ialah bahwa pihak ig memindjam 
tidak membajar bunga. . Radja. Ab- 
dul Aziz menolak ' bunga, - karena 
praktek2 keuangan ' ini dilarang 
oleh Ouran. Syria menjelesaikan 
hutangnja dengan barang2 hasil Sy- 
ria dan Libanon 'sekarang “berharap |" 
dapat membajar hutangnja dengan 
minjak tanah, ig berasal “dari sum- 
ber2 dibagian timur Saudi “ Arabia 
dan dialirkan melalui pipa minjak 

minjak Saudi Arabia diexploitasi 
“Oleh kongsi "Arabian American 

Il Company”, suatu kongsi Ameri- 
ka Serikat. 

  

ian Zonder| Bandjir Ki 

     

  

    

sudah diamuk bandjir dan taufeh. 

njebabkan ribuan orang kehilangan   
Ibnu Sa'ud dan kapal 
minjak. 

Saudi Arabia sudah lama me 
njatakan kesanggupannja untuk 
memberi pindjaman2 kepada ne 
gara2 Arab disekitarnja, tetapi se 
baliknja ingim selalu diberitahu 
mengenai hubungan? ekonomi an 
tara negara? tadi. Radja Abdul 
Aziz dengan saksama memperhati 
kan usaha? Syria dan Libanon 
untuk mentjapai sikap saling-me- 
ngerti dilapangan ekonomi, guna 
mengachiri kesulitan2 antara me 
reka. Dalam pada itu ia menjata 
kan kesanggupannja untuk men 
djadi pengantara antara Libanon 
dan Syria, apabila perundingan 
antara mereka sampai menghada 
pi djalan buntu. Djuga usaha? | 
Libanon supaja mendapat pemba 

kongsi 
..Arabian American Oil,” jang me 
ngalirkan minjaknja melalui wila 
jah Libanon itu, harus disetudjui 
pula oleh Radja Abdul Aziz. Me 
nurut persetudjuan konsesi antara 
Saudi Arabia dan kongsi minjak 
Arabian American Oil,” Radia 
Ibnu Sa'ud mendjadi partner ..fif 
tv-fifty (keuntungan dibagi rata) 
dengan kongsr tadi. Apabila biaja 
biaja mengenai minjak ini naik, 
misalnja apabila biaja pengaliran 

      
minjak (melalui wilajah Libanon) L.-: 
dinaikkan, maka jang akan kena 
bukan sadia kongsi tadi, tetapi 
Giuga Radja Abdul Aziz. 

    

28 ANGGOTA ORGANISASI 

PEMUDA KOMUNIS DJER- 

MAN BARAT DITANGKAP. 

Diumumkan di Minchen malam 
Rabu, bahwa 28 orang anggota Or 
ganisasi Pemuda Komunis Djerman 
Barat, jang telah dibubarkan itu, di 
antaranja 2 orang pemimpin Partai 
Komunis daerah Bayern, telah di- 
tangkap oieh polisi. Menteri dalam 
negeri Bayern, Wilhenm  Boegner. 

mengachiri kegiatan-kegiatan gelap 
dari bekas anggota2 organisasi -tsb 

kekuasaan untuk membubar” 
kan organisasi2 extrim kanan, jang 
terkenal ». dengan nama ,,Deutscher 
Block”. 2   

telah dikirim kesepandjang pantai 

Pemandangan disalah satu djalan dikota pantai Lowestoft, Inggris, se- 

djiwa manusia. Gambar bawah: nama orang2 pengungsi jang selamat 

.ditjatat dipapan nama, agar mudah diketahui oleh keluarga mereka. 

  

   

  

   

  

       

  

   

  

   

    

Selain kerusakan2 hebat jang me- 

rumahnja, pun ada 200 korban 

  

| Nadjib Kuasa Pig 
UUD Mesir: Nega 

Kekuasaan 

PERDANA MENTERI Mesir, djenderal Moh. Nadjib, pada 
hari Selasa dengan resmi mengambil kekuasaan2 tertinggi dan ber 
daulat dalam tangannja jang meliputi kekuasaan untuk mengang 
kat dan memberhentikan anggota kabinet. Kekuasaan2 ini, 
dipegangnja selama masa peraliha 
berkenaan dengan bilan 
diumumkan oleh Nadjib dalam kedudukannja sebagai panglima ter 
tinggi angkatan perang Mesir dan 
mengakibatkan perletakan djabat a 

Dalam kekuasaan?nja jg baru 
itu perdana menteri Nadjib mem- 
peroleh kekuasaarr untuk mengam- 
bil tindakan2 jg dianggapnja perlu 
untuk melindungi ,,pemerintahan 
orang kuat” jg dikendalikannja. Se- 
lama masa peralihan jg ditetapkan 

Badai Baru 
Mengantjam Nederland 

PERINGATAN akan adanja 
badai hari Selasa pagi jang lalu 

  

Nederland, sedang sementara itu 
kaum buruh dan pradjurit2 se- 
dang sibuk mengerdjakan pembe- 

  
| fulan tanggul2 jang rusak akibat 
badai minggu jang lalu. Kantor 
angin dalam peringatannja itu 
meramaikan, bahwa sefiap waktu 

diduga akan datang angin keras 
Gari arah selatan jang sedikit demi 
sedikit akan berubah mendjadi ba 
dai. : 

Ketjepatan angin itu kira-kira 
50 sampai 90 kilometer sedjam. 

Sementara itu pemerintah ' Ne 
derland telah menjatakan akan 
berusaha untuk membelandjai usa 
ha2 pembangunan dan pembetu- 
lan kira-kira sebesar 300 djuta 
dollar dengan tidak meminta ban 
tuan keuangan dari Amerika Se 
rikat. 

  

Gerakan Zionisme 
Alat Imperialis Amerika-Inggris: Ku- 

pasan Ensiklopedi Sovjet 
DJILID KE-15 dari Ensiklopedi Besar Sovjet, jang diterbitkan 
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Selasa kemaren dulu di Moskow, a.l. muat 6 halaman mengenai 
masalah Jahudi dan distrik swatantra Jahudi Birobidjan (berbatasan 
dengan Mantjuria). Karangan dalam ensiklopedi tadi menjerang Zio- 
nisme, akan tetap berpegang teguh kepada pendirian Sovjet semula 
terhadap kaum Jahudi, dinjatakan 
hadap golongan2 bangsa (,,nationa 

bahwa .,politik Lenin-Stalin ter- 
lity” di Sovjet Uni) jang bersifat 

kesamaan deradjat dan persahabatan itu, berhasilkan kenjataan bah- 
wa di Sovjet Uni tidak ada masalah Jahudi.” 

Menurut ensiklopedi tadi, revo 
lusi Rusia telah melenjapkan se 
gala bentuk diskriminasi . zaman 
sar terhadap golongan Jahudi 
dan golongan . Jahudi. sekarang 
sama deradjat dengan ka 
lainnja di Sovjet.Uni, hingga de 
ngan demikian mereka danat me 
nempati segala matjam. .kedudu 
kan dan pekerdjaan. . Karangan 
dalam buku tadi seterusnja mengu 
tuk anti-semitisme sebagaimana 
dilakukan ketika zaman Tsar. Di 
katakan bahwa perbuatan2 anti- | 
Jahudi “dan diskriminasi rasial | 
lain2-nja ,,banjak. terdapat di 
Amerika Serikat, - terutama sesu- 
dah Perang Duma II”... 

Menurut ensiklopedi Sovjet ta- 
di, orang Jahudi dilarang mendu 
duki djabatan2 pemerintah dan 
hanja boleh mengikuti peladjaran 
pada lembaga? pendidikan tinggi 
dalam djumlah2 tertentu. Dikata 
kan seterusnja bahwa orang2 Ja 
hudi miskin di Amerika tinggal 
dikampung jg chusus disediakan 
buat mereka (,,gzhetto”). 

Karangan tadi menamakan ge 
rakan Zionisme suatu perbuatan 
kaum 'imperialis Inggris-Amerika, 
musuh terbesar bagi kaum buruh 
Jahudi”. Karangan tadi mentjela 

negeri tadi mendjadi ,.pangkalan 
imperialisme Amerika di. Timur 
Tengah”. | : 

Dikemukakan seterusnja teori 
Josef Stalin jang untuk pertama 
kalinja diumumkan ketika tahun 
1913, bahwa kaum Jahudi jang 
tinggal “diberbagai2 negeri itu 
tidak merupakan satu bangsa. Me 
nurut ensiklopedi tadi, golongan 
Jahudi di Sovjet Uni dan negara2 
demokrasi rakjat ,,sangat tjepat 

| berasimilasi (melebur diri dalam 
masjarakat), berkah politik Sov- 

|jet jang menghendaki kesamaan 
deradjat antara golongan2 bang 
SE 5 

WAKII2 16 NEGARA P.B.B. 
JANG AKTIF DI KOREA 

BERKUMPUL. 2 
Para wakil ke-16 negara PBB jg 

bersama-sama Amerika Serikat me 
ngambil bagian aktif dalam sengke 
keta Korea, hari Selasa telah ber- 
kumpul digedung kementerian . luar 
negeri Amerika Serikat untuk men- 

dengarkan laporan mingguan menge 
nai djalannja peperangan di Timur 
Djauh. Kalangan? jang hadir dalam 
pertemuan tersebut sesudahnja me- 
nerangkan bahwa pertemuan hanja 

bersifat ,.routine” untuk mendengar 
kan laporan singkat dari fihak Ame   

! bahwa ,politik reaksioner peme- 

  
   

rika tentang keadaan militer sebenar 
nja. di Korea. Dikatakan bahwa da 

rintah Israel adalah propaganda lam pertemuan itu tidak dibitjara 
kan soal blokade Tiongkok “atau se j palsu Zionisme”. 

' Dikatakan seterusnja, 
) pemerintah Israel telah merobah ketaan. 

: ... di » 

: # 

sir semuanja sama deradjatnja, ba- 
gi hukum.” , 7 

fi E- » Pa: 2 : daripada serangan2 setempat. 

sar dan dewan tentara 

ra Sumber Segala 

akan 
n tiga tahun. Suatu proklamasi 
oper kekuasaan2 tersebut telah 

pemimpin revolusi jang telah 
n radja Farouk. 

tadi kabinet Mesir akan mengambil 
oper kekuasaan2 legislatif (pe- 
rantjangan undang?) dalam tangan- 
nja. 

Negara sumber segala ke- 
kuasaan. 

Seterusnja Pemerintah Mesir hari 
Selasa mengumumkan Undang? Da 
sar Sementara, jg menjatakan bhw 
Negara adalah sumber dari segala 
kekuasaan” dan bahwa ,,orang Me- 

pat pengangkutan sendjata2 ke 

nja diwaktu ramai berlanssung 

| hower untuk mengatasi djalan bu 
| tor Robert Taft pada Senen ma 

dalah uvava |   

| tu lainnja. 

'Tapi dalam pada " itu para 
diplomat dari pelbagai negara? Asia 

dan Eropa di Washington tidak: me- 
njembunjikan  ketjemasan  mereke 
berkenaan dengan perkembangan? 
selandjutnja dalam situasi Amerika 

| —RRT, Dana tulis koresponden 
P.I. Aneta dari Washington. Salah 
seorang diantara diplomat? tersebut 
menerangkan, bahwa keputusan pre- 
siden Eisenhower untuk menarik 
kembali angkatan laut ke-7 Ameri- 
ika dari perairan sekitar pulau For- 
mosa bukanlah sadja satu?2nja sebab 
 Idaripada ketjemasan itu, melainkan 
pula disebabkan pertimbangan, bah- 
Iwa keputusan Eisenhower itu mung- 
kin sekali bukan satu2nja Jangkah 
jang telah direntjanakan oleh Ei- 
senhower, akan tetapi akan menju- 
sul pula langkah2 lainnja. 

Pendapat ini umumnja terda- 
pat dalam kalangan2 diplomatik 
di Washington, dimana tidak se- 
orangpun jang demikian naiefnja 
untuk mengira, bahwa pemerin- 
tah Amerika Serikat bertindak 
atas dasar pendirian, bahwa pe- 
rintah menarik mundur angkatan 
laut ke-7 itu sendiri sudahlah tju 
kup untuk mentjapai sesuatu per 
obahan dalam situasi di Korea. 
Tidaklah - disangsikan, bahwa 
Eisenhower telah mengambil lang 
kahnja itu karena mengingat akan 
Situasi militer. Kemungkinan, bah 
wa pemerintah di Peking akan 
mengurangi kekuatan  pasukan2 
perangnja di dan sekitar Korea 
Utara dengan djalan memperkuat 
pertahanan pantainja dengan se 
bagian daripada pasukan2 terse- 
but karena mengingat antjaman 
serangan dari Formosa, telah di 
tolak oleh bagian terbesar dari 
diplomat2 di Washington. 
Mereka menganggap agak tidak 

mungkin, bahwa serangan2 serups 
itu dapat menimbulkan banjak ke 
rugian pada pemerintah Peking cka- 
rena melihat situasi jang dihadap: 
sekarang ini. Para diplomat itu ber- 
pendapat, bahwa apabila timbul ke- 
adaan memaksa, maka pemerintah 
RRT sanggup memindahkan lebih: 
banjak pasukan? ketempat. jang 
strategis sepandjang pantainja deng- 
an tidak perlu menarik mundur ba- 
njak tenaga peperangan dari front 
Korea. 

Dengan alasan2 ini kaum diplo- 
mat di Washington merasa sangsi. 
apakah kaum nasionalis Tiongkok 
di Formosa sanggup membuktikan 
tjukup kekuatan untuk dapat melan-   

Menurut. piagam ini, panglimabe- 
Mesir ber- 

kuasa“ mengangkat. dan memberhen- 
tikan menteri2. Pernjataan baru ini 
diproklamasikan oleh Perdana Men 

terhadap benua Tiongkok ataupun 
mengadakan serbuan2, lebih artinjal   

teri merangkap Panglimabesar Dyjen 
deral Muhammad Nadjib, atas nama 
rakjat. Konstitusi baru Mesir ini se- 
terusnja menjatakan pula, bhw: ,,ke- 
bebasan2 perseorangan dan kebeba- 
san berfikir dipelihara, didalam 
rangka hukum.” Negara mendjamin 
kebebasan beragama dan mengakui 
hak2 akan “harta benda. Dewan 
menteri memegang kekuasaan legis- 
latif, sedangkan tiap2 menteri ber- 
tanggung-djawab atas pelaksanaan 
keputusan2. 

Naskah konstitusi ini dibatjakan 
kepada pers oleh menteri pembim- 
bing nasional Fu'ad Djalal, jg me- 
njatakan bahwa ,,Mesir tetap meru 
pakan suatu keradjaan” dan dikemu 
kakannja bahwa undang? dasar se- 
mentara ini berlaku selama waktu 
peralihan 3 tahun. 1 

Fuad Djalal seterusnja menerang 
kan bahwa politik umum negara 
akan disusun oleh panitya jg terdiri 
dari para pemimpin revolusi, bersa 
ma2 para menteri. Panitya ini terdi 
ri dari 13 orang opsir, jg mendja- 
lankan coup d'€tat dengan Djende- 
ral Nadjib, ketika tgl. 23 Djuli 
1952. 

921 Tentara 
Inggris Ditawan 
J.R.Hutchinson, menteri muda ang 

katan darat Inggris, hari Selasa me 
nerangkan dalam  madjelis rendah, 
-bahwa sampai achir tahun 1952, 39 
opsir dan 882 anggota tentara Ing 
gris lainnja menurut laporan2 telah 
tertawan . oleh pihak Utara di Ko- 
rea. Dari djumlah tadi, 5 opsir dan 
711 orang orang  rendahan seku- 
rang2nja sudah 2 tahun meringkuk 
dalam kamp tawanan pihak. Utara, 
34 opsir dan 69 anggota lainnja 
antara 1 dan 2 tahun: 2 anggota ren 
dahan kurang dari 12 bulan. 

Seterusnja — menurut laporan ke- 
menterian pertahanan Kanada jang 
diumumkan pada hari Selasa, djum 
lah -anggota angkatan perang Kana 
da jang tewas dan luka2, sampai pa 
da tgl, 31 Djanuari jl. ada 1.335 
orang. Pasukan Kanada mulai ber- 
tempur di Korea ketika tanggal 22 
Februari 1951. : 

Akademi untuk pertundjukan pi- 
lem di Amerika Serikat pada hari 
Selasa telah mengumumkan daftar 
pilem2 dan bintang2 lajar putih jg. 
dianggap sebagai tjalon pemenang 
Hadiah Oscar”. Keputusan terachir 
baru akan diumumkan pada tgl. 19 
Maret jang akan datang. Daftar 
tjalon2 pemenang adalah sbb.: 

Untuk pilem2 jang terbaik ialah 
Ptiem2 sHigh Noon”, ,,The Ouiet   

bahwa suatu tindakan lain dalam perseng Man', ,,The bad and the beautiful”. 
Untuk bintang2 pilem wanita jang 

  

Akan Didirikan Pilipina 
PADA HARI Selasa diumum- 

kan di Manilla, bahwa dalam pe- 
rundingan2 jang telah dilangsung 
kan hari Senen antara pembesar2 
kementerian pertahanan Pilipina 
dengan seorang pembesar tinggi 
dari kementerian pertahanan Ame 
rika telah diperbintjangkan soal 
pendirian dalam waktu jans sing- 
kat dari sebuah pabrik mesiu di 
Pilipina. Selandjutnja, didjelaskan, 
bahwa renfjana tersebut telah  di- 
yrundingkan antara direktur ba- 
dan pemberian bantuan militer 
luar negeri dari kementerian per 
tahanan Amerika, djenderal ma- 
jor George H. Olmstead, menteri 
pertahanan Pilipina, Ramon Mag 
saysay,: dan kepala staf tentara 
Pilipina, djenderal major Calixto 
Dugue. 4 

Menurut keterangan,  rentjana 
pendirian pabrik mesiu itu antara 
lain pun bertudjuan hendak menam- 
bah persediaan mesiu di-negara2 
Asia Tenggara, apabila timbul! ke- 
butuhan untuk itu. Djenderal major 
Olstead dan rombongannja telah 
tiba di Manila pada hari Minggu 
dari Taipeh, dimana telah diadakan 
penindjauan pada instalasi2 militer 
Tiongkok nasionalis,  menjusul ke- 
putusan presiden Eisenhower  me- 
ngenai denetralisasi Formosa. 

(AFP) 

  

  
terbaik: Shirley Booth, Joan Craw- 
ford, Bette Davis, Julie Harris dan 
Susan Howard. RED 

Untuk bintang2 pilem lelaki jang 
terbaik: Marlon Brando, Gary Coo- 
per, Kirk Douglas, Jose Ferrer, Alec 
Guiness. 

Selandjutnja sebagai pemain2 ter- 
baik dalam peran pembantu, ialah 
bintang2 pilem wanita Gloria Gra- 
hams, Jean Hagen, Colette Mar- 

chand, Terry Moore, Thelma Ritter, 
dan bintang2 pilem lelaki Richard 
Button, Arthur Hunnicutt, Victor   

  

— Andjuran Wiley 

dekat perbatasan 

  

   
: KETUA PANITIA senat A merika untuk urusan? luar negeri, 
Alexander Wiley, pada hari Sela sa mengandjurkan supaja dipertje 

Tiongkok nasionalis jang diang- 
gapnja sangat terbelakang pada re ntjana2. Keterangan ini diberikan nia'd perdebatan2 antara kaum demo- 
krat dengar republik dalam senat mengenai siasat presiden Kisen- 

ntu di Korea. Sementara itu sena 
jam mengutjapkan pidato. radio, 

pa ja memperingotkon adanja bahaja melantjarkan bloka- catan Iut terhadap RRT tanpa bantuan dari negara2 seku 

'Djepang Tak 
Pertjaja 

Amerika Lekas2 Adakan 
Blokade Thd RRT 

DJURUBITJARA kementerian 
luar negeri Djepang hari Selasa 

Amerika akan mengumumkan blo 

rat dengan segera diharapkannja 
blokade itu hendaknja djangan 
dilakukan sebelum 30.000 orang 
Djepang jang kini masih di RRT 
dikembalikan. Setelah berhenti se 
bentar djurubitjara tadi katakan, 
bahwa itu adalah pendapatnja sen 
diri. Ketika ditanjs, apakah bila 
dengan demikian dapat dianggap 
pemerintah Djepang menentang 
blokade sematjam itu, djurubitja 
ra tsb. katakan ,,no comment”. 
Selandjutnja djurubitjara tadi ka 
takan, bahwa pemerintah  Dje- 
pang bermaksud untuk melan 
djutkan perdagangannja dengan 
Hongkong dan untuk perdagang- 
an tsb. digunakan kapal2 Ingge- 
ris. Mendjawab beberapa perta- 
njaan2 berturut2 djurubitjara ta- 
di jang masih menjatakan penda 
patnja sendiri -- katakan, bahwa 
ia tak pertjaja Amerika akan me 
ngumumkan blokadenja terhadap 
RRT. Ketika ditanja apa alasan- 
nja, ia tak mau mendjawab. 

Blokade tak akan meme 
nuhi harapan2 kalangan 
Washington. 

Sementara itu kalangan jang kom- 
peten di Tokio mentjerminkan pen- 
dapat pemerintah Djepang, bahwa 
blokade terhadap pantai RRT, po- 
litis atau praktis, tak akan membe- 
rikan hasil2 sebagai mana diharap- 
kan oleh kalangan jang tertentu di 
Washington. Mendjawab pertanjaan 
mengenai kemungkinan tentang pe- 
ngembalian orang2 Djepang jang 
kini masih di Tiongkok, djurubitjara 
tsb. njatakan harapannja, hendaknja 
missi jang telah berangkat tg. 26 
Djanuari ke RRT dapat kembali pa- 
da achir bulan Pebruari, tapi dika- 
takannja rundingan2 belum lagi di 
mulai di Peking, karena seorang 
anggota delegasi Peking sakit. Dju- 
rubitjara tsb. ''tak mau mengakui 
dengan resmi, bahwa ada sangkut- 

pautnja antara penundaan runding- 
an-rundingan mengenai pengembali- 

tjarkan suatu invasi jang sungguh? Ba Pa 2 itu dengan ke- 
niat Amerika 

untuk mengadakan blokade terha- 

  

INSIDEN2 DIDEKAT PER- 
& 2 AN MACAO. 

Pabrik Mesiu | Swa 
kenal, pada hari Selasa telah me- 

4 buah kapal meriam, jg tidak di 

njerang sebuah djung bermotor di 
daerah perairan 

Macao.- . : 
Setelah melepaskan beberapa tem 

bakan kapal2 meriam tsb. memak- 
sa djung tadi untuk ikut dengan me 
reka. Berita lain mengatakan bhw 
2 buah pesawat, jg tidak | dikenal, 
telah mendjatuhkan. bom2 . diatas 
kota Szehou dalam wilajah RRT de 
kat perbatasan dengan Macao. 

Kapal? Hadji 
Paling Achir 15/7 Harus 

Tiba Di Arabia 
Berita kawat jang diterima oleh 

kementerian Agama R.I. dari ke 
menterian luar negeri di Djeddah 
menjatakan bahwa pemerintah 
Saudi Arabia telah mengeluarkan 
pengumuman bahwa kedatangan 
kapal hadji untuk tahun 1953 di 
Djeddah jang terachir harus pada 
tanggal 15 Agustus 1953. Adapun 
kedatangan kapal udara selam 
bat2-nja pada tanggal 16 Agustus 
1953. : 
  

Berhubung dengan kepindahan ma- 
jor D. Kosasih ke Bandung dan di- 
gantikan oleh overste Akil selaku 
komandan KMKB Djakarta Raya, 
pada hari Senen malam jd. telah 
diadakan malam resepsi perpisahan 
bertempat dirumah major Kosasih. 

"Tampak pada gambar dari kiri ke- 
' kanan: major Kosasih, nj. Kosasih, 

nj. Akil dan overste Akil. ' 

  
Pen Kemana X 

Film: Tjalon? Pemenang Oscar Dan 
McLanglon, Jack Palance dan An- 
thony Guinn. 

Sebagai pembikin2 pilem jang ter- 
baik ditjalonkan: Cecil B. de Mille,: 
Joseph Makiewicz, Fred Zinnemann, 
John Huston dan John Ford. 

sk ii 

Setelah sebulan lamanja madjalah 
Film Review” di Djakarta, 
adakan pemungutan pendapat - para 
(enguete) pembatjanja mengenai film 
Indonesia dan pemainnja jang pa- 

  

katakan, bahwa ia tak pertjaja 

kadenja terhadap Tiongkok da- | 

    

  

  

  
  
  

demonstrasi, untuk mendesak   
Gar “ 

  

Bukan hanja para pengungsi sa 
dja jang - sendirinja kemudian 
kembali . ketempatnja masing2. 
Djuga ,,wong2 Solo tiekek”, 
orang2 Solo sendiri, ratusanlah 
banjaknja jang berganti mengung 
si keluar Solo. Kebanjakan pin- 
dah ke Djakarta. 

Tetapi, kaum terpeladjar jang 
kini di Solo dan para terkemuka 
nja, tidak tinggal diam. Mereka 
tidak putus asa. Dengan kekuatan 
jang ada pada mereka, kesanggu 
pan mereka tetap menjala. Disam 
ping pekerdjaannja sendiri, ka 
um terpeladjar dan para terkemu 
ka jang masih ada di Solo, djalan 
terus, menghidupkan naluri dan 
melandjutkan pekerdjaan sosial 
jang sangat luas, jang beberapa 
tahun lamanja terpaksa ada dalam 
keadaan terbengkalai. 

. Djalan2 diperbaiki. 

Djalan2 raja ke beberapa djuru- 
san, baik jg didalam dan diluar ko- 
ta, jg sangat rusak, sekarang telah 

pulih kembali. Walaupun alat? dan 
bahan2nja -kurang, “dan tidak gam- 
pang diperoleh semua itu tidak me 
lumpuhkan semangat bekerdja. Djus 
tru sebaliknja, - hasrat. membangun 
kembali kota Solo semakin menjala. 
Bandjir jg terdjadi beberapa hari 
ini seperti biasa menimbulkan keru 
sakan dan penderitaan djuga, tetapi 
dengan usaha2 jg diadakan sebelum 
nja untuk ,,djaga-djaga”, penderita- 
an itu boleh dibilang tidak begitu 
terasa dan sangat berkurang. Ter- 
utama karena alat? pemerintah tie- 
pat bertindak, dibantu oleh gotong 
rojong penduduk dan siap-sedianja 
Rukun Tetangga ig telah terlatih 
menderita sedjak zaman Djepang 
sampai pada djaman pendudukan. 

Pulihnja kembali djalan? besar itu 
berpengaruh djuga dalam usaha dan 
tindakan jg segera harus diambil 
untuk mengatasi bentjana alam jg 
tiap tahun selalu datang menimpa. 
Perhubungan lebih gampang. Sendi- 

rinja. pertolongan dapat Iebih lan- 
tjar diberikan. Demikianpun kaum 
petani dari desa2 tak terhalang lagi 
oleh bandjir untuk menudju kekota. 
Sekurang-kurangnja peredaran rezeki 
dan perputaran djalan perdagangan 
tidak berhenti. 

Itulah berkat semangat jg tak kun 
djung padam dan atas dasar kerdja- 
sama karena saling mengerti dianta 
ra alat2 pemerintahan dan kesedia- 
an serta kesanggupan tenaga2 lama 
dan baru untuk saling membantu, 
melaksanakan baktinja kepada ma- 
sjarakat, dengan melupakan segala 
jg sudah lalu, dan chusus seia sekata 
bersama menghadapi keadaan seka- 
rang dan masa datang. 

Meski banjak jang pergi... 
Kepergian ' kaum dari berbagai 

lapangan pengetahuan dan djawa- 
tan, dan orang2 terkemuka - dari 
pelbagai 'tiabang kehidupan masja- 
rakat, “ mula2 sangat  menggelisah- 
kan. Tapi sekarang ternjata, bahwa 
mereka jg ditinggalkan,  memperli- 
hatkan kesanggupannja untuk mem- 
pertahankan nama Solo jg sangat 
besar peranannja dlm- perdjuangan 
'kemerdekaan dan membaharui dan 
melandjutkan sedjarahnja. 

Banjak, ja, banjak sekali tenaga2 
progressif dan produktif jg telah 
pergi, tapi Solo masih tetap merupa 
kan suatu potensi, kekuatan, dalam 
perdjuangan, dan sekarang - dalam 
pembangunan nasional. Tenaga2 ter 
pendam “ abadi, laten te krachten, 

muntjul dan mulai  mendjalankan 
peranannja. . Tenaga2 baru atau te- 
naga2 muda menggantikan — tempat 
pelopor2 kebaktian masjarakat. 

Apa toh jg tidak  terdjelma di 
Solo? 

Solo pusat pergerakan. 
Kesadaran rakjat jang kemudi   an merupakan bentuk perkumpu 

kepada gubernur: Evelijn Baring,. 

r waktu polisi menahan - gelombang demonstran. tadi. 

(Oleh: Pembantu Kita) 

lan jang besar, jang dalam tahun 
jl. telah merajakan ulang tahun 
nja ke-40, Sarekat Islam,  jalah 
P.S.LI. kini,  lahirnja di Solo, 
R9: 

Kepanduan Bangsa Indonesia 
jang pertama kali pun lamr di 
Solo, 1916. Djuga Lembaga Ke 
budajaan, Java Instituut duju, la- 
hir di Solo, 1918. Suratkabar 
Indonesia jang pertama, jg tulen 
Indonesia, .modalnja, — pimmpinan- 
nja, jang terbit subur sampai wak 
tu pendaratan Djepang, ,, Darmo 
Kondo”, 1910-1942, juga di 
Solo. Kongres perkumpulan pemu 
da Indonesia jang pertama, jaitu 
pendjelmaan Tri Koro Darmo 
djadi Jong Java, 1918, djuga ' di 
Solo. Dan aneh, tapi njata, - per 
kumpulan pemuda jg mulai per 
tama jang berkongres pertama 
kali di Solo itu, kongresnja jang 
terachir, 1930, djuga diadakan di 
Solo, jaitu pendjelmaan Jong Java 
tsb. dan lain2 mendjadi Indonesia 
Muda. 

Tak usah lagi ditambah dengan 
jang lain, misalnja lahirnja Parin 
dra, Ikatan Sport Indonesia, ISI, 
jang kemudian djadi Tai Iku Kai, 
lalu Gelora dan achirnja' PORI 
(aneh tapi. njata lagi, ISI lahir di 
Solo dan sedjarah pertumbuhan- 
nja djadi PORI pun di Solo pula), 
Kongres Bahasa Indonesia dan 
Kongres Perguruan Indonesia, ja 
lah Nationaal Onderwijscongres, 
jang djadi pedoman bagi susunan 
dan penjelenggaraan perguruan 
nasional selandjutnja diseluruh 
Indonesia. 

Habiprojo akan lahir 
lagi. 

Dan.... last but not least, sa 
tu hal jang sekali2 tidak boleh 
dilupakan, siapa jang tidak kenal 
Soos Habiprojo, jang sedianja pa 
da th. 1948 hendak  dirajakan 
ulang tahunnja setengah abad ? 
Habiprojo jang didirikan pada ta 
hun 1898 dan jang untuk kepen 
tingan perdjuangan nasional telah 
dibumi-hanguskan itu, pusat per- 
temuan kaum pergerakan, tidak 
|akan timbul! kembali ditempat dan 
dalam bentuk jang lama. Tapi 
Habiprojo akan jahir kembali, 
dalam bentuk lain. 

»Dana-Hote?” penginepan 
 Wong-Gede€”, 

,Dana-Hotel?” dimuka Sriwedari, 
bekas rumah mendiang djenderal 
major Purbonagoro, sekarang giat 
dibangun. Tiga bulan lampau dimu 
lai dengan" pekerdjaan “itu. Kira2 
dalam bulan April,  ,,Dana-Hotel” 

sudah selesai dan akan dibuka res- 
mi, 

Kami baru2 ini diantar oleh R.M. 
Sempu Sundaru dan Sdr. Sutijodi- 

winoto, dapat kesempatan melihat2 
keadaannja: Kebetulan sekali, kami 
kenal baik rumah Purbonagaran jg 
akan mendjelma hotel itu. Luasnja 
lapangan 10.000 meter pesegi. Ig 
4000 meterv pesegi digunakan “utk. 
gedungnja.  ,,Dana-Hotel” mempu- 
njai 46 kamar. Empat. diantaranja 

istimewa. : Katanja “persediaan 
.WwongZ' gede”. Misdlnja untuk pa- 
ra menteri. 

Kami tidak mempunjai “pengerti- 
an hal bangunan. Tak berhak kami 
menjatakan pendapat . kami menge- 
nai bentuk dan “ djenis” bangunan 
»Dana-Hotel” itu. Tetapi kami “da: 
pat menjatakan, bahwa ruang ma- 

kan misalnja ada lebih besar dan 
luas. dari beberapa. hotel klas satu 
jg ada di Indonesia. 

Tjotjok untuk kongres2 
Demikian djuga lobbynja. Pen   Gopo , dan. ruang dalam rumah 

Purbonagaran itu telah tersunglap 
djadi. satu ruangan besar jang di 

Bintang”? Kesajangan 
ling digemari ditahun 1952, jang 
diikuti oleh para pembatjanja dise- 
luruh kepulauan Indonesia, hasilnja 

adalah seperti berikut: 5 
Sepuluh pemain film jang disukai: 
Wanita: Netty Herawati dalari 

“Rodrigo de Villa”, Titien Sumatni 
dalam ,,Pahit2 Manis”, Sofia Waldy 
dalam ,,Airmata Penganten”, Ko- 
malasari dalam ,.Rindu” dan Nana 

meng- | Mayo dalam ,,Kenangan Masa”. 
Lelaki: Raden Sukarno dalam 
.Djiwa Pemuda”, Raden Moclitar 

dalam ,,Rodrigo de Villa”, Bono 

  

  

dalam ,,Kenangan Masa”,  Chatir 
Harro dalam ,,Pahit2 Manis” dan 
Raden Ismail dalam ,,Dosa tak Ber- 
ampun”. 

Mengenai film2 jg. disukai jalah: 
Rodrigo de Villa Persari, Pan- 

tai Bahagia — Tan & Wong Bros, 
Airmata Penganten — Tan & Wong 
Bros, Rindu.— Persari, Pahlawan —-' 
Persari,' Pahit2 Manis Banteng 
Film: Coy., Si Pintjang — P,FNw 
Hidup Baru — Persari, Djiwa Pe- 
muda — P.F.N. dan Kenangan Ma- 

  

    sa — Kino Drama Atelier, 

  

Sebagaimana pernah “dikabarkan, baru2 ini 1500 orang kulit putih di Nairobi, Kenya, telah mengadakan 

supaja mengambil tindak: 
an-tindakan lebih tegas lagi terhadap: gerakan2 Mau-Mau. Demonstra si ini adalah sebagai reaksi terhadap 
Kera keluarga Roger Ruck, jang dibunuh bersama2 anaknja Michael, jang masih berumur 3 tahun. 

olo Bangun Kembali 
Pembangunan Disegala Lapangan-Kebaktian 
Rakjat-Habiprojo Akan Lahir Kembali-- 

Dana Hotel Penginapan Klas! 
v 

SOLO JANG SANGAT me nderita sebagai akibat revolusi, sekarang telah mulai bangun kemba 
kh. Sungguhpun baru pada tingkat -permulaan dan setjara lambat laun, namun pembangunan dise- 

gala lapangan telah mulai diselen ggarakan sungguh2. Banjak gedung jang rata dengan tanah. Dian- 
taranja ada jang masih berupa puing. Banjak pula rumah2 sekolah jang hantjur. Djalan raja semua 
rusak. Pemandangan jang mengharukan itu, disangatkan keadaannja oleh semakin ,,kosongnja” 
kota Solo. Kosong, demikian kata orang, karena banjak sekali 
meninggalkan kota kelahirannja. Kekosongan itu tambah teras 
tama, Solo djadi salah satu pusat pengungsian dari beberapa daerah Djawa Timur dan Djawa Barat. 

penghuninja jang telah sama pergi 
a, karena djustru sesudah clash per- 

ROMBONGAN zoologi India 
hari Selasa kemaren dulu melapor 
kan, bahwa didekat Imphal, ibu- 
kota daerah radja Manipur (diper 
batasan India-Burma) telah dikete 
mukan sebuah fossil (binatang 
atau tanaman jang sudah mendja 
di batu) dari seekor ikan tjumi2 
jang menurut dugaan sudah ber 
umur antara 40 dan 60 djuta ta 
hun. Seterusnja dilaporkari, bah 
wa rombongan ilmu pengetahuan 
tadi telah menemukan pula batu 
jang ada bekas2-nja dari seekor 
ikan laut, didaerah tsb. diatas 
tadi. Dengan demikian maka di 
duga bahwa Manipur, jang seka 
rang letaknja kira-kira 400 km 
dari laut itu,  dizaman nirleka 
(pre-historie) terrendam laut. 

HARI SENEN siang kira2 se- 
tengah 12, koresponden PI Aneta 
di Bandung mendapat tilpun dari 
Pekerdjaan Umum seksi Bandung. 
Diterangkan, bhw dari tempat itu 
kelihatan sebuah benda adjaib di- 
udara. Segera ia berangkat kesana 
dan dgn sebuah pesawat theodolit 
pada djarak tinggi sekali kelihat- 
an sebuah benda perlahan-lahan 
terbang -kedjurusan timur. Benda 
itu tidak kelihatan kalau dilihat 
dengan mata sadja. Dengan pesa 
wat theodolit itu benda tersebut 
tampak ketjil, kira2 bundar dan 
bagian bawahnja mengeluarkan 
tjahaja. Berapa tingginja benda 
itu tidak dapat ditaksir, karena 
bentuk besarnja benda itu tidak 
diketahui. Tetapi diduga tinggi 
sekali. 

  

bangun begitu rupa, sehingga da 
pat dibagian belakang digunakan 
tempat pertundjukan2 kesenian, 
concert, dil. 

Untuk keperluan konferensi 
dan kongres2 pun ada disediakan 
ruangan jang tjukup untuk kira- 
kira 1000 orang. 2 

Dana Hotel djadinja akan me 
nampung kebutuhan untuk konfe 
rensi dan kongres, jang dahulu se 
lalu diadakan di Habiprojo, dan 
kemudian dipendopo Kepatihan. 
Gedung kesenian buat sementara. 
sebelum didirikan gedung keseni 
an sendiri jang mutlak, akan ter 
tampung oleh Dana Hotel tsb. 

Primeur untuk Wartawan? 
. Setjara gujon, ,,Oude Heer Sempu 
jang tetap tinggal muda semangat- 
nja” itu, dan sdr. Sutijodi, memberi 
kisikan kepada kami: ,,Untuk kepen 
tingan sedjarah, sebaiknja: jang di- 
beri primeur, memakai pertama ka 
li untuk kongres, ialah kaum warta 
wan dan persuratkabaran "4 
Gujonan itu kami. djawab dengan 

gujonan djuga, kalau selesainja be- 
sok achir April, apakah. djuga un- 
tuk kepentingan sedjarah, tidak akan 
lebih hebat dan tepat lagi, djika 
pembukaan resminja didjatuhkan pa 
da Hari Kebangsaan Nasional, tg. 20 
Mei, “dan untuk itu Dana Hotel, 
mengundang semua pemimpin redak 

Si surat2- kabar nasional, menjaksi- 
kan dan itjip2 menginap? 

Pak Sempu dan. Mas Tijodi ketz- 
wa. Gujonan kami sambung 'agi, de 
ngan “mengemukakan, bahwa D. 
K.A. misalnja Waktu, membuka per- 
djalanan  kifat Dfakarta/Surabaia 
dan Surabaja/Djakafta, serta Ban: 
dung/Surabaja dan Surabaja/Ban- 
dung, nomor satu jang diminta ngi 
tjipi dan duduk klas satu dengan sc 
mau djaminannia, djuga: para pe- 
mimpin surat2 kabar nasional... 

Tapi diluar gara2 dan sebagai pe 
nutup sekedar  reportase isi, 
dapat mengerti optimisme 
pu dan Mas Tijoti, bahwa 
tel mudah?2an akan djadi 
banggaan bagi Sole, tetapi s 
banggaan jang akan men titi 
lans, pendorong atau pengt 
tuk lebih membesarken ke 
ta pada masarakat dar net 
stimtitans,, pula untuk dengan P. 
dubbele  Endrgie, dengan — kegiatas 
melimpah2 djalan terus dalam mem 
bangun kembali kota Solo jang da 
lam sedjarah perdjuangan nasional, 

Pak Sei 
Dana Ha 
Wet) ka 
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Tani ATA dna Iva . 5 

Lelaki dan 'prempuan mitsalnja : Omeg 
Sterling TA, Tissot, Ogiyal, Tech 

  

mat Tahun Baru 
a lengganan 

aan Angkutan 
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Tlamai Tahan Dar Imlek 2507 
— £INSPECTEUR GENERAL 
GG Dee meta! 

  

  

    

  

CIGARETTE PAPER, 

je Yun     

N. V. SIEN BIE KONG 
SEMARANGI— DJAKARTA     

    

     

   

  

     

ADIAH BESAR 

  

PETAAP 
4   ag TAN d 

t 5 Ng 
» 

   Ng satu botol Anggur 
. Di Pasar Malem GG. BARU Semarang 

MONSTER GRATIS. 1 
“Anggur Obat Kuat ) 7: | Naa utk. Wanita) jap Orang Tua 
.Ini,ANGGUR terbikin dari Obat2 Tionghoa 

    

   

  

     
Beli satu botol Anggur dapat persen 2 
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Kepada 

Dengan hormat     
ini Sudjono D 
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| Pontlanak, 8 ApriT 1952. 

GEO.WEHRY & Co., 

Toko Obat "BINTANG TUDJUH" 
“GKrekot No. 11) 

PO n KA KR LASRA YA 

baja jang bertanda tangan dibawah 
Jurutulis pada Perusahan Dagang 

N.V. Pontianak. 

  
    

  
          

    

  

  
  

  

     
      

        

  

    

  

  

  

  

  

  

      

  

            
         

   

   

  

        
     

    
      

        
          

   
         
   

          

    UT2,515A- 95-89, 

"SAJA SELALU 
MEMAKAI 

Lux 
"Kata 8 

, Eleanor Parker, : 

bintang dalam pilm 
Paramount -- 

“Detective Story « 

   

  

  

   7 ranja SABUN WANGI LUX 

“memperindah kulic Djuga Njonja mes 

ogalami: bagaimana: U X memberi 

" Ke€lokan pada kulit Njonja jang 

| segar dan-menawan hati,” 

    
   

    

            

     

putih, murni, halus 

bagi kulit Njonja. 

sx 

  

ban gi "oleh 9 diantara 10 bintang” | Manaven! dipakai oleh 9 dia ? 
DINBN TIA MAKS LaN MUD mama Ba   

  

  
  

   HADIAH 
Jang TJUKUP akan di-BERIKAN kepada SIAPA? jang bisa 

kasi KOMBALI kita punja ACTENTAS terisi SURAT2 jg 
telah HILANG dari saja punja AUTO DODGE HIDJAU 

nummer K 888 di djalanan Bodjong djam 5 sampai 6 sore " 

Hari SELASA Tg. 10-2- 1953. 

d/aRIDDER 

Bodjong 58 — SEMARANG. 

   
      

      

      
       

    

  

Pa Pep ya Koelik kasar boleh. 

Bibi 3 poeljek h O1E 

pi apa MLTA po 

PL RL Kat LOR UN (RK 

    
       

   
   
    

   

Pe Ma ana 
SN RAN, 

TERBIKIN OLEH: 

BAN SAN YOK PONG 
SDERABAIA 

TERDJOEAL DIMANA-MANA 

       

     

    

    

  ——————— KOLESOM ae BOLA-DOENIAd ar GCARUEDA BOEAT SEHAT 
Biss Dapat Beli Disegala Runah Obat dan Toko P. & D, 

TEGAL 
1. Toko ,/W1E”. If 7s Koko ,,Banduag”. 
2. Toko ,,SIONG”, 1! 8. Toko ,CANTON”, 
3. Toko Obat An Ho Tong. Y 9. Toko Obat Po Seng Tong. 
4. Toko ,,SIN”. 10. Toko ,SENG SIEN”. 
S5. Toko Souw Swie Hap. @11. Toko ,,SIN SENG”. 
6. Toko ,,Kong Hien”, M412. Toko ,,LIBERTY”, 

    

Motion Picture Tourino Tri 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   
     

      

      

      
   

  

           

    

  

  

        

  

  

  

  

  

     

Ni Ta Ea . 1 ' Saja sangat merasa.giran kali $ | 7 papah Naba Peak: dan Perempuan jg Berbadan Lemah, sesudah sekian Kanan saja mena anak umnN ba- Ia: : e kuryag Dara “Mt Ka Putjat, Kaki Tangan Dingin, Pinggang: Sakit, |tuk, sudah banjak saja memakan obat2 batuk jang Hn : “Udang Linu, Bernafas Pendek, Iga Menusuk, Tidak Bersemanga bermatjam-matjam keluaran, tetapi penjakit saja Ha | 
| E epala sering Pusing, urat Sjaraf Tjape, Muka Keliatan Tua dil tidak sembuh djuga. 3 3 2 : : Bila minum ini ANGGUR bisa lantas tau buktinja. “batuk Maka setelah saja mentjobakan obat Ana .. 23 ituk tjap Bintang Tudjuh kiranja sangat.baik se- HS Ik N. Fe. Handel My MAY LIAN : Pel abu membasmi penjakit batuk tersebut,sete- 21 | Dil. Viang Bendera 37 Dj. Darat is Lp kemben Sepur Yatakan obat itu, penjakit E $& 

ob DIAKA 5 MARANG Hingga bad ja sehat b: - Bisa Dapat Beli di Toko2 Obat Tionghoa dan P. & D. Seluruh Indonesia. perti Bed tadta Pena NO RAN : PB 8 2 | Dari itu saja pudjikan sekali lagi, bahwa-obat 2 g. 
tjap "BINTANG TUDJUH" sangat baik sekali. Dan tak 5 3 | 5 : i lupa pula saja untuk wengutjapkan ribuan terima : -3 PN Sa an San Pap na MEN arena .x kasih adanja. 

Bs PENGU an Iv A Ri | Udjian negeri/bond. Idjazah Res- | si 5 ! Win | AA Nu 2 sen pasa pena tertulis atau |. 2 pp 35 " nan tah 5 R isan. Inst. Dag. Indonesia Solo: |$ Sipengirim: Pi, mat dari saja PERKEBUNAN BALONG bersama ini mengumumkan bahwa, ber | SMP/A — Memeg. bk A/B — | - Sudjono png : 1 5 sandar atas surat P.P.N. no. 1370/53/XI/Nijk. tt. 31-1-1953, | Sorrespondentie — Bhs. Inggris/ | a/a GEO.WEHRY & Co. harga kelapa mulai tgl. 16-2-1953 dinaikkan mendjadi 50 sen tiap2 ea KA SN PONTIANAK.» butir. | Prospectus dikirim gratis. . 
5 : Pa Administrateur. 24 mama aan Bei aan Pa : z 

5 - 

PERHATIAN! 
. HN Susulan iklan kami tentang BUKU SEDJARAH di harian : Af ini tgl. 7 Februari 1953. 

si Baru terima : 
S. Wojowasito, SEDJARAH KEBUDAJAAN INDONESIA I. 
$ (India Zaman Purbakala) Aa Rp. 8.50 

, SEDJARAH KEBUDAJAAN INDONESIA II 
(Indonesia sedjak pengaruh India) 

Se AA : 
Peranan luar kota harus tambah Porto 10756 : Tn pe Nya 

p- 0.60). Pedagang dan Toko-Buku dapat potongan me- ' t INDONESIA - JAPAN “Ed muaskan. : 
ta 2 € LOADREADY SEMARANG . IM Keterangan lebih -landjut pada : : ja : 5 2 

3 : 2 'Herta Maersk 21/22 February I Takan ds TH ME UR pekan Toko Buku Gunung Agung i | Nibeke Maersk 10/11 March Bi F (en Iapask |“ 16/VP April d/h” THAY' SAN KONGSIE, 
3 aa -— MET Mama Kwitang 13 Kotakpos 135, MS “1 Hg: ti 
p: | JAPAN - INDONESIA | Telp. 4678. Gmb. — DJAKARTA. 
$ Te Ar DUE SEMARANG KETJANTIKAN « ALAM... | ma 

3. Haftn Maersk 21/22 February ' ... dan kegembiraan atas wadjah jang selalu muda remadja hanja dapat f | Agnete Maersk 1/2 March : dihidangkan dengan alat? kombinasi POND'S jang selalu diidam-idamkan. semat ae ta din ara 10/11 March : 5 ia . Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihanmu atas 4  Herta . Maers 16/17. April $ £ | kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan  berdasar- Ham Dam aman mona 1 Anu In Parag tjara bagaimana kau dapat memperbaiki “INDONESIA - INDIA - PERSIAN  GULF : PUN MAS MEMLAR  TUAN SN St ta Pn “ ! San LOADREADY SEMARANG Na MENANAM ANE LENL BSN Ha La VI, S5. RAHAT : : Oltuf Maersk Et March (dpn YA Ce Retak " e COCCULTIST ) aa Sa PENGUMUMAN Se rr : 3 ta ae Transhipmentat Colombo into MAERSK vesse! 2 5 , Th LV -l j 
aan Bek No. 3/1953 1. en 1 INDONESIA-U.S. ATLANTIC COASI | Bhs e Djangan putus pengharapan F3 5 LOADREADY SEMARANG 2 Dengan ini dipermaklumkan, bahwa tiap2 orang jang mempu- Aechli Nudji 1m 

5 Pb 3 njai, memelihara atau mengurus andjing di dalam Kota Besar Se- : Ka ane Late : Cornelis PeNn as J8 March marang, diwadjibkan membajar padjak andjingnja utk tahun 1953, “Astroloog wa Mia I.Orion" 8 NIA 2 2 : pn selambat2-nja pada tanggal 15 Maret 1953. A. WAHID 
A ee AA KAA ko todd). Ia a padjak untuk se-ekor andjing Rp. 12,— untuk satu : i 5 

Se Pe an tahun, dan padjak ini berlaku dari tanggal 1 Djanuari s/d 31 De- | Mendjawab setiap pertanjaan dari discharge cargo. Dates and rotation subject P3 1953 4 hati-sanubari Tuan-Njonja: Kese- : er Saat | to change without notice. sember 953. ? 5 5 $ : hatan, Perkawinan, (17 th.) (BAHTERA SANDIWARA") Tetek Djika membajar, penning dan kwitansi lama harus dibawa. Penghidupan dsb. Rp. 4 Sa n nn Tr Agents” TA 3 La : 5 Pai dn 9-19: 8 f | Film Musical terbesar jang disukai 
IN Bapa ar 3 V Semarang, 7 Pebruari 1953. a21 @j “Ah, ore Ni oleh seluruh dunia dengan 11 lagu2 
3 HET SEMARANG VEEM N. . 3 Penginepan »GRAND” Plampi- jang populair! 
Tn HB 4 eh A. N. DEWAN PEMERINTAH DAERAH SEMENTARA tan 39, Kamar 12, Semarang. INI MALAM PREMIERE aa 1 'Uurwodinatan Barat III 2 | 3 Gi A3 : “KOTA BESAR SEMARAN Mr 13 | Tel. Sm. 651, 1443, 1736 BNNAMANGG 

NE Ea HADISOEBE NO SOSROWERDOJO. 

| Roy Rogers 319 | Aan   
  

    
      

  

  

  

     
   

     

      

    

   

Pendaftaran dari Peseria dalam ini Touring Trip ditutup tetap par 
tanggal 15 Februari 1953. | 
Reglement dan lot2 Sweepstake @ Rp 5— sehelai bisa dapat ci 

Kantornja CITY CONCERN Depok 22. 
Semua BIOSKOP2 di Semarang. 
“N. V, FUCHS & RENS — Bodjong. 
Autohandel GUICK — Bodjong. 

Hadiah Sweepstake ke 1 — Kreta Mobil Ford Consul 
  

      

“PE CITY CONGERN CINEMAS EE— 
  

LUX  Inimalam premiere (u.17th) INDRAS 
5. —9,— berbareng S1 571550. 

PAUL HENREID — JOHN SUTTON—JEFEF 
DONNELL — LON CHANEY— ELENA VERDUC 

.THIEF OF DAMASCUS". 
Color by Technicolor 

Sheherazade... Aladdin... Sinbad... Ali Baba... together in one f 
lous adventure! Arabian Nights Adventures Menggemperkan! 

   

    

   
      
     

  

              

  

GRAND Ini malam d. m, b. (u. seg. um) 
5-9 — George Reeves — Phyilis Coates in 

  

First Full-length Feature! the Mightiest of all...... 

»SUPERMAN "5 MOLE MEN“ 
Thrills! Action! — Penuh Sensatie! Heibat dan Menggemperkan, 

          
     

  

  

     

    

OYAL Ini Malam d. mu b. (u-13 th) 
R Rd. Ismail—R. Umami-- Nana Mayo 

film Indonesia baru! — Mengikat dan Gempar!   

  

    
  

    

      
      

  

b IT eSdputangan Sutra" 

  

     
  

     

    

  

langsung ke. Pontianak. 
2 

enerima muatan dan pe- 
  

    
      

oleh seorang bangsa Indon. | 

Kamar a 

    

  

  

TP 

-- Ada orang didalam ho 

uP AVILJOEN kap mereka! 
      

TAG Aung 0g ga arus saja selesaikan. seri iri Surat2 dialamatkan ) harus saja selesaika 

kepada No.4/127 Harian ini. | 
Jina Ji BM 8 Na 

  

      
      

Kek pena Pee : NOL NE) | or sienreeers com | 
'GENTS! 1 GOT Baba | 

ORK TO DO! 

Aa : TP mean 

I sm Nori Y 
3 WHOEVER'S INSIDE (LLIE! 
ki Pe HOTEL 1S DESTROVIN' : 

Ef Pe Man pataai an al Inang MY PROPERTY! LET'S. , 
f tg. 16 Februari 53 GET-EM! ' mg 

tel jang merusak milik saja, Mari kita tang- 

: — Djangan begitu tergesa-gesa, Willie. | : 
Kena kamarmandi ai, remi —- Selesaikanlah perkara int sendiri, saudara2. Ada Pn 5 

# , La Neon 3 

Y Tueress Aa stace-LoAD 

    

   

IN 1s MORNINY GOT 
| ToT THE sror 
READY FOR 'EMI 

CAREFUL,WILLI 

  
— Pagi ini ada sebuah 

kereta “dengan penuhi 
orang2 pelantjongan- jang 
akan tiba. ' Sediakan: ka- 
mar-kamar untuk mereka. 
Hati2 William. 

    

  

   

   
EN, : 

M ungkin m 

Inilah Willie, sebuah. pestol untuk djaga 

— Heemm, saja sebetulnja tidak 'senting 
dengan sendjata api, Roy. 

ROXY Ini malam d. m. b. (a. 1 th) 

  

Suara emas bermuntjul pula ! 
Kekasih2 jg. mendjadikan sedjara so- 

berlangsung sampai |, ' $ K 
lachir diaman. Pn film Tiongkok paling baru — berbahasa Kuo Yu denga 

4 Lagu2 jang merdu ! 
Ini Malam Premiere 

  

    

   
Te CHEN YUNSHANG-WANG HAO- WANG YENLUP 

'Ren Hai Ch'i Nu Tze" 
    

     
       
       

  Be, 20k P7 ti        Michael Rennie—-Debra Paget 
| »Les Miserabless 
Sebuah tjerita gubaban dari Victor 
Hugo jg. termasjhur. 

Tai Malam dim. hb, 8 

Djagalan 72i7ih) 
| Yen Chuen — Auyang $ 

e Yen- Wang Yuan L 

IJEH YEN” 

lah orang2 jar 
menghantam saja dan menahan kamu dan 

Prim didalam - gudang dibawah   | THEATER 

EL. S0OL0 ———     
     

     

  

   

  

Si
n 

a
j
a
a
 

Main mulai tgl. O-s/d “13 Februari 1953 ! 
Tjlnta jg murni tidak mengadakan 

TIMUR DAN BARAT 
ta Itulah kata-kata SHIRLEY i 

YAMAGUCHI dan DON TAYLOR dim. 

s
a
g
a
 

Ne
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mawas sJapanese War Bride” , 

  

   

  

| 
4 Perrjetakan Smg. No. S84/INYA/ 1 
An 
Xx. 
KU   


