
muda jg menamakan 

. di Amgrika, Hadji Ba 

@ tu jang sudah2, menjebabkan bahwa 

  

  

  

    

   pada 

makai 
merah. 
diduga bahwa sendjata, "peluru dan 
obat2an itu adalah, ban dari 
suatu pasukaa 
diri ,,Liong Merah”, 

"Kabar itu" menjatakan lebih 

djauh, bahwa anggota2 L.M. tsb. 
sekarang sudah ada diluar kota 
Tjirebon, antara lain didaerah 
pinggir djalan kearah Indramaju 
dan Kuningan Dua malam jang | 
baru lalu didaerah Bean aan “Rel Tihoni gkar Grombo- tjing: dan sendji 
Kanggraksan telah terdjadi 
rampokan terhadap 20 buah ru- 

bentuk Kesatuan Pertahanan 
Rakjat Desa” jang mengedjar2 

    ae itu .telah disita dja- 
ga pakaian dari “Satijn jang me- | 

Tara r. kong berwarna | : ma 
rhubung — dengan itu bantu 

    

Lem Ex res 
“, Tergul ing   

be” | Jan Dekat Malangbong 

bahwa K. A. Tjepat Bandung 

— Bandjar (jang jam berangkat- 

ad dari Bandung 14.47) antara 
bandrek — Malangbong di 

20.000 orang dari 
Sindangkarta, Gununghatu 

i kemarin dulu pagi. telah bergerak an 
gerombolan? bersendjata, jang. telah lama met 

KP Gerakan itu, Ta oleh 
DAD aR, 

  

(ata Tiilitin, 
  

Menurut 5 
Bandung kepa 

  

Tiap desa AN me naA Lk. 
| 600. orang jang takan, 
bedil Yups £ Man -Yun- 

| bisa dipakai. Sebagaimana dike- 
| tahui, sudah lama. penduduk di- | 

mah. Tapi, demikian kabar itu' DARI PIHAK D.K.A. didapat ka daerah2 ketjamatan T 3 
selandjutnja, djuga didaerah luar bar, 
kota Tjirebon sekarang sudah di- - 

  
Yililin, Sin- 

dangkerta dan Gununghalu .men- 
dapat ganguan2 gerombolan, se- 

  

hingga rakjatnja bingung dan 
pusing. Ketika mulai kemarin, 

anggota gerombolan jang meng- Km 224 (dimana pada tanggal 26 , dulu pagi kira2 pukul 06.00 LK. 
ganggu rakjat. Hasilnja antara 
lain didaerah ketjamatan Sumber, 
jang letaknja Ik. 12 Km dari 
Tjirebon, telah ada LK. 20 orang 
jang menjerah. Diantaranja ada 
djuga jang telah menjerahkan 
sendjatanja dengan . 300 peluru 
dan 4 peluru Te: : 

Pura? Dja- 
di D.I. 

Untuk Menakut-Nakuti 
Kaum Koruptor 

DI KEWEDANAN Balangan, 
kabupaten Hulu Sungai Utara 
(Kalimantan), 39 orang gerombo 
lan beberapa hari jang lalu telah 
menjerahkan dirinja kepada pihak 
kepolisian didaerah itu. Seorang 
diantaranja bernama Nawawi bin 
Hadji Ali Ahmad, sebagai kepala 
mereka, menerangkan, 'bahwa ge 
Ba ini, jang kerapkali 
disebut ,,Pasukan Rakjat Tertin- 
das”, telah berbuat kedjahatan 
»karena tertipu dan kena budju | 
kan manis oleh pemimpin atasan 

»” 

Selain dari itu dikota-besar Ban- | 
djarmasin “piltak “kepolisian “telah 
dapat pula menangkap seorang pe-j 

dirinja ..Ko-j 
mandan D.I. Kalimantan Selatan”. 
Ia menerangkan, biarpun benar ia| 
ig membuat dan menjebarkan pam- 

Ad 
3 

  

  

Djuli jbl. djuga terguling K. A. tje 
pat Bandung — Jogja), kemaren te- 

“lah terguling. Ketjelakaan itu ter- 

djadi p4da djam 16.45. Jang tergu 
ling lokomotipnja dan beberapa 
gerbong. Sebab2nja ialah karena 

/rel kereta api dibongkar gerombo- 
lan. Pertempuran antara alat2 ne 

gara dan gerombolan sampai ke- 
marin petang masih berlangsung 

Sementara itu Antara” Ban- 

dung kabarkan, bahwa. sebelum 
pertempuran terdjadi, penumpang? 

kereta api tsb dilutjuti hartabenda- 
nja. Dalam ketjelakaan tsb, 3 orang 
mendapat luka? berat slan 4 orang 

luka2 enteng Diantara jang men- 
dapat ketjelakaan itu terdapat dju 

ga seorang stoker, dan seorarz ma 
sinis, Karena ketjelakaan tsb, ma- 
ka lalu-lintas kereta-api sama se- 

kali-terhalang. Pada hari ini kere 
ta-api tjepat dan expres jang me- 
lalui Warungbandrek tislak berdja 

lan dan kereta-api2 biasa  berdja- 

lan terus, tetapi pada tempat ke 
tjelakaan tsb penumpang diharus- 

kan djalan kaki sepandjang rel jg 
"terbongkar itu dan bertukar Kere- 
ta-api. 

10.000. orang jang "merupakan 
barisan depan” dan 10.000 orang | 

ylagi jang merupakan: ,,barisan 
“belakang” mulai bergerak diba-/ nj 
wah pimpinan tehnis dari tentera 
dan polisi, maka apa jang disebut 
»territoriaal beheer” dari gerom- 
bolan bisa digulung djuga. Ten- 
tang anggota? gerombolan jang 
bersendjata, diterangkan oleh bu- 
pati Bandung jang mengikuti 
gerakan tsb, bahwa rupa2nja me- 
reka telah mentjium baunja dan 
meninggalkan sarang2nja. 
Tapi, demikian bupati Bandung, 

sterritoriaal beheer” itu, 
tiap hari - menakut-nakuti 

jang 
dan 

dengan setjara paksa dan antja- 
man. Dan mereka ini jang terdiri 
atas »tjamat D.I. beserta 20 ka- 
ki-tangannja” telah tertangkap. 
Diterangkan lebih djauh, bahwa j 
kira2 pukul 12.00 tengah hari ge- 
rakan itu selesai dan didesa Tji- 
talem bupati telah menjatakan 
terima kasihnja kepada rakjat jg. 
telah turut serta dalam gerakan | U 

tsb. Menurut pendapat bupati, 
maksud jang terpenting dan se- 
karang tertjapai itu ialah bahwa 

Pa rakjatnja naik lagi. . 3   
'fiet D.I. dikota-besar Bandjarmasin. | 
| tetapi sebenarnja iast 
ngan: dengan DL 
Ia mempergunakan nama DL. ha- 
nja untuk menakut-nakuti sebagian 

| pegawai jg njata2 melakukan korup 
si, tetapi tidak mendapat tuntutan 
dari pemerintah. : 

      

  

Menguntungkan 

  

Bagi Kuomintang 

   

  

Untuk Bertindak 
Dgn Merdeka, Pendapat H.A. Salim 
DALAM INTERPIU chusus « 

Salim men 
presiden Kisenhower 

lengan koresponden P. Lhngta 
erangkan, bahwa instruksi2 baru 

ada armada ketudjuh Amerika untuk men- 
| denetralisir Selat Taiwan menghasilkan keuntungan bagi Tiongkok 
Nasionalis jakni bahwa negara inidapat memulihkan kembali kedu- 

| dukan souvereinitctnja dan bahwa 
demikian diberi kesempatan untuk 

pemerintah negara tersebut dgn 
bertindak dengan merdeka. Ke- 

putusan Eisenhower itu olehnja dianggap sebagai unsur jang p 
dalam amanat presiden kepada Kongres Amerika, karena hingga 
saat itu kedadukan Chiang Kai Shek itu tidak lebih daripada se- 
orang panglima jang dibatasi keku asaannja untuk mengeluarkan pe- 

Akan tetapi mulai sekarang 
Chiang Kai Shek dan anggauta2 
kabinetnja barus memutuskan - sen- 
diri aksi2 apakah jang akan didja- 
lankan oleh mereka sendiri dan me- 
reka harus memikul pertanggungan 

“djawab atas tindakan? jang mereka 
ambil itu, demikian Agus Salim. 
# Selandjutnja Agus Salim menjata 
kan pendapatnja, bahwa Tiongkok 

Nasionalis: tidak akan dapat melan- 
tjarkan offensif2 jang - sungguh2, 
djika tidak mendapat bantuan dari 
Amerika atau PBB dan permintaan? 
Tiongkok Nasionalis untuk diberi- 
kan bantuan sematjam itu — akan 
memerlukan — penindjauan kembali 
dari seluruh keadaan disana terma- 
suk — bahwa anggauta2 tentara 
CNN an beserta. perleng- 
kapan? mereka akan djatuh lagi ke- 
dalam tangan fihak komunis. demi- 
kian Agus Salim jang selandjutnja 
menundjukkan, bahwa seringkali 
djatuhnja anggauta2 tentara Chiang | 
Kai Shek dan perlengkapan2 keda- 
lam tangan fihak RRT pada wak- 

Radio Peking  setjara  mengolok-” 
olok menjebut Chiang Kai Shek: se- 
bagai ,.seorang fourier (pemberi : per- 
lengkapan) dari Peking”, suatu ke- 
njataan jang tak akan dapat dilupa- 
kan oleh para pembesar Amerika, 
demikian | katanja. Bagaimanapun 
djuga fihak RRT harus mempela- 
'djari perobahan dalam keadaan itu 
dan RRT akan Ha Lea 

PN 1 js .£ 

   

    

fuegara2 Asia 

$ rintah2 jang diberikan - kepadanjasendiri. 

pendjagaan daerahnja terhadap pu- 
lau Formosa, demikian Agus - Salim | 
selandjutnja. Karena demikian, ma- 
ka oleh Agus Salim tindakan presi- 
den Eisenhower itu tidak dapat di- 
katakan - sebagai langkah untuk 

pi lebih untuk memperkuat angka- 
tan perang jang dewasa ini sedang 

bertempur di Korea dan Vietnam: 
untuk menantang fibak Utara. 

Pakt pertahanan Asia, 
Mengenai rentjana2 jang menurut 

kabar dikandung oleh Amerika Se- 
rikat untuk memberi dorongan. su- 
paja dapat terbentuk pakt pertaha- 
nan Asia, hadji Agus Salim mene- 

rangkan, adalah sukar sekali untuk 
mentjiptakan sesuatu apabila fihak 
jang diadjaknja itu menundjukkan 
keseganannja. Dalam hubungan ini 
ia menundjukkan bahwa negara2 
jang menolak diadakannja pakt se- 
'matjam itu bukan semata-mata ka- 

rena mereka adalah anti-Amerika, 
'akan tetapi karena mereka. berpen- 
dirian. bahwa tjara2 Amerika itu 
berlainan dengan tjara2” Asia. 
.Karena demikian maka banjak 

tidak mau mengga- 
bungkan diri dalam bloks Amerika 
atau Rusia, bahkan pada waktu ini. 
mereka tidak dapat menjetudjui ter- 
bentuknja ..blok ketiga”, demikian 
Agus Salim. 

Diterangkan selandjutnj a bahwa 
negara2 Asia dewasa ini tidak mem- 

punjai minat untuk membentuk 'sita- 
tu pertahanan jang kuat guna meng- 

«a| hadapi musuh jang kuat dari luar, 
karena mereka kini sedang sibuk 
mewudjudkan tugas mereka jakni 
untuk mendjamin keampnan dida- 
lam negeri masing2. j 

Achirnja diterangkan. bahwa se- 
ruan presiden Sukarno jang sewan- 
tiasa ditudjukan  supaja persatuan 
itu dipertahankan, berlaku pula “ba 
gi segenap negara2 Asia lainnja «a-   

    

ripada hanja Indonesia sadja. (Pia). 

aum Nasionalis! 
Denetralisasi Taiwan Beri Kesempatan| 

memperluas peperangan, akan teta-. 

Le. 

Gerakan 
Penanaman 

Supaja diinsjafi seluruh 
Ten 

PADA HARI Ming ig lalu, 
Menteri Pertanian aa 

- beserta Kep. Pertanian Pusat, pa- 
.ra Inspeksi Djawatan Pertanian 

Ba Teo, sehabis JarngA 
Va 

  

angin. 
Dalam pertemuan di Kabupa 

ten Menteri menerangkan bahw: 
beliau tertarik sekali pada bahwa 
giri, karena didaerah ini terdapat 
Mata air Bengawan Solo, “suatu 
kuntji kemakmuran rakjat dalam 
lembah Bengawan Solo: 

Andjuran beliau Sesi disimpul- 
kan - bahwa soal terrassering dan 
'hutan2 “hendaknja didjaga baik2,: 
Iserta di-insjafi, bahwa tjara inilah 

i jang: mendjadi sendi penahanan air 
jang dapat melindungi mata air tsb.| 

Bila ta” ada perlindungan terha- 
dap ini, nistjaja akan hantjurnja per- 
ekonomian disebabkan adanja ban-! 
djir dan longsornja tanah2, -sehing- 
pa mengakibatkan kerusakan. 

  

' “Achirnja menteri mengadakan: bah 
wa gerakan penanaman jang: dilaku- | 
kan oleh Pemerintah ini hendaknja. 
di-insjafi oleh rakjat seulruhnja, ka-: 
tena bila masih “ selalu « mendapat | 

gangguan2 . sadja . akan berakibat 

suatu gerakan. transmigrasi ke' liang 

kubur, “sebab. kekurangan makan. 
'Sebaliknja 

dan terusnja gerakan tanaman ini 

dapat diwudjudkan pastilah — akan 
"membawa Tea AN ana, bagi masja- 
rakat. 

  

BADAN KEKUASAAN INTER- 
NAISONAL RUHR BUBAR. 

Badan Kekuasaan fitdekasidoaal 
untuk daerah Ruhr (Djerman Barat) 
hari Selasa ini telah mengadakan si- 

kan arsip2nja kepada Badan Kekua 
saan Rentjana Sehuman. Penjerah- 
an ini dilakukan pada pembentuk- 
an Pasar Bersama untuk Batubara 

I(bagi . negara2 anggota  Rentjana 
Schuman). - 

Badan Kekuasaan Rubr jang dike 
tuai oleh De Smaele dari Belgia ini, 
dibentuk ketika 18 Djuli 1949, dan 
dibubarkan sesuai dengan sjarat2 
perdjandjian Masjarakat Batubara & 
Badja Eropa. ! 

          
      
      

  

    

  

siapan2 untuk Mena" ae! 
rakan itu sudah lama diadakan. 

ta apa Aa je 

jang terpenting ialah orang2 dari ' 

meminta sumbangan2 dari rakjat | 

lakan dapat ditjapai, setelah up 
.|ha2. penjerbuan mentjapai..tinggei 

'|nasionalis. Tion zkok 

bila adanja' pendjagaan | . 

dangnja jang terachir dan menjerah, 

    
  

  | takut aan KabokDuan" adanja 
“'intervensi dari pihak Sovjet Uni. 
ee Dalam pada itu ia men Pm renaga   tjukup siap untuk mei 

  

    
. n pe 

"3 njerbuan senjatjama. itu Lana   
   

  

   
   

tawa. mengurus daerah Pasifik, : 
kenaan dengan kenjataan, bal Wa 
erintah denetralisasi Taiwan te 

lah merobah sama sekali selurui 
Tara kesiiaan Si Timur Dja- 

3 
Belum tjukup perlengkapannja 

Chiang menjatakan, bahwa pe- 
hjerbuan setjara besar-besaran ter 

(hadap daratan Tiongkok tidak da 
pat menunggu, sampai persia 
teratur dengan sepenuh-penuhnji: 

Akan tetapi kita harus mengak' 
demikian Chiang, bahwa pasuk 
bersendjata kita belum tjukup p 

     

  

    

    

   

  

dan untuk itu kita memerlukan be 
berapa waktu. Dikatakan, bahwa bi 
la saatnja tiba, RRT akan ernjata 

tidak mampu bertempur di 2 front 
Menurut pendapat Chiang, tiap? 
penjerbuan - kedaratan Tiongkok 
memerlukan: bantuan logistik dari 
Amerika Serikat. Dikatakan, bah- 
wa bantuan terpenting jang dibu- 
tuhkannja ialah alat2 sendjata un 

tuk angkatan udara dan angkatan 

laut dan amunisi. 
v 

Sovjet tak akan adakan 
intervensi 

Atas pertanjaan, Chiang selan- 

djutnja mengemukakan kejakinan- 
hja, bahwa pasukan2nja akan men 
dapat bantuan sepenuhnja dari 

penduduk sipil di Tiongkok Darat. 
Dan saja mempunjai alasan untuk 

Ba demikian. Chiang selan- 
Ye Yahwa apabila rentjana in 

tersebut didjalankan, banjak 
Mark serdadu? jang kini berada 
dibawah komando pihak RRT, 
akan membalik dipihak kita. Da- 
lam pada itu ia menegaskan, bah- 
wa hal jang demikian. itu hanja: 

  
penglaksanaan, 

, Atas pertanjaan tentang kemung 

kinan intervensi dari pihak Sovjet 

Chiang mendjawab, bhw Sovjet Uni 
tidak akan mengadakan intervensi 

setjara langsung. Dikatakan, bah- 
wa sepandjang pengalamannja, me 

ngenai teori dan tehnik Sovjet. dila 
pangan revolusi ' dunia, Sovjet Uni 
tidak pernah mengambil suatu tin 

akan jang dapat langsung mem- 
bahajakan kedudukannja sendiri. 

Chiang Kai Shek perlu di- 
ganti. 

Sementara itu. anggauta senat 
Amerika Ellender jang mendjadi 
utusan partai demokrat dari negara 
bagian -Louisiana pada bari Kemis: 
menerangkah kepada pers di Wa-! 
shington, bahwa Amerika Serikat 
hendaknia - meminta kepada kaum 

untuk memilih 
seorang pemimpin jang lebih pepu- 
|ler daripada Chaing Kai Shock. El- 
Jender menerangkan, bahwa ia me- 
nentang biokade terhadap benua 
-Tiongkok. ,dan menegaskan. bahwa: 
Jangkah demikian pasti akan me- 
misahkan rakjat Tiongkok  lebihf 
djauh dari Amerika dan mendjeru- 
muskannja lebih djauh kedalam ta- 
Tek Tan 

   

   

    

: Puan “Wanggelgos itu. 

   
Area Pa PRIMA 

  
tupnja. kantor 1 
maren, t 

. Perumahan 
   

mur 17, Djakarta. 
Dakar peristiwa keributan 'ini, 

Tentang peristiwa .ini, dari pi- 
hak polisi Djakarta Raya. lebih 
djauh diperoleh keterangan seba- 
gai berikut: Pada hari Rebo kira2 
djam 10.30 telah datang. kekan- 
tor U.P.D. 2 pemuda berasal dari 
Asrama Pegangsaan Timur 17, 
bernama P. dan S., dengan mak- 
sud mengurus soal V.B.- (Vesti- 
ging-bewijs) (izin menempati) 
dari 

peladjar, jang katanja telah ber- 
ulang kali didjandjikan oleh se- 
orang pegawai U.P.D. 

Dalam pembitjaraan jang ter- 
djadi antara pemuda2 itu dengan 
seorang pegawai . U.P.D. . telah 
ter djadi pertjektjokan mulut, 
menurut keterangan, disusul oleh 
sikap kurang sopan dari pegawai 

EP.D. terhadap 2 pemuda terse- 
but. Hal ini menimbulkan kema- 
rahan dipihak pemuda2, jang de- 
ngan kontan memukul pegawai, 
jang dibalas pula dengan puku- j 
lan2. Melihat kedjadian itu, pe- | 
gawai U.P.D.. lainnja 'setjara 
ber-ramai2 kemudian mengerojok 
2 pemuda tersebut serta memu- 

kulinja, sehingga mengakibatkan 
luka2nja pemuda2 itu. : 

Kira2 djam 11.30, 2 pemuda ta- 
di dengan disertai oleh sedjum- 
lah kawan2nja, datang lagi ke- 
kantor U.P.D. dengan maksud 

1 mentjari pegawai jang dianggap- 
nja sebagai biangkeladi. Pegawai 
jang ditjari itu pada waktu itu 
tidak ada, dan. dikantor U.P.D. 
hanja tinggal beberapa pegawai 
jang belum pulang, dan jang 
oleh pemuda2 jang. datang itu 
dikrojok dan dipukuli sebagai 
pembalasan atas kerojokan jang 

diri 2 pemuda tadi. 

Kedjengkelan dari para pemu- 
da tersebut, rupanja belum habis 
sampai. disitu sadja, sebab pagi 

dalam djumlah lebih besar ialah 
k. beberapa puluh, dan, 

antor U.P.D. untuk ! 
| ment jari pegawai. jang oleh pe-j 
muda2 itu dianggap mendjadi 
biangkeladi, dan jang telah ber u-| 
lang kali mendjandjikan akan j 
memberikan V.B. f 

Pagi hari kemaren pun rupanja 
pegawai jang bersangkutan tidak 
masuk kantor, dan achirnja oleh 

pemuda2 itu dilakukan pengube- 
ran terhadap sementara pegawai 
U.P.D. jang pada waktu itu ber- 
ada dikantor, dan jang: disangka : 

telah turut mengerojok kawan2- 
|Inja pada Rebo kemarinnja. Bebe- 
rapa pegawai U.P.D. jang dike-! 
rojok, lari dan memasuki kantor ! 
harian ,.Sumber” diseberang kan- | 
tor U.P.D. Disinipun pegawai2 
itu dikerojok dan dipukuli sam- 
pai mendapat Jluka2. Keributan j 
ini achirnja dapat dibatasi oleh : 
datangnja- polisi jang menengahi 
keributan tersebut. 

Demikian keterangan polisi, jg. ' 
menambahkan, bahwa peristiwa ' 
ini kini berada dalam tangan 
lisi untuk diselidiki lebih djauh. 

Menurut keterangan selandjut- | 
nja, pemuda2 jang datang kekan-' 
Ltor U.P.D. pagi itu, sampai siang 
'hari ' Kemis. kemaren masih te- 
'rus berada dikantor polisi seksi 
V guna menuntut ditangkapnja 
pegawai: 'UPD . jang dianggap   

“Sudah 
Persetudjuan Inggris:Me 

Svfhber2 tersebut selandjutnja 
mengatakan, bahwa  dutabesar. 
Ralph Stevenson jang merunding- 
kan persetudjuan itu dengan per- 
dana menteri Nadjib akan menan 
da tangani perdjandjian itu. Per- 
setudjuan itu memberikan. peme- 
rintahan sendiri kepada Sudan jg. 
dapat menentukan nasibnja sendi- 
ri dalam waktu 3 tahun, Pemili- 
han2 untuk konstituante mungkin 
akan dilakukan dalam bulan Ma-   ret. Setelah 3 tahun itu Sudan 
akan. bebas “untuk menentukan 
politiknja sendiri dihari2 jang 
akan datang, apakah mau berdau- 
lat jang menga suhnja atau berga- 

Tertjapai 
:. SUMBER2 INGGERIS jang berwadjib mengatakan pada hari 

Rabu malam, bahwa Inggeris dan Mesir telah men 
an mengenai hari kemudian Sudan dan pakt perse 
da-tangani di Kairo pada hari Kamis, Pada malam Kamis itu per- 

| dana menteri Churchill telah mengadakan sidang istimewa untuk 
mengadakan tindjauan terachir dari rentjana perdjandjian tersebut, 
Menteri luar negeri Inggeris Anthony Eden jang sedang beristirahat 
telah diminta datang ke London untuk hadlir dim, sidang kabinet itu. 

     Bares 
sir Mengenai Sudan 

persetudju- 
uan itu ditan- 

bung dengan Mesir ataru Common 
wealth. 

Inggeris dengan setjepat mung- 
kin akan menarik. kembali pem- 
besar2nja di Sudan dan dengan 
demikian memenuhi tuntutan Me- 
Sir untuk lebih besar memberikan 
-peranan kepada orang2 Sudan. 

Mesir akan memenuhi tuntutan 
Inggeris supaja “kepada gupernur 
djenderal tetap diberikan kekua- 
saan2 istimewa jang tertentu ser- 

-ta tanggung djawab mengenai Su- 
dan Selatan. 

Diduga, bahwa pada hari Ka- 
mis. sore kemaren Eden akan me- 
ngeluarkan statement dalam Ma-     djelis Rendah. 

djalan Tjut Mutiah, didatangi dan diserbu oleh berputuh2 pemuda, jang 
menurut keterangan pihak polisi, berasal dari asrama "Reghdipaan Ti- 

rumah/ruangan untuk para: 

ig. ' 

| Kedua pemuda itu 

dilakukan pegawai2 U.P.D. atas 
'rojok 2 orang. pemuda itu masih 

ini ternjata mereka kembali lagi ' 

TAHUN KE VII No. 3 

  

  

  

Edisi 
DENGAN 

SOR 
BERITA2, TERACHIR Na na 

a
a
 

  

  

  

      

     

Punah 
. Petang, Pegawai Dan 2 Orang 

Pemuda Luka» 

SUATU KEBUKAN jang berakibat laridja pegawai2 dan ditu- 

Djakarta Raya” selama 1 hari ke- 
. sewaktu kantor itu, jang terletak di- 

beberapa orang pegawai U.P.D, men- 
dapat luka2 akibat krojokan pemuda2 teisebut, sedangkan sehari sebu: 
lumnja, jakni pada Rebo siang, 2 pemuda jang pertama2 datang kekar- 
tor UPD, djuga telah mendapat luka2 sebaga akibat kerojokan dan pu- 
kulan2 jang dilakukan oleh pegawai? U.P.D 

| 
Pendjela: 

|“ gen Ex TP 
Sekitar Perkelahian 

kantor UPD 

GUNA MENTJEGAH kekeliruan 
pendapat serta salah paham jang 
mungkin akan timbul karena beri- 
ta2 jg kurang benar disekitar per- 

kelahian antara ex-Tentera Pela- 

djar idan beberapa orang pegawai 
U.P.D. oleh ex. T.P. Suryo Soemar- 

Di- 

wotho diberikan pendjelasan pada 

»Antara” sebagai berikut: Peristi- 
wa ini berpangkal pada sehelai V. 

B, jang lama telah didjandjikan 

"tetapi tak pernah ditetapi. Pemuda? 
P. dan S. kedua orang pemuda jg 
dikatakan akan diberi V.B. itu pa 

! da tanggal 11 Pebruari 1953 pagi te 

lah datang ke Kantor UPD untuk 
mengurus soal itu. Urusan ini tia 

| da sampai pada penjelesaian, bah- 
kan berachir pada suatu pertje- 
tjokan jang mengakibatkan perke 
lahian antara kedua pemuda itu 

dgn pagawai UPD tsb, jang djum 

lahnja lebih besar. 

kemudian 

kembali keasramanja di Pegangsa- 

an Timur 17 untuk tjeritakan per 
istiwa ini kepada kawan?nja. Rasa 

solider timbul. Kembalilah kedua 
pemuda itu ke UPD bersama dgn 7 

orang kawannja. Ditjarinja orang 

jang  menjebabkan pertengkaran 

itu Perkelahian pada saat itu ter 

djadi pula dan orang jang menge- 

ada djuga. Achirnja larilah orang 

UPD jang telah melakukan penge 
rojokan itu. Kemudian pemuda ex- 
TP itu pulang. Pada hari itu dju 

ga Kira2 pada djam 15.00 datang 

2 buah mobil jang bertanda ,.Untuk 
j Dinas” masing2 bernomor B. 6154 

'dan B 9291 keasrama Pengangsaan 
(Timur 17 dengan ditumpangi oleh 

masing2 8 orang. Mereka mentiari 

pemuda? tadi. 

Inilah jang  mendjadikan lebih 
'meluapnja kemarahan bekas2 Ten 

tara. Peladjar “dan pada keesokan 

harinja pada tanggal 12 Pebruari 
datanglah mereka kembali /di UPD 

Djumlah mereka bertambah djadi 

40 orang. Hari itu satu exTP tidak 
ada jang kuliah. Mereka minta su 
paja orang2 jang datang mengan- 

tjam itu dihadapkan utk diadjak 

“berembuk Wan ditanja apa sebab- 

inja mereka menantang dan. apa 

ipenantangan tsb. orang2 jang di- 

maksudkan mulanja tidak ada dan 

pemuda? itu sudah hendak kemba 
H pulang, tetapi tiba2 didjumpai- 

nja orang jang ditjarinja itu. Wak 
tu para pemuda itu hendak mene 

gur orang jang dianggapnja .me- 
ihantang itu, ada pula seorang pe- 

gawai polisi jang pada waktu se 
ributan bitjara” itu hendak menje 

lesaikan setjara damai Polisi itu 

menaruh tjuriga pada orang tadi. 
Digeledahnja, dan... terdapat sebi 

lah golok tiada bersarung. Para 
pemuda itu meluap, dan orang itu 

dipukulinja. Kemudian dari luar 

|datang beberapa orang menolong 

orang tadi dan mereka ini rupanja 

bukan pegawai2 UPD, Mereka tjam 
puh. Dan sekelompok orang jang 
berkelahi melawan pemuda itu ka 
rena terdesak mengeluarkan pistol, 
pentung besi dan belati. Karena pe 

muda itu tidak bersendjata,-terpak 
Sa mundur. Tapi dikedjarnja djuga 

orang2 itu sekalipun mereka dian- 
tjam al. dengan tembakan. Achir- 
nja orang jang dikedjar dapat pu 

lasditangkap jang ketika itu ber- 

lindung dikantor surat kabar Sum 

ber. Tugjub dari orang2 itu dapat 
Gibawa kepolisi dan diantara pemu 
da ex-T.P. ada jang luka parah. 
Demikian pendjelasan itu, 

Konp. Wanita 
Islam Se Indon. 

Pada tgl. 24/2 sampai 26/2 ja.d. 
di Diakarta akan diadakan ' Konpe- 

rensi Wanita Islam Indonesia jg 
akan disertai oleh wakil2 dari her- 
bagai organisasi2 wanita Islam selu- 
ruh Indonesia, demikian  dikabar- 
kan kepada ,,Antara”. Dalam konpe 
rensi tsb. antara lain akan dibi tjara- 
kan soal perkawinan pendidikan wa 
nita dan wanita dalam menghadapi 
pemilihan umum. Konperensi ini di 
adakan atas usaha Muslimat dan 
Lembaga Wanita dari BKWI (Badan 
Ta Wanita Islam). 

  

  

  

    

    

    

Felix Endrich dari Gambar 
(duduk dalam bob-slee) 

Swiss. 

Stoekcli sendiri mendapat luka2- 

Gambar terachir dari djuara dunia bob-slee 
ini diambil waktu Felix 

dengan kawan2nja Rene Heiland (kiri) 
Fritz Stoekeli akan meluntjurkan kendaraan bob-sleenja, jang kemudian 
terdjungkel hingga menjebabkan tewasnja Felix Endrich. 

hebat, patah tangan dan kakinja. 

(olahraga  pelusitjur es) 
Endrich 

dan 

Heiland dan 

ai 
  

Pemerintah 

Pendapat Djody 

ody, akan 1: 
Pena Tea beri” 

ngan, kalau...... 
Selandjutnja mengenai 

pengusiran pemerintah B 
atas Go dan Sunito, ketua seksi ! 
Dijody memberikan pendapatnia 
pada ,.Antara”, bahwa tindakan 

merintah Belanda sungguh meng 
rankan dan menjolok mata du 
serta rakjat Indonesia “dan N 
land sendiri, sebab pengusiran d 
kukan djustru pada waktu k 
rakjat itu sedang sama? a 
dengan bentjana alam jg meni 
rakjat Indonesia dan Ne sderla and. 

karang sudah njata sekali, 
maksud pemerintah Belanda 

  

  

Se   untuk menghilangkan - kepastian 

  

  ri kedudukan hukum  warga-negara | 
Indonesia jg berada di Nederland, 
terutama para peladjar Indonesia, 
sebab mereka sewaktu2 dapat dike- 
luarkan dari Nederland, djika men- | 
djalankan perbuatan? jg berbau po-! 
litik, misalnya mempeladjari soal? ! 
politik dengan berbitjara dengan cx- | 
ponen2 politik di Nederland. 

Untuk menghadapi tindakan pe-!4 
merintah Belanda “ sematjam itu: ti- 
dak tjukup djika pemerintah. Indo- 
nesia hanja mengadjukan protes. Ti 
perlu dan tepat ialah djika penie- 
rintah Indonesia djuga mengambil 
tindakan terhadap orang2 Belan'la 
jg mendjalankan aktivitet otitik di 

$ ' 

  

       

Indonesia. Rakjat Indonesia telah 
dengan sabar menunggu tindakan 
pemerintah Indonesia semaftjam itu. 
Jg katanja akan diambiinja  berda- 
sarkan reciprociteit. Mereka ingin 
mendesak pemerintah agar Iskas 
ada kenjataan tentang kabar2 bhw 
pemerintah akan memulangkan be- 
kas tentara Belanda ke Nederland 
pada tg. 1. Maret.jg akan ' datang, 
sebab pada tanggal itu kontrak me 
reka untuk tetap: tinggal di Indore- 
sia akan habis. Kalau tindakan jg 
diharap2kan oleh rakjat itu tidak 
diambil oleh pemerintah, maka ter- 
paksa saja akan mengundang peace 
rintah untuk. memberi keterangan 
dimuka sidang pleno Parlemen ten- 
tang beleidnja mengenai hal itu. De 
mikian ketua Seksi Luar Negeri Mr. 
Djody Gondokusumo. 

Pernjataan Go—-Sunito s- 
belum berangkat. 

Sebelum meninggalkan negeri Pe- 
landas Go Gien Tjwan dan Sun'to 
menjatakan, bahwa sewaktu kami 
akan berangkat ini, kami patut 
mempergunakan kesempatan ini utk 
menjatakan sekali lagi perasaan sim 
pati dan persahabatan kami terha- 
dap rakjat Belanda, dan perasaan 
ini sekali-kali tidak akan berkurang, 
walaupun kami telah mendapat ne- 
ngalaman dan perlakuan jg pahit. 
ig mengenangkan kita kepada ma- 
sa jg gelap, sewaktu Indonesia ma- 
sih didjadjah oleh Belanda”, 

  

man dalam proklamasinja hari Re- 

bo minta supaja diadakan pemili- 

han bebas untuk  kotapradja bagi 

seluruh. Berlin, “dan supaja  diada- 
kan rundingan antara negeri? Seri- 
kat dan Sovjet Uni utk mgnarik kem 
bali semua pasukan2. pendudukan   

f 

mua perbatasan2 sektor dari mela- 
rang Organisasi2 teror. Selandjutnja 
dinjatakan supaja penghidupan eko- 
nomi di Berlin dikembalikan pada 
dasar ig biasa dengan mengadakan 
hubungan dagang dengan . Sovjet 
Uni, negeri2 Eropa Timur dan RRT. 
Dalam proklamasi itu ditegaskan, 

bahwa tindakan2 sematjam itu akan 
menghasilkan — makin kurangnja ba- 
haja akan petjahnja perang. 

Dinjatakan pula, bahwa 400,000 
penduduk Berlin Barat telah me- 
nanda tangani plebisit menentang 
remiliterisasi dan  mengandjurkan 
tertjapainja perdjandjian perdamai- 

  

s , Kebudasjaan Indonesia Lambaga 
Kon Betasia 
YAA Kuastan .   

sseb Genootac hap 
" Wetanschanoan   
  

    

“Tasik Kembali Semua Teng: Ba adukan Berlin 
PARTAI Komunis/Sosialis Dier-tasing dari Berlins menghapuskan se Mereka mem- 

produksi? 

an dengan Djerman. 

protes terhadap  adanja 
.luntuk kepentingan perang di pabe- 

rik2, dimana mereka bekerdja. Me 
reka seterusnja mengandjurkan su- 
paja dilarang semua perbuatan2 ser 
ta buku2 Amerika jg bersifat anti- 
kebudajaani, seperti ,.taxi dancers”, 

pertandingan2 gulat, pertundjukan2 

  tjabul, buku? serta film2 gangster 

Achirnja Partai  Komunis/Sosislis 

Berlin menuduh Amerika telah men 
djadikan Berlin Barat sebagai batu 
lontjatan untuk memulai perang du 
nia lagi dan Amerika telah menie- 
diakan 100 djuta dollar untuk ve- 
kerdjaan mata2 dan sabotase di Per 
lin Barat, (Antara), 

     
    

Protes Sadja 
Tidak Tjukup 

Harus 
dakan2 Pembalasan Thd. Belanda 

. Tentang Pengusiran Go Dan 

c BERKENAAN DENGAN kedatangan Go Gien Tjwan dan Su- 
nito di Djakarta hari Kemis kemaren dari Nederland, atasipertanja- 
an ,,Antara” ketua Seksi Luar-Negeri Parlemen, Mr. Djody Gondo- 3 
kusumo, menerangkan, bahwa Seksi Luar Negeri akan mengundang 
mereka untuk mendapatkan keterangan2 ,,first hand” sekitar penga- 
siran mereka oleh pemerintah Belanda. Disajangkan mereka tidak 
dapat datang lebih dulu sehingga 
Seksi Luar Negeri Parlemen jang dilangsungkan pagi hari Kemis ke- 
maren. Menurut Djody, Go dan Sunito akan diminta datang kerapat 
seksi jang hendak dilangsungkan tg. € Pebruari jang akan datang. 

Gapat segera 

  

   

  

   

      

   

   
   

    
    
   

   
    

   

    

    
   

   

adap “N ak2 Spa! dani or ab Indone - 
ia jg diam « 

Sera usnii 2 

Bt iko Ds 1) ati KNIL jg sebe- 2 

| sember 
Mereka 
bekerdja 

ada ng beberapa ig bekerdja pada 

   
“anna Screening jg telah dibtn- 

tuk tg. 4 Pebruari itu, menurut Mr 
Alwi S5. Osman, 
nitya, 
ngan teliti, 
tidak “terketta 

liter Belanda. 
Dilihat dari satu sudut, “bak ii 

Ujuga berarti satu peringatan bagi 
mereka jg bersangkutan, karena se- 
belumnja, 
dinegeri Belanda oleh beberapa ang 

Bana pemeriksaan dinegeri Belan- 
da tsb. 
berangkat kenegeri Belanda setelah 
mana mereka bisa 
donesia djika diperbolehk: an atau ti 
dak kembali djika. tidak mendapat 

Dapat dimengerti, perdjalanan 
sedjauh itu sadja sudah sangat ba- 
sda makan biaja bagi mereka, 
tapi sebaliknja pula, karena penjsli- 
dikan 
ngat intensif, 
ambil tindakan tegas. 

Ex-militer 
membahajakan keamanan, 
kut dalan sesuatu 
pengatjauan, 
lagi mereka segera harus 
galkan Indonesia, 
takan oleh Mr, 

PBB Gunakan 
Gas Ratjun ? 

Siaran radio Moskow jang ditang- 
kap di Paris dan mengulangi berita 

memperingati hari 
lima pemerintah Korea Utara, 

   

    
    

    

      

    

Mengambil Tin- 

'unito 

diundang kerapat 

an 3 has 

sa Belanda. jg telz ah 
kami, serta menga 
ahanan dan pengusi- 

  
ri Belanda”. De- 

hn oleh .,,Antara” 
    

  

kmsterdam. 

Lk. 2090 bekas miliier Be 
janda di Indonesia. 

menurut keterangan 
s be kepala . muda: 

dewasa 
masih ada Lk: 

bekas militer Belanda. 
ini an puti para bekas 

KL (Ko- 

   

lum pengakuan kedaulatan  Indone- 
sia oleh Belanda “pada tg. 27: De- 

1949, telah « didemobilisir. 
itu selama “ini kebanjakan N 

pada. 'kantor2.. “partikelir 
seperti firma2 dan lain2, sedangkan 

in, tetapi terba- 
sadja. 

wakil ketua L px: “9 
akan mendjalankan . penjary 

seorang demi seorang, 
ali dari semua exmiz 

screening itu dilakukan 

perwakilan Indonesia disana, 

mereka harus sama sekafi 

kembali ke Ju- 

Te- 

ditakukan 
akan 

akan setjara sa- 
lekas dapat di 

Belanda ig ternjata 
tersang- sg 

kedjahatan atau 1 
dengan tidak ampun 

mening- 
demikian dinja- 

Alwi lebih djauh ke 
sLR.” Seseorang tidak bisa !e 

pas begitu sadia, melainkan sepenuh 3 
nja- harus tanggung djawab atas per i 
buatan mereka, £ ya 

emak aman PP 

  

dari Pyongyang hari Kemis menu- 
Amerika telah menggunakan 

gas: beratjun  dikamp tawanan pes 
rang pulau Koje pada tanggal 7 Pe 
bruari, Radio itu menambahkan, 
bahwa komandan Amerika telah 
memerintahkan perbuatan itu,” kas 
rena para tawanan ketika itu me- 
njanjikan lasu2 ke Bana untuk 

  

ulang tahun kes 

 



  

   

    

  

| suara "1 

MERDEKA 
  

N.V. ,Suara Merdeka”, 2 »Suara Merdeka 

        
  

Penjelenggara: 
Alamat: —. Purwodinatan Utara No. 11 A. 
Tilpon: Redaksi 2001, aneh 1798 Smg. 

Harga Lengg. A bajar dimuka) Moe laa Alia 
lam kota. Rp. 11.— luar kota (ditambah Rp. 0,30 untuk me- 
sae 80 sen per m.m. kol. Harga Etjeran 60 sen per 
tem . : ni “ 5 La 1 

SMG., DJUM'AT 13 PEBR. 1953 

Kabar Ka 
M.B. Polisi Bertindak 

Beberapa Anggauta Grombolan Dibe- 
kuk - Goa Sembunjian Digrebeg 

(Oleh : Wartawan Kita) : 

Na TANGGAL Mi dan L Na jbl. Hibah. M.B. 
Polisi telah mengadakan lagi gerakan pembersihan jang berhasil di 
Salatiga dan sekitarnja. ata menguat 11 Pebruari didepan markas 
CPM Salatiga dilakukan pemeriksaan teliti terhadap penumpang2 
bus, dan berhasil disitanja sebuah revolver dan sebuah granat jang 
kedapatan dibawa seorang pemuda dengan tak ada surat2 izinnja 
jang lengkap. Seterusnja pada tanggal 12 Pebruari djam 16.00 te 
lah dilakukan penggerebegan pada sebuah rumah seorang pendu 
duk desa Djambu (Ambarawa). 

Pd 

5 Orang anggauta gerombolan di- 
antaranja seorang prempuan jang 
bersembunji disana dapat ditangkap 
dan sebuah revolver beserta bebe- 

'Irapa pelurunja dapat disita. Seorang 
anggauta gerombolan jang bernama 
Kasbullah jang mengadakan perla- 
wanan waktu hendak ditangkap, te- 

lah ditembak mati. Dalam pada itu 
fihak Mobiele Brigade telah meng- 
adakan pula gerakan pembersihan 
serentak didaerah2 antara Salatiga, 
(Bringin dan Tuntang. Beberapa 
orang penduduk desa Watuagung : 
dan Blotongan jang ditjurigai mem- | 
punjai hubungan dengan fihak ge- | 
rombolan telah ditangkap untuk di- 
usut perkaranja. Selain itu M.B. 
telah mengadakan penjergapan ter- 
hadap sebuah goa persembunjian ge- 
|rombolan didesa Ngadirodjo (Geta- 
san), tetapi fihak gerombolan jang 
rupanja sudah mentjium bau akan 
adanja penjerbuan ini, sudah ter- 
buru “melarikan diri dengan me- 
ninggalkan beberapa  uniformen. 
veldzakken dan sebuah timbangan 

datjin asal tjurian milik seorang pe- 
dagang Tionghoa di Getasan, ba- 
rang2 mana kemudian disita oleh fi- 
hak jang berwadjib, demikian kete- 
rangan2 fihak.- resmi kepada wgrta- 
wan ,,Suara Merdeka”. 

NY engan kr Ai 
- 

     
ESCORT. 

Katanja sekarang banjak ' orang 
geger. Pikirkan soal ESCORT. Bu- 
kan perkara harganja mahal: tetapi 

| perkara angka mu'djidjat wal adjaib. 
penuh teka-teki mnysterieus jg. ter- 

.  tjantum dim. tiap bangkus ESCORT. 
| Kata mereka: Tjoba ambil bungkus 

rokok Escort. Terus di-balik djung- 
kirkan. Nanti huruf2 kalimah ES- 

| CORT jg. dibalikkan itu kaluk di- 
— batja dari kiri ke-kanan akan me- 
o rupakan rentetan angka? jg. aneh. 

- ESCORT terbalik akan merupakan 
angka 12-8-53. Atau 12 Agustus 

“ 1953. Pada hari tanggal itulah nan- 
| ti dunia akan geger kiamat. Paling 

sedikitnja akan ndjeblos perang du- 
nia ke-III. Kaluk tidak perang: ja 
dunia akan bandjir gedee. dimakan 
kolera dan sakterusnja 
| Benar tidaknja ramalan ini, Sir- 
pong nggak berani kasih jaminan. 
Tapi jang terang sadja, nanti tg. 12 
“Agustus. dus S hari sebelum pera- 
aan Hari Proklamasi, tentu seperti 
asanja pasti banjak crang2 

dan partai2 jg. tjakar-tjakaran, main 
'konkurensi, saing-saingan, memben- 

“tuk panitya2 perajaan Prokiamasi jg. 
|| pating tjlekoenik program dan isi 
“maksud tudjuannja. 

Ndjelehi!!!! 

  

    

  

     
    
    

   
    

    

    

    

     
     

  

     
     
   

    

   

  

HARI WANITA INTER- 
NASIONAL. 

Pada tg. 11-2 dirumah Nj. Soe 
joedi Randusari 11 Smg, telah di 
bentuk Panitia Hari Wanita Inter 
nasional Kota Besar Semarang, js 
susunan pengurusnja terdiri dari 

nc oping | Ketua: Gerwis,. Wk. . Ketua: Wi- 
alangan  pembatjanja “solongandoeri, Penulis: Rukan Wanita Se 

“Tionghoa, maka dengan ini kepada Imarang, — Penulis : Bajang-ka- 
samua  Engko, Tatjiek, Enso, En-| ri, Bendahara: Wanita Democrat, 
1Hiem dan semua Enfjiek Sir-pong | Wakil Bendihara: O.S.E... Pemb. 
sampaikken ,Sien Tjoen Kiong Hie" Umam: PLB. Sub. “Usah 
aan ak ran aan O.S.E., . Sub siaran-penerangan- 

Dan kepada samua sahabat ande- Ag 3 " TK pena, 21 La 
“tolan njang sudah sudi kirim kuwih| Adapun programnja akan meng 

adakan rapat umum, bazaar, pen irandjang kepada Sir-pong  sampik | 2 2 
Kerindbant es hang HP Dalan djualan lotre dan hiburan2,  Ha- 

Sir-pong dan raden-aju-nja keliwat|silnja akan dikirimkan . korban 
| bandjir. blenger glegekan, dengan ini di- 

sampaikk ula: Ban B Kam $ 
Ne en io MOP MOGOK TOTAL 

Dimulai pada tanggal 
Sia”. 

16 Pebruari. 
Berhubung dengan belum beres 

nja tuntutan Gabungan Buruh Pe 
labuhan di Semarang, maka pihak 
G.B.P. telah mengeluarkan pengu 
muman jang isinja antaranja me 
negaskan, bahwa statemen G.B.P. 
tg. 12 Djanuari jl. jang menjata 
kan, bahwa G.B.P. memberi wak 
tu hingga tg. 14 Pebruari jad. ke 
pada panitya enguete masih tetap 
berlaku. 

Mulai hari Saptu tg. 14 Pebrua 
ri semua anggauta G.B.P. jang 
bekerdja pada S.S.P.V.: N.H.B., 
dan M.W.C. tidak suka kerdja 
lembur, djuga pada hari Minggu 
tg. 15 Pebruari. 

Dan selandjutnja pada tanggal 
16 Pebruari akan diadakan mo- 
gok total. Berhubung dengan aksi 
mogok total itu, maka diperintah 
kan pada semua anggauta G.B.P. 
berdiam diri dirumah atau ,beper 
gian keluar kota. Timbulnja aksi 
G.B.P. tsb., karena pihak panitya 
enguete tidak dapat memberikan 
penjelesaikan seperti jang diharap 
kan, P 

Aksi-aksi tersebut akan ditjabut 
kembali oleh G.B.P., djika tantut- 
an seluruhnja diselesaikan dengan 
memuaskan. 

SIN TJIA. : 
“- Besck pagi Sin Tjia. Berhubwi 
“itu, karena Sir-pong banjak sah 
an - - & e 

   

   
    
    

      

Sir-pong. 

Tidak Terbit 

Berhubung datang Tahun Baru 
Imlek, besuk pagi tanggal 14 Pe- 
bruari 1953, harian kita tidak 
akan mengundjungi para pemba- 
tja. Harap para lengganan dan 
pemasang iklan mendjadi maklum. 

: Penerbit. 

MOH. NATSIR AKAN MENIN- 
DJAU DJAWA TENGAH. 

“Dari kalangan Masjumi dida- 
ye keterangan, bahwa pada tg. 18 

“ Pebruari 1953, Ketua DPP Ma- 
“ sjumi, Moh. Natsir akan datang 

| di Semarang untuk mengadakan 
—. tjeramah. j 

Sehabis Semarang Moh. Natsir 
pada tg. 19—21 akan menudju ke 
Pekalongan, Tegal, tg. 22—23 
ebruari menudju ke Purwokerto 

dan tg. 24-2 '53 ke Magelang. 

MENTJEGAH SALAH PAHAM 
Pada tg. 7 jbl di harian ini telah 

dikabarkan tentang penggelapan 
uang sedjumlah Rp. 15.687,99 pada 
Cantien PTT, hingga seorang nama 
W. bin S. tinggal di Kp. Tireman 
115 dan A.B., tinggal di Kp. Mugas 

|ribut disebelah selatan dari Bali 

:| Angin2 Barat jang kuat, diperkuat 

— 1 Tgl. 6 Djumadilakir 1832 dia- 

    

“11.30 

ditahan oleh pihak jang berwadjib. 
“Mengenai berita tsb hari ini Sdr. 

Wigjosuwarno jang bekerdja djugai 
pada Cantine PTT telah datang di 
kantor kami dan mendjelaskan, bah 
wa W. bin S. bukan menjangkut na 
manja hingga ia tidak tahu perkara 
penggelapan uang t Hendaknja 
umum maklum adanja. 

DELEGASI KUOMINTANG 
Tg. 14 Pebruari di Sema- 

Pada tg. 14 Pebruari djam 
delegasi Kuomintang jang 

pin oleh Dr. Chou akan ti 
ba dilapangan terbang Kalibin- 
teng. Kemudian mereka . akan 
   

ikat kedua belah pihak hanja da- 
pat mentiadakan pemogokan total, 
tetapi tidak dapat memaksa buruh 
untuk meniadakan aksi anti kerdja 
lembur. 

jang akan mogok itu adalah: bu- 
ruh SS.P.V. bagian kapal, penarik, 
perahu, mandor darat, dok dil-nja: 
buruh N.H.B. bagian veem, 
M.W.C. bagian gudang kulit 
Kalibaru barat. 

'Padjak dari Kota Besar Semarang 

Keputusan P.4 Pusat jang meng | 

Perlu ditegaskan, bahwa buruh 

dan 
di 

TIAP2 ANDJING HARUS 
MEMAKAI PENNING. 

Mulai sekarang pada  djawatan 

oleh Chung Hua 

-an Matulessy dan Pemuda Maluku/ 
Teddy Patiwaei: 

mengadakan pertemuan dengan 
kalangan Tionghoa. Delegasi tsb 
telah mengadakan perdjalanan 
ke beberapa tempat. Tan setelah 
mengundjungi Bandung mereka 

telah dibuka pendjualan penning un- 
tuk padjak andjing bagian th. 1953. 

' Pemelihara andjing didaerah Kcta 
Besar Semarang, diharap memper: 
hatikan iklan Pemerintah Kota Be- 

k 
F 

) 

  pergi ke Semarang. sar Semarang jang dimuat hari ini. 

PEN PEN PNA 

  

: 
8 

' 

    

MENGHATURKAN SELAMAT TAHUN BARU 
— IMLIK 2504 

KEPADA SEGENAP LANGGANAN. 

Toko SHIEN“ & Co. 
BODJONG No. 25 — SEMARANG. 

      

        
    

  

| Plan Pembangunan 
Di Djawa Tengah 

Dan Perbai 

mestinja mempunjai 
lah disetudjui PNG 

dengan wartawan kita. 

  

Tjuatja 
Indonesia 

Ichtisar Keadaan Udara 

ICHTISAR tjuatja tg. 6—13 
Februari menjatakan, bahwa sua- 
tu daerah tekanan rendah, jang 
dalam minggu jang lalu terbentuk 
disebelah Barat-daja dari Sumate 
ra berkembang "mendjadi angin 

pada djarak kira-kira 300 mil. 

lagi oleh tekanan tinggi dari Asia 
adalah akibatnja. - Angin2 ribut 
ini, di Djawa dan Kepulauan Sun 
da Ketjil, mentjapai ketjepatan2 
dari 70—95 km sedjam. Tamba 
han pula angin2 barat ini basah, 
ig mengakibatkan banjak hudjan, 
jang disana-sini diperkuat oleh te 
kanan terhadap pegunungan dan 
pantai dan udara2 jang sangat 
muram. 

Di Djawa dan Kepulauan Sun 
da Ketjil banjaknja endapan bero 
bah2 diantara 5 dan 50 mm. se 
tiap 24 djam. Jang terbanjak ada 
lah dipegunungan di Djawa Te 
ngah dan Timur. Disekitar Selat 
Makassar, terutama dibagian sela 
tan terdapat endapan tinggi. Di 
Makassar banjaknja berubah2 di 
djam. Tjuatja di Maluku bagian 
antara 40—80 mm. setiap. 24 
Selatan dan kadang2 di Maluku 
bagian Utara kebanjakan mengan 
dung hudjan. Sumatera . Utara 
agak berubah2. Kalimantan dipan 
tai Timur masih terdapat endapan 
jang disebabkan karena tekanan. 

Artja Sjiwa 
Diketemukan Dilereng 

Tampomas 

    

7 

RAKJAT dari kampung Pun- 
tjakmanik, desa Tjilangkap (katja 
iatan Buahdua, kabupaten Sume 
Gang) beberapa hari jg lalu telah 
menemukan 3 buah ,,benda ku- 
no” didalam hutan, pada lereng 
gunung Tampomas. Demikian di 
kabarkan dari Sumedang. Kabar 
ita selandjutnja menegaskan, bah 
wa satu diantara benda kuno” 
ito merjerupai artja Ciwa, satu 
lagi djuga artja jang menierupai 
Ganega, sedangkan benda ketiga 
berbentuk seperti tempat nasi. 
Benda2 tsb. sekarang telah dipin 
dahkan kekampung Puntiakma- 
nik. Instansi2 setempat telah ada 
jg memerlukan memeriksa benda2 
itu. 

Sampai sekarang belum dika 
barkan, dari bahan apa benda2 
itu dibuat dan bagaimana ukuran 
besarnja. 

  

ASISTEN WEDANA BRINGIN 
DITANGKAP. 

Baru2 ini oleh pihak jang berwa 
djib telah ditahan assisten wedana 
Bringin, karena dituduh tersangkut 
dalam perkara pentjurian kaju diati. 
Padanja telah kedapatan pula sendja 
ta api dengan peluru2nja. 

BERITA PENANGGALAN. 
Langganan No. 6181 di Sema- 

rang. — 1. Senen Pon 17 Sawal 1855 
tahun Pal, Masehi 11 Mei 1925. 
1. Minggu Wage 14 Sawal tahun 
Wawu 1857, Masehi 17 April 1927. 
HI. Selasa Wage 26 Suro tahun Dii- 
makir 1858, Masehi 26 Djuli 1527. 

Langgannan di Randusari, Sema- 
rang. — Tgl. 1 Djuli 1933 harinja 
Saptu Legi tgl. 7 Mulud tahun P& 
1864. 
Langganan di Kemlajan Lor, Solo. 

tuh Masehi tgl. 10 September 1902. 
II. Tgl. 4 Redjeb 1836, Masehi tgl. 
24 Agustus 1906. III. Buku ig. Sdr. 
maksudkan -adalah buku kuno jang 

kini tak bisa didapat lagi. 

  

SIARAN RRI SEMARANG. 

Djema'at 13 Pebruari. 
Djam 17.00 Pembukaan, 17.05 Ta 

man Peladjar oleh S. M. Il: 17.30 
Pengumuman dan Berita Daerah: 
17.45. Taman. Peladjar: 18.00 Tjah 
ja Kemala, 18.15 Luciano Tajoli: 
18.30 Selingan, 18.404 Adzan, 18.45 
Tjiptaan Albert W. Ketelbey 19.00 
Tanda Waktu — Warta Berita: 19.10 
Ibu Kota Hari Ini, 19.15 Tindjauan 
Tanah Air, 19.30 Lagu2 Tionghoa 

Ta. Chung Sze: 
20.00 Sari Warta Berita: 20.05 Sia- 
ran Pemerintah: 20.30 Pusparagam 
Indonesia olen O.R.J.: 21.00 Berita 
Bahasa Djawa, 21.15 Orkes Hawaii 

22.06 Warta Beri 
ta, 22.10 Warta Berita: 22.10 Progra 
ma esok hari, 22.15 O.K. Panorama 
mengantar Irama, 23.00 Tutup. 
Sabtu 14 Pebruari 1953 

Djam 17.00 Pembukaan, 17.05 Ta 
man Kusuman asuhan Pak Djang- 
kung, 17.30 Pengumuman dan Beri 
ta Daerah: 17.45 Njanjian duet: 
18.00 Obrolan Pak Patrol: 18.15 Ma 

nasuka Angkatan Perang, 19.00 Tan 
da waktu — Warta Beritk: 19.10 Ibu 

Kota Hari Ini: 19.15 Siaran Penera 
ngan oleh Djw. Transmigrasi Insp 
Djateng: 19.39 Kwartet Sudharnoto: 
20.00 Sari Warta Beritas 20.05 Sia- 
ran Pemerintah: 20.15 Ichtisar Pers: 
20.30 Ketoprak. Mataram: 21.00 Be 

rita Bahasa Djawa: 21.15 Ketoprak 
Mataram, 22.00 Warta Berita: 22.10 
Programa esok hari: 22.15 Ketoprak 

PN      

DARI 44 rentjana jang meliputi pelbagai ma 
pembangun “diseluruh Djawa Tengah jang mema 
1.250.000.-, 4 rentjana telah ditolak karena kapi 

dasar arbeids-intensief, 15 
Pemerintah, sedang jang lair 

lam pertimbangan, demikian keterangan sdr. Sing 
Djawatan Penempatan Tenaga di 

115 rentjana tsb. m 
IRp. 250.000,— dar 

Meliputi Pembuatan Waduk2 — Bendungan? — 
kan Djalan2 

   

        

    

      

   

Rentjana ini telah di: 
waktu 3 bulan jang belakangai , 

Selandjutnja didjelaskan, bahwa 
remakan beaja Lk. 

1 meliputi peker- 
djaan pembikinan waduk2, saluran? 
air, pembetulan djalan2 dsb.-nja pu- 
la. Pembikinan bendungan dan sa- 
luran air di Putjang-anom (Wono- 
giri) menelan beaja Rp. 65.164,— 

| dan Sumberedjo (Baturetno) Rp. 57. 
941,—. Di Pekalongan mengenai 3 
objeck a.l. pertanian di Wonotung- 
gal jang memakan beaja Rp. 13. 
860,—, saluran 'air di Adinuso 

984,— dan pertanian di Wates 
Pep KET LAN at 
Di Magelang (Muntilan) mengena: 

perbaikan djalan dibeajai Rp. 16. 
850, - Kudus pembikinan rumab 
gerdu, pagertembok, slokan, djalan- 
an desa Damaran Rp. 3700—: Pati 
(Tlegoredjo, Sedangsoko,  Triguno, 
'Djimbaran) Rp. 30.060, Purwo- 
redjo (Kalimeneng/Botoredjo) Rp. 3. 
918,40. 

    

  

  

   

  

Djumlah penganggur. 
Djumlah penganggur dalam tahun 

1952 tertjatat 33.937 laki2 dan 
5.957 wanita, penempatan tenaga 
18.992 laki2 dan 1.532 wanita: peng- 
hapusan, tegasnja hubungan dengan 
Kantor Djwt. Penempatan Tenaga 
terputus berdjumlah “ 27.687 laki2 
dan 4.934 wanita. Djumlah pe- 
nganggur sisa tahun 1952 berdjum- 
lah 22.605 laki2 dan 1.647 wanita. 

Perminta'an teraga 
Permintaan tenaga th. 1952 12.797 

laki2 dan 2.144 wanita, pemenuhan 
permintaan 8.972 laki2 dan 1.526 
wanita, penghapusan permintaan 
4.010 laki? dan 646 wanita atau si- 
sa. permintaan 926 laki2 dan 216 
wanita. 

ai Latihan kerdja. 
Mulai tg. 1-11-1952 di Semarang 

telah diadakan latihan kerdja lich- 
ting III mengenai tukang kaju, ba- 
ngunZan, tg. 15-11-1952 lichting JII 
mengenai radio dan oto-montir. Bu- 
lan II lichting HI mengenai tukang 
besi dan plaatwerken dan electro 
bulan III lichting 4I. Di Surakarta 
telah diadakan latihan modevak, ba- 
ngun2an, tukang kaju, meubel, oto- 
montir dsb.-nja lagi, sedang jang 
masih dalam persiapan mengenai 
tukang sepatu dan kulit. Di Pati 
mengenai tukang kaju, bangun?an, 
meubel dan batu. Di Purwokerto 
(Klampok), sebagai gantinja  Pasira- 
man jang diserbu gerombolan) di- 
adakan kursus kader pertanian ren- 
dahan dan lichting III dimulai tg. 
15-2-1953, jang di-ikuti oleh 80 mu- 
rid, sedang jang lainnja di-ikuti oleh 
30 murid tiap kursus. Rentjana ini 

berdasarkan agar dimasing2 daerah 
dapat mentjukupi kebutuhan2. 

Tentang imigrasi dituturkan, bah- 
wa tahun 1952 telah diadakan con- 
tractanten oleh S100 pekerdja laki2 
dan 5100 wanita“ utk. perkebunan 
di Sumatera Timur. Lamanja kon- 
trak ini 3 tahun. Keluarga terdiri 
2960 laki2 dan 2846 anak2 perem- 
puan. Djumlah djiwa seluruhnja 
laki2/perempuan2 160.06 orang. Da 
lam tahun 1953 oleh Standard Va- 
cuum Petroleum: My di Sumatera 
telah diminta 1000 orang. 

: Pindjeman modal. 
Mengenai pindjeman modal di- 

dielaskan, bahwa th. 1952 telah 
diberikan pindjeman modal kepa- 
da 57 perusahaan2 jang meliputi 
djumlah uang Rp. 750.000,—. 
Jang sudah ditjitjil 1546. Mulai 
bulan Djuni 1952 pindjeman mo- 
dal ini dihentikan dan sifatnja 
kini ialah membimbing dan meng 
awasi. “ ' 

Tenaga penting. 
Mulai bulan Nopember 1952, 

Djawatan Penempatan Tenaga te 
lah mendjadi penasehat dari pada 
Djawatan Imigrasi mengenai tena 
ga penting, tegasnja andaikata 
BPM hendak minta izin untuk 
mendatangkan tenaga penting da- 
ri luar negeri, hal ini ditanjakan 
lebih dahulu pada Djwt. Penem- 
patan Tenaga. Tenaga2 ini jalah 
jang dapat didikan di universiteit, 
mempunjai idjazah SMA atau pe- 
gawai Pemerintah jang tergolong 
PGP IV, V, VI, baik mengenai 
pertanian, teknik d.LI. 

Tentang clearing  didjelaskan, 
djikalau ada tenaga2 jang dibutuh 
kan, tetapi orang jang bersangkut- 
an tak dapat memikul ongkos ke- 
pindahannja, hal ini dapat dipikul 
oleh fonds2 “jang telah tersedia 
oleh Djwt. P.T. Dalam bulan Dja 
nuari ini BPM Djakarta telah min 
ta tenaga plaatwerkers. Untuk ini 
15 orang dari Solo jang dibeajai 
oleh D.P.T. telah dikirim ke Dia- 
karta. : 

Achirnja oleh Djwt. Penempat- 
an Tenaga diandjurkan, 'supaja 
orang2 senantiasa memperguna- 
kan Kantor Djwt. Penempatan 
Tenaga sebagai tempat untuk men 
dapatkan tenaga kerdja. 

Dewan Penasehat jang diketuai 
oleh Gupernur Budiono sementa 
ra ini belum mengadakan rapat 
dan ditambah dengan 2 orang ma 
djikan dan 2 orang buruh. 

Demikianlah keterangan2 pem- 
bangunan jang dikerdjakan oleh 
Djwt. tersebut dalam tahun 1952 
pada garis besarnja. 

  

  

  

dilangsungkan upatjara peluntjuran 
Pada hari Rebo pagi kemaren dulu, dipelab 

(landingsluptank) pertama kepunjaan Angkatan Darat, jang 
2.600 ton. Tampak waktu kapal tadi sampai diair. : 

      
   

uhan Tandjung Priok telah 
kapal Adri” 1, sebuah kapal. LST 

“jang besarnja 
  

  

lian padi oleh pemerintah untuk 

Tindakan2 jang diambil pada 
bulan Maret 1952 jang lalu menu 
rut keterangan resmi tadi antara 
lain mengenai: 

a. Keharusan penggilingan? 
padi untuk melulu bekerdja buat 
pemerintah. b. Penetapan masa 
berlakunja Rijstordonnantie 1948 
(Stbl. 253) untuk seluruh tahun. 
Peraturan2 tsb. diatas tetap berla 
ku pula dalam tahun 1953, untuk 
masa Maret 1953 sampai Maret 
1954. 

Djuga tjara pembelian padi ta 
hun 1952 dengan menggunakan/ 
organisasi2 pembelian padi dilan 
djutkan dan diperbaiki dalam 
1953, menurut instruksi bersama 
dari Menteri Dalam Negeri dan 
Menteri Perekonomian tentang 
pembelian padi dalam tahun 53, 
jang baru2 ini dikeluarkan. Ber 
dasarkan keterangan dari Kemen 
terian Pertanian mengenai hasil 
padi dalam tahun 1953, maka di 
harapkan dan akan . diusahakan 
agar lebih banjak padi jang dibeli 
tahun ini untuk pemerintah. . Hal 
ini mendjadi lebih penting lagi 
berhubung keharusan menghemat 
pengeluaran devisen. Djatah 800. 
000 .ton padi tahun 1952 untuk 
Djawa dan Madura tidak perlu 
ipertinggikan, “asal sadja dapat 

    sahakan supaja mentjapai ha 
sil 10046 dan tidak .hanja- 6076 - 
seperti dalam tahun 1952. 

Djatah. tsb. diatas dibagi sbb.: 
Djawa Barat 250.000 ton ' padi, 
Djawa Tengah (ketjuali daerah | 
istimewa Jogjakarta) 150.000 ton 
padi, Djawa Timur 400.000 ton 
padi: djumlah 800.000 ton padi. 

F 2.0. Penjeienggaraan. 
Penjelenggaraan —“- peraturan2 

pembelian adalah tetap tugas Ke 
menterian Perekonomian, dengan 
bekerdja sama erat dng Kemen 
terian Dalam Negeri. Jang ber- 
tanggung djawab terhadap pembe 
lian didaerah jalah para gubernur 
dan bupati-kepala daerah dengan 
mempergunakan organisasi2 pem 
belian padi. $ 

Para gubernur memberi petun 
djuk2 lebih djauh pada para bu 
pati untuk usaha ini- dimasing2 
kabupaten. Dalam pada itu, mere 
ka diwadjibkan merundingkan de 
ngan DPD propinsi dan DPD ka 
bupaten. 

Perdagangan padi dan 
Ba beras. ! 
Pengangkutan padi dan gabah 

dari suatu kabupaten jg ditundjuk 
oleh gubernur kepala daerah pro 
pinsi (atau daerah sederadjat) te 
tap dilarang, ketjuali untuk pemc 
rintah atau harus disertai surat 
izin bupati dari tempat asal padi 
itu, 

Pengeluaran beras dari Djawa 
dan Madura dilarang, terketjuali 
pengeluaran oleh atau dengan izin 
U.B.M. Selainnja itu, instansi? 
daerah tidak diperkenankan me 
ngurangi atau mengganggu perda 
gangan padi dan beras. 

Keuangan. 
Keuangan utk. pembelian padi 

akan disediakan oleh U.B.M. di 
bank jang ditundjuk dilingkungan 
kabupaten jang bersangkutan. 

Berhubung dengan kesukaran2 
soat keuangan dim tahun jg lalu, 
maka untuk tahun 1953 ditetap 
kan berbagai peraturan chusus 
mengenai kebutuhan dan pergi 
an uang jang akan dapat melan 
tjarkan urusan itu. Djuga menge 
nai uang tata-usaha dan uang un 
tuk organisasi2 pembelian padi 
diadakan aturan2 tertentu. Misal 
nja ditetapkan bahwa pemberian 
uang oleh bupati kepada organisa 

“Si pembelian padi harus disertai 
sjarat2 djaminan zakelijk maupun 
persoonlijk. —« SR 

Seterusnja diadakan pula ren 
| jana untuk menjederhanakan ad 

  

PEMBAKARAN DJENAZAH 
Atas usaha beberapa 

Tionghoa di kota Semarang telah di 
dirikan suatu Jajasan memakai na- 
ma ,,Kuei I Tang” jang telah di- 
kuatkan dengan akte pendiriannja di 
buat oleh Notaris Tan A Sice di 
Semarang. Azas tudjuan Jajasan ter- 
sebut jalah mengerdjakan pembaka- 
ran Djenazah dengan tidak . mem- 
beda-bedakan bangsa, agama atau 

dengan Tuan2x Thio Thian Joe Dj. 
Mataram 153, Tjan Kiem Gwan 
Wotgandul Dalem 115 dan Lie Sioe   Mataram 23.00 Tutup. Lien (Toko Sinar 3) Djurnatan 32. 

penduduk. 

golongan. Umum jang membutuh- 

kan pertolongan untuk keperluan 
tersebut, dipersilahkan berhubungan 

“BERITA2. PENDEK 
SEMARANG. 

Hubungan kereta api entara 
Kudus—Majong jang sedjak ke- 
marin dulu siang terputus sebagai 
akibat bandjir antara Pelemkerep 
— Tanggul, siang ini sudah nor- 
maal kembali. 

Untuk melaksanakan  rentjana 
usaha Djawatan Pertanian Rakjat 
tentang pemeliharaan balai bibit, 
perusahaan tanah kering, tanah 
longsor dil kabarnja untuk tahun   1953 telah disediakan tundjangan 
sebesar Rp. 3,7 djuta. 

' 

  

Pembelian Padi | 
Untuk Tahun &$ 
Bahaja Patjeklik UmumnjaT 
kendali--Utk Djawa Tengah | 

150.900. Ter. 
TENTANG BAHAJA ,patjeklik” jang biasanja mengamuk 

tiap2 tahunnja diberbagai daerah mulai achir Desember sampai de- 
ngan Pebruari, dari Kementerian Perekonomian 
ngan, bahwa pada tahun ini bahaja patjeklik pada umumnja boleh 
dikatakan terkendali. Keterangan2 resmi mengenai rentjana pembe. 

Ter- 

didapat ketera- 

tahun kedua jang akan datang ini 
imenjatakan pengharapan bahwa berkat pengalaman2 jang sudah. 
pelaksanaan rentjana tersebut akan berdjalan lebih sempurna 
ga keadaan bahan makanan negara diharap dpt. didjamin se Kain 

ministrasi pembelian padi. Uang 
jang telah diserahkan (tidak dipin 
djamkan) kepada organisasi, dan 
tengkulak2 untuk dibelikan “padi 
tetap tinggal milik pemerintah. 
Penggunaan sebagiannja untuk ke 
perluan lain akan dituntut seba- 
gai perkara verduistering. 

Organisasi pembelian padi. 
Organisasi2 pembelian padi, jg 

sedapat2-nja bersifat koperasi 
dari petani, harus memenuhi sja 
rat-sjarat djaminan . tsb. diatas 
tadi, demikian djuga -sjarat2 ini 
harus pula dipenuhi oleh tengku 
lak2 bilamana pembelian dilaku 
kan dengan bantuan tengkulak2 
itu. Besarnja uang jang diberikan 
untuk pembelian-harus sesuai dgn 
djaminan2 tsb. Padi jg diserahkan 
itu harus memenuhi sjarat2 ter- 
tentu, antara lainnja mengenai 
kwalitet, dan  basah-keringnja 
padi. Seterusnja ditetapkan pula 
peraturan2 dan sjarat2 mengenai 
penggilingan, tentang ,,Badan Pe 
ngawas Penggilingan”, dan ten 
tang tindakan2 pemerintah daerah 
terhadap pembagian padi kepada 
penggilingan. . : 

Rijstordonnantie berlaku “ dari 
1 Maret.1953 , sampai | Maret 
1954. Pemberian stamvergunning 
diurus - sentral dan . diserahkan 
oleh ,pemerintah kepada U-B-:M:., 
dengan. mendengar -pendapat: dari 
bupati. bersangkutan. Putusan. ter 
achir.dalam hal'ini adalah dalam 
tangan U.B.M. Pusat.” Stamver- 
gunning. untuk penggilingan, orga 
nisasi pembelian dan tengkufak2 
pembelian padi pemerintah diberi 

Mimbar Djum'at :     

Israa ajat70). : 

jang tertera itu, 
diberi kemu    

telah memuliakan atau mem 

Manusia telah mempunjai kesang- 
gupan menerima dan menanggung 
amanat (titipan) dari TUHAN, itu 
tidak akan mungkin djika ia tidak 
mempunjai kekuatan jang melebihi 
machluk lainnja. Tentang ini bagi 
orang jang tidak beragama, orang 
jang tidak pernah membatja atau 
menjelidiki kitab-kitab “agama, atau 
orang jang beragama tetapi nama- 
inja sadja, tentulah tidak akan mung 
kin ia mengetahui kedudukan diri- 
nja mendjadi manusia jang telah di 
beri kemuliaan oleh ALLAH. Se- 
bab itu perlu bagi tiap-tiap manusia 
itu mengetahui akan kedudukan di- 
'rinja mendjadi manusia, jalah deng- 
an djalan ber-agama 
|kata jang sebenarnja. 

dengan arti 

Kemuliaan Manusia. 
Kemuliaan jg telah diberikan oleh 

ALLAH kepada manusia itu bukan 
karena ia didjadikan dengan sebaik- 
baik kedjadian dalam. bentuk dan 
rupanja sadja, tetapi dalam diri ma 
nusia itu ada suatu barang jg tidak 
ternilai harganja, barang jg tidak di 
berikan kepada machlgk lainnja. Ba 
rang itu jalah ,,akal” namanja dlm. 
bahasa Arab. Sekiranja manusia ti- 
dak diberi akal, nistjaja keadaan 
dan perbuatannja sama sadja dgn. 
hewan. Dengan akal, segala gerak- 
gerik anggota badan manusia ada 
artinja dan harganja. Dengan akal. 
manusia dapat  berfikir,slalu mem- 
pergunakan fikirannja itu untuk 
memikirkan dan memperhatikan se- 
gala benda-benda dan barang-ba- 
rang jg ada dimuka bumi dan di ba 
bawah kolong langit jg luas “serta 
indah itu, sehingga barang2 dan ben 
da2 didunia ini, baik jg kasar mau- 
pun jg halus dapat “diambil guna 
dan manfa'atnja. Singkatnja, djika- 
lau akal dipergunakan dengan se- 
sungguhnja oleh setiap orang jg hi- 
dup dimuka bumi ini, nistjaja tidak 
akan ada benda2 dan barang2 jg 
sia-sia dan tak berguna bagi kehidu 
pan manusia. (Keterangan lebih lan 
djut tentang akal, baiklah nanti lain 
hari kami kupas dalam suatu kara- 
ngan jg tersendiri. pen.) : 

Tempat tinggal dan rezeki 
Sungguhpun sebagian machluk 

bangsa hewan ada jang bertem- 
pat tinggal didaratan, dilautan 
dan diudara, tetapi tidaklah da- 
pat mengalahkan manusia ten- 
tang bertanah air, bernegara, ten 
tang memilih tempat kediaman 
dan tentang mentjari rezeki untuk. 
alat kehidupannja. . : 

Manusia ditempatkan oleh AL 
LAH dimuka bumi ini, dengan di 
beri keluasan dan: kemerdekaan 
untuk berpindah-pindah tempat, 
menurut sesuka dan sekehendak- 
nja sendiri. Karena bumi se-isi 
nja, lautan, daratan dan : udara- 
nja, memang disediakan oleh AL 
LAH.- untuk tempat tinggal manu 
sia. Dimana sadja ia ingin dan 
suka, boleh ia ' membuat rumah   kan oleh bupati atas nama U-B.M. | untuk tempat tinggalnja. Dalam 

  

SOLO 
RESOLUSI S. $. PAMONG 

PRADJA. 

Dalam "rapat pleno Sarekat Seker 
dja Pamong Pradja Republiek Indo 
nesia Surakarta jg dilangsungkan pa 
da tg 8 Pebruari jl dan dikundjungi 
oleh segenap wakilnja dari ranting 
seluruh “kota, maka setelah mende 
ngarkan pemandangan serta penibi- 
tjaraan mengenai kedudukan serta 
nasib para segawai Pamong Pradja 
(pegawai kelurahan) antaranja meng 
ambil putusan mendesak pada peme 
rintah supaja segera mengadakan pe 
robahan dan perbaikan nasib mere- 
ka. 

  

Resolusi tsb telah disampaikan pa 
da jang berwadjib, supaja diketahui 
dan diperhatikan semestinja. 

KUDUS 
PEMBETULAN. : 

Dalam berita mengenai ,,Tjeng- 
keh ditjampur lagi?” jang telah di- 
muat dalam S.M. tg. 31 Djanuari jl. 

kata-kata jang berbunji tjampuran 
itu sebanjak 4096” ada kurang tepat. 
Menurut keterangan dari pihak jang 
berkepentingan pada kita, tjampur- 
an itu tidak sampai 4096. 
Dan selandjutnja pihak £PTI sen- 

diri telah mengadakan prosesverbaal 
mengenai kekusutan itu. c 

PURWOREDJO 
AKIBAT BANDJIR DAN 

Dari kalangan Djawatan Perta- 
|nian Rakjat didapat keterangan, 
-|bahwa selama...tahun 4952 rakjat 

— didaerah ' kabupaten - Purworedjo 
-isadja telah menderita kerugian 

-Rp. 3:000:000,— akibat bandjir . 
jang terdjadi baru2 ini. Ketjuali 
itu diderita kerugian Rp. 2.601. 
700,— sebagai akibat serangan 
hama artona atas 130.088 pohon. 
Panen tahun jang lalu hanja'' me- 
liputi - areal 45.395 . ha, (tahun 
1951 49.361 ha). Kemunduran 
tersebut adalah akibat bandjir, ha 
ma mentek dan disementara. tem- 
pat kekurangan air, Djawatan Per 
tanian selama tahun itu, dapat 
membunuh, 13.967 ekor badjing, 
64.111 tikus dan 3.343 babi hu-   tan. 
  

Anekopinun encnl 
  

DJOKJA 

KESUKARAN2 DAERAH 
ISTIMEWA JOGJAKARTA 
Wakil Kepala Daerah Istimewa 

Jogjakarta Pakualam, dalam pidato 
pembukaan sidang DPR Daerah Isti 
mewa Jogjakarta tahun 1953 pada 
hari Selasa jang lalu, mengupas be- 
sarnja kesulitan2 jang dihadapi oleh 
pemerintah daerah tahun 1953, ber- 
hubung dengan sangat sedikitnja sub 
sidi jang diterimanja dari pemerintah 
pusat. Menurut “perhitungan, penge 
luaran beaja pada tahun ini Rp. 58. 
294.215,— sedang djumlah penerima 
an uang seluruhnja (termasuk sudsi- 
di dan dari .sumber2 penghasilan) ha 
nja berdjumlah- Rp. 53.794.215,—, 
Dengan demikian pemerintah dae- 
rah harus mengatasi ketekoran lebih 
kurang Rp. 4.500.000,— sedang sum 
ber2 penghasilan didaerah Jogjakar- 
ta ini boleh dikatakan sangat sedikit. 
Mengenai kesulitan2 tersebut, Pa- 
kualam menegaskan, bahwa ' apabila 
kesulitan2 keuangan itu tidak dapat 
dipetjahkan, maka pemerintah dae- 
rah akan terpaksa mengadakan tin- 
dankan2 jang berat. Selandjutnja oleh 
Pakualam dibentangkan pokok2 pe- 
kerdjaan pemerintah daerah tahun 
1953 dengan mendasarkan usahanja 
kearah mengurangi. kemiskinan rak- 
jat didaerah Jogjakarta. 

MURID2 SEKOLA:I 
DIRAMPOK 

Bahwa keamanan didesa Klaseman 
dan. Ngawen jang terhitung ditepi ko 

an dari gerombolan, terbukti pula de 
ngan. terdjadinja perampokan ' diru- 
mah sdr. H, dari Kehutanan Sala 
tiga di Ngawen (dekat pasar hewan) 
pada dua hari j.. Kawanan orang 

njaknja pada waktu .itu sedang hu 

mendadak masuk kedalam rumah, 

harta-bendanja jang berupa uang 
tunai Rp. 1500y—  dan' barang-ba- 
rang seharga Rp. 3000,—, ” Djus- 
tru. pada “keluarga H.  menum- 
pang ' beberapa murid" dari sa- 
lah satu sekolah Tandjutan di Sala: 
tiga. Djuga pemuda? ini disuruh me 
njerahkan 
ngannja. 

Ketika meninggalkan — rumah itu, 
pengatjau lalu melepaskan beberapa 
tembakan kearah atas. Ketika ban 
tuan polisi datang, pendjahat2” itu 

Itelah melarikan diri. 
  

kami uraikan dgn. setjara singkat. Kiranja sekarang 
lau kami uraikan tentang ,,Kedudukan Manusia” diantara mach- 
luk lainnja. Menilik bunji dari arti ajat Firman ALLAH sebagai 

, ummat manusia ditjiptakan oleh ALLAH dengan 
uliaan dan kelebihan dari antara segenap  machluknja. 

Dalam ajat tadi ALLAH mieafaka Kan dengan djelasnja, bahwa Dia 
Ba an PS aan kopana Mana sasa 

sia. Kemuliaan jang tidak diberikan kepada machluk lainnja, seka 
lipun kepada jang biasa dikatakan bangsa Malaikat. jd 

ta Salatiga masih mengalami ganggu" 

jang tidak ketahui dengan betul ba- 

djan turun kira2 djam 8 malam dgn: 

Tuan rumah. disuruh menjerahkan 

'vulpen dan arlodji ta- 

  

— Kedudukan Manusia 
2. Oleh : H. Munawar Chalil) 

Dan sesungguhnja Kami (ALLAH) telah memuliakan. umaat 
manusia dan kami telah tempatkan mereka  didaratan 1 1 
serta Kami telah mengaruniai mereka rezeki dari barang jang baik-baik, 
psla Kami telah melebihkan mereka atas kebanjakan machluk' jang 
telah Kami tjiptakan dengan sebenar-benar kelebihan”. (O. Surat Al 

dan  dilautan, 

SOAL TANGGUNG djawab ,,manusia” dua minggu jl. telah 
g baik djuga ka- 

berumah tangga diberi keluasan 
untuk mengaturnja, mana jang ia 
suka, boleh iamengatur jang ko- 
koh-kuat, bagus, tahan air hudjan 
dan serangan angin, serta dapat 
dipergunakan utk. memelihara di 
ri dan keluarganja. 

Disamping itu, oleh TUHAN 
ja telah diberi persediaan rezeki 
dimuka bumi ini dengan jang 
baik-baik. Rezeki jang telah terse 
dia itu, ia diperkenankan untuk 
mengusahakannja dan mengam- 
bilnja untuk dimakan dan dimi- 
num mana jang baik-baik, jang da 
pat dipergunakan untuk menam 
bah kekuatan dan kesehatan ba- 
dannja. Akan membikin makanan 
dan minuman jang lezat tjita-rasa 
nja, jang bermatjam-matjam rupa 
dan bentuknja, tidaklah dilarang, 
asal jang sehat dan berguna un- 
tuk kekuatan hidupnja. 

Tentang semuanja itu, . djauh 
berbeda dengan machluk bangsa 
hewan. 

Beberapa kelebihan lainnja. 

Disamping jang tersebut, manu 
sia oleh ALLAH diberi beberapa 
kelebihan, jang tidak diberikan 
kepada machluk lainnja. Antara 
lain manusia didjadikan chalifah 
atau wakil TUHAN -untuk meng 
urus dan mengatur dimuka bu- 
mi ini, dengan peraturan2 jang 
kiranja baik dan berguna untuk 
kepentingan hidup manusia sendi 
ri dan kesedjahteraan masjarakat 
nja. Tentang ini, dapatnja manu- 
sia melaksanakannja, tentu sadja 
harus dengan petundjuk dan pim 
pinan ALLAH jang Mentjiptakan 
alam se-isinja ini, jalah jang biasa 
disebut agama. 

Berhubung dengan itu, tidak 
ada sesuatu jang amat berbahaja 
dan memusnahkan kesempurnaan 
dan kelebihan serta menghilang- 
kan kemuliaan manusia, selain da 
ri membodoh atau pura-pura ti- 
dak tahu akan hakikat dirinja sen 
diri. Jang kami maksudkan disini 
bukannja hakikat rahasia ruhani 
manusia jang tak mungkin ditja- 
pai oleh. akal-fikirannja dengan 
perantaraan anggauta pantjainde 
ranja, tetapi hakikat kesempurna 
an dan kemuliaan anggauta pan- 
tjainderanja, ketinggian dasar dan 
kekuatan sendinja serta ketjerdas 
an fikirannja guna mentjapai se- 
gala kesempurnaan dan .kemulia 
an jang mungkin: dapat tertjapai. 

Hakikat kesempurnaan dan ke 
tebihan. manusia itulah hendaknja 
didjaga benar-benar oleh tiap-tiap 
pribadi manusia sendiri dari se- 
gala rupa keburukan dan kehina 
an, agar terdjauh dari sifat-sifat 
kehewanan. jang mendjerumuskan 
kelembah kerendahan. Kalau ter 
djaga benar-benar, dapatlah me- 
nundjukkan kedjalan . kesempur- 
naan. dimedan pertjaturan- hidup 
manusia sendiri. Tjara mendjaga 
nja tidak ada lain melainkan de- 
ngan melalui djalan jang telah 
diturunkan oleh ALLAH jang di 
sertai dengan pemimpinnja jang 
diserahi untuk menundjukkannja - 
jalah ,,agama” jang dibawa oleh 
Nabi-Pesuruhnja. 

  

    
KID GAVILAN MENANG 

T.K.O. DARI CHUCK DAVEY. 

Djuara dunia kelas wolter, Kid 
Gavilan telah memperoleh keme- 
nangan technisch knockout dari 
petindju Southpaw, Chuck Davey 
dalam pertandingan perebutan ke- 
djuaraan jang diadakan semalam 
di Chicago stadium, demikian UP 
mengabarkan dari Chicago. 

Pertandingan tersebut diadakan 
dalam 10 babak. 

TEGAL 
AKIBAT  KEGANASAN 

GROMBOLAN. 
Pada .tanggal 10 Pebruari - djam 

23 s/d djam 24 gerombolan seba- 
njak 10 orang dengan bersendjata 
lengkap jang datang dari djurusan 
Selatan sesampainja dimuka rumah 
P. Doeradjak di Desa Margasari 
Ketj. Margasari mengadakan tem- 
bakan2 jang-.mengakibatkan: anak- 
nja P,, Doeradjak bernama Soeki- 
ran umur 18 tahun luka ringan. Se- 
landjutnja gerombolan “masuk  ru- 
mahnja PP. Doeradjak tsb. dan 
mengambil, bahan2 pakaian pena- 
ton sebanjak 60 'potong. Kemudian 
gerombolan meneruskan aksinja 
menggarong .rumahnja Tjarik desa 
isb. dan 5 rumah penduduk lainnja. 

H 

PEKALONGAN 
RAPAT D.P.R-D.S. KOTA 

' BESAR 

  

Rapat D-P.R.D.S. Kota Besar Pe 
kalongan jang dilangsungkan pada 
tg.7 Pebruari jl. menurut atjara ia 
lah merundingkan pengisian lowong 
an tiga anggauta serta pemilihan wa 
kil ketua. 

Setelah diadakan . pembitjaraan, 
maka jang terpilih sdr. Jusupadi dari 
P.G.R.L, sdr Bakri Wahab dari Seb 
da dan sdr. Djunaid dari S.B.LI., se 
dang jang dipilih mendjadi wakil ke 
tua sdr. Jusupadi. 
Dengan pemilihan ini selesailah 

rapat pada hari pertama, sedang ra   pat selandjutnja diadakan pada hari 
Senen tg. 9 Pebruari jl. 1 

   



     
   

    

  

  

     
      

   

  

“ata mengenai. hal-hal diantara- 

  

— India 

“1
 

-
 

ra
 

- “3 Thd Kemungkinan 
erluasan Perang -Ka- 

ta Prasad 

jtakan, 

ja 
Mam statement jang diutjapkan 

an sidang par 
nen Prasad katakan, bahwa sta 
ent2 dibuat baru2 ini dan ! 1.2 Aan "2 itu 

Ka jang Babul dani (djual kapas dan “blokade itu ak 

Y pada pembukaan s 

     

'anja dengan meluasr 
, Korea telah menimbulkan k 
disahan jang sangat dalam hati 
ang2 seluruh dunia. Pemerintah 

Hia memandang perkembangan 
(kembangan itu dengan penuh 
juatiran. 

20
 
a
a
 

3 

Kata Prasad: ,,Saja pertjaja, 
hwa tiap haluan jang menudju 
arah pengluasan perang Korea, 
Ig telah menimbulkan bentjana 

akan ditentang dengan keras 
A perhatian serta pikiran dari 

serta orang2 akan ditu 
n kearah penjelesaian masa 
itu setjara damai. Pemerin 

saja akan terus melandjutkan 
terdjaannja - kearah ' maksud 

dan  mendjalankan” politik 
#sahabatan dengan semua nege 

dengan tak mengadakan per 
tutuan dengan satu blok terha 

jang lain”. Prasad selandjut 
1 mengutuki kolonialisme jang 
$i masih ada di Afrika dan ter 
ma politik - membeda2-kan 
Agsa kulit berwarna di. Afrika 
Tatan dan sengketa jang timbul 
. politik tsb. di Afrika Ti- 
Ir. 

ingsa? 

dka 
bh? 

| Dinjatakannja, bahwa hal 
b. akan hanja dapat-menimbul 

1 bentjana. 
, India/ Pakistan. 
Mengenai hubungan India dan 

“Skistan presiden India tsb. kata 
, bahwa telah terdapat kema 
n2 dalam hubungan tsb. Di 

.apkannja, hendaknja konpe- 
1 jang baru2 ini diadakan da 
suasana persahabatan akan 

pat memberikan hasil? jang 

.: soal minoriteit2 India di 
pggala Timur, pembagian air 
&i sungai Hindus dan masalah 
fshmir. £ 

rasad selandjutija mengemu- 
Kan lagi tawaran jang baru? ini 
sdjukan oleh perdana memeri 
ti Nehru kepada perdana nten 
fi Pakistan, K. Nazamuddin. su 
fa kedua pemerintahan tso. 
:mproklamirkan, maksudnja un 
# tidak mengambil djaian dun 

“#perang. Pemerintah India .te 
) berkali2 menerangkan, bahwa 
lia tak akan berperang, bila 
ak diserang dan telah minta 
la kepada Pakistan supaja-me 
tangkan demikian pula. Bila ke 
Atiran akan terdjadinia perang 
senjapkan, maka akan lebih mu 
ih untuk mempertimbangkan 
mua masalah jang dihadapi ke 
'a negeri tsb., kata Prasad. 

Tentang masalah2 da 
j lam negeri. 
:Mengenai masalah? dalam nege 
, Prasad mengutuki agitasi jang 
ih dilakukan oleh partai2 sajap 
31an di Jammu, jang menghen 
ki supaja negara bagian Jammu 
ta Kashmir  seluruhnja diga- 
ngkan dalam Uni India. Agita 
itu akan dapat memberikan 
ibat jang berlawanan sama se 
li, kata Prasad. Achirnja Pra- 
4 tegaskan pentingnja untuk 
»laksanakan Rentjana 5 Tahun 

« Jia dan dalam pada itu menge 
Ykakan beberapa faktor jang 
z#mbesarkan hati dalam lapa- 
fan ekonomi. Perlu dinjatakan, 
hwa hampir semua 'anggota 
ri madjelis rendah -dan tinggi, 
'ta tamu2 jang diundang, terma 
k nj. Mountbatten, nj. Cripps 

| ja anggota parlemen Inggris, 
jeurin Beyan, hadir dalam si- 
ag pembukaan tsb. ' : 

“ENTERI KESEHATAN PE- 
" RANTJIS MELETAKKAN 
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'Chawatir 1 

& , 
PRESIDEN INDIA, Rajendra | ' . Jasad, hari Rebo kemaren dulu 

bahwa India merasa sa “at kuatir terhadap kemungki- | in diluaskannja perang Korea. | 
dalam pada itu tidak .chusus "njinggung denetralisasi Taiwan | eh presiden Eisenhower baru2 e tap Panen NN Sa 3 Ha £ Korea merupakan pusat ba | NAZIMuddn PA bagi bagian dunia Nanga. senang terhadap RRT itu ak: 

Ja perang | Dinjatakan selandjutnja, bahwa 
se |kistan tak mempunjai 
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pada itu ia a 
4      

    

    
   

   

  

mengatakan, 

an banjak teman2 Amer 
g ingin berdagang dengan RRT 

'Mengenai Pakistan sendiri dikat 
kan, bahwa negaranja ingin me 

  

1
 

menimbulkan - masaalah jg gen 

     rentjana2 jg 
jakan dilakukan dengan segera untuk | 
mengirim-pasukan2 ke Korea guna 
menambah . pasukan2 PBB disana. 
Tentang berita2 jg mengatakan, ba 
hwa Pakistan telah “diadjak ikut 
serta dalam organisasi. pertahanan 
Fimur Yengah, Nazimuddin tak ber 
sedia memberikan komentarnja. Di 
katakannja, bahwa Pakistan teran- 
tiam oleh bahaja kelaparan jg gen- 
ting dan ia menuduh India mengam 
bil air lebih banjak daripada bagian 
nja dari saluran? air jg mengalir ke 
Pakistan dengan melalui India. Di- 
tambahkannja, bahwa negaranja 
menghadapi krisis bahan makanan 
ig mengchawatirkan, 
sar disebabkan oleh kurangnja hu- 
djan serta kurangnja air dalam sa- 
luran2 jg diawasi oleh India. Dan 
ini - dapat mengakibatkan, “bahva 
daerah. jg luas dari Pakistan akan 
mendjadi padang pasir, djika keada- 

bahwa ia akan mengadakan perte- 
muan dengan Nehru, djika soal2nja 
ig akan dibitjarakan dapat di setu- 
djui. Dinjatakannja, bahwa kemung- 
kinan pertemuan itu masih - dalam 
tingkatan pertukaran “surat2. Nazi- 
muddin mengatakan, bahwa ia se- 
dang menunggukan hatsil dari pe- 
rundingan2 tentang Kashmir jg dila- 
kukan di Djenawa dewasa ini dan 
ig tidak banjak “memberikan hara- 
pan. Pakistan ingin  menjelesaikan 
masaalah tsb. dengan dasar persau- 
daraan. dan . berpendapat, bahwa 
plebisit se'jara bebas dan tak berfi- 
hak adalah djalan jg sebaik2nja. Te 
tapi segala sesuatu jg disarankan 
oleh Pakistan dan segala sesuatu jg 
disarankan oleh fihak2 jg netral te- 
lah ditolak oleh India.  Ditambah- 
kan, bahwa ketegangan antara Pa- 
kistan dan India makin memuntjak. 

Masalah bahan makanan 
Selandjutnja . Nazimuddin menga- 

takan, bahwa masaalah bahan maka: 
nan merupakan masaalah jg terbesar 
bagi: Pakistan jg dihadapi dewasa 
ini. Diterangkannja, bahwa - perwa- 
kilan2nja di Amerika Serikat telah 
mendekati pemerintah Amerika da- 
lam usaha "untuk mendapatkan I.   

Tah "jg dapat membantu Pakistan, ka 
rena lain negara tak dapat memban 
tu sedemikian banjaknja. 

recht mewartakan dari Karachi. 

mati karena mendjalankan spiona 

adilnja. 

saja demi kepentingan rakjat Ame 
rika Serikat untuk tidak 'menge 

500.000 ton bahan makanan, jg sa- 
ngat dibutuhkan oleh Pakistan. Me- 
nurut. Nazimuddin. hanja. Amerika- 

Demikian wartawan UP Hobe- 

Rosenberg Djadi 

Dihukum Mati 
Permintaan Ampun Ditolak! 

Eisenhower 

PRESIDEN Eisenhower hari 
Rebo telah menolak permintaan 
ampun dari Julius dan Ethel Ro- 
senberg jang didjatuhi hukuman 

se atom. Sekertaris pers Gedung 
Putih James Hagerty telah mem 
batjakan pernjataan presiden Ei- 
senhower kepada pers jg antara 
lain berbunji: ,,Saja telah mempe 
ladjari dengan seksama perkara 
ini dan merasa puas bahwa kedua 
orang terdakwa telah dikenakan 
hukuman dengan ukuran jang se 

Tidak ada tanda bukti 
baru atau keadaan meringankan 
jang dapat mengizinkan dirobah- 
nja keputusan hakim. Saja memu 
tuskan bahwa adalah kewadjiban 

njampingkan putusan dari mereka 
jang mewakilinja.” 

Selandjutnja — dikatakan bahwa 
»kedjahatan  menjerahkan  ketera- 
ngan2 rahasia atom kepada - agen2 
Rusia itu bersifat melebihi kedjaha- 
tan membunuh. Kedjahatan itu ber- 
sifat mengehianati seluruh bangsa 
dengan djalan sengadja dan dapat 
menimbulkan. kematian dari ribuan 
penduduk jg tidak berdosa. Dengan 
(perbuatan itu kedua terdakwa pada 
hakekatnja telah berchianat terha- 
dap kemerdekaan untuk apa mant- 
sia merdeka djustru pada saat ini 
sedang berdjoang dan menitikkan 
darah.” Keputusan ini berarti bhw 
jsuami isteri itu akan mati dalam 
kursi listerik. Hakim distrik federal 
Irving Kaufman akan menetapkan 
tanggal untuk mendjalani hukuman 
pada tg. 16 Pebruari. 3 
Keluarga Rosenberg ini adalah jg 

pertama-tama mendjalani hukuman 
sedemikian - dalam' masa damai di 
Amerika Serikat, atas dakwaan pe- 
kerdjaan mata2.. 

  

(PELOPOR PEMBUATAN   DJABATAN. 
“Menteri kesehatan Perantjis 
4 adre Boutemy jang selama itu 

pndjadi sasaran pertengkaran 
olitik sengit dalam parlement Pe: 
fntjis, Senin malam telah me: 
ampaikan permintaan berhenti 
'ipada perdana menteri Rene 
Ayer, dan permintaannja disetu- 
Pa 3 , . 1 

5 

& Ha 
L
A
 

  

   
   

   

/. PILEM MENINGGAL 
»# Pada hari Rabu telah meninggal 
dunia di Greenford (Middlesex, Ing- 
geris) pelopor pembuatan pilem Ce- 
cil Hepworth dalam usia 79 tahun. 
Dalam tahun 1898 Cecil Hepworth 
mulai membikin pilem2 dalam stu- 
dio dirumahnja sendiri di Walton, 
tepi sungai Thames. :   
        

   

MENGHATURKAN SELAMAT TAHUN BARU 
“IMLIK 2504 

KEPADA SEGENAP LANGGANAN. 

Toko »HIEN“ 
Pasar Djohar no. 3-4-5, Semarang. 

  

sebagian be- 

pro-Sovjet, 
han2. antara kaum demonstran dgn. 

.dengan berteriak: ,,Ben 

IRamalan Nazimuddin| Blokade RRT Perluaskan Perang- | 
(Banjak Negara2 Rugi 

INTERVIEW eksk lusif dengan UP, perdana menteri 
Nazimuddin mengatakan 

patnja blokkade terhadap daratan RRT dapat meng- 
peperangan K orea. Dinjatakan selandjutnia, bah | 

in ja akan mengirim kembali duta besar Pakistan | 
Gjederal major Agha Mohammad ketempat kedudu- 

sar selalu dapat memberikan keterangan2 jang lengkap ke- | alam j n membitjarakan perkembangan2 

pada hari Rabu, bahwa 

pp menteri luar negeri Zafrullah | 

  

50 Orang | 

or Penggranatan Ke- | 
dutaan Russia 

  

     

  

     Fh 
MENURUT keterangan sum 

ber2, jang dapat mengetahui di 
Tel Aviv, Nan Naa Rebo maka 
duta Sovjet untuk Israel Pavlov 
Yershov telah mengemukakan 
pendapatnja kepada pemerintah 
Israel bahwa pelemparan granat 
pada hari Senen j.b.l. kedalam ge 
dung kedutaan Sovjet dapat dika 
'takan disebabkan oleh perasaan 
kuat anti-Rusia di Israel. Penda 
pat Yershov bahwa perasaan anti 
Rusia ini sangat kuat didasarkan 
olehnja atas pernjataan2 pemerin 
tah Israel baru2 ini setelah terdja 
di pemeriksaan perkara Slansky di 
Praha dan tuduhan2 terhadap 9 
dokter di Moskou, diantaranja 6 
orang ialah orang2 Jahudi, demi 
kian sumber2 tsb. 

Selandjutnja 
an tidak diperbaiki. . dapat dikatakan semua perwakilan 

negara? asing di Tel Aviv, termasuk , Masalah Kashmir. djuga perwakilan A.S., Inggris dan 5 : —...' (Perantjis, pada hari Selasa dengan Tentang Kashmir  dikatakannja, | surat telah menjatakan bela sung- 
kawa kepada Yershov atas insiden 
pelemparan granat itu. Duta besar 
A.S. untuk Israel, Monnet Davis, 
menjampaikan sendiri pernjataan 
bela sungkawa itu kepada Yershov. 
Sementara itu diwartakan dari Lon- 
don bahwa dalam siaran, jang di 
dengar di London pada hari Rebo, 
radio Moskou mengatakan bahwa 
tindakan terror terhadap legasi So- 
vjet di Israel, jg terdjadi pada tgl. 9 
Februari, dilakukan oleh orang2, jg 
bermaksud djahat, dengan ..tidak te 
rang2an disetudjui” oleh polisi Is- 
rael dan setelah pembesar? pemerin 
tah Israel menghasut rakjat mela- 
wan Sovjet Uni. Kemudian diwarta 
kan bahwa polisi Israel telah me- 
nangkap 50 orang pemuda berdasar 
kan tuduhan terlibat dalam pelem- 
paran granat pada malam Selasa 
itu. Penangkapan? itu telah dilaku- 
kan di Tel Aviv, Haifa dan Darus- 
salam. (UP). 
Sementara itu di Moskow Rebo 

malam diumumkan bahwa Sovjet 
Uni telah memutuskan perhubu- 
ngan diplomatiknja dengan Israel, 
akibat terdjadinja serangan bom 
atas gedung perwakilan Sovjet Uni 
di Tel Aviv pada hari Senen jg lalu. 
Berita lain dari Tel Aviv mengata 
kan bahwa ketika hari Rebo di-ibuj 
kota: Israel diadakan demonstrasi 

telah  terdjadi ' kerusu- 

  
golongan2 anti-komunis, sehingga 
menimbulkan Ik. 20 demonstran ko 
munis luka? , antaranja dua orang 
luka berat. Lebih kurang 400 orang 
demonstran pro-Sovjet telah berba-: 
ris didjalan raya ibukota AlHenby 

Gurion jg 
mulai, bukan kami: ,,Kami protes 
pemboman atas gedung perwakilan 
Sovjet”. Ketika demonstrasi sampai 
di Monrabi Cinema: dan pemimpin2 
mereka mengutjapkan pidato, fihak 
penonton menghudjani mereka dgn. 
batu dan terdjadilah perkelahian. 

  

diwartakan bahwa | 

  

Taylor untuk memegang pimpinan 

telah diberi penghormatan bintang .Konguk”, 
dari Korea Selatan. T. ampak presiden Synghman 
bintang tadi pada dada djenderal yan Fleet. Sebagaimana pernah kita 
kabarkan, djenderal yan Fleet digantikan oleh letnan djenderal Maxwell 

   

          

   

    

   

   

  

   

  

   

  

    

Sebelum bertolak meninggalkan Korea, bekas komandan tentara ke-8 
Amerika jang kini dipindah ke Washington, djenderal James yan Fleet, 

suatu bintang tertinggi 

Rhee mentjantumkan 

tertinggi pasukan2 PBB di Korea. 

  

'Fimur 

segera akan mengadakan 
rentjana kerdjasama 

kan lebih landjut bahwa 
telah mentjapai 
Negara dimana 

Terutama Perantjis, berhubung de- 
ngan harapannja atas Indo Tjina, te     lah mendesak dalam memorandum 
resmi kepada Dewan NATO, supaja 
Siasat umum terhadap Timur Djauh 
dipetjahkan. Oleh karena baik dari 
fihak Dean Acheson maupun dari 
menteri juar negeri Anthony Eden ti 
dak diperoleh djandji2 jang" tegas, 
maka pertemuan jang dimaksud dise 
tudjui tetapi setelah “antara ketiga 
Besar tadi diadakan  perundingan2 
lebih landjut. Berita selandjutnja me 
ngatakan bahwa telah diumumkan 
dengan resmi bahwa dalam prinsip! 
telah tertjapai persetudjuan antara 
state department, kementerian luar 
negeri Inggris dan Perantjis untuk 
mengadakan pertemuan: jang dimak 
sud. Dalam pertemuan akam' dibitja 
rakan tentang bentuk dan hubungan 
dimasa datang di Timur Tengah. Di 

  

Penjakit Buta 
Dapat Dikurangi 
Dim 50 Tahun Djumlah Orang 
» Buta Di Indonesia Dapat 

Dikurangi 80pCt. 

setjukupnja, demikian dikabarkan 
Serikat di Djakarta. Ahli tersebut, 

MENURUT KETERANGAN seorang ahli PBB jaitu Sir Clu- 
ta Mackenzie dari New Zealand, penjakit buta di Indonesia dalam 
waktu kira2 50 tahun dapat dikurangi dengan 80 dengan dja- 
lan mengusahakan rentjana pembangunan ekonomi dan sosial jang 

oleh dinas penerangan Amerika 
jang djuga buta, telah memberi 

kan usul2nja kepada pemerintah Indonesia mengenai pemberian pe- 
rawatan bagi kaum buta dan untuk mentjegah penjakit buta, sesudah 

Sir Clutha, jang sebelum itu te 
lah. mengadakan penjelidikan di 
Singapura, Ceylon dan India atas 
permintaan negeri2 tsb., telah me 
ngadakan penjelidikannja di Indo 
nesia itu sebagai ' anggota dari 
Urusan bantuan teknik PBB. Se- 
bab2 . jang pokok dari penjakit 
buta di Asia menurut keterangan 
para dokter ialah gonorrhea (pe 
njakit kotor), trachoma dan kera 
tomalacia. Ketiga penjakit ini 
semuanja dapat ditjegah dan di- 
obati, asalkan si-penderita menda 
pat perawatan jang lekas. 

sDjika pendapat kalangan ke 
dokteran ini benar,” kata Macken 
zie, ,maka sekurang2-nja 24 dari 
orang2 jang buta sekarang ini 
tidak perlu kehilangan  pengliha- 

ia mengadakan penjelidikan jang luas di Indonesia. A 

pergunakan perawatan modern. 
Dari apa jang telah saja alami di 
mana-mana, saja berpendapat bah 
wa dalam satu atau dua turunan 
adanja penjakit buta jg sekarang 
ini, jang djumlahnja kira-kira ada 
1,000 orang dari 100.000 orang 
dapit dan harus dikurangi men 
djadi 200 orang dianfara 100.000 
atau malahan kurang“ dari itu.” 
Sebagai Iangkah jang pertama di 
Indonesia ahli jang buta itu men 
desak untuk mendirikan sedjum 
lah pusat rumah sakit mata: dari 
pusat2 ini dapat dikirimkan rom 
bongan pengobatan berkeliling 
ke-desa2. Ia mengusulkan kepada 
pemerintah untuk memberikan Ia 
tihan ahli2 mata dengan tjara jg 
lebih sederhana dari pada jang 
sekarang ini dan untuk memberi   tannja seandainja tersedia perawa 

tan jang modern atau djika di 
kan pertundjukan2 film pendidi 
kan didesa2. 

- Siasat Umum 
Djauh 

Amerika-Inggris 'Dan'Perantjis| ena sar... 
Akan Segera Menetapkannja 

Bersama2 | 
KALANGAN2 RESMI di London hari Rebo menjatakan bah- wa para wakil militer tinggi Amerika Serikat, Inggris dan Perantjis 

pertemuan dimana akan disusun sebuah 
jang erat dan siasat bersama untuk Timur Dja- uh. Dalam konperensi itu djuga akan hadir wakil2 militer Australia 

dan New Zealand. Konperensi akan dilangsungkan disuatu tempat 
di Timur Djauh jang hingga saat ini belum diumumkan. Diterang- 

para menteri luar negeri Tiga Besar Barat 
kata sepakat untuk melangsungkan konperensi Lima 
akan dibitjarakan soal2 Timur Djauh, jaita ketika 

mereka bertemu dalam bulan Desember jang lalu di Paris. : 

duga bahwa djumlah lima negara 
tersebut kemudian hari masih akan 
dapat ditambah dengan negara? Ia 
inaja di Timur Djauh, “akan tetapi 
tentang ini belum diambil sesuatu ke 
putusan. 3 SIA 

Dalam pada 'itu Presiden ' Ouiri- 
no Rebo malam menjatakan ' bah- 
wa Pilipina, Djepang, Australia dan 
New Zealand dengan Amerika Seri 
kat sebagai mata rantai berikutnja 
bisa merupakan ',,inti saling penger- 
tian dibagian dunia ini”. Presiden 
Ouirino mengutjapkan keterangan 
itu dimuka para utusan konperensi 
mahasiswa Pilipina—Djepang jg utk 
pertama kalinja dilangsungkan sesu- 

MENGENAI USUL mosi, 

negaranja. 

“Untuk melaksanakan politik 
(pertahanan self-defence jang aktif 
Itsb. Indonesia harus mempunjai 
kekuatan bersendjata jang sung 

|lamatan negaranja jakni sewaktu 
waktu dapat menghantjurkan tiap 
tiap pelanggaran atas batas nega 
ranja. Batabun negara R.I. ter 
diri dari beribu2 kepulauan, maka 
titik berat self-defence aktif ini 
terletak kepada angkatan laut dan 
udara, kedua angkatan mana ha 
rus menangkis serangan2 dalam 
keadaan perang. Hingga kini keti 
ga angkatan, Darat, Laut dan 
Udara masuk dalam satu kemen 
terian pertahanan dan komando 
atas ketiga angkatan itupun 'ada 
dalam satu tangan, jakni pada 
KSAP, jang pada waktu ini se- 
orang perwira angkatan darat. 
Sungguhpun menurut para pengu 
sul mosi dalam keadaan perang 
ketiga angkatan itu harus ada di 
bawah satu pusat komando, na 
mun untuk pertumbuhan (groei- 
proces) dari masing2. angkatan, 
menempatkan ketiga angkatan itu 
dalam satu kementerian adalah 
tidak baik, berhubung dengan ber 
lainan tjorak dan tugasnja. Djuga 
para pengusul mosi berpendapat, 
bahwa bagaimanapun djuga dgn 
penempatan ketiga angkatan itu 
dalam satu tangan (kementerian/ 
'komando) akan di-anak-tirikan 
pertumbuhan salah satu angkatan. 

Kementerian A.L. dan 

mosi, 
sebagaimana djuga halnja dengan 
Australia, mengingat faktor2 prak 
tis dan effektis, kementerian per 
tahanan sekarang harus dipetjah 
mendjadi dua kementerian: Ke- 
menterian Angkatan Darat dan 
Kementerian Angkatan Laut dan 
Udara. n 
"Adapun angkatan laut dan uda 
ca dimasukkan dalam satu kemen 
terian itu tidak lain, karena ang 
katan laut dalam operasinja ha- 
rus mendapat perlindungan dari 
angkatan udara baikpun - dalam 
pertahanan maupun. dalam sera 
ngan. Selainnja untuk menangkis 
»eerste stoten”, angkatan laut dan 
udara ini djuga bertugas mendja 
min perhubungan dari pulau ke 
pulau, baik dalam keadaan pe- 
rang maupun damai. Berlainan 
halnja dengan tugas angkatan 
darat. Angkatan darat baru ber 
tindak bila sudah ada pendaratan, 

djadi dengan lain perkataan ang | 
katan darat merupakan territoria 
le atau locale strijdkrachten 
lebih2 dalam politik pertahanan 
self-defence aktif. Mendjadi ang 
katan darat lebih dari ukuran ini, 
menurut para pengusul mosi ber 
arti Indonesia membentuk tentara 
untuk menjerang (aanvalsleger) 
atau untuk digunakan diluar ba 

dah perang dunia kedua jg mengha | fas negara (expeditieleger). Angka 
dap presiden di Istana " Malacanan 
sebelum konperensi diachiri. .Oviri- 

ra darat sebagai kesatuan2 teri 
torial harus sungguh2 merupakan 

n0 mengulangi seruannja. kearah ter| Kesatuan2 jang rieel, disesuaikan bentuknja sebuah Uni Pasifik dan 
kepada para pemuda: Asia umum- 
nja ia menjerukan supaja bekerdja|rial ini sedapat 
kedjurusan itu. ,,Djepang tidak bisa 
berdiri sendiri, demikian djuga hal- 
nja dengan Pilipina. Indonesia, 
Muang Thai”, demikian “ presiden 
Ouirino jg selandjutnja menegaskan 
bahwa semua negara ini tidak mung 
kin berdiri sendiri dalam menghada 
pi gerakan komunis. Ketika Pakt 
pertahanan Djepang, Pilipina, Aus- 
tralia dan New Zealand “ditanda ta- 
ngani dengan Amerika Serikat, ter- 
kandunglah dalam hati kami, bah- 
wa kita harus ' menempatkan diri 
dalam hubungan langsung dengan 
Amerika Serikat (Djepang di Utara, 
Pilipina di Selatan dan Australia, 
New Zealand “dibagian tenggara), 
sehingga bila tiba suatu saat jg di 
anggap perlu kita bersatu dan me- 
mikirkan apa jg harus diperbuat un 
tuk mendjamin. keselamatan, nega- 
ra2 ini, bersama-sama dengan Ame 
rika Serikat dapat merupakan inti 
saling pengertian dibagian dunia: 
ini.” (UP). 

Urat Emas” 
Diketemukan Di Sumit 

King 

  

'Homestake Mining Company telah 
menemukan lapisan tanah jang me- 
ngandung bidji2 emas dan perak di- 
dekat tambang Sumit King di Tono 
pah, negara bagian Nevada, Ameri- 
ka. Pi 

Lapisan urat emas dan perak itu 
terdapat. 100 meter didalam tanah 
dan diketemukan dalam lapisan ba- 
tu dari sebuah terowongan tambang 
jang sudah lama dibuat. Para ahli 
berpendapat, bahwa sumber kekaja- 
an tersebut berupa urat emas dalam 
tanah jang tidak seberapa tebalnja. 
Sepandjang 260 kaki daripada urat 
emas dan perak itu sudah digali dan   pekerdjaan2 eksploitasi “akan ' dilan- 

(aangepast) kepada daerah tugas 
kewadjibannja. Kesatuan? terito- 

mungkin tidak 
boleh dikerahkan diluar batas dae 
rah2 asalnja, untuk menghindari 
rasa mengadu suku bangsa. Per 
tolongan kepada pulau2 jg mem 
butuhkan, didjalankan dengan pe 
ngerahan angkatan laut dan uda 
ra, kedua angkatan mana merupa 
kan angkatan bersendjata jg ber 
tugas untuk seluruh kepulauan 
Indonesia. 

Tidak tambah belandja. 
Menurut "para pengusul mosi, 

pemetjahan kementerian pertaha- 
nan mendjadi dua kementerian 
ini tidak akan menambah angga 
ran belandja pemerintah. Dengan 
anggaran belandja untuk 1953 se 
besar Rp 2.879.850.000.— (1952 
T- Rp. 3.930.390.000.—) dapat 
diselenggarakan pemetjahan ke 
menterian pertahanan sekarang 
ini mendjadi dua kementerian se 
(perti jang dimaksudkan dengan 
hanja menambah satu menteri 
dan .kemungkinan pengurangan 
satu sekertaris-djenderal, karena 
sekertaris djenderal dari kedua 
kementerian itu sedapat mungkin 
harus seorang perwira tinggi jg 
administratif masuk formasi ang 
katan salah satu angkatan dan de 
ngan demikian tetap tunduk pada 
disiplin militer. Sekertaris djende 
ral ini sewaktu-waktu dapat di- 
ganti oleh lain perwira jang di- 
anggap tjukup tjakap untuk me 
mangku djabatan itu dgn djalan 
mutasi. 

Sekertaris djenderal ha 
rus perwira. 

Penundjukan seorang perwira 
sebagai sekertaris djenderal ini 
perlu mengingat bahwa dengan 
adanja kementerian jang bertugas 
memelihara dan menjelenggara- 
kan pertahanan dengan sendirinja 
harus ada satu ,,dewan pertaha- 
nan” jang terdiri a.l. dari kedua   djutkan, karena kadar emas dan pe 

rak ternjata tjukup besar, 
menteri dengan sekertaris djende 
ralnja masing2 dan komando dari 

  

RANDOLPH. CHURCHILL, pu- 
tera perdana menteri Inggris Win- 
ston Churchill, dalam suratnja kepa 
da harian Inggris ,,Times” pada hari 
Selasa menekankan akan .,penting- 
nja Taiwan untuk pertahanan Hong- 
kong”. Dikatakan, bahwa andaikata 
terdjadi serangan oleh pihak RRT 
terhadap koloni Inggris itu, kedua2- 
nja lapangan terbang baru didaerah 
Hongkong dengan seketika akan   

  

    berada didalam djarak penembakan 

meriam2 RRT, dan — ketjuali pe- 
sawat2 jg berpangkalan dikapal in- 
duk — bantuan taktis jg dapat di 
minta oleh pasukan2 Inggris hanja- 
lah eskadron2 jg ditempatkan di 
Taiwan, jaitu 400 mil dari Hong 
kong, atau dari kepulauan Pescado- 
res, jg letaknja 350 mil dari koloni 
tersebut. 

Randolph Chur- 
bahwa ,,pada 

Dalam suratnja 
chill menambahkan, 

  

saat kaum penghasut  anti-Amerika 
dan anti-Inggris di RRT sekarang 
sedang berusaha mejakinkan orang 

. 

bahwa Amerika Serikat kini sedang 
mendjalankan politik jg mementing- 
kan sendiri di Timur Djauh, adalah 
ada baiknja untuk ingat bahwa —. 
lepas dari peranan pimpinan jg se- 
dang didjalankan oleh Amerika Seri 
kat dalam mengorganisir pertaha- 
nan kollektif terhadap agressi — me 

Fatah Sebagai Pintu Belakang Hongkong 
reka djuga telah mentjegah terdjadi 
nja suatu penjerbuan oleh RRT ter- 
adap Taiwan, jg berarti sangat me 

ngurangi kemungkinan penjerbuan 
terhadap Hongkong. Taiwan adalah 
pintu belakang ke Hongkong, dan 
djika. Taiwan sampai djatuh dita- 
ngan RRT, Hongkong tidaklah 

mungkin dipertahankan, demikian 
Randolph Churchill dalam suratnja 
kepada ,,Times”, 

gauta2 parlemen mr. Iwa Kusuma Sumantri, 
Padang, Mustapha, I.R. Lobo dan Pandu Karta Wiguna, didesak kepada pemerintah utk. membentuk 

| an laut dan angkatan udara disamping kementerian oleh para pengusul mosi diberikan 
Bersandar atas politik bebas jang dianut oleh R.I. diartikan, bahwa Indonesia tidak memihak 

terutama dalam soal pertahanan, maka bag 
hanan jang terbaik dan harus dipegang teguh jalah politik pertaha- nan ,,self-defence” jang aktif, dimana Indonesia harus dapat me- nangkis serangan dan menjerang Siapapun jang melanggar batas2 

Self-defence aktif. ' 

. 

Politik Pertahanan 
Berdasar ,,selfDefences Jg Aktif 

Sekitar Usul Mosi Pembentukan Kementerian AL-AI/ 

jang baru? 

pendjelasan jang berikut : 
jakni jang 

atau memilih suatu blok, 

masing2 angkatan. Karena menu 
rut angganan para pengusul mosi. 
tugas A.U. dan A.L. lebih besar 
dan berat dari angkatan darat. jang maka kedua angkatan ini harus an kuat untuk mendjamin kesgg lebih besar pula dari A.D., begitu 
pula kementeriannja meliputi le- 
bih banjak objek2 daripada ke- 
menterian A.D. Seluruh ..coastal 
command” dengan arti kata se 
luas2-nia adalah tugas jang teru 
tama dari kementerian angkatan 
laut dan udara tsb. dan untuk da 
pat mendjalankan tugas ini “den 
effektif, maka beberapa djawatan 
ig sekarang masih masuk kemen 
terian lain, misalnja djawatan ve 
lajaran, djawatan meteorologi ha 
rus dimasukkan dalam kementeri 
an baru ini, diuga berhubung dgn 
kepentingan vital jang ada pada 
diawatan2 tsb. untuk keperluan2 
pertahanan. Berhubung angkatan 
darat tugas kewadjibannja melipu 
ti kepulauan dimana angkatan 
ini ditempatkan, maka semua ob 
lek iang langsung ada hubungan 
nja dengan pertahanan daerah ha 
rus dimasukkan dalam pengawa- 
san kementerian angkatan darat, 
begitu pula pengawasan persendja 
taan dari kesatuan? diluar angka 
tan laut dan udara harus mendja 
di tugas kewadjiban kementerian 
angkatan darat tsb., karena dalam 
keadaan darurat kesatuan? ini ber 
tindak dan bergerak dibawah ko 
mando tentara. Demikian antara 
lain dikemukakan oleh para pe 
ngusul mosi sebagai pendjelasan. 

Baru sesudah reses ? 
Berhubung atjara sidang2 par- 

lemen sudah ditetapkan sampai 
achir Maret, sedangkan pada bu 
lan April, parlemen mulai reses 
untuk satu bulan lamanja, maka 
mungkin sekali mosi 'ini baru 
akan dibitjarakan sesudah reses. 

Tetapi masih ada ' kemungki- 
nan, bahwa mosi ini dimasukkan 
dalam atjara sebelum reses, bila 
mana dianggap perlu oleh panitia 
permusjawaratan. Tetapi melihat 
banjak masalah2 penting jang su 
dah ditetapkan dalam atjara utk. 
sampai achir Maret itu, maka 
ketjil kemungkinan bahwa atjara 
ini akan diubah untuk memberi 
kan tempat kepada pembitjaraan 
usul mosi baru ini. 

  

Solfones 
Obat Mudjarab Untuk 

Penjakit Kusta 
PANITIA WHO. melaporkan, 

bahwa telah diperoleh kemadjuan 
jang memuaskan dalam pengoba 
tan penjakit kusta dengan mem 
pergunakan solfones, jang dapat 
ditelan dalam bentuk tablet, Dika 
takannja, bahwa obat jg baru itu 
telah mengakibatkan terdapatnja 
perbaikan pada diri sipenjakit se 
telah diobati selama satu atau dua 
tahun. Dr. Yves Biraud, direktur 
WHO urusan penjakit menular 
mengatakan, bahwa terdapat ke 
mungkinan2 baik jang baru, jang 
akan memungkinkan mengatasi 
penjakit tsb. 

Dapat memegang peranan jang 

sama dalam mengawasi penjakit kus 
ta seperti pada penjakit TBC. Penu- 
laran penjakit kusta disebabkan oleh 
kontak jang langsung dan jang kerap 
kali terdjadi dengan orang jang men 
derita penjakit tersebut. Diseluruh du 
nia kini terdapat lebih dari 7 djuta 
orang jang menderita penjakit kusta. 
WHO tak menjetudjui pengasingan se 
tjara paksa dari orang2 jang mende 
rita kusta itu. Hanja dalam hal2 jg 
sungguh2 membahajakan dapat dila 
kukan tindakan sematjam itu. Demiki 
an WHO jang menambahkan, bahwa 
wanita jang menderita penjakit kus- 
ta dapat melahirkan seorang anak jg 
sungguh? sehat. 

25.000 ORANG PASUKAN 
KUOMINTANG DI INDO 

TJINA. 

Menurut harian Li Humanite 25. 
000 orang pasukan Kuomintang, jz 
telah meliwati perbatasan Indo Tjina 
th. 1949 kini berada di daerah In 
do Tjina dibawah pengawasan pasu 
kan2 Perantjis dan Bao Dai. Pasa- 
kan2 Chiang Kai Shek itu kini men 
dapat latihan2 militer giat di Indo 
Tjina, kiranja untuk ' memerangi 
rakjat Vietnam. 

pada para lengganan. 

ini diadjukan oleh ang 
Rasuna Raid, Moh, 

dimana 
kementerian angkat- 

pertahanan”, 

i Indonesia politik perta- 

    

  

Drama 

Dilaut 
70 Hari Terapung? 
Dim Sebuah Kano 

6 ORANG bangsa Kanaka 
(penduduk — kelompok-kepulauan 
Mikronesia), diantaranja seorang 
perempuan, jang selama 70 hari 

rahu kano dilautan, achirnja ter 
tolong oleh sebuah kapal nelajan 
Djepang didekat kepulauan Mar- 
shall (lautan Pasifik). Demikian- 
lah diperoleh keterangan hari 
Rabu di Tokyo. Menurut ketera 
ngan kapten kapal Djepang tadi, 
ke-enam penduduk kepulanan Ca 
rolinen (dilautan Pasifik) tsb. dike 
temukan sudah dalam keadaan sa 
ngat lemah, karena kelaparan dan 
keletihan, dan apabila tidak terto 
long pada hari itu, maka nistjaja 
mereka semuanja akan tewas. 

Tiga bulan jg lalu ke-enam orang 
tadi berangkat dengan kano mereka 
dari pulau tempat tinggal mereka, 
di Carolinen. Mereka tak dapat la- 
gi menguasai perahu tadi, hingga 
lambat Jaun mereka menjasar sam- 
pai kelaut Timor (sebelah tenggara 
pulau Timor), lalu kembali tera- 
pung menudju kelautan Pasifik, 
sampai mereka diketemukan dan 
ditolong oleh kapal nelajan Djepang 
tadi, tgl. 29 Djanuari j.l. 

Di Djepang mereka diserahkan 
kepada konsulat Amerika Serikat 
(kepulauan  Carolinen adalah wila- 
jah perwalian Amerika), jg meru- 
wat mereka dan kemudian  memu- 
langkan ketempat kediaman mereka. 

Selama ke-enam orang tadi ter- 
apung2 dilaut, mereka makan ikan 
laut mentah, jg mereka tangkap de- 
ngan djala. 

AHLI2 dari  djawatan purba- 
kala RRT telah menemukan tu 
lang2 dan tiga tengkorak dari 
»0rang Peking”, jang telah hidup 
dalam zaman nirleka (pre-histo- 
rie), demikian menurut siaran ra 

dio Peking pada hari Rebo. 
Dikatakan bahwa telah djuga 

diketemukan suatu tengkorak dari 
orang, jang telah hidup dalam 
abad batu, jang baru, dan 26 fos 
sil dari 3 djenis dinosaurus, he- 
wan dari zaman purbakala. Se- 
mua ini telah diketemukan dide 
kat Peking, demikian radio Pe- 
king. 

BADJU NYLON jg pertama 
jang tahan petjahan2 granat telah 
tiba di Korea pada hari Rabu, 
untuk ditjoba dimedan pepera- 
ngan. Badju tsb. diperuntukkan 
guna memperlindungi bagian ba 
wah dari badan pars serdadu dari 
petjahan2 granat serta ledakan2 
randjau tanah. 

Serombongan pasukan dari ten 
tara ke-8 akan bertolak ke front 
Barat pada hari Kamis, utk. men 
tjoba beberapa ratus badju sema 
tjam itu dalam medan pepera- 
ngan jang sesungguhnja. 

OVERSTE PELAMONIA JANG 
MENINGGAL DI DEN HAAG. 

Overste  Pelamonia, anggauta 
A.P.R.I., jang meninggal tanggal 
9/2 di Den Haag, menurut rentja 
na hendak dimakamkan hari ini 
dengan kehormatan militer. Over- 
ste Pelamonia, berasal dari KNIL 
dan baru pada pertengahan 1950 
masuk A.P.R.I. Dalam waktu 
pendek almarhum mendjadi.orang 
kepertjajaan pemerintah dan di 
tjintai teman sedjawatnja. Tahun 
1951 mendjadi utusan  A.P.R.I. 
pada kongres internasional dokter 
tentara di Paris. Belakangan ia 
diperbantukan pada Overste Har- 
jono, atase militer R.I. di Neder- 
land. Overste Pelamonia bertugas 
antara lain mentjarikan dokter 
tentara untuk A.P.R.I. 

Demikian dikabarkan Antara 
dari Nederland. 

  

Seruan Partai 
Rakjat Indon. 
Utk Membantu Korban 

Bandjir 
Berkenaan dengan terdjadinja ben 

tjana alam bandjir dibeberapa tem- 
pat di Sumatera Utara baru2 ini jg 
menimbulkan kerusakan besar serta 
korban jg tidak sedikit, Dewan Par 
tai ,,Partai Rakjat Indonesia” menje 
rukan kepada segenap  anggota2nja, 
supaja memberi bantuan dengan dja 
lan menjumbangkan 196 (satu per- 

sen) dari masing2 penghasilan bulan 
Pebruari 1953.- Bantuan tsb. diminta 
dikirimkan langsung kepada ,,Komi- 
te Pusat Bentjana Kebandjiran” Dj. 
Teuku Umar No. 28, Djakarta. Ban     fuan jg dimaksudkan tsb. adalah 
bantuan jg bersifat perseorangan. 

  

Menghokurkaa selamat Tahun Baru Imlik 1 Tjiagwee 2504 

Firma ,MANANK" 
Djalan Purwodinatan No. 50 — Telf. 684 

SEMA RANG. 

aan 

  

Pengapon 17 — Telp. 
PO 110004. 

Menghaturkan Slamet Tahun Baru Imlek 2504. 
Kepada para lengganan dan Handai Taulan 
P. D.. Pelaksana bangunan besi2 

»Eastern - Company" 
No. 901 — Semarang. 

  

  

P.f. 1-1-2504     KE-N G boorstorr 
Djalan Mataram 133 Semarang     
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, tjajaan jg demikian itu terbukti 

  

  

    

5 terai) Adv. 

| lembar.   
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Antara Ketenteraman Dan 
elora Jang Hebat Ka 

Tionghoa Kita) MULAI besuk tahun ,,Liong” (naga) akan diganti oleh tahun 
(Uler). 

- 1 

“Karena didalam mythe2" 
legende2 Tionghoa, 1 

dan 
»Liong” "im 

dihubungkan dgn radja air”. Ia | 
bisa terbitkan bandjir jg heibat. 
Ia bisa datangkan gelombang? 
laut jg setinggi gunung. Ia bisa 
menghembuskan “hudjan - dan 
angin ribut. Seakan-akan keper- 

dgn adanja badai jg mengamuk | 
Eropa. Barat baru? ini, dan ke- 
tjelakaan2 jg menimpa beberapa 
kapal di laut terlebih dulu dari- 
pada. itu. Sedangkan beberapa. 

Ja mungkin 
ididalam: pikiran: 

'tjia itu tidak bisa: tidak akan 

     
    

  

   

      

   

negara telah mengalami pula air 
bandjir, ' 
Lambang ,,uler” dari tahun jg | 

baru ini adalah lebih mendingan. 
Menurut kepertjajaan Tionghoa 
itu, tahun ini agak diharapkan 
,tentram”. Walaupun tanda? jg 
sebegini djauh tampak didepan 
mata kita, tidak mengu. fkan: ke- 
san jg demikian itu. Tetapi: biar: 
lah kita ramai2 mengharapkan 
supaja benar2-tahun jg baru ini 
agak lebih ,,tentram” dibanding 
dgn tahun jg sudah lalu 

Apa sebab tradisi Sin-tjia 
masih berlangsung terus? 

Setelah lewat beribu2 tahun, 
tradisi Sin-tjia, atau merajakan 
tahun baru Imlik ini tidak djuga 
mendjadi lenjap -di kalangan 
Tionghoa. Walaupun pernah ada 
usaha2 utk melenjapkannja. Dan 
boleh pertjaja atau tidak, djus- 
tru tradisi Sin-tjia ini adalah le- 
bih kuat di...... luar Tiongkok, di 
tempat2 mana sadja ada terda- 
pat orang2 Tionghoa, daripada di 
Tiongkok sendiri! : 

Apakah sebabnja tradisi 
tjia itu demikian kuatnja? 
Mungkin pangkal - sebab2nja 

ada lebih daripada satu. Tetapi 
kiranja sebab jg terpenting jia- 
lah karena Sin-tjia itu mentba- 
wa peringatan2 jg indah. Untuk | 
tua dan muda, untuk lelaki dan 

Sin- 

  

3 Muinly e 
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TAG: dait 

“Rahardjo 
Djalan Kauman 22 B 

Semarang. ' 
Menjambut tahun baru 

  

  

  

PERABUT 
Untuk Rumah . Tangga & Kantor 
dapat dilever dari persediaan dgn. | 
harga pantas, Dju jual : djual : 
BANTAL, GULING & KASUR. 

Toko DJOHAR 
Duwet 60-Semarang-Tel.1943 | 
  

    

Gosoklah dada, teng: | 
gorokan dan punggung 
dengan. VapoRub. .Cha-. 
siat tapal dan chasiat 
hawanja jang terhisap 
itu melenjapkan gang- 
guan hidung buntu, 
melumerkan riak, dan 
melonggarkan batuk, 

VICKS 
” YVapoRus 

Importir « MOPPENSTEDT 

jg enak. Pendeknja 

serba istimewa. 

.terketjuali. Sehingga 
tjia itu sungguh2 merupakan ha- 

T
T
 

bungannja pada 15 hari terkemu- 
'diannnja, jalah apabila ada pera- 
jaan Tjap-go-meh. Pada Sin-tjia 
“itu, kanak2 jg paling miskin pun 
sedapat-dapatnja diberi berpa- 
'kaian jg Sebaik-baiknja oleh ibu- 

| bapanja. Kalau piatu'oleh keluar 
"ganja. Ataupun oleh orang2 lain 

“ berkesihan. Pada hari itu dju 
ga kanak2 dibikin gembira boleh 
»djadjan” sesukanja. Mereka di- 
berikan uang didalam bungkusan 
bungkusan kertas merah (dinama 
kan . ,,Ang-Pao”). Dengan uang 
beberapa puluh sen sadja mere- 
ka boleh beledar-beledor pasang 
mertjon (keadaan di zaman sebe 
lum Perang Dunia Il). Mereka 
boleh bepergian kesana-sini, ber- 
|kundjung kepada sanak-keluarga. 
Pasiar ke tempat2 jg di hari2 
biasa mereka djarang atau tidak 
pernah. pergi. Makan dan minum 

segala apa 

Orang2: Tionghoa 'umumnja se- 
luruh tahun biasa kerdja keras. 
Hampir setiap hari dgn tak kenal 
waktu mengasoh, : 

Pun di zaman dulu kanak? tak 
hari. Sin- 

Ti ,,verlossing”, bebas dari pada 
segala tekanan. Apapula kalau di 

P.f. 1-1-2504- 

  

  

' Sedia tjukup: BATU MERAH - 

Harga M 
mm 

wanita, Sin-tjia itu seakan-akan |' 
merupakan kesempatan jg isti- | 
mewa sekali utk bersuka ria. Ti- | 
dak dapat bersuka ria di lahir ka | 
rena kesulitan2 kebendaan, sedi- |. 

pula bersuka ria || 

Untuk orang2 dewasa, hari Sin- || 

bikin mereka melajangkan piki- |: 
-rannnja kepada masa mereka ma |: 
isih kanak. Di kala itu tidak sem |: 
barang kanak2 Tionghoa bisa me | 
rasai satu dan. lain kesenangan. |: 
Terketjuali setahun sekali, jaitu | 

Idi hari Sin-tjia. Dan s8bagai sam |' 

Na 

Puteri Lian Hwa (bunga terataij, salah satu tokoh terpenting 
dalam tjerita2 Tionghoa kuno. 

  

'hari2 jg demikian itu ada tonto 
nan2. Seperti »langliong”, ,,ba- 
rongsai” dan lainZnja. 
Kesemuanja pengalaman di ma- 

sa Kanak? itu membawa peringa- 
tan2 jg indah. ,,To recapture the 
dreams. of boyhood-days”, kata 
Mark Twain pengarang jg. pe- 
auh humour itu. 

Tempora mutantur: zaman 
sudah berobah, 7 

Sekarang zaman sudah banjak 
berobah. Tempora mutantur, ka- 
ta suatu peribahasa bangsa Ro- 
ma-purba. Sin-tjia benar di ba- 
njak tempat di dunia ini tidak bi- 
sa lagi dirajakan sebagai dulu2- 
nja. Tetapi kesempatan utk me- 
lajangkan pikiran kepada kena- 
ngan2 jg indah dari masa jang 
lampau tetap 'tak bisa dibatasi 
oleh apapun djuga. 
Walaupun sudah banjak bero- 

bah, tetapi Sin-tjia itu masih 
merupakan hari raja jg 'istimewa 
bagi orang2 Tionghoa. Hari ini 
dipergunakan buat berkundjung 
dan saling memberi selamat ke- 
pada keluarga2, sobat2 dan kena- 
lan2, ig di hari2 biasa mungkin 
orang tidak sempat buat kundju-   

“hioe Wan Pa 
I Widosari No. 1 - Semarang 

, Buka djam:.8— 13. 15:30-— 17.30 
Saptu: 8 — 13. 

Minggu dan Hari Raya TUTUP 

    

f MENGHATURKAN SELAMAT TAHUN 
| 4BARU 1-1-2504 kepada segenap para lang- : 
| ganan dan pemakai ALAT-ALAT TULIS: 

   Menghaturkan Selamat Tahun Baru 1-1- 2504 
pada Famili dan para semua Langganan. 

BOUWMATERTAAL & STEENBAKKERIJ 

£ ,SOPONJONO" 
dengan keluarga LIEM SOEN HIEN Kebontjina 89 Semarang 

GENDENG Solo dan Tegal dil. 

  

Pemerahan Susu 
“Oei Djie Sien 

Karangtempel 226 — Semarang — Tilpon 989. 

ngi. Sin-tjia itu adalah satu ke- 
sempatan buat mengekalkan pu- 

TAILOR 

  

   

  

  

g3 

  

KAPUR 1-2-3. 

elawan! 
Ik Nat ra 

la tali-ketjintaan keluarga dan 
persobatan. 

Untuk mereka jg masih me- 
nganut peladjaran: Confucius dan 

didepan abu2 leluhurnja, maka 
hari Sintjia itu — dan bahkan 
djuga beberapa hari dimukanja 

— merupakan “kesempatan un- 

tuk "orang teringat kembali, 
kepada keluarga jg tertjinta, Ig 
telah berpulang terlebih dulu 
ketempat jg. baka. 

Last but not least, — dan 
mengenai hal ini mungkin tak 
-banjak jg memikirkan — bah 
wa Sintjia itu seakan akan me- 
rupakan:djuga hari latihan se 
rentak untuk mendjalankan ke 
bersihan. Sebab djauh2 hari 
dimuka, setiap rumah Tiong 
hoa tentulah dibersihkan selu- 
Tuhnja supaja “dapat menjam- 
but hari tahun baru itu. 

“ Dibeberapa tempat di Indone: 
sia ini, sebagai di Djakarta te 
rutamanja  Sin-tjja berikut 
Tjap-go-mehnja itu, bersang 
kut paut djuga dengan kera 
maian-2 istimewa jg. sudah ba 
njak dikenal itu. : 

. Redjeki & pandjang umur. 
Dikalangan orang2 Tionghoa 

  

  

  

  

SCHOENMAKER & WASSCHERIJ | 
BODJONG 101 — SEMARANG | 

1 Tjiagwee 2504 
  

0 
  MA AM 

  

Menghaturkan selamat Tahun Baru 
Imlik 1 Tjia Gwee 2504, pada se- 
mua Jengganan. 

“Toko Onderdeel auto 

Bahagia" 
Dji: Seteran 85 A — Semarang 

RADIO    
SETERAN. 26 .TECF 1948 SEMARANG 

  

TAN SING TJOAN 
Djl: Slamet Rijadi 126 SOLO 

- 

ONG KIEM YAUW 
ara 

Dea 1-1-2054 
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Dikeluarkan oleh Rumah 

Djl. Bawean no. 22 

  

MINJAK OBAT BAN LENG 
Dapat diminum untuk menjembuh- 
kan: batuk baru atau lama, 
tenggorokan, sakit perut dll. . 
Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit 
binatang berbisa, kena api, dapat le- 
kas hilang dengan digosokkannja. 
Apabila merasa 

  

sakit 

lelah atau ' salah 
urat, dari sport atau djatuh dapatlah 
Ban Leng digosokkan (dipidjet) dan 
diminum, semua itu penjakit lekas 
sembuh Karna: Ban Leng telah da- 
pat banjak sekali surat pudjian. dari 
Tuan2 jg. terkenal: jg. sudah disem- 
buhkan oleh Ban Leng ini, dari ma- 
tjam2 penjakit. Kalau Tuan suka 
batja surat2 pudjian tsb. kami bisa 
kirim sama Tuan. 
Ban Leng dapat dibelih pada: semua 
toko2 Obat DII.: kalau tiada, boleh 
kirim Rp. 6,50 Kami nanti kirim 
1 botol sama Tuan dengan tertjatat. 

Obat TJEH SHE TONG, 

Tilpon 2207 $ Surabaja. 

cm 
l 

  Dagang kulit SAPI KERBO, KAM. 
BING-GIBAS, BINTJAWAK 

“dam ULAR. "2 
Penjamak kalit, Bikin Blau Kambing 
dan. ZoolfSapi & Kerbo. 

Yan Ping 2 Tjhiang 
TIREMAN 10 — SEMARANG 

SELALU SEDIA 

Mesin Motor Comple 
diator: Kruk As: 

Toko   oda Velg: Veer2 dil. 
dari DODGE - CHEVROLET - JEEP dil. 

Bodjong 800 — Telp. 594 — Semarang 

et: Short Block : Ra- 

DEKE AA     

  

lam” 

harus mengadakan sembajangan 

Untuk Penjakit Kulit dan Penjakit | 

Semarang. Agen2 Surakarta: Tjo |'   

  

ig masih keras berpegang ke 
pada tradisi lama, maka djauh 

mendjadi kebiasaannj 
Sadja. buat membersihkan ru 
mah, tetapi djuga ' menghiasi 
tembok di belakang medja abu 
leluhur ataupun — dipintu2nja 

tulis dengan huruf2 Tionghoa 
besar daripada kata2 ,/Hok” 

| (redjeki) atau ,Siu” (umur 
pandjang). 
"Dibelakang daun2 pintu ba 

gian depan rumah pun ditem 
patkan sepasang tebu-merah, 
sebagai lambang doa supaja 
Sei-isi rumah pada tahun jg. di 
hadap diberi segala redjeki 
dan keberuntungan. 

Rupa2 hidangan: disediakan 
utk hari Sin-tjia itu. Baik oleh 
mereka jg. mempunjai keperlu 
an sembahjang “kepada lelu 
hurnja maupun jg. tidak Ke 
sempatan buat berbelandja ba 
rang2 jg. dibutuhkan itu dibe 
rikan oleh apa jg. dinamakan 
»pasar malam”, jg. terdjadi pa 
da 2 hari dimuka Sinctjia. 
Buat Semarang , pasar ma 

itu ialah di. Gang Baru. 
Di Djakarta ,,pasar malam” jg 
bertempat di sekitar lapangan 
Gelodok itu bukan main ramai 
nja, hingga hampir2 menjeru 
pai suatu pasar malam sung- 
guan! 

  

Pantang marah dan ber- 
amal. 

Suatu sifat jg istimewa pada 
Sin-tjia itu dan hari2 berikut- 
nja hingga Tjap-go-meh,  seda- 
patnja orang pantang undjuk ke- 
marahan. Orang2 jg agak mampu 
lebih terbuka dompetnja buat ke- 
perluan beramal. Di zaman dulu 
bahkan kebiasaan jg demikian itu 
menimbulkan satu kebiasaan jang 
aneh djuga di Tiongkok. Umum- 

nja dulu orang2 dagang Tionghoa 
biasa menjelesaikan segala hu- 
tang-pihutangnja pada sehari di 
muka tahun baru. Tetapi apabila 
ada seorang jg tak dapat menje 
lesaikan hutangnja, maka. supaja 
djangan ditagih orang, ia gan- 
tung teng-loleng dihadapan pin- 
tunja. Kalau berdjalan teng- 
loleng itupun dibawanja. Dengan 
itu ia hendak mengatakan, bahwa 
hari masih belum siang! Djadinja 
hari jg terachir buat ia bereskan 
hutangnja belumlah tiba. 
Karena — umumnja orang2 di 

zaman itu pegang kukuh - tradisi 
bermurah dan beramal berhubung 
dgn Sin-tjia, dan lagi pula kare- 
na. orang2 Tionghoa perasaan 
sungkannja terlampau besar, ma- 

'ka orang jg berhutang itupun 
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s Tjandi Baru 2a 
(Udjung Kintelan Baru) 

djalanan kentjing. 

Djam bitjara: ( 9—10) 
(17—13) 

PENGANTEN BARU 
Sekarang dan. selama-lamanja 

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

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

P1 doos Rp. 15.— 

  

      

   
PABRIK DJAMU-TJAP PORTRET 

SA 33 
Pe ra aa 

SEMARA 

LAI 

Toko Pedamaran 90, Telp. 900, | 

judan 141, Pasar Nusukan 4, | 
Widuran 67, Pasar Kliwon 142, 
Giringan 28, Dj. Slamet Riadi 
394, Gading Kidul 170, Ngape- 
man 415, Pasar Nongko 125. f 

  

TANGGUNG 100 

Viranol Extra skong buat laki" jangkurang tenaga lemah sjahwat (Im- 
potentie sexuel zwakte). Alasan penjakit badan lekas tjape makanan ti- 

dak hantjur sering-marah? kepala pusing intjok linu? muka putjet Kaki 
tangan dingin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (ze- 
nuw). Tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut, sakit pinggang, djan- 
tung berdebar”, buat itu kita bikin Pil- Viranol jang tanggung 10076 
berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20.-—. Djuga ada sedia lain? Obat jang 
mandjur. , 1 
Pil Gumbira istimewa buat laki 
Pil Vitamin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan 
Minjak Tangkur adjaib buat laki” 
Salep hilangkan hitaman dimuka kukul djerawat 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram 

Obat? dikirim sesudah terima wang ongkos kirim 1096. 2 Ha 
Djuga mengovai segala penjakit luar/dalam seperti Kentjing manis,/ 
nana, Linu”, Gindjel, Prempuan tidak tjotjok bulanan, Keputihan, Wa- 
sir (aambeien) didjamin 10 hari sembuh djatuh akar'nja sonder operasi, 
semua penjakit diobati sampai baik. 

Tabib Wahid Mawn Tamblong 40 — Bandung. 
“|Agen?': ZINDABAB HOUSE Nonongan No. 77 Solo. 

Toko Solo, Djl. Sosrowidjajan No. 5 Jogja. 
Toko Baldjun, Djl. Kepatihan No. 105 Pekalongan. 
Toko Jilani, Djl. Kemakmuran 112 Makassar, $ 5 
Tabib, G. M. Fateh Din, Hotel Tionghoa 15 Ilir Palembang, 
Toko Seth, 16 Ilir lurung E 
Toko Seth, Pintu Air 30 Djakarta. 

Toko Thio. Piek, Djalan Perniagaan 10, Bogor. 

De Nicuwe Winkel, Pasar Antri 1532, Tjimahi. 
E. Hidajat, Djalan Gunung Ladu 32, Tasik, 
R:M, Hamim, Djalan Benteng 1, Sukabumi, 
Multi Sports, Kaliasin 7, Surabaia. : 
Abdul Wahid Prapatan Gambir 13A . Djakarta (sebelah 

Badan Lemah Kek 
HARUSLAH MAKAN PIL VIRANOL 
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hari dimuka Sin-tjia itu adalah | 
“bukan | 

dengan kertas2 merah jg. ter! : 

  

  
     
   

  

   

  
     

   
  

Nada   

  

       Lukisan Tionghoa jg sangat halus 
alam pada waktu permulaan mu 

“Jah berarti pula. awal musim semi, 
Tjhun Kiong Hie”, 

| dibiarkan sadja tidak terganggu. 
Penjelesaian hutang dapat dige- 
ser-utk masa satu tahun lagi ... 
Tetapi di zaman modern ini su- 
.dah tentu adat-kebiasaan sema- 

tjam.itu tak dapat dipergunakan. 

Humour bangsa Tionghoa. 
Bukan sadja orang2 Tionghoa 

Itu terkenal sangat besar pera- 

saan sungkannja, tetapi djuga 
besar humournja. 
.Hal ini diantara lain bisa ter- 

njata mengenai upatjara sembah 
Jang apa jg dinamakan ,,Tepe- 
kong Dapur”, jg terdjadi se- 
minggu dimuka Sin-tjia. Didalam 
hal itu kepada tepekong biasanja 
disuguhkan sesadjian jg serba ma 
nis. Sebab menurut kepertjajaan 
Taoist (ini berlainan daripada 
peladjaran Tao jg diadjarkan Lao 
'Tse), bahwa setahun sekali ,,Te- 
pekong Dapur” itu naik ke langit 
buat memberi laporan pada jang 
Maha. Kuasa Sesadjian jg serha 
manis itu dimaksudkan supaja 

tepekong apabila menjampaikan 

laporannja pun mempergunakan 

djuga kata2 jg manis bagi peng- 
huni rumah jg tersangkut. Dari 
sini dapatlah dikira-kirakan, ha- 

gaimana umumnja orang2 Tiong 
hoa itu sukar memandang sega- 

la sesuatu urusan- dgn serieus. 

Di kulitnja orang2 Tionghoa 
bisa formil sebagai jg ditjermin- 
kan oleh peladjaran Confucius, te 
tapi dim batin mereka adalah ber 
semangat ,,happy go lucky” seba- 
gai jg dikatakan oleh 'Lin Yu 

Tang. Penuh humour dan ked je- 
nakaan. Sifat2 jg sudah beribu 
tahun menjebabkan orang2 Tiong   hoa tidak bisa ditaluki dgn disi- 

    

itu mentjerminkan keindahan 
sim semi. Tahun baru Imlik ia- 
hingga orang mengutjap Sin 

(Selamat awa 1 musim semi). 

Upatjara2 sembajangan. 
Selain sembajang kepada abu 

leluhur, djuga Sin-tjia itu mem 
beri kesempatan kepada orang2 
Tionghoa jg. masih berpegang 
kepada kepertjajaan2 Tionghoa 
untuk mendjalankan ibadatnja. 
Mitsalnja ada jang bersudjut 
menurut tjara Confucius, ada 
jang menurut tjara Taoist, dan 
ada pula menurut tjara Bud- 
dhist. Dimana? tempat jg. ba- 
njak penduduk Tionghoa tentu 
adalah kelenteng2 buat men- 
djalankan ibadat itu. Pada ha- 
ri2 Sin-tjia hingga Tjap-go- 
meh, maka kelenteng2 demiki- 
an penuh dgn. para pengun- 
djung. 

Disamping itu ada pula jang 
mendjalankan ibadat bersudjut 
kepada Tuhan jang Maha Esa, 
jg. terdjadi pada malam kede- 
lapan sesudahnja Sin-tjia. Un- 
tuk mendjalankan ibadat ini 
orang terlebih dulu djauh2 hari 
telah. membiasakan diri dengan 
berpuasa, atau tjuma makan 
barang2 . jg. 
membersihkan badan “dan pi- 
kiran, mengekang hawa napsu. 
Barang2 suguhan untuk sem- 
bahjang pun semuanja ' terdiri 
dari barang2 pilihan. 

Didalam hal ini djadinja kita 
mendjumpai ' bahwa orang2 
Tionghoa pun ada  mempunjai 
tjara2 sendiri dalam wmentjari 
hubungan dengan Tuhan jang 
Maha Esa itu. Atau kalau pin- 
djam utjapan Gendjis Khan, 
,Untuk naik kelangit ada ter- 
sedia bermatjam-matjam tang-   plin jang keras. 

n 

  

TIDAK LUNTUR, KALAU LU 
ga 5 gram Rp.25:—, 3 gram Rp. 
Tempat Agen2 Harga sama Ong 

PENDAPATAN BARU 

Ini Pomada bisa bikin hitamkan 
ini Pomada tanggung tidak bisa 
tam dengan pelahan2. Mulai di 

HARGA 1 POT Rp. 50— 

Tanggung bisa bikin baik. Sakit 
pelu (impotensi), kurang shahwa 
engan Garansi, boleh datang di 

boleh berdamai. 
DJUGA ADA OBAT-OBAT: 

Amiro Sol. Obat kuat lelaki jg: 
Amiro: Dol. Wanita jg. tidak tjotj 

Amiro Nol Wanita ig sakit kepu 
Amiro Oli. Obat lelaki buat 
Amiro Salep. Sakit Aambeien ko 
Tjatjap rambut, bikin rambut ge 
Paling sedikit pesan Rp. 

Kurang dari itu tambah Rp 

Agen: Ngupasan 12 JOGJAK ARTA. 
Kasim Dada Kp. Melaju 36 
Gulam Ali, Muka Pasar KLATEN. 

Ho Pekodjan 101 Semarang, 
Petjinan MAGELANG, 

Depan Kusumojudan 95A SOLO. 
SAMPUN NGANTOS KEBELU BUK ! tanggal Djawi katah ing- kang lepat tjubi meriksanono patokanipun 
ALMENAK KEPEK PETANGAN ALMENAK DJAWI SELAMI.- | LAMINIPUN Ian ALMENAK M ASEHI 100 TAHUN (1953-2052) 

Djawi: Windu - Wuku 

Toko Obat Eng Tay 
Toko Obat Hok An, 
Tabib Amirodin,, 

Komplit pepetangan 
lan - Dewo dino - Padangon - Isp. 
tonipun - Wiludjenganipun tijang 
wah 

Regi Rp. 8.— ongkos kintun 
PUSTAKA ,MARFIAH” Maspati 6/51 — Surabaja, 

kami 

25.— Ongkos kirim Vrij. 

- Iehtisar kawiludjengan kek adjatan 

Da” 

- TUA MENDJADI MUDA RAMBUT PUTIH MENDJADI ITAM 
PREMI Rp. 500.— untuk. siapa sadja 

TJAP POTREK BINTANG 
jang bisa bikinflebih baik dari 

AMPAT. Ttancceung 
NTUR BOLEH DITUKAR. Har 
15.— 

k. kirim vrij. Masih tjari Agen2. 

»AMIRO POMADA" 
rambut. Kalau pake selamanja 

putih. Kalau putih, kembali hi- 
djual Bulan Dianuari 1953. 

ZONDER OPERATIE 
Aambeien (wasir) orang laki 

t dan lain-lain: Kalau minta baik 
punja rumah, ongkos2 

lemah Rp. 100.- Rp. 50.- Rp.25.- 
ok bulan 

Rp. 100.- Rp. 50.- Rp. 25.- 
tihan Rp. 50.- Rp. 25.- 
plesir Rp. 20.- Rp. 10.- 
mplit Rp. 50:- 
muk. dan. pandjang Rp. 10- 

250. 

SEMARANG 

ing Buku: 

- Ponfjosudo - Pringke- 
Tabel2: Sridintenpekenan - Nap- 
tilar donjo Isp. Ramalan2: Dja- 

- lan Djedjodohan - Isp. 
tambah Rp. 0,75. 

  

Columbia Motors Coy Ltd. 
Purwodinatan Timur 10-12 - Semarang 

Beetektsit2225UA 

  

Silahkan Tuan2 miaum : 
ARAK HAI KAU PIEN tjap ,,BOFAJA? 

Jang mengandung keistimewaan untuk menambah tenaga kauletan dalam Tuan2 berplesir. 
SEKALI TJOBA, TETAP MENDAPAT KAPUASAN ! 
Pusat pendjual : 

KONG DJIN TONG 
Pekodjan 105 — Telp. 1885 — Semarang. 

GUNA MENAMBAH SEMANGAT DIDALAM SINTJIA 

TN 

  

Seteran 
P. ff. 1-1 -2504   
The Sporting House 

AS -   Semarang 

  

tidak  berdjiwa, 
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   | KESEHATAN 

1 KEKUATAN 
KEGEMBIRAAN 
KEMADJUAN 
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: TONICUM UNTUK WANITA 2 Ek 

Yak» Obat TAY AN HOO Tanah Lagung Getah M 

DJAKARTA KOTA AK um 

Distributors : 
We nas san 2 : 3 

Harmsen Verwey 
Dunlop N.V. “— 

Djuga dapat beli diantero “ 
Toko2 di INDONESIA 

  

   Kulit pedih 
disebabkan oleh keringat 

dapat dihilangkan dan 
ditjegah dengan 

BEDAK DAN BALSEM 

PUROL 
PIela obat & Toko? 

| 
     
    
    

     
   

  

     

  

AHLI-BIKIN- 
TJEMARA & HAARROL 
TERIMA PESENAN-&—BIKIN 

LAIN2 MODEL    

  

NOTODININGRATANNS 139 SOLO 
BEKAS T.K. MAISON BOUME 

SURABAIA 

Slamet tahun baru imlik 

Elias 
TAILOR 

(Sebelah ahli Pidjed D. Judo) di 
Penginepan MULJO 

Dj. Demak 22 Semarang 

THE 

LIEM 
5 Tailor 

37 Seteran (Duwet) 
Semarang 

  

  

Toko Malta 
Semarang 

  

#P, £. 1212504 

Sakit  kentjing Yarah,. nanah ? Rp. 20.-— URUNOL PILL. tangg. tulung SAKIT PRAMP, SYPHI- 
LIS?? CERENOL PILL. tang- 

bisa bikin baik tuka-luka, 
bengkak di kemaluan, gatal, bi- 
sul Tg 20.— ZALF Rp. 3.— Si- 
NAMON SCHOONAEID Pi. 
bikin kulit muka halus, bersih 
dan kentjeng untuk orang muda 
maupun tua, Ini pil tidak melain- 
kan untuk ketjantikan, tetapi dju- 
ga bikin badan sehat dan selalu 
tetap tinggal muda, 1 stel Rp. 60. 
MONGORIA tanggung baik sakit 
ambeien Rp. 30:— 3 ds. Rp. 87.- 
BEDAK TELOR Rp. 5.— LIDA 
BUAJA HAAROLIE Rp. 5.—- 
Porto Rp. 2. 

THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 Semarang, 

Agen Smg. Plampitan 22. 
» Solo Tjojudan 70 A, 
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Balicar. 6. “antingin 
“Setnarang: Me 

Menjambut Hari Tahun Baru Imlik| aa 
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Menghaturkan Selamat Tahun Baru Imlik 1 - . 2504 “kibala ska para Langganan 

— DIREKSI dan EGA WA | 

Djl. Karangtempel 242 - Pi ateponi 1061 - Senam 

  

“Industrial 

      

  

    

  

  

— 2504 

  

— Menghaturken Slamet Taon Baru Imlik pada para Langganan2 

angin Slamat Tahun 6: Baru Imlik NY. Phmmasutohe J. van Gor kom & Co. 
Djakarta - Semarang - Surabaia - Bandung - Jogja - Pekalongan - Medan - Makassar - Pontianak 

  

  

  

  

  

         
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

1g Menghaturkan Selamat 'Tahun Baru 1 Tjiagwee 
3 2504” kepada segenap para langganan. 

BE HORLOGERIE Tok EK 
$. Bodjong 10C — SEMARANG — Telpon 1144 19 uropa 

TE maa BODJONG 17 SEMARANG 

& 2 BS 3 Dil. Se 10 F Menjar has 
i Agent: TOKO SPEDA P3 Ps La Hari Tab , Djie Ka 2504 Mesindjahit Tilp. 1954 

utusgama" HF), ABDULKADIR swara: M Sie Siaw Wie 
P.f.Tahun baru Imlik 1-1-2504 Purwodinatan lor No. HII/15 

| Aa 

F RECL, BEDRUF "1 
$ Tako IE Pereajan 41 

INDAH Tembakau Semarang 
: . Djalan Mataram”9, Pandean | P.f. 1 Tjia Gwee 2504 

ta TJEPAT — RADJIN | 

3 | 

  

    
  

  Menghaturkan Slamet Taun Baru Imlik 2504 pada   

  

Tailor 

AMIR 
Kauman 28  — Semarang | DIREKSI 

Pf. &: 2504 
  

   

| Menghaturkan selamat segenap para langganan sobat-ande dan familie 
tahun baru Imlik 2504 

,Sriwanito”" | P.A. TAN“ 
| Djalan Purwosari (Bagangan) No. 4 
! Semarang. 

“'Tan Yauw Gwan & Kaluarga 
Si at dan Personeel 

| | Mlaten Tiangwi 18 

  

  

  

  

- me SEMARANG - 
- Mengutjapkan . Fe mama - . 

SELAMAT TAHUN BARU IMLIK 2504 (| Toke TEMBAKAU UNGARAN' | 
Kepada Tuan2 dan Saudara2 Langganan kami, : | aa na ea in AE 11 | 

semoga hubungan kita wara hentauhah erat. | G Djl. M AT AR AM ja | 

Kedamaian NN, 

| st 3     

  

    
    

.—— 

C. 0” II 
(Pandean) — Semarang 

Sedia segala matjem 

Tembakau 
— (Terutama tembakau 

VIRGINIA OVEN) | 

  
  

    

  

Menghaturkan Selamat Tahun Baru Imlik Ps! 
1 Tjia Gwee 2504, pada Span lapgganan 
— 

    

2 : 
| Saba | »SHA NGH. 14 | N.V. Semarangse Glasfabriek 

B 

  
  

  

Menjambut Tahun Baru Imlik     

BODJONG 105 — TELF. 808 v/h. Pabrik Gelas Mansur Talib 
SEMARANG 

        Purwodinatan Barat 1/8 Telp. 1340, Semarang. 
  

Menghaturkan selamat TAHUN 
kepada segenap para langganan 

ANNEMER LISTRIK 

Ta AD 2 £6 

»Nie Eng Hien 
Djl. Mataram No. 464 — Ps. Djohar atas No. 26 SEMARANG. 

Djual: Alat2 listrik dan terima pekerdjaan buat pemasangan instalasi 
baru, tambahan dan perbaikan (Revisi). i P.f. 1-1-2504 

  

BARU 1-1-2504 
  
  

  

—N. V. TJIOFE— 
DJOKJAKARTA — SEMARANG 

Direksi dan Pegawai 

  

  

PA
N 
N
A
 

0 Ta B Tian Ma "3 PR Ta 7   

    

    

    

  

      

e Labuan TI/5 (Blakang Sidodadi Timur)  — Semarang LE re MAC 
: Moderne  Gelaats Verzorging "ig Djalan sisa Kp. Gutitan 21 — ai 5 : TERASI WAVE ##5 Slamat Tahun Baru 1-1-2504. Kami utjapkan pada para ": 1 P.f. 1-1-2504 | 2 Langganan2 sekalian dan Naa kawan2 sekalian. "- 

3 : ”9 Fa. GOAN TJIANG & e. 12 e Mor sheus Ba PA RUB Ba SEMARANG: : 
: Kantor Pusat Djakarta, tjabang Soerabaia — Palembang. H3 Purwodinatan Utara Il 6/8 : Perusaha'an bekakas rumah tangga dari STAAL dan KAJU. #?|  Menjambut Hari Imlik PS. Ion. BB | P.t. 1-1-2504 

        

Menebamun Glen Tahun Baru imlek Ts 1 -2504 1 Denok NOS Kembea ai ikknba—toig Y “Upba Cwee 2504 Imlek 
kepada segenap Pa Dealer dan Grossier Dari Keluarga 

SN, U / Perd a S S Hallo: Adinda M. JOESAK- HORTOMO da Sak Kehutanan 

  

  

  

  LAN an (| 2-——e—— SELAMAT TAHUN-- BARU 

Mohamad-Jasin Gondosoewahjo, Wonogiri (Solo) 

Djatirogo, dimanakah sekarang ? 

2 

  

| KURDI 
Ahli Mendjait 

'Trima pesenan Pakean buat Tuan2 

  

| Menjambut Tahun baru Imlik 

Pane an Rn PA NASA TE ATAS TUH EN TAS 

T . 0 a K i n L i p m 2504 pada samuanja Jangganan. 

J g 1 seluk AS”? 
: : Ahli: Kap, Hoes, Bekleding 

Padjeksan Kidul 16 Mobil dan Meubels 

  
  

  

  

sie 82 — SEMARANG Jogjakarta Alamat: Kp. Pengapon 359 
PP. 1: Fpa Gwee 2504 . 4 Semarang 

— Menghaturkan | | — Pandeanlamper 

Selamat Tahun 29 J W / A | « 69 

Baru 2504 Perusahaan Mie & Miesoa Semarang 

  

  
    
  

  

    

  
TIMBANGAN JANG TUAN 

DAPET ANDELKEN 

KETJOTJOKANNJA       
  

Terbikin oleh :   
    

  

    Paberik Timbangan 

AsiaTrading Company 
#nnwadinatan Uah Pa Ga Semarang | 

  

  

Lanang 
Lan   

  

  

  

PERUSAHAAN OTOBIS PERUSAHAAN OTOBIS 
Slamet N.V.” @ , Garuda-Indonesia" 

Djepara Telp. 33 , Widohardjo 46 -Telp. 834-Semarang 

TRAJEK: | LI Roger. 
r —i DJEPARA - PATI SEMARANG - AMBARAWA 

DJEPARA - SEMARANG O- SEMARANG - SOLO 

P. f1 Tjia Gwee 2504 

  

  

      

  

MM aa BA 
Technical Dept. 

Purwodinatan Tengah 26 Semarang. 
Special Branch for: 
Machineries for the Foodindustries. 
P.f. Ial- 2504. 

ran 

    Menghaturkan selamat Tahun baru 1-1-2504 kepada segenap para langganan 

Perusahaan Roti 
MANITAS« 

Djl. Mataram 545 Telp. 1190 Semarang. 

Tailor & Modiste 

| toko ,SRIKANDI” are 
SEMARANG 

    

   
Kepada lengganan dan pemakai masin - masin 

Remington Rand 
kami haturkan selamat Tahun Baru Imlik 2504. 

N. V. Mercury 

    

  

Sien Tjhoen Kiong Hie 1 Tjia Gwee 2504 

loko Kian Seeng 
Djl. Mataram 533 (Karangsari) 

Semarang 
Baru trima lagi : 

ALAT2 untuk MOBIL & TRUCK. 
Fargo,. Dodge, Plym, Desoto, Chevr., Ford, Jeep dil- 

  

  

Menghaturkan 

Slamet Tahun Baru Imlek 2504 

Drogisterij dan Optical 

Pharmaca" Godera 
Karangtempel 216 Mataram 504 

| Semarang. : 

  

      

Menghaturkan selamat Tahun Baru Imlik 2504 
kepada segenap'para langganan dan andai taulan 

Chemise Wasserjj 

-Expres”     
  

    

Gang Pinggir 32 Semarang: 

  

  

  

       

   
  

  

  
Menghaturkan selamat babu baru 1. 25 Aan segenap para langganan. ” " 

  

. Auto-Onderdelen 
Accessoires-Banden . & Olien 
Accu Service & “Alat? List trik 

' Toko i 

Aneka - Laari 
Djl. Seteran1, Tel. 1255. — Djl. Mataram 113, Tel. 2208 

NG SEMARA 

  

   

  

  

Boekhandel Alba 
DUWET 4-68 — Telf. 1606. 

P4. 1-1-2504 

  

P.F./Tjia 

CLICHE : LI1JN, RASTER Tk FTIKET BERWARNA 
Gwee 2504 ' 
  

  

N. V. Cbenticakemband er 

RATHKAMP & Co. 
SEMARANG 

Apotheek tel. 501 — Perniagaan Besar tel: 502 

Kantor Pusat: DJAKARTA 
Tjabang2: SURABAIA — BANDUNG — DJoGjA sita 

SUKABUMI — MEDAN — DELI — MACASSAR — B66GoR. 
Menghaturkan Slamet Hari Tahun Baru pada Langganan? kita. 
  

  

Memberi slamet taun baru Imlik 2504 
  

Kepada sekalian Lang ga man bangsa Tionghoa 

W | po Alun2 
esa Slam et Desa 16/17 

  

   
   

     

  

  

SELECTRON” 
Pe 

H naa -. 
Toko ,Excelsior" N.V. 

SALES '&a SE R V Ke 

Seteran (Duwet) 30 TA Semarang 
1-.1-2504   

Purwodinatan 36 Telp.. 1997: Semarang, 

P   

Dira 

Tan Tjioe Bala Na Jong Djien 
1 Tjiagwee 2504. 

  

La 
Menghaturkan Selamat Tahun Baru Imlik 2504, 

7“ avastaal-Stokvis N. V— 

| Kebonlaut 28  — Semarang | 
  

Tea —— 

  

N. V. HANDEL MAATSCHAPPIJ 

GC. JI. 8. V. Gs 
IMPORT & EXPORT 

Purwodinatan 39 — SEMARANG — Telf, 801. 1562 
P.f. 1.1-2504 

  

        

Agen SINGER 

Pf. 1-1-2504 

»ABDULA H” 
Petolongan 4  — Semarang 

  

          

  
(NNDORO Ny 

  

Memudjikan 
Selamat dan Berbahagia 
Tahun Baru Imlek 2504 
kepada para langganan 
dan handai tolan 

7 

  

G.C.T.van Dorp & Co' 
Purwodinatan 1/3 — Bodjong 21 BO     

  

M
a
a
 

WE
 
N
S
 M
S
N
 

So
 E
M 

BN
Np
eK
 

neng
 

     
    

m
a
n
g
a
.
 

3 
“ 
t 

"3 i 

“ 

e 

  
  

   


