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:  Fatemi mengumumkan 1g sn ang | Pa Me an BEN - Mn ga 3 j ang ap Ana On Pa Kemungk nan Adanja'Aksi2 Bersama ne sa taal terbang demikian Niat Menduduki Daerah Utara 
Ex na Bitara . Vietnam Dan Korea (Rebo maltin Bari pengijabat2 pe| Pyongyang i |merintah di Ottawa. 

Akan tetapi diterangkan pula 
oleh pendjabat2 tsb., bahwa tidak 
ada tanda2, bahwa pada tingkatan 
sekarang ini Kanada sudah dapat 

Rentjana Blokade RRT Dilepaskan ? 
PRESIDEN EISENHOWER pada hari Senin ini bermaksud me- 

di Eropa jang mengatakan 
kal Alphonse Juin dari Perantjis, komandan pasukan? 

darat 'dizone Eropah Tengah akan diangkat untuk meng- 

4 000 orang sudah dike | Hg Kant PURE 3 tahui tewas. V MARKAS BESAR pasukan? Serikat | Hari Selasa j.a.d. akan dinjata | bahwa marsekal Alphor : kan sebagai hari berkabung nasio | angkata 
  

. mal oleh pemerintah dan .segala| gantikan panglima tertinggi SHAPE dewasa ini djenderal Matthew | Sekarang i an: 3 ngadakan komperensi penting mengenai keadaan di Timur Djauh dengan kant n tutup. | Ridgway Dju ra mar : baru | memastikan dimasa depan akan | Senator Robert Taft dan pemimpin? Kongres lainnja serta para achli 
kantor pemerintah akan tutup. Ridgway. Djurubitjara markas besar memperingatkan bahwa baru ha ihakan pembuatan piring2 | centan, tah? Timer Disuih set dna Saetalan Nana Ma Laporan2 resmi jang “iterisia | sadja dua minggu jang lalu djenderal Ridgway menjangkal dengan ke-     

    

  

HPA aa & Bi MOM akan ma ing Ike meh terbang. Dikatakan selandjutnja, | Senator William Knowland, demikian dikabarkan di Washington pada se Hapuskan. A3 aa Ban Sa "En "Nanas aga TNARN ne wa kabar2 jang disiarkan da | bari Sabtu. Para penindjau d: Washington dalam pada itu berpendapat jang berbatasa | : Marsekal Juin tiba di lam surat2 kabar tentang rentja- | bahwa pemerintah Bisenhower sekarang rupanja telah melepaskan setiap Sai, na2 pembuatan piring2 terbang 1 maksud untuk mendjalankan 
sudah berada dalam tingkatan | 

blokade terhadap RRT, tetapi sebagai gan- tinja telah tjondong kearah 
Kabinet 

suatu offensif umum oleh pasukan? PBB di 

Yg nurut orang? gon. 2 |Sidang 

  

is SA aa ma ti Berita lain dari Saigon mengata | Sud j 1 $ 3 x Ta OS 6 pa: ka an inai da “3 “an (Pemerentah Intan. Akan Pen bee ma ata 8 Ahohonee Jate fujaik adalah terlalu digari” Korea pada musim semi jang akan dutang dengan maksud untuk rucn- di belahan? ditnah, #andana ti Bak Ne and hari Minggu telah tiba di Saigon | duduki ,garis MacArthur” jang membudjur disepandjang garis lintang 
7 | belahan2 ditanah,  sepandjang HA ce mand 5 3g . Dalam suratkabar ,,Toronto Star”) 40” disebelah utara ibukota Korea Utara Pyongyang. Menurut para pe- 

2 aa ya MN TEE ana £ 2 NA Man ae kira-kira 2 kilometer dan selebar | DEWAN ME' RI dalam ra Na aknan Ni Nan ta 
nindjau tersebut agan demikian itu dapat dilakukan bersamaan dg. 

10 meter. Pohon2 tumbang sam |patnja pada har '— umat s6re, 2 naa na Na : 
diwartakan, bahwa mungkin di pa- 

suatu pendaratan amphibi oleh pasukan? PBB dibelakang garis2 perta- brik Avao di Malton (Ontario) akan 
Ya $ 0 Ini ja sk dtala. 4 3 pai keakar2-nja. Ma 3 selainnja membit kan beberapa & 5 - Mean melo Ka Kena dibuat sebuah piring terbang, jg| hanan Utara di Korea. dang dikerdjakan oleh ani, ba soal routine, d' telah menin marsekal Juin Misambut oleh pem | mempunjai kesanggupan terbang le- Pembitjaraan2 dg. Bradley. 

  

njak jang terbelah, Lang orang? 
bih dari 1500 mil sedjam. Diwarta-| Pada Sabtu kemaren dulu pre- 

Jang sedang bekerdja djatuh ke besar2 tinggi Perantjis dan Viet- 
(djau soal bentjana alam jang ter 
Papa en rp mi ska   

. Diwartakan pula, bahwa teoretis 
piring terbang jg akan dibuat itu 
akan mempunjai diameter 40 kaki 
dan akan sanggub untuk naik ke- 
udara dengan vertikal. Dikatakan 
achirnja, bahwa rentjana daripada 
pesawat tsb. telah dipeladjari oleh 
kementerian penerbangan Inggris. 

(Reuter). 

Bradley, jang telah terkenal ka- 
rena pendapat2nja jang ,,mode- 
rat” mengenai keadaan politik 
dan militer di Timur Djauh de- | 
wasa ini. Pendirian djenderal 
Bradley 'ialah bahwa Amerika. 
Serikat dengan djalan bagaima- 
hapun djuga harus mentjegah 
terdjadinja suatu peperangan de- 
ngan RRT, karena ini menurut 
Bradley ,,hanja akan mengun- 

jutnj hwa sebuah| siden Kisenh telah da-| € : 
: Pa ham, sementara terdengar tembak |kan selandjutnja, bahwa sebuat PennOwer semm) Iangadani (03 en 

dalam lobang? jang disebabkan | pat di. Indonesia, antara lain di an meriam 17 kali untuk menghor- | jontoh dari. Piring terbang je di-|kan perundingan? pendahuluan algon 1IMd- 
oleh gempa, lalu tertimbun tanah. | Atjeh, Tapanuli, Soto dil. matinja buat dari kaju sudah ada di Malton. | dengan ketua gabungan kepala? Dean Gonna ons hua berlta Tni Una 

$ i 1 EN. San 3 5: - “ Ef i 1 i i n i i s s Sumuman denetralisasi Taiwan merupakan berita jang menggempar- 

: Y Sesudah gempa selesai, masih bean A Dalam hubungan ini telah di Marsekal Juin jang merangkap Tetapi hal itu. telah dirahasiakan. ilat Amerika djenderal Oma kan Api aan" bagi kalangan Sriotohon di Pane as (kampung Tiongiroaj edi 

pak bekas? belahan? tadi.    kan pekerdjaan djawa | inspektur djenderal pasukan? ber- 
sendjata Perantjis menerangkan 
bahwa selain dari ia mau meme- 
riksa dan memberi semangat kepa 
da pasukan2 Perantjis di Indotjina, 

San Francisco dan New York. Tampak 3 orang penduduk Tionghoa dari 
China-town, Patricia Wong, Henry Lee dan Shavey Lee sedang mem- 

perhatikan surat kabar jang memuat berita penting tadi. 

Le (Antara) 5 pem 

Bendera: Metip ain Wit Kadeitani, 
Akan Diganti 

Atas pertanjaan2, menteri pene Jia djuga akan meninjdjau tentara rangan A. Mononutu sesudah si | Vietnam, untuk ,,mengetahui hing 

HARIAN MERDEKA ',,Al Ah- 
ram" jg terbit di Kairo hari Djum- 

50 000 Kehilangan Tem- 
pat Tinggal: Perbuatan 

Vietminh? 

HARI SABTU siang telah tiru 
bul kebakaran besar di Saigon, 
hingga 30.000 orang kehilangan 
rumah mereka dan lebih dari 
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Grombolan Kahar 
Dapat Masuk A.P. 

|dang menerangkan kepada P. I.- |ga mana kesiapannja”. 
Aneta, bahwa pemerintah Indone 

- sia tidak akan ketinggalan untuk Tukar-menukar dalam ko- : mando Korea dan Indotjina 
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mi

 

  

f 'at memberitakan, bahwa pemerin-| Suga memberikan bantuan kepa Kal : : an Geredja Katolik tungkan#pembesar2 di Kremlin”.|5-000 gubuk musnah terbakar. 
tah Mesir kini sedang mempertim-| da Nederland, Belgia dan Inggris |  Kalangan2 jang dapat dipertjaja |. . Pada minggu jang lalu Eisenho- | Menurut perkiraan, djumlah keru 

» bangkan rentjana2 untuk menggan- | berhubung dengan bahaja alam | di Washington hari Sabtu menjata Polandia wer telah mendengarkan panda- |gian hartabenda ada 1.000.000. As al M enurut siara t2 Jan y Biasa 
» uikan bendera nasionalnja dengan | dinegeri2 itu, jang telah meminta | Kan bahwa kundjungan marsekal : ngan2 laksamana Radford, pa-|000 france ($ 3.000.000). " : an ang x 

ig baru. . Jkorban sebanjak itu. Juin ke Korea itu mungkin akan DitarohSeluruhnjaDiba- nglima tertinggi ' angkatan laut| Sekurang2-nja 2 orang diketa- | 5 
Dikabarkan, bahwa bendera baru| Menteri penerangan  menjata- | Wenudju kearah perhubungan erat Card Amerika di Pasifik, jang sebagai |hui tewas terbakar dan 10 orang HASRAT KAHAR MUZAKAR dan anak-buahnja untuk masuk 

Mesir akan berrjorak  Hitam-Putih- | kan pada achirnja bahwa ketera- an ea Ma Tatan wahjPengawasan diketahui adalah salah seorang | mendapat luka2. Seluruh" barisan | dalam angkatan bersendjata Nan mega. oa Ta Ta 

Merah da , ihnja sdi jum- |hean j 5 sg : , iur , atu id Sai “ diuraik: i jang bukan mustahi at dilak- 

pa Peda Ten ditjantum hgan jang konkrit mengenai pem an berita Una Dima AAA Was Negara pengandjur terkuat untuk suatu pemadam api di Saigon dan ang Warouw diuraikan sebagai suatu hal jang Pp 
dengan sajap 

terbuka. Bendera Mesir sekarang ini 
mempunjai latar. hidjau dan diatas 
nja bulan sabit beserta tiga bin- 

: tang berwarna putih. 
k Menurut keterangan “tjorak2 dari 

berian bantuan keluar "negeri itu 
ikan diberikan setjepat mungkin. 

blokade terhadap RRT. 
Bantuan kepada Taiwan. 

Mengenai konperensi jang akan 
diadakan oleh Eisenhower pada 
hari Senin ini, para penindjau di 
Washington dalam pada itu me- 

sanakan, mengingat kebutuhan Atri, Auri, Polisi Negara dan chusus Ang- 
katan Darat akan tenaga2 tehnis, jaitu dengan melalui sjarat2 jang 
umum dan biasa berlaku dalam soal ini. Djika terdapat pengertian dalam 
hal tersebut dengan Kahar cs, dengan memperhatikan sjarat?2 umum tec- 
sebut, maka T.T. VII bersedia memperdjuangkannja. Demikian antara 
lain konkinike Komando T.T. VIL. 

gota2 tentara dikerahkan untuk 
memadamkan lautan api ini dan 
mereka bekerdja selama 2 djam, 
sebelum berhasil mengisolasi ke 
bakaran jang terdjadi didekat pe 
labuhan ini, dari gudang2 dan 

PEMERINTAH POLANDIA te- 
lah menempatkan seluruh pimpi- 
nan dan urusan  geredja Katolik di 
negara tersebut dibawah pengawa- 
sannja, demikian diumumkan ha- 
ri Djumat di Warsawa. 

shington. Kalangan? tersebut me- 
ngandung harapan bahwa Juin 
akan sanggup menjusun sebuah 
misi staf ROK untuk diperbantu- 
kan kepada pasukan2 Vietnam, se- 

  

Dengan beasiswa Pemerintah Aus 
tralia kementerian tanian mengi- 

   
  

) pada bendera baru Mesir mengan- (-: 5 se “H Iang sebuah misi staf Vietnam un : Na emukakan,  bahi idar : 25 
, 

: dung arti simbolis sebagai Derikar. Ba Naa babaanaa Ba tuk diperbantukan. kepada pasu- pe apaan Snap ERA untu - ai KmonanNa Apabea perak - Ne sabun Bea Pe Pe 

j nga si Ta ba e 7 5 1Or- Ag 3 2 U @A.LhL 
tai2 Serta putjuk pimpinan peme- 

hitam adalah lambang daripada ma huannja dalam lapangan pertanian | Kan2 Korea Selatan Dikatakan resmi Polandia jang telah menj- jim Masih, mengharapkan akan| kebakaran besar ini terdjadinja ntah Ska mean Sunan be- 

sa gelap dibawah pemerintahan ie lamanja 1 tahun. Pegawai tersebu bahwa tindakan sedemikian dapat adanja tindakan2 jang konkrit Bandjir Mengan- rintah sipil propins 

  

  

  

: 2 : , j 1 Ng 5 kan sebuah ichtisar daripada d' tepat pada ,,Tahun Baru Ula” |. j Tertua “Dea Komando 

silam, putih melambangkan fadiar adalah: “ Sdr Wildemar Harahap, | Merupakan liaison jang berharga ra: i : -|oleh pemerintah Eisenhower su-| Pal pada ,,Lahur T 2 Ia 42 $ 5 Hana Tania aa da 

: Aa Han: . ma ea rit mengenai engangkatan2. da- 1, IN t -. Oka £ Pan aa Ne rn 

pembebasan jang telah menjingsing. | pegawai balai besar penjelidikan per | dimana dapat dipertukarkan penda Ma bina an Kal paja memberi suatu arti kepada | Vietnam, jang dirajakan oleh rak dea tjam Lagi T.T. VII mend kesimpulan, jat dengan petasan, membakar du 
»Ja dan menjalakan lilin. Waktu 
kebakaran tadi mulai terdjadi, 
angin datang menghembus dengan 
kentjangnja, hingga dalam  seke 

|dijap mata sadja musnah lebih 
“tari 5.000 gubuk. 

Menurut berita AFP,” kebaka 
ran tadi mulainja didalam sebuah 
gudang tempat simpanan kasur 
jang di-isi dengan djerami, diba 
gian kota Saigon. jang disebut 
Khanhhoi. 

Diwartakan seterusnja, bahwa 
3udang? farmasi dan pakaian mi 
'iter, diantaranja jang terbesar di 
seluruh. Indo-China, telah ikut ter 

dan merah merupakan lambang per 
djuangan dan pengorbanan diba- 
wah pemerintahan jang sekarang. 

pat2 dalam tjara melatih dikedua 
ketentaraan tadi. Para opsir 
dari kedua belah fihak disamping 
Itu jlapat saling menghargai per- 
tanggungan djawab dilapang siasat 
dan rentjana kemiliteran. 
Diterangkan lebih landjut bahwa 

kundjungan Juin itu djuga atas 
undangan djenderal Mark Clark, 
panglima tertinggi PBB di Timur 
Piauh. Akan tetapi-kalangan? tadi 
tidak mengharap baliwa kundjung- 

bahwa kepertjajaan penuh tetap 
ditjurahkan oleh pa 2. politik 
kepada Letnan Kolor Warouw 
untuk memulihkan keamanan di 
Sulawesi Se H 
amanan oleh 3 1 
Supaja “ diaksanakan dengan tidak 
melalui djalan kekerasan. 

Oleh partai2 politik disarankan 
pembentukan suatu panitia jang 
terdiri dari pihak2 bersangkutan 
Galam pemulihan keamanan itu 

tanian di Bogor. Ia berangkat hari 
Djum'at dengan menumpang pesa- 
wat erang. 

Politik Franco Di Af 

Utara Akan Berobah? sa pai 
Sepanjol Berdjandji Akan Tindas Agitasi Anti- meja Keran Legisanja Wet 

Perantjis Di Mar okko-Sepanjol 7 jang dikoordinir di Korea dan In- 
: $ Gotjina dalam waktu singkat. Kun 

DIKALANGAN2 jang dapat mengetahuinja di Rabat (Marok- djungan itu akan membantu ter- ko Perantjis), hari Sabtu bertambah kuat tersiar kabar2, bahwa Se- 

putusan denetralisasi Taiwan ba- 
ru2 ini. Dalam hubungan ini para 

Ipenindjau berpendapat bahwa 
Eisenhower mungkin akan mem- 
bitjarakan usaha2 untuk mem- 
perkuat angkatan jaut.dan ang- 
katan Iidara Tiongkok Nasionalis. 
Disinggung2 pula bahwa Amerika 
Serikat misalnja dapat memberi 
sedjumlah kapal perusak kepada 
djenderalissimo Chiang Kai Shek, 
sebagai 'halnja diwaktu jang lalu 
dengan pemberian 50 buah kapal 
perusak kepada Inggeris sebelum 
Amerika Serikat ikut terdjun da- 
lam perang dunia II. 

Barang2 ,.contra 
Selandjutnja terdapat dugaan2 

tolik jang dikeluarkan oleh dewan 
negara. Dekrit tersebut - telah “di- 
umumkan dalam lembaran negara 
republik Polandia tertanggal 10 Pe 
bruari 1953. 
Dalam. dekrit tersebut dinjatakan 

bahwa semua pengangkatan2 "mau- 
pun pemberhentian atau pengoperan 
djabatan dalam susunan  pimpinari 
geredja Katolik harus lebih dulu di 
setudjui oleh pembesar2 pemerintah 
Perobahan2 dalam djabatan uskup 
dan wakil uskup baru boleh dilaku- 
kan sesudah diperoleh persetudjuan 
pemerintah tertinggi. o 

3 Tahun Perdjan- 

   

   

   

  

: Belgi-Nederland Dan Ing- 
geris Tetap Dalam Bahaja 

  

GELOMBANG pasang malam 
(Senen kemaren menghantam lagi 
pantai2 Belanda, Belgia dan Ing 
gris Timur. Pe 

Pemerintah Belanda telah me 
merintahkan supaja 3.000 orang 
diungsikan dari Zierikzce (dipu- 
lau Schouwen Duiveland) jg telah 
terendam air bandjir besar ketika 
i8. 1 Februari jl. itu. 

Dipantai timur Inggris, ribuan 
serdadu dan penduduk sipil mem 
banting tulang untuk memperkuat 

   

        

   
   

nja dalam . kominike 
an, Gjika dalam pe- 
manan dengan tidak 

melalui dijalan kekerasan itu akan 
terdapat - deadloek “ disebabkan 

  

   at 
wudjudnja rentjana jang meliputi 

      

    

    

    

   

: : bakar. Polisi telah tangkap bebe 12 ditepi id sai, | oleh sesuatu ikatan TT. VII se- 
panjol setjara formil telah jandji kepada Perantjis, bah umum di Timur Djauh dimasa de-| : pula bahwa pemerintah Eisenho- | - Ang yangg, Mazenl2 ditepi pantai dan sungai, | Oleh” seseatu ikatg Ten s Pn Aleka aa Nana ai Nan Nan na Ae pan-sdan akan menimbulkan dasar2 djian »Sovjet- R RT wer kini sedang merumuskan| “Pa Orang jang ditjurigai. (Ant-) Pn Jin Gi Belgia dan di Pn 5 Baen 2 2 ce. -Ferantfjis, » jang saling pengertian. Dikatakan bah- p suatu tindakan jang bukan me- : : Negderjana, Nana Pee Aa, Se 

bersumber di Marokko Sepanjol. Pembesar2 Peranfjis tak hendak 25 2 ha djenderal MacArthur per | M) Pa Aa Hati rupakes Maan MABA Wet le Djumlah korban kira2 an at Na Naa pa « jang menga- na apakah djandji2 tadi diberikannja oleh pihak Sepa- | rah : sah na niatan untuk | empunjal Arti - Penting) £ sebemarnja”, mellinkah untuk 50.009 orang. Didaerah Mechelen, Belgia Uta | djukan jaitu bahwa de- 
: 5 3 n3 £ : 243 P3 Tapa . x » , : i i « tra ta injatakan Keada: as - PA ET GD 

njol, ketika achir2 ini dilakukan pembitjaraan antara residen-djen- Hbd “aga Kana” Mana Sedang USA Mempersiap- memungkinkan pihak Tiongkok | Seterusnja diperoleh ketera ra, telah din jatakan keadaan baha ngan .saluran2 partai 
deral Perantjis A ine Guill d : » & £ : na , 2 ivlrangan bahwa djumlah orang jg | ia. Sungai Dyle di Mechelen, jang | politik a diadakan sesuatu 

1 Perantjis Augustine Gui aume dan rekannja dari Marokko Pe- de Lattre de Tassigny ke Tokio| kan Perans Baru: Kata | Nasionalis sangat mempersulit kehil Us naa ara ea at KT SKA 
rantjis, Letnan-djenderal Rafael Valino. 

a » pengiriman bahan2 penting ke) (edilangan rumah mereka ada |!etaknja 25 mil dari laut, sudah usaha te p pemerintah pusat Menurut dugaan para penin- 
djau, Perantjis tidak akan setjara 
resmi membenarkan kabar? tadi, 

kalangan negara2 anggota Lemba 
ga Arab terhadap Sepanjol. 

Para penindjau mengemuka- 

akan tetapi maksudnja kandas, ka 
rena MacArthur yiipanggil pulang 
oleh presiden Truman dahulu. 

sukan2 Vietnam dan Korea Sela- 

Pers Russia 
"HARIAN RESMI Sovjet ,,Prav 

da” pada hari Sabtu memuat se 
buah tadjuk-rentjana mengenai 

Koordinasi komando anttara pa- 

RRT. Sesuai dengan garis politik 
ini Amerika Serikat: akan beru- 
saha pula menghentikan pengiri- 
man2 minjak dan bahan2 mentah 

kira-kira 50.000 orang: sekurang2 
nja 5 orang tewas, 40 luka-luka. 

Polisi di Saigon menjangka bah 
wa kebakaran ini perbuatan pihak 

mulai meluap, hingga tanggul2 jg 
lobang2-nja sudah “ditutup dengan 
karung2 berisi pasir itu, hampir 
tak dapat menahan lagi air deras. 

  

   untuk mengatasi deadlock itu 
# 

Suatu keharusan kuku z aan ui 3 2 : : " 1 / Menu 3 1 i :  sediki ari ca 2 Terhadap harapan dan hasrat 

karena hal ini berarti mengakui | kan, bahwa kira2 setahun jl. hutan itu dimasa depan dapat diperlu | ul : 3 diandii lainnja dari Eropah Timur ke Ho Chi Minh. 3 orang telah di Untuk sedikit memberi gamba : 5 , 

i : , An ar : : : . 3 ang tahun ke-3 perdjandjian Pa Sa Kg $ g : 5, Kn i Incoris |partai2 tersebut diatas TT. VII 

adanja komplotan anti-Perantjis | bungan antara Sepanjol dan Pe as dengan tentara2 negara2 lainnja RRT-Sovjet. RRT, 'jaitu misalnja dengan tangkap. Diterangkan oleh djuru |ran tentang keadaan di inggris tegaskan pendiriannja seperti jg. 
dinegeri tetangga jg bersahabat, 
jaitu Marokko Perantjis. 

rantjis mendjadi agak tegang, se 
telah pers Sepanjol mengkritik 

Gi Asia, antaranja Pilipina, dengan 
negara mana Vietnam mengharap: 

Menurut ,,Pravda” .tudjuan ter 
penting dari perdjandjian itu ialah 

menghalang2i pengiriman2. jang 
Gianggap ,,contraband” (barang2 

bitjara kepolisian, bahwa bebera 
Da hari-jl. polisi telah mensita 

Timur, dapat dikemukakan disini 
bahwa pada waktu ribuan orang      sudah diuraikan oleh djurubitjara 

: 5 Manga 7 £ : & : 
: Naa a 5 2 Sat saha | militer dalam konperensi persnja 

Adanja djandji Sepanjol tadi, | pemerintahan Perantjis di Afrika Jakan dapat mengadakan perhubu- ende PA diadini larangan2) itu di Gibraltar, Suer, |dokumen2, jang mengandung peldengan segala tenaga" berusaha Pa MAN GNU : 
. 2 , : S - untuk jmentjegah terdjadinja agre : : 3 cl 3 ga . : Ne : cal | beberapa hari jang" lalu, Sebasai 

kata kalangan tsb. diatas, akan Utara, mereka katakan, bahwa ngan diplomatik dalam bulan2 ini. | & lagi oleh Tnngnaa atau pemerin bahkan mungkin djuga di Singa-f rintah kepada apa jg dinamakan memperkuat tanggul2, badai sal PM Bae Ka Na Na ga “ merobah politik Djenderalissimo 
Franco di Afrika Utara. 

Sedjak achir perang, Franco 
bermatjam2 usahanja untuk mem 
bangkitkan rasa persahabatan di 

  

pemerintahan Sepanjol di Marok 
ko ,lebih progresif”. Beberapa bu 
lan kemudian menteri luar negeri 
Sepanjol Artajo mengundjungi ne 
gara2 Arab. 2 

Akan tetapi dalam bulan2 bela 
kangan ini, Perantjis dan Sepanjol 

Upah Bantuan Menolong 

1Akan Digunakan Pengi- 
kut2 RMS Untuk Tudjuan 

tah2 lainnja jang langsung atau 
tidak langsung berhubungan dgn. 
Djepang. Dikatakan, bahwa per 
djandjian ini sekarang mempunjai 
arti jang sangat penting, ,,pada 
waktu kaum imperialis Amerika 
sedang memperkuat persendjataan 

Bandijir 

litik ini. mungkin ialah usaha 
Amerika untuk memperkuat pa- 
sukan2 darat Korea Selatan, 
Tiongkok Nasionalis dan Viet- 
nam-Perantjis. Demikian para 
penindjau di Washington. 

  

pura. Satu segi lainnja dari po-/ .pemberontak2 pro-Komunis” su 
paja menimbulkan kebakaran? 
pada hari Tahun Baru. (Ant.-UP) 

dju dengan amat kuatnja berhem 
bus, hingga lebih mempersulit lagi 
pekerdjaan berat tadi. (Antara) 

  

7 gama Wisnu-Pandowo 

dinjatakan, bahwa terhadap me- 
reka jang melakukan tindakan2 
kriminil adalah keharusan hukum 

untuk menjerahkan mereka ke- 
pada. alat2 negara. | Siapa sadja 
jang katjaukan kemerdekaan jg. 

telah “kita tjapai, baik mereka 
Ha mempererat hubungannja dilapa Tea ) mereka untuk mengadakan 5 Fe 

jang dihutan atau dimana sadja, 
Russia Lebar- ngan dagang. Ketjuali itu, dengan) Agressi Jang Rendah Pang” bata e Pe I DUTA INDONESIA DI AUSTRA Lagi | mas Baru DiZW bo" P ikutnja ssalan  ajuga  pengatjau. Alat2 

: : B3 ki b bahwa : : : 5 LIA DATANG. ag ga | 0n0s0 0 engi U J negara harus mengambil tinda- 

adanja kemungkinan an Dalam pidatonja di Tweede Ka Kaum imperialis Amerika, kata | Duta Indonesia di Australia ad ” : . , Ban sg 5 
N 1 yicr | Amerika akan diperbolehkan me r tg. II Pebruari jg baru laluf . : 8 L 1 , 2 It. | | | kan terhadap mereka, Dalam pa- 

kan Saja RIJK, | Iijakat pangkalan? Sepatijol, maka | Pondora Kasta Beda Ba don Pen ecama, sekatang, : | Utojo padu hati Kana telab: tiba d Hanja Memakai Tjelana Pendek DAN, Kiu 2 Pan ma ea Kahar mempunjai 
: 5 Idea nat Tata? i re , , Jari 5 ang me n : Aa | 3 ik 

suatu rogram ' ekonomi-sosia 

Lapangan2 Ter ang Di- |Sepanjot: lebih mendekati rangka | menjatakan, bahwa walaupun Peme bah Diepae Mendjadi pasibkalah | dengan Kena Akan Taat nada 2 Di 
A3 perbanjak: Pembom2nja usaha pertahanan negara? Barat. rintah Belanda sangat   menghargai 

  

DJAWATAN PENERANGAN agama pusat telah menerima guna pembangunan daerah ini, 

jang diberikan oleh gurunja (Niti 
suwarno). 

Setelah mendjalankan sumpah, 
mereka harus minum air wudhu 
jang dipinggan tsb. dengan mengu 
tjap ,.Bismillahirrohmanirrohim” 
Niat ingsun wuloni pantja-dria. 
Kemudian sembahjang, ' mengha 
dap.ke Utara-Barat (Mekkah) de 

dengan kata2 Arab, menurut kata 
nja itu tak ada gunanja. Keadaan 
jang demikian itu menimbulkan 
kegelisahan orang tua murid2 itu 
jang beragama Islam. 

ris, demikian dikawatkan oleh ,,An 
tara” dari Amsterdam, 

Le Monde mengatakan, bahwa ta 
rian Ni Gusti Raka adalah suatu 
hal jg belum pernah kita ketahui se 
belumnja. Sebagai di dalam mimpi 
kita rasanja. 

Le Figaro mengambil keputusan, 
bahwa “ballet Bali jg dipertundjuk- 
kan di Marigny adalah pantjasari 

telah dialami sehagai tindakan 
pengatjauan, perkosaan dsb.nja. 

Oleh sebab itu, akan logislah, |spontaniteit dari orang2 Ambon dil mereka. Di Korea, Amerika telah Ba Ken laporan dari kantor urusan agama Wonosobo bahwa di Leksono te- | maka “pemerintah dan TT. vm Dipersempurnakan kata para penindjau, apabila Pe | Nederland dalam memberikan ban-| memutuskan perundingan2 dan Hua anta “Kag Bean MA | Tah timbul agama ilmu kebatinan Wisnu-Pandowo dipimpin oleh H. | bersedia membuka djalan dengan 
, PRA rantjis dan Sepanjol bekerdja-ber Ituan kepada daerah2 ig mengalami | sedang mengusahakan segala2nja | Suknja Indonesia kedalam rentiana Fahrudi (Nitisuwarno). Menurut Nitisuwarno, agama tersebut kini | memasukkan amak-buahnja pada | N Naa adan Na Sta lebih Bin dr Afrika Utara,  bentjana bandjir di Nederland, ta- | untuk memperluas peperangan di aa gg aa Met NN telah mempunjai anggota sebanjak 1.000 orang didaerah Wonosobo | satuan2 pembangunan. Dia Kan Nana Sepanjol minta sjarat2 P' bagi Pemerintah Belanda tidak | Timur Djauh. Pesawat2 Amerika Deen Mp AE TAU | lan 100 orang didaerah ketjamatan Laksono. Anggota2 jang masuk 
! lam sebuah. Kacaga Pena lebih tinggi dari Ameri Mungkin terus mengerdjakan orang2 sekarang makin. banjak  melaku | "£ Na agama itu harus mendjalankan sumpah dengan memakai kalimat | - Mengenai penggunaan nama 
, kan, bahwa Rusia k sedang ka. 2 Ambon itu di-daerah2 jg mengalami | kan serangan2 terhadap wilajah : Kanan Demi Alla Demi-Rasulullah” dan harus mendjalankan larangan2 | Sari seorang pahlawan sebagai en tampang. vi 2 Berita AFP dari Washington se ?entjana itu, karena orang2 Ambon | RRT, Pasukan2 Amerika” lebih T Ha B kh jang telah ditetapkan Sultan Hasanuddin untuk sesuatu , gir Btn TA jang an mentara itu mengatakan, bahwa bau mna, ka La giat Den Dn kuman ar 1 a 1 Selain tersebut seorang berna- Na Ma ata 
| 2 berhadapan d Sa “kapolda menurut keterangan jg diperoleh 0 ekukan dibale “dalan mala terhadap rakjat Korea. Kena Uh aah te : |, Diwaktu upatjara tsb, semua ma Sukardi Dibjosukanto - (Kep. HA MkAh Hasan Sapa Dortagun 

ya dapan denga SN Aa Ba : ja ha perialis Amerika adalah musuh | Sari Dari Kebudajaan: , KA Tapa sean. 13 ai pengg 

| : dari kalangan2 jang mengetahui al 1g Je menara Dra G me 1 : : DUOGJAAN | berpakaian tjelana pendek dan Sekolah Rakjat-Leksono) sebagai 1 Nia aa 
3 Alestdan Albi, ja, “Sebenjol telah erbesar | kang (valuta) asing “Ig Pe On ee aa beagja at Teko an Ca ah RakjatLektoho)" menge | Daan harga “pahlawan ah ”dilgitu 

- Diterangkan selandjutnja bah- | "j2, Sepanjo telah memp F Drees digunakan untuk membantu Kick antita Tate Sulisar: Prevda.” inggi: ata Le igaro | tida j gt 5 1 pelopor ag na Ma MEP | kan dengan sembrono, karena de: 
| wa jet Uni kini sedang mem- | Permintaannja kepada Amerika, | perdjuangan melawan negara asing, D sira ag G3 mena s- Surat-surat kabar Perantjis den | PASI perempuan hanja memakai jluarkan kata2 edjekan terhadap ngan sembrono itu nama pahla- 

) wa Sovjet Uni kini sedang mem Satukan Harian Sovjet lainnja, ..Izves jis dg La pbb “9 bangun angkatan udara taktis di | Sebagai penukar dari pemakaian | per/u diterangkan, bhw oleh orang2 tia”, menulis bahwa ,,kaum kani Swara bulat memudji tari Baki jg dil Kain dan kutang. Mereka itu da- Jagama Islam dimuka para muri “jwan tersebut tidak diharumkan, 
£... Djerman Timur dan melatih lebih | Pangkalan2 udara dan laut Sepa Ambon itu dimaksudkan supaja va- bal Aelka” SER rana peda me | pertundjukkan oleh rombongan pe. |tang di lapangan dan AA Wa sekolah pada waktu ia mengadjar, tapi ditjemarkan dengan tinda. ' dari 300 penerbang Djerman un A lea btn bahwa | Ha aka 1 Pak Tn amaban aa ngantjam akan he lG akad bloka | "ari Bali di Theatre Marigny di Pa-| Pinggan jg diberi air dan bunga2 | misalnja, mendo'a kepada Tuhan kan2 anak-buah jang oleh rakjat 8 Siwa Iperole e maksudkan u : em- 1 ' tuk ' mengemudikan  pesawat2 

MIG-15. Selain dari itu paberik2 
di Djerman Timur jang La 

sedang: dirombak — kembali "untuk | makian bantuan keuangan jang 
Ii Iker Re. . |diterimakan dari Amerika, sebe kepe n produksi pesawat ter sar $ 125.000.000. 
bang. : Ode 2 : erni sad terangannja atas| 2. Amerika harus mem 
Nana Ker an ena sasi tentara Sepanjol. »Sumber2 istimewa”, madjalah tadi 

de terhadap RRT, dan mengorga 
nisir gerakan2 jang dimaksudkan 
untuk  membelokkan perhatian 
oleh kesatuan2 pasukan2 Chiang 
Kai Shek dari Taiwan. 

|. Menurut ,,Izvestia” rakjat RRT 
dapat menjandarkan diri pada per 
djandjian RRT-Sovjet, jg ,,selama 
tiga tahun jang lalu ini telah ber 

bantu gerakan R.M.S. 
Demikian berita kawat dari ,,An 

tara” di Nederland. 

Sepanjol minta kepada Amerika 
supaja: 2 

aiam "bantuan keuangan jah Demikian antara tain bunji ko- 
minike jang disiarkal “kemarin. 

— Kembar Lahir— 

  

  f 

TAMBANG MANGAAN DI 
HALMAHERA. 

Dari Ternate didapat kabar, bah- 
wa bahan2 mangaan jang belum Ia: 

  

3. Amerika harus mendjamin | 

          
  

   

    

  

    

   

  

      
  

  
menambahk: 1 selang diketemukan orang di | 4 1 Mari ' Ta : : ha Nk Ns Megiromata keamanan Sepanjol, hal mana Bia Da Titan di Manda de |tindak sebagai suatu faktor untuk | dari kebudajaan dan peradaban jg PN ea : ng menjiapkan produksi pesawz " ta £ 9 tu Iu ini sudah mulai dikerdjakan | memelihara perdamaian di Asia | tinggi. Tari Bali memang mempu- € Je 9g TN 

| terbang dari djenis2 jg ,.sebanding| akan ditjantumkan dalam suatu |wasa ini sudah mu AT 15 gi Tebggara dan seluruh dki.” njai pesona jg mengherankan dan| Sengan Takbir. Tapi antara sjaha Pan $ : ! | atau lebih baik dari pada djenis pe | persetudjuan, jang akan bersifat Oleh perusahaan Indonesia. Alat2 jg gga | Jatik Ban ae man dat Dau akte hunter tertanam Den at Selisih Waktu 3 6 Hari $ Pe Amerika ag Ka persekutuan. (Antara) ,  #digunakan amat bersahadja. Sa (Antara PA g Nah 2 ga dalam bahasa. Djawa, mata dit £ : Ari, 18, ' F aritar : ah s si ai : Fi ju ba sa 2 : sa : : Ne an : ) : 
iesai Nag Pan na & f “3 : . Pig Peng umnaa Nenen Na SEORANG WANITA berusia 24 tahun di Sydney telah me | 

Tu Di Sib Ha da angkalan sudah s : 3 j p TK ” : : "ts KN lahirkan dua baji kembar dengan antara waktu 56 hari. Anak laki? 4 

“ dipakai disekitar Naakan ig ketiga | 1 er oa Uu : US L Pe Oo AN Orea Setelah kira-kira 2 menit. me jang pertama lahir tg. 16 Desember dan jang kedua baru tanggal ! H sedang dibuat dan ie ke-empat ada " " Nia : . reka muntah2 dan achirnja diberi 10 Pebruari. | 
Tahi Pen pesawat2 sig DJENDERAL James Van Fleet, |dekatnja kepada Korea, sehingga sej Senen jg lalu telah memberi kete- |  Djenderal" Van Fleet telah dipang Banjany tan Ba alat buat PE AG ap ta Bh na da mengumur k an 

ja “ 2 antaran & diken “. mi 2 MN ana di skraa teen yet Da ng nang Deco Pan Fo mag ah MA NN PNnya Senat "UmtUk urus) Dani dalam ilmu tsb dan sdr. sk kembarnja kini berada dalam keadaan hat abhi Nan : 

sia jg terachir a taranja dikenal se bekas komandan 'at telah dipang- | memukul musatan2 tentara Rusia, demikian | san2 angkatan bersendjata jg akan Ta Ka tebai ba tai si 26. Le Nkokabn kena ha - ban 1 dp Pe nd 1 ! bagai Me del 31”, iperuntukkan / Korea, ta babaak BAR ja pp Menteri luar negeri Amerika»John | menurut keterangan kalangan? jg meminta keterangan2 dari dia me- Kikuokn eh nahi pada TA, : Tah? Board dual Penata kar . Ke can 4, 2g njonja 8 
: pemboman Strate egis $ dan diperleng- gil lagi Nana bara H Foster Dulles, hari Sabtu diminta lajak mengetahui. Bersamaan waktu ngenai pernjataan?dnja mengenai sia Ai Pi embua jang demi ae 9 iv ae aan Hai Lanjut Haa ' Er 2 nela Ag se- | -a NA id ae ler wa Bea bana Pro ntepoad:2 Alih keterangan2nja mengenai kekuatan) kalangan resmi jg lajak mengetahui sat peperangan, pernjataan2 mana Gaga elang Sukma diauhna Yaa ea er Na putera dirumah sakit jang : ea EL natnran jg, Ketje. | djelasan2 ah pada yr da '$ y ia di Tin j leh panitya menerangkan, bahwa siasat presiden  tampaknja bertentangan dengan per) diwadjibkan endjalankannja se an " ea ar . 

Ba patannja mungkin melebihi 470 mil pidato perpisahannja el na mun Ag Ma aer Hg P 7 Besakower untuk mengachiri pe- | ingatan djenderal Bradley bahwa se-| tiap malam pada djam 9.00 diluar 1 Na an Pake Bae diperiksa dimu sedjam. sedang daja pendjeladjahnja TR Kana" Nan Ba dipstoleh be| Sementara itu djenderal  Omar| rang Korea tidak meliputi rentjana | suatu perluasan perang mungkin| rumah. Banjak upatjara2 jang sa “ perten Haa Nanya Na 2 anirkan anak: kembar ke luh Buah dari don Aa Kanan ngga mun Mp ber Mou 400. | Bradley kepala staf gabungan ang- pemakaian pasukan2 nasionalis Ti- Jakan mengakibatkan kerugian2 be- ngat merugikan bagi kesehatan ba lika pengaduan beristirahat untuk makan siang... 
uh buah dari djenis ini telah dibuat |rita2, bahwa Rusia mem ai 400, , : , Hi - , 2 j 

Rusia. Ti Hub 000 serdadu didaerah jg demikian katan Perang Amerika, pada hari'ongkok dimedan persfig K IK ebubi han Indonesia dan, Pa asbak 

dis Kbmsolsk di Rusia-Timur, (UP). 

nKon Batasisasch Gencotsehap 
yan Kunsian an Watanschappan”     
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. mong Pradja, Polisi dan penduduk, 

-ratusan pil dan hoestdrank, Panitia ' 

mah roboh pun tidak ada, selain da 

: menindjau di Balun. 

dari Gedung Nasional jang hendak 

. mengantjam, dengan segera pendu- 

.un ini diharapkan telah dapat be-| 

  

    

  

Sena mesin asa 

1978 Rumah Tergenang 

PADA T. 

  

tjabang Semarang, I 

dan Randublatung. Rombong 
djam 07,30 telah tiba kembali di 

    Uu       
   

Kabar Kota 

AL 13 Ih sa 1233, Nagan akan 
dengan beberapa anggota DPD, Ketua Palang Merah Indonesia 

g, Djaw an Botol, Residen Pati dan beberapa 
didaerah2 bekas kebandjiran di Tjepu 
an Gupernur ini jang 

SMG, SENEN 16 PEBR. 1953. 
2 

Bandjir Di Tjepu 
Air — Kerugian Rp 24.560 | 

(Oleh 2 wartawan “kita) Ora 

berangkat pada 
pada djam 10,30 ma 

lam. Esok harinja Gupernur.telah menindjau didaerah Solo. 

'Kesan jang “didapat dari penin- 
djauan ini a.l. ialah didaerah2 itu 
memang setiap tahunnja tidak “t 

kan karena letaknja selain ditepi Be 
ngawan Solo, pun rendah pula. Te 
tapi kali ini bahaja bandjir ada lebih | 
hebat dari pada tahun2 jang lampau 
Sekalipun demikian, korban manu- 
sia boleh dikata tidak ada, terketju 
ali seorang jang telah meninggal di 
Kedungtuban, karena  kesalahannja 
sendiri. Dalam menghadapi bahaja 
bandjir ini, fihak instansi dengan se 
gera telah memberi bantuan? seper 
lunja dan kini telah disiapkan daja- h 
upaja demikian rupa sehingga apabi. 
la ada antjaman, dengan segera pen 
duduk dapat diberi' tahu- Dengan 
kerdja sama jang-erat, antara Pa- 

sesuatu kesulitan jang dihadapinja da 
pat diatasi. Djuga fihak D.K.A. 
ikut gulung lengan badju dan mem 
beri tempat2 untuk mereka jang 
mengungsi. Djawatan Sosial Kabupa 
ten Blora tjb. Tjepu telah mengirim 
kan 154 ton beras, Djwt Kesehatan: 

Bentjana Alam tjb. Tiepu telah mem 
berikan uang Rp: 500—, PMI. 
tjab. Blora siapkan bantuannja. Ban 
tuan2 ini masih tetap mengalir. Di 
Ketjamatan Tjepu ada 9 desa jang 
terrendam air, sedang di Randubla- 
tung 5 desa. Kerugian seluruhnja di 
taksir Ik. Rp. 46.635.— 

Daerah Tjepn. 
Didaerah Tjepu menurut ketera- 

ngan bahaja bandjir telah datang pa 
da tg 9 Pebruari 1953 sampai pada 
tg. 12 Pebruari. Desa2 jg tegenang 
air jaitu: Tjepu, Balun, Nglandjuk, 
Sumberpitu, Getas, Djipang, Nglo- 
ram, Gedon dan Ngelon. i 
rumah jang tergenang air 1978 bu 
ah dengan penduduknja 7879 orang. 
Djumlah pekarangan 344 buah dan 
sawah 97 ha. Kerugian seluruhnja Ik. 
Rp. 24.560—. Tanaman djika air- 
bah lekas surut dapat diharapkan 
hasiInja walaupun . tidak semua. 
Diduga hanja 596 jang musna. Kor 
ban2 djiwa, luka2, chewan-dan 'ru- 

ri apa jang terdjadi di Kedungtuban. 
Airbah paling tinggi sampai 255 me 
ter ditempat jang terrendah dan pa 
da waktu diadakan penindjauan ini, 
air sudah surut sama sekali, hingga 
keada'an ditempat2 kebandjiran ini 
hanja tinggal bekasaja sadja jang 
kelihatan. Di Tjepu Gupernur telah 

Gedung Nasional 
'Sepulangnja dari Balun, Guper- 

nur Budiono diminta oleh Pak Wedo 
no untuk meletakkan batu pertama 

dibikin di Balun dengan beaja me- 
nurut rentjana Rp. 250.090—. Ki- 
ni baru didapat uang sebesar Rp. 
30.000.—. Dalam upatjara perle- 
takkan batu ini, terlebih dahulu 
oleh Wedono dibentangkan segala 
sesuatu mengenai gedong tersebut 
dan kemudian Gupernur memberi 
pangestu dan doa. Kemudian rom- 
bongan Gupernur menudju ke Blo 
ra dan mampir sebentar digedong 
Kabupaten jang baru dibikin dan le 
taknja didjl. Grodjokan, sebelah As 
rama Polisi. Gedong ini telah dibi 
kin dengan beaja Rp. 350.0000,— 
dan dulunja direntjanakan akan di 
gunakan oleh Kawedanan. Ternjata 
gedong ini pun besar djuga dan be 
lakangan ini diusulkan oleh fihak 
jang berwadjib untuk dapat ditem 
pati oleh Bupati serta kantornja. 

d Di Randublatung.. 
Dengan dihantar oleh Pak Patih 

serta beberapa angg. DPD Kabupa 
ten Blora, kemudian rombongan Gu 
pernur  menudju ke Randubla- 
tung, dimana kedatangan beliau ini 

disambut oleh Wedono, sdr. Su- 
kirno. Menurut keterangan, desa? jg 
tergenang air dari Bengawan Solo. 
jalah Mendenredjo, Ngrawoh, Nging 
gil, Ngungger dan Medalam. Semua 
ada 265 rumah dengan penduduk- 
nja 1526 orang. Ketjilakaan orang 
maupun rumah roboh pun tidak 
ada. Kerugian seluruhnja ditaksir 
Rp. 22.075.— jang meliputi 13,463 
ha. sawah dan 126,573 ha tengge- 
lam. Dilihat dari surutnja air, ma 
ka kerugian ditaksir hanja 596 dari 
djumlah tersebut. Ketika bandjir 

duk disingkirkan dan diberi bantu 
an2 sepenuhnja serta diberi pil2 un 
tuk mentjegah malaria. Djwt. Sosial 
setempat telah memberikan bantuan 
l.ton beras dengan uang sebesar 
Rp. 1000.—. Rukun Tetangga, OPR 
djuga memberi pertoldngan — jang 
bermanfaat dan menjenangkan. 
(Didaerah ini jang ditindjau oleh 

PABERIK KERAMIK JANG 
Dalam pertengahan pertama tah- 

kerdja paberik keramiek di Majong, 
daerah Kudus jang penjelenggaraan 
nja kini telah dimulai oleh Djawa- 
tan Perekonomian Djawa Tengah. 
Paberik tsb akan diperlengakapi de 
ngan mesin2 jang modern dan un- 
tuk semuanja itu telah disahkan ren 
tjana beaja sebesar Rp. 500.000. 
Dalam perhitungan Djawatan tsb, 

paberik keramiek di Majong itu ti- | 
ap bulan akan dapat menghasilkan 
3 E 60.000 buah barang petjah- 
celah. 1 5 

PEMERIKSAAN ES, 
Pemeriksaan Es oleh Laborato- 

rium Kesehatan Semarang pada tg. 
3 Djanuari 1953 menghatsilkan, bah- 

1 er|rang2 jang berguna. 
luput dari bahaja bandjir, disebab- 

Djumlah | 

Gupernur ialah Mendenredjo, dima 
na pada penduduk dibagi?kan ba- 

Demikianlah 
a.l. kesan dari penindjauan di Tjepu 
dan Randublatung. | 

Pena Di 5olo. 
Pada tg. 14 Pebr. Gupernur telah 

menindjau di Solo. Dengan peranta- 
raan Gupernur Budiono,  Jajasan 
Bentjana Alam Djawa Tengah :elah 
menjumbangkan. uang sebesar 
Rp..5000,— untuk korban bandjir 
di Solo. Didaerah dalam kota jang 
tergenang air, tingginja air sampai 
40 cm.. tetapi esok harinja air telah 

surut kembali. Fihak jang berwadjib 
dengan segera memberi pertolongan 
seperlunja. Di Ketjamatan Masaran 
terdapat 490 ha. sawah jang terge- 
nang air. Sokongan uang Rp. 500,— 
telah diterima. Di Ketjamatan Si- 
dohardjo sawah jang tergenang air 
luasnja 1060 ha. Diduga kerugian 
padi jang sudah kuning ada 5090. 
Oleh jang berwadjib di Sragen te- 
lah diberi sumbangan uang sebesar 
Rp. 700,— pada mereka jang men- 
djadi korban. 

Kini oleh fihak jang berwadjib 
telah direntjanakan pembikinan wa- 
duk di Wonogiri jang diduga me- 
makan beaja djuta'an rupiah untuk 
menghindarkan bahaja bandjir. Sa: 
lah satu sebab“ jang diketemukakan 
tentang adanja bandjir 'ini, ialah 
banjaknja tanah? gundul. Sekarang 
pun diusahakan “untuk menghutan- 
kan kembali daerah2 jang gundul 
Ini. 

NT tlg Ni teratai 
BENDERA PADA SIN TJIA. 
Hampir setiap hidung kemaren 

dulu pada heran. Mengapa- pada 
hari Tahun Baru Sin Tjia, tak ada 
seorang pun dari saudara? golongan 
Tionghoa - jang “ngibarkan bendera. 

Di Semarang .tidak:. di Solo. djuga 
tidak: di Salatiga djuga ,,mbo”. Pa- 
-dahal tahun 4g. Jalu, dan tahun? .se- 

kan bendera. Sampik dilakoni gre- 
djegan barang. Sebab beluri ada 
kepastiannja mengenai soal bendera 
Nasionalis atawa RRT. : 
Komentar orang jg. goblog tapi 

djahil lidahnja mengenai sepinja 
bendera tadi: ,,H€h, apa sekarang 
djuga sudah ada gerakan NETRA- 
LISASI Bendera???” 

Sir-pong. 

Mati 
Aksi Grombolan Jg Nekat 

Di Gang Baru 

Betapa nekatnja tindakan ka- 
wanan gerombolan dalam djalan- 
kan aksinja, terbukti dengan ke- 
djadian 3 hari jang lalu di Gang 
Baru, Semarang. Waktu itu pada 

» 

Baru 101 sedang diadakan malam 
berkabung karena ada orang me- 
ninggal dunia. Sebagaimana lazim- 
nja, dalam malam berkabung de- 
mikian, banjak tetangga2 Tiong- 
hoa jang datang untuk njatakan 
duka-tjitanja. Mendadak. selagi 
orang enak2 duduk, datanglah 

suk rumah, mula2 mereka menga- 

'gauta Polisi dan CPM, tetapi sc- 

lah palsu. Dengan mengeluarkan 
pisau belati, mereka mengantjam 
supaja para tetamu djangan ber- 
gerak, sedang kepada tuan rumah 
diadjukan permintaan. uang Rp. 
2.000. Kalau permintaan ini tak 
dipenuhi, maka mereka mengan- 
tjam akan...... membuka peti mati 
jang sedang dirialati itu, Tak ber- 
daja menolak permintaan ini, tuan 
rumah terpaksa menjerahkan uang 
sebanjak Rp. 250,— dan achirnja 
grombolan ini lalu melarikan diri 
dengan tak tinggalkan bekas! 

MAKAN BAKMI DAN 
DAPAT SANGU. 

Pada tg. 12-2-53, ketika O.T.S. 
tinggal di Kp. Karangwulan men 
djual bakmi  didjalan Mataram 
(Karangturi) cu 
Min Tang, tiba2 ada 3 orangi jg 
tidak dikenal telah minta 3 porsi 
bakmi dan tjap tjay. Achirnja se 
telah mereka makan bakmi. dan 
tjap tjay ini, kemudian: djuga 
uangnja si pendjual sebanjak Rp. 
14,50 telah didaulat amblas. 

DIBEGAL ,,KANTONG” 
SENDIRI. 

Belum lama berselang telah dika- 
barkan, bahwa seorang penagih re- 
kening Aniem telah dibegal di Djl.. 
'Wungkal, hingga uang tagihan re- 
kening sebesar Rp. 2744,25 telah 
hilang. Katanja diambil oleh 4 otang 
jang naik Jeep. Berkenaan dengan 
itu dari kalangan CPM didapat ka- 
bar, bahwa pembegalan ini tidak 
betul. Sesudah diusut, tetnjata uang 
tsb. tidak digasak oleh 4 pendjahat, 
tetapi oleh rekeningloper itu sendiri 
jang sekarang ini ditahan. Sebagian 
uangnja telah disita. Untuk bikin 

ya tjontoh2 es dari paberik2 Ka- perhitungan lebih djauh, orang itu 
sluk, Petodjo dan Semawis ada   'aik. 

  

|kini ditahan oleh fihak jang berwa- 
djib. 

|: “Kang Porlu 
Lebeng. 

: Nasionalisme Pa ! he 
Djuga Di Russia Dan RRT | 60! 

  

belumnja, orang pada sregep kibat- 

Mau Buka Peti 

rumah seorang Tionghoa Ai Gang: 

gerombolan 6 orang. Waktu ma- 

takan, bahwa mereka adalah ang- 

telah berada didalam rumah, ter- 
njata, bahwa pengakuan ini ada-' 

muka gedung Kuoj 

     

MENJAMBUNG BERITA ke ibukota Ketjamatan Kesugihan 

hari Senin malam 

tsb., jang dengan 
dju kearah Kesugihz 
lisi desa itu dengan 6 orang 

  

memaaaananaan 

Nasionalisme Tetap Di- 
i kobar2-kan 

Dr. A. K. Gani selaku Komisa 
ris Dewan Daerah Sumatera Sela 
tan PNI dalam pidatonja pada | 
resepsi Konperensi PNI Sumatra 
Selatan Sabtu malam antara Jain 
kemukakan, bahwa partai politik 
adalah alat idiologi untuk mentja 
pai kekuasaan ketatanegaraan. 
Partai politik jang tidak ingin me 
megang kekuasaan ketatanegara 
an, menurut Gani, bukanlah par 
tai politik namanja. Dalam hal 
ini PNI dikatakannja merapunjai 
tiga dasar ketatanegaraan, jaitu 
Nasional, Asiatis dan Demokratis. 

' Soal ini dikemukakannja djuste 
ru mengingat Pemilihan Umum 
sudah dekat. Diperingatkannja ke 
pada kader2 PNI agar sadar akan 
tugasnja dan djangan merusak ke 
pertjajaan rakjat baik mengenai 
prestige diri maupun dalam soal 
keuangan. | : - 

Pidato Suwirjo, jang djuga hadlir 
selaku utusan D.P.P.N.I. pusat, ber 
pokok pada dasar nasionalisme jang 
dipegang PNI. Dikatakannja, bahwa 
tidak benar anggapan sebagian orang 
bahwa dewasa ini anasir nasionalis- 
me itu sudah tidak perlu dihidup2- 
kan, sebab nasionalisme memegang 
peranan penting dalam perdjuang- 
an kemerdekaan dan predjuangan 
pembangunan dewasa ini. 

Dichawatirkan kita akan kehilang 
an patriot2, kalau djiwa nasionalis- 
me ini tidak dipupuk. Dikemuka 
kannja tjontoh2, bahwa dinegeri2 se 
perti Rusia maupun RRT djiwa na- 
sionalisme tetap dipelihara dan di- 
kobar2kan guna kepentingan nega- 
ra. Selain dari itu diakuinja djuga, 

bahwa memang ada berbagai golo- 
ngan jang memperkuda nasionalis- 
me, jaitu kaum feodal, kaum bordju 
is dan kaum militer seperti di Dje- 
pang. Ketiganja ini mempergunakan 
nasionalisme untuk kepentingan me 
reka, demikian Suwirjo. 5 

' Dikatakannja selandjutnja, bah 
wa dalam “hal ini .nasionalisme 
PNI adalah untuk seluruh rakjat, 
untuk segenap lapisan dan tidak 
agressif.. Nasionalisme PNI ada 
lah nasionalisme damai. 

Djuga dalam pidato ini Suwir 
Jo kemukakan pendirian PNI me 
ngenai bangsa asing, jaitu, bahwa 
PNI ingin tetap hidup damai dgn 
bangsa2 didunia. Bangsa asing jg 
diam di Indonesia, dikatakannja, 
kita terima baik, tetapi seharusnja 
Tn bangsa2 asing itu tahu akan 
atas2 kedudukannja. 

: Tentang warganegara turunan 
asing jang dalam keadaan seka- 
rang, dimana kebanjakan dari me 
reka masih tetap mengasingkan 
-diri dari masjarakat Indonesia di 
sesalkannja. Hal itu — menurut 
Suwirjo,— dibuktikan dengan ada 
nja organisasi2 tersendiri dari war 
ganegara baru itu. (Antara) 

  

PERAMPOKAN GAGAL. 
Pada hari Djumahat malam Sab- 

lah terdjadi perampokan jang di- 
lakukan oleh 4 orang berpakaian 
preman dan menggunakan pistol 
kaju. Dua orang telah mendjaga di- 
luaran, sedang jang lainnja telah 
masuk kedalam dan tanja harta ben- 
da sembari mengluarkan pistol, Iste- 
ri dari. J.I/Tj. dengan segera  mela- 
porkan -kedjadian tsb. pada CPM. 
Salah seorang pendjahat jang nien- 
tioba mendesak kedalam rumah ber- 
hasil ditendang oleh  saudaranja 
J.I.Tj., hingga djatuh. dan kemudian 
pintu diruangan tengah lantas ditu- 
tup. Ketika ini dengan segera telah 
digunakan untuk bertreak-treak, di- 
mana achirnja 4 pendjahat tsb. te- 
lah melarikan diri. dengan hasilnya 
nihil. CPM jang segera datang telah 
bikin pemeriksaan. Daja upaja un- 
tuk menangkap pendjahat itu ter- 
njata belum berhasil. 

30 RUMAH DIRAMPOK 
Pada tg. 12/13 Pebruari: jbl., 

kira2 djam 20.00 . didesa Tlegore- 
dio, Karanggawang, Demak - telah 
didatangi oleh I.k. SO perampok ig. 
berpakaian seragam,  hidjau dan 
kuning serta membawa sendjata api. 
30 Rumah penduduk. telah diram- 
pok habis dan kerugian ditaksir I.k. 
Rp. 5520,50. Setelah kawanan pe- 

Irampok ini berhasil dengan perbua- 
tan tsb., kemudian mereka lalu me- 
larikan diri - ke djurusan Selatan. 
Korban manusia tidak ada. 

DISERGAP BABI HUTAN. 
Pada tg. 13-2 jbl., kira2 pukul 

9.30 pagi, diduduh Delik, desa. Dra- 
gung, Mranggen, seorang perempu- 
an umur 50 tahun ketika berada 
ditegalan sudah disergap “oleh se- 
ekor babi hutan sehingga mendapat 
luka2 dibagian dadanja. Dengan se- 
gera korban tsb. telah diangkut ke 
R.S.U.P, Semarang untuk “dirawat 

| lebih landjut. 

UANG PENABUNG TIAP BULAN 
NAIK DENGAN LEBIH RP. 3 

DJUTA 
Menurut angka2 dari Bank Tabu 

ngan Pos, dalam triwulan terachir 
tahun 1952 ternjata djumlah uang 
tabungan pada bank tersebut tiap 
bulan senantiasa bertambah besar, 
jaitu dalam bulan Oktober, Nopem 
ber dan Desember masing2 bertam 
bah dengan Rp. 3.736.861,32 Rp. 3. 
404.664,82 dan Rp. 3.754.447,57. 

Djumlah uang dalam bulan2 itu ma 
sing2 ialah Rp. 83.875.224,08 Rp. 
87.279.888,90 dan Rp. 91.034.336,47 
Dalam angka jang terachir belum 

termasuk bunga achir 1952, 
  
  

(Oleh: Pembantu Kita Di . 

lebih djauh dapat dikabarkan, bahwa 
lebih dari 200 orang bersendjata dan 

senin djam 20.00 telah berada didukuh ' 
ruklegi). Beberapa orang mendatangi rumah polisi 

paksa minta agar ditundjul 

| pai diperbatasan sebelah timur jang pala desa Kedondong (Lebeng). 

imikian pula 

110 angg 

  

         

   
   
   

    

: 

| 

mengenai sera 
pada hari S 

      

    

   

"1
 

  

gian menudju 
ja | menudju|'   » 

“ duk Desa Redjowinangun (Magelang) pada tg. 9 jl. kira2 djam 

yl— ..Tjulik Perawan” — 
Lolos Di Kalibanteng 

GADIS D. jang baru berumur 13 tahun, anaknja S. pendu- " 

. Gadis Dilarikan Dari Magelang UH 

14.30 telah ditjulik oleh sekawanan orang tak dikenal. Kedjadian 
ini terdjadi ketika D. sedang berdjalan disuatu dijalan jang sunji ' 
hendak pergi kesekolah. Dengan tak diketahui olehnja, tiba2 di- 
sergap oleh seorang dari belakang jang kemudian dimasukkan 
kedalam sebuah oto sedan jang agaknja sudah disediakan oleh 

— kawanan pentjulik itu. Dengan tidak berdaja D. dilarikan dalam 
| keadaan mata ditutup dengan kain. Setelah beberapa djam dalam 
perdjalanan jang tak diketahui arah tudjuannja oto sedan pen- 
(julik itu berhenti. Saat itu D. berkesempatan membuka pembalut 
matanja, setelah itu ia sadar bahwa saat itu ia berada di Kali- 
banteng (Semarang). Pada waktu si pentjulik sedang lengah D. 
berkesempatan melarikan diri bersama dengan 2 orang gadis 'lain- 
nja jang senasib pula. Untung terhadap mereka ini "tak dilakukan " 

pengedjaran oleh si pentjulik. Karena hari telah petang, maka 
gadis D. lalu menginap di Setasiun Pontjol dan keesokan. harinja 
.dengan selamat D. dapat kembali kerumahnja di Magelang deng- 

  

  .an menumpang kereta api. 

  

Uu lepas subuh, antara 

gi hari Selasa, gerom-     
    

“jang mendjadi sasa: 
ran ialah rumah? pendu Kubu. daa 

toko2 digedor dan” dibersihkan. ba- 
rang-bar gnja. Kemudian. setasiun. 
Kesugihan dan 

  

         
   

    

polisi dan. kantor | 
Djapen K atan Kesugihan tidak | 
luput dari. umpan api....Pos polisi 
Kesugihan jang hanja, didjaga oleh |: 

anggauta polisi terpaksa meng- 
undurkan diri sampai disebelah ti-. 
mur kali Seraju (Maos). Dari sebe- 
lah timur kali, polisi melepaskan 
tembakan, jang disambut: oleh tem- | 
bakan gerombolan,/ hingga, peluru- 

  

Air 
Lebeng dibakar. De-/. . 

Kerugian 60 Djuta 
Bandjir Di Atjeh Tinggi- 
nja Sampai 9 Meter 

| »#MENURUT TAKSIRAN kasar jang pertama kerugian benda 
jang diderita didaerah Atjeh sebagai akibat bentjana alam baru2 ini 
berdjumlah Rp. 60.000.000.— sedangkan korban manusia jang ma- 

.ti ada antara 70 dan 80 orang dan jang hilang 40 orang. Disam- 
pingnja itu masih banjak pula jang  luka2”, demikian keterangan 
menteri sosial Anwar Tjokroaminoto kepada PI Aneta, sekembalinja 
dari Atjeh pada hari Sabtu malam. Menteri Anwar Tjokroaminoto, 
empat hari lamanja menindjau daerah jang tertimpa bahaja bandjir 

tu jbl., di Kp. Tjelengan Selatan te-! 

nja sampai  disetasiun Maos 
mengakibatkan bubarnja orang2. di: 
setasiun tsbiv.: 1 : 
Karena kegentingan” itu, maka 

lalu-lintas Tjilatjap ke luar daerah 
jg melalui Kesugihan ditutup hing 
ga djam 11 siang hari. Demikian 
pula perhubungan ttilpun pada hari 
itu hanja chusus untuk tentara, po- 
lisi dan P.P. jang dinas. Perhubu- 
ngan interlokaal sama sekali putus: 
hingga malam harinja. 

| Dalam pada itu diwartakan, bah- 
wa korban hanja seorang pedagang 
nama H. Dofir jang ditembak di- 
arah perutnja “hingga dirawat. di 
R.S.U. Tjilatjap. Ketjuali barang? 
pakaian dan perhiasan jang -diga- 
rong, djuga berpuluh?2 sepeda di- 
angkut gerombolari. “Antara djam: 
6.30 pagi patroli T.N.I. disebelah 
utara Djeruklegi, sesampai «didesa 
Pengasinan tiba2 disergap gerornbo- 
lan. Seorang pengendara pantser, 
ketjil tertembak hingga luka?, , 
dang pantsernja dibakar. Demikian 
pula Bus DAMRI djurusan Tjilatjap 
— Wangon tak antara lama -diber- 
hentikan dan penumpang2nja “ di- 
Tutjuti.  Fihak pendjaga - keamanan 
kita segera “mengerahkan “tenaga 
bantuan, terdiri dari Polisi, Perintis 
dan T,N.I- bergerak melakukan pe- 
ngedjaran dan pengepungan. 

: Pada siang harinja “antara djam 
12.00 sampai djam 15.00 terdjadi 
Yuurkontact jang seru :' 

: Tetapi berapa korban jang djatuh 
dari kedua belah pihak. belutn da- 
pat diketahui. Pn NUR 
« Selandjutnja- dapat: dikabarkan, 
bahwa. Jurah desa Kesugihan, Ke: 
dongdong dan Lebeng “ditjulik, teta- 
pi achirnja dikembalikan. 

' Achirnja “dapat -diwattakan,/“ bah- 
wa pada hari Rebo siang, “didesa 
Dondong : dan sekitarnja “terdapat 
berpuluh2 sepeda jang “ditinggalkan 
oleh pengatjau, tetapi sebagiafi “be- 
sar. telah dirusak: “- —sans 

Disebabkan kedjadian2 “itu: maka 
kota Tjilatjap dibandjiri pengungsi2. 

Nn.-P. R. ABDOERACHMAN 
KEMBALI 

Nn. P. R, Abdoerachman,- benda 
hari II dari pengurus besar Palang 
Merah Indonesia, telah kembali da 
ri perdjalanan study-visit di Ameri 
ka Serikat dan Scandinavia. 
(la beladjar sosiologi di Amerika 

Serikat selama 1 tahun pada" New 
York University dan disamping itu 
djuga soal2 organisasi Palang Merah 
Nasional Amerika. Sesudah beladjar 
di Amerika ia mempeladjari usaha2 
sosial di Finlandia, Norwegia “ dan 
Swedia. ja ana 

- Dim perdjalanan pulang ia Singgah 

jang | 

Sse-— 

.diberika oleh pemerintah. 

  

Bandung Berantas 
Pelatjuran 

Diandjurkan Supaia Pem- 
beli-Pelatjuran Djuga Di- 

—. Bersihkan 
OLEH POLISI Bagian Kesopa 

nan di Bandung diterangkav, bah 
wa selana tahun 1952 dikota Ban 
dung ada 994 perempuan latjur 
jang didaftarkan. Diantaranja ada 
1452 orang jang tiap hari Djum'at 
dan Selasa harus diperiksa dokter, 
32 orang ,,bebas dari pemeriksaan 
dokter”, 16 orang telah kawin, 
492. orang ,,kembali  kemasjara- 
kat” dan 2 orang meninggal du- 

-nia. : 
Keterangan ini diberikan dalam 

pertemuan mempersoalkan masa- 
lah pelatjuran Sabtu malam dipen 
@opo kabupaten jang diselenggara 
kan oleh Seksi IV DPRDS Pro 
pinsi Djawa Barat dan dihadiri 

selain oleh pihak Kepolisian djuga 
oleh wakil2 Djawatan Sosial, Kan 
tor Urusan Agama, Jajasan Pem 
berantasan  Pelatjuran dan dari 

. Menurut keterangan pihak po 
lisi selandjutnja, ditahun 1952 se 
ring kali diadakan razzia dengan 
menangkapi pelatjur2, baik jang 

| daerah Indrapuri 

  berada dirumah2 maupun jg ber 
gelandangan didjalan2. 135 Orang 
telah dapat hukuman pendjara 2 
bulan dan 120 rumah pelatjuran 

ditutup. Pembitjara dari  Jajasan 
Pemberantasan Pelatjuran antara 
lain menerangkan, bahwa selama 
berdirinja jajasan tsb., telah me 
nampung 64 orang perempuan Ia 
tjur, diantaranja 17 orang melari 
kan diri, 17 orang pulang kekam 
pung, 9 orang diminta orang tua- 
nja dan ada. djuga jang setelah 
dapat didikan ,,pulang kemasjara 
kat.” Achirnja jajasan ini ,,man 
dek setengah djalan” karena kesu 
karan2. 23 

Pidato2 Tainnja dalam pertemus 
an itu menjatakaij, bahwa pela 
tjuran tidak dapat dibiarkan sa 
dja, tapi harus ditindjau dari se 
gala sudut, sedang dari kalangan 
organisasi wanita antara 
mengharapkan: djangan tjuma pe 

p   djuga di Geneva untuk mengundju 
ngi liga dan komite internasional Pa 
lang Merah... $ : 

latjur perempuan jg dibersihkan, 
tapi djuga pembeli2-nja jaitu pe 
latjur2 laki2. (Antara). 

  

export 

: Dalam hal ini dr. Ma “mengan- 
djurkan kpd. masjarakat Tionghoa 
di Indonesia, supaja selain menga 
dakan kerdja sama jang erat dgn 
bangsa Indonesia dalam lapangan 
perdagangang, djuga mengadakan hu 
bungan kerdja jang baik dalam la 
pang pertanian dan perkebunan 
Bukan melulu kerdja sama jang di 
dasarkan atas mentjari untung sa 
dja, tetapi suatu persahabatan jg 
sutjigdan sungguh2 “utk ikut mem 
bina negara dimana kita hidup si 
ni. Dalam hal ini dr- Ma menga- 
takan lebih djauh, bahwa pada ha 
ri Senin ini dia akar menemui men 
teri pertanian di Djakarta dan se 
terusnja bersama2 - dengan pembe- 
sar2 pertanian Indonesia akan 
mengadakan penindjauan ke Bo- 
gor serta lain? objek pertanian: se 
sudah penindjauan ini akan diada 
kan djuga pembitjaraan2 dgn fihak 
kementerian pertanian, untuk me- 
nindjau kemungkinan? selandjut- 
nhja guna mengembangkan soal per 
tanian di Indonesia, 

SOKONGAN KEPADA 
KORBAN BANDJIR., 

Jajasan Bentjana Alam Djawa Te- 
ngah di Semarang hari ini menjum- 
bangkan uarig sebesar Rp. 5.000,— 
(Lima ribu rupiah) untuk korban 
bandjir didaerah Solo. : 

Uang tsb. disampaikan dengan pe-   rantaraan Bapak Gubernur Djawa 
Tengah. 

Kemadjuan Taiwan 
Dulu Mengimport Sekarang 

AS Un .Textiel 
Ijeramah Dr. Ma Pao Chi Di Semarang 

PADA HARI Sabtu malam Minggu jang baru lalu, digedung Kuo Min Tang telah diadakan malam ramah tamah, untuk menjambut kedatangan dr. Ma Pao Chi, seorang penasehat delegasi Tiongkok Na- sionalis pada persidangan Ecafe di Bandung. Ketua /lelegasi, dr. Chou jang sedianja aka ndatang di Semarang, karena adanja pepandjang- 
an sidang Ecafe, terpaksa tak dapat meninggalkan kota Bandung. Da- lam kata kesan2nja, dr. Ma Pao Chi, jg di Taipeh mendjabat suatu pe kerdjaan penting dim seal 'pertanian ngan 
bahwa dasar pertanian di Indonesia dan Tionghoa menundjukkan sua- tu garis persamaan jang tak djauh r 
penanaman padi maupun tjara pengairannja, 

Malah Meng- 

dan perdagangan mengatakan, 

berbeda, baik mengenai tjara2 

— Hasil bumi meningkat 
Mengenai kemadjuang je ditjapai 

ra lain, bahwa berkat tjampur ta- ngan pemerintah dalam soal perta 
nian rakjat, produksi dapat dilipat 
gandakan, pun harga hasil bumi 
Gapat dinaikkan hingga dapat men 
tjukupi para petani tadi. Misalnja 
sadja mengenai soal textiel: kalau 
dulu Taipeh misti mengimport tex 
tiel dari luar, . Sekarang malahan 
'mengexport tektiel ke Hongkong, 
Pun berkat adahja pemberian. ra- 
buk (,bemesting”), kini hasil pi- 
sang jg- masih menunggu utk diex 
port. ada 1.800:000 zak dari 50 kg. 
djeruk ada 10 000 ton, sedang hasil 
minjak ser€ pun banjak. Ketjuali 
beras dan gula jang diatur oleh pe 
merintah, semua perdagangan ha- 
sil bumi ada “ditangan partikelir, 
Seterusnja dikatakan oleh dr. Ma, 
bahwa kedatangannja kemari ini 
pun. untuk melihat-lihat kemung- 
kinan apa jang dapat ditjapai da- 
lam perdagangan, . apa jang dapat 
di-export «dari Indonesia ke Taipeh 
dan apa jang perlu di-import kema 
ITL. 

Atas pertanjaan wartawan ,Sua 
ra Merdeka”, apakah untuk tahun 
1953 ini Taipeh akan mengeluar- 
kan beras ke Indonesia seperti pa 
da tahun 1952 dulu, dr. Ma mene 
rangkan, bahwa itu soal pemerin- 
tah, dan hal tersebut belum ia ke 
tahui dengan pasti.   

lain | 

dilapang pertanian dikatakan anta |. 

di Aneh Hi untuk melihat kemungkinan2 pertolongan jang dapat 

Ia menerangkan, bahwa daerah 
jg kebandjiran disana adalah Atjeh 
Selatan dan Atjeh Pidi. Di Atjeh 
Besar pemerintah banjak menderita 
kerugian, jaitu pusat pembangkit te 
naga listerik di. Kutaradja, djalan 
kereta api dan djalan raja. Sebab2 
bandjir ini. menurut menteri adalah 
djatuhnja pasang laut jg bersamaan 
dengan hudjan lebat jg berlangsung 
tiga hari tiga malam Jamanja. Di- 

misalnja, banjak 
rumah2 jg didirikan diatas tiang2 jg 
dua meter tingginja, terbawa air 
dan pindah2 tempat. 

Mengenai angka2 tentang kerugi- 
an itu menteri Anwar menambah- 
kan, bahwa “keterangan? jg diper- 
olehnja berlainan2' dan karena itu 
masih belum pasti. - 

Berapa - kerugiannja jg definitif 
berhubung dengan itu masih “belum 
dikatakan. : : 

- Tinggi air sampai 9 m. 
Selandjutnja diterangkan, - bahwa 

tinggi air didaerah jg digenangi ada 
lah antara 5 dan 6 meter, malahan 
ada pula jg sampai 9 meter. 

Selainnja bandjir itu, di Sigli ter- 
dapat angin taufan hebat jg menga 
kibatkan seorang mati dan -bebera- 
pa luka, jaitu didaerah Meureundu. 

Menteri sosial menerangkan, bhw 
patut. dipudji semangat rakjat Atjeh 
dalam menghadapi bahaja bandjir 
itu. Tidak ada disana terdapat pa- 

'Iniek: rakjat menghadapinja dengan 
tenang. j ' $ 

“Tidak .ada.. diantara. mereka jg 
mengeluh karena “kerugian jg dideri 
tanja. Mereka menganggap itu seba 
gai ,,takdir Illahi”: ,,Apa jg telah 
hilang itu, kita tjari lagi”, demikian 
kata2 orang jg menderita itu kepa- 
da menteri ketika ditanja. 
'Ig patut dipudji.pula ialah peker- 

djaan dan bantuan pamongpradja di 
bawah pimpinan. residen kordinator 
Danubroto. Tentarapun. tidak keting- 
galan memberikan pertolongannja, 
sehingga antara rakjat alat2 kekuasa- 
an dan pamongrpadja terdapat kerdja 
sama dan gotong .rajong jg benar2 
dalam menghadapi bahaja bandjir 
itu. Bagaimana tjara mereka mem-" 
berikan pertolongan itu, dengan ti- 
dak mengenal lelah, menurut men- 
teri patutlah mendjadi tjontoh. 

Ig paling menderita menurut men 
teri adalah Atjeh “Selatan. Tetani 
kerugian jg ditimbulkan pada tana-' 
man padi tidak seberapa besar: ha 
nja kira2 152 dari seluruhnja. ' 

: Jang dichawatirkan. 
.Ig dichawatirkan sekarang menu- 

rut menteri ialah berdjangkitnja wa 
-bah2 'penjakit. Diterangkannja, bhw.| 
|ia sudah mendapat laporan2.  ten- 
tang adanja penjakit dysentrie dan 
demam. Mungkin ini disebabkan 
oleh karena  banjaknja bangkai2 
ternak jg mati karena tenggelam. 
-Sebagai hal jg mengherankan seka 

rang ialah suatu peristiwa di Atjeh 
Selatan sesudah bandjir ini. Sungai 
Krueng Baru, sesudah bandjir ini 

hitam. Ikan jg terdapat didalam su- 

kalau orang mandi memakai ' air 

Tidak diketahuinja zat apa itu. Sam 
pai sekarang air sungai itu masih 
mempunjai sifat2 demikian. Menteri 
menerangkan, bahwa ia membawa 

diperiksa di laboratorium, .agar di 
ketahui zat apa jg #dikandungnja. 

? i 

  

   
SIARAN R.R.I. SEMARANG. 

Senen, .16-2-1953: 
Djam 17.00 Pembukaan: 

Taman - Kepanduan: 

Gerongan oleh Eko Kapti: 19.00 

luar "negeri, 19.30: Sekuntum Melati 
Rangkaian Carry - dan  kawan?njaj 
20.00 Sari warta berita: 20.05 Siar- 
an Pemerintah: 20.30 Gujon maton 
“Oleh Mantri cs.: 21.00 Berita bahasa 
Djawa, 21.15 Tindjauan tanah air: 
21.30 Tjiptaan Benhady diantar Tos- 
sema, 22.00 Warta berita, 22.10 Tin- 

diwara Radio oleh Kel. Teratai, tje- 
rita: Antara aku dan Tinah:. 23,00 
Tutu». 

UTUSAN KE KONGRES 
.G. P. ANSOR. 

Berhubung akan dilangsungkannja 
kongres G. P. Ansor nanti ' pada 
tanggal 24 Pebruari s/d 1 Maret 
1953 di Bandung, maka G, P. An- 
sor Tjabang Semarang akan merig- 
utus 2 orang utusan ialah:  Sdr,? 
S.H. Ridwan dan Asief Saliem ke-   kongres tersebut. 

3
 

mengandung .suatu zat jg. berwarna 

ngai itu mati karenanja, sedangkan | 

itu, maka kulit tubuhnja »ngelotok” bahwa tidak lama lagi Pp. 

satu botol air dari sungai itu untuk: 

17.05 
17.30 . Peng-f, 

umuman dan Berita Daerah: 17.45: 
Taman Kepanduan, 18:00 Gending? 

Tanda waktu — warta berita: 19.10: 
Ibu kota hari ini, 19.15. Tindjauan 

djauan atjara esok haris 22.15 San- 

majoor Pereira tidak lama lagi 

tindakan jang 
Dalam pada itu menarik instruk- 

tur2 Djerman atas dasar individuil 
dianggap kurang tepat oleh Pemerin 
tah Indonesia, karena untuk itu ti- 
dak didapatkan bantuan dari pembe: 
sar2 Djerman dan kedudukan in- 
struktur2 tersebut mendjadi sangat 
sukar karena mereka mendjalankan 
dinas militer dengan tidak menda- 
patkan ' idjin Pemerintahnja dan ka 
rena itu mereka dapat kehilangan ke 
warganegaraan Djerman.. Maka me 
narik instruktur2 Djerman 'atas da- 
sar2 tersebut dianggap Pemerintah 
Indonesia mengandung banjak hal 
jang tidak tentu2' dan karena itu 
rentjana. tersebut dilepaskan. 

  

Dalam pada itu kini terus dilan- 
djutkan perundingan2 dengan ber- 
bagai .negeri Jainnnja, tapi dimana2 
didjurhpai kesukaran2 politik dan fi 
nansieel-technis dan dengan demiki. 
an maka kini soal tersebut tidak ber 
Ketentuama KOS3 en ea nat 3 
“"Berbagti kalangan tidak: menjetu: 

djui 'penjelesaian soal jersebut se-ma 
ta2 atas dasar politik sebagai jang 

dikemukakan dalam. rentjana ' pena- 
rikan opsir2 India. Maka kini tam- 
pak perundingan2 mengenai soal 
Missi Militer Belanda dalam bulan 
Maret jang akan datang mengha- 
dapi soal2 'sulit. Demikian. kawa 
Antara” dari Amsterdam: - 

  

Rakjat Tangkap 
Pemimpim' D.I, 
Djunt'at malam kira2 pukul 24.06 

rakjat dengan tentara- dan polisi te- 
lah menjergap 2 orang “,,komandan 
D.I” dan: seorang ,lurah D.I? di 
Tjibodas dan Bunidjaja,  katjamatan 
Gununghalu (distrik Tjililin, kabupa 

ten Bandung). - Rupanja salah “se- 
orang komandan D.I.” itu jg ber- 
nama Tarmidi mengadakan perlawa 
nan dan tertembak hingga mati. 

Seorang »komandan D.I.” lagi jg 
bernama. Omon dan lurah D2 
Djumsari tertangkap hidup2, 

Menurut kabar, para anggota D.I. 
itu berasal dari desa Tjibitung (Gu- 
nunghalu) dan pada malam 'tadi' se- 
dang . ,,mendjalankan - tugasnja” di 
Tjibodas dan. Bunidjaja. (Antara). 

hun jang lalu, 
usaha I.O.C. tersebut. 

Perundingan Soal MMB 
Akan Menghadapi Kesulitan : Soal Instruktir2 Mi 

liter Masih Belum Ada Ketentuan 
Mentjari Tenaga Militer Diluar Terlalu" Tertumbuk Ke- 

sulitan2 Politis Dan Finansieel-Teknis 

MENU NL RUT KETERANGAN jang didapat Antara” di Am- 
sterdam, kepala dari Missi Militer Belanda di Indonesia djenderal 

    

.akan pergi ke Nederland dengan 
rsetudjuan dan atas beaja Pemerintah Indonesia berhubung dgn 

Berada an mengenai kedudukan Missi Militer Belanda j 
datang. Dalam pada itu didapat keterangan pula, bahwa 
tjana untuk menarik instruktur2 Djerman praktis tidak akan di 
djalankan, karena missi resmi dari Djerman dianggap tidak mung 
kin. Pemerintah Djerman berpendapat, bahwa pengiriman missi jg 

» demikian itu akan dianggap oleh Pemerintah Nederland 

akan 
ni ren 

sebagai 
an. 

  

SUDAH EMPATPULUH NE- 
GARA MENDAFTARKAN UN- 
TUK KEDJUARAAN DUNIA 

SEPAKBOLA. 
Uruguay, djuara dunia, dan 

Hongaria, djuara Olympiade 1952, 
tertjatat diantara ke-40 negeri jg. 
telah mendaftarkan diri untuk tu- 
rut serta didalam pertandingan? 
kedjuaraan dunia sepakbola tahun 
1954, jang pada babak2 terachir- 
nja akan diselenggarakan di Swis. 

Daftar jang baru2 'ini telah di- 
umumkan oleh Panitia Penjeleng- 
gara itu tidak memuat nama So- 
vjet Rusia, j 
1 Adapun negara2 jang telah 
mendaftarkan diri itu ialah: Swis, 
Swedia, Djerman | Barat, Haiti, 
Austria, Brazilia,  Perantjis, Ing- 
geris, Portugal, Finlandia, Eire, 
Italia,.Saar, Amerika Serikat, Lu- 
xemburg,' Chili, Jugoslavia, Ko- 
rea, Polandia,” Mesir, Hongaria, 
“Tiongkok, - India, Wales, Israel, 
junani, Sepanjol, Mexico, Belgia, 

- IRumenia,- “Turki, Djepang, Scot- 
landia, Irlandia Utara, Peru, Bul- 
garia, Tjekoslowakia, Norwegia, 
Vietnam dan Uruguay. 

OLYMPIADE: HADIAH NO- 
BEL UNTUK PERDAMAIAN 

f KEPADA IL.O.C.? 
Kepada “panitia Nobel Parle- 

men Norwegia, telah diadjukan 
permintaan2 dari para anggota, 
supaja kepada Akademi Ilmu Pe- 
ngetahuan Swedia diusulkan, agar 
Hadiah Nobel untuk Perdamaian, 
tahun ini diberikan kepada Ko- 
mite - Olympiade ' Internasional, 
berdasarkan kepada peranan jang 
dipegang oleh badan tersebut di- 
dalam Waha saling mendekatkan 
segala bangsa didunia. 

' Permainan Olympiade - Musim 
Dingin di Oslo, maupun Permai- 
nah Musim Panas di Helsinki ta- 

telah menerangi 
  

  

gnckoDbit 
WONOGIRI 
    

RUMAH PENDJARA BARU 
Rumah pendjara Wonogiri, jg 

dahulu bertempat di muka Kabu 
paten, karena dalam clash II te- 
lah dibumianguskan, maka seka- 
rang menggunakan rumah daru 
rat. 3 

' Untuk keperluan tsb., kini oleh 
Pemerintah: sedang didirikan ru- 
mah pendjara baru, di “Gudang 
Kates 3 km dari Wonogiri, de- 
ngan diperlengkapi perumahan pe 
gawai2. “Beaja untuk ini sebesar 
Rp. 1020.000.--, dan diharapkan 
akan selesa? dalam tahun ini. 

MAGELANG 
| , BANDA ATAU NJAWA" 

. Seorang penduduk Magelang 
jang bertempat tinggal di desa 
Tjatjaban bernama P. baru? ini 
telah menerima sehelai surat (pos 
blad) dari seorang jang tak dike: 
nal. Menilik stempelposnja, surat 
tersebut menundjukan, bahwa su 
rat dimasukkan dalam kotak pos 
"Magelang dan dikirimkan oleh 
orang jang menamakan  dirinja 
Djojomenggolo. 

Dengan surat itu dimaksudkan 
ya | akan 

didatangi oleh pengirim surat itu 
bersama kawan2-nja, dan mengha 
rap supaja disediakan barang2nja. 
Kepada Pp. diperingatkan agar dia 
ngan melaporkan kepada jang ber 
wadjib dan djika itu dilanggar P. 

"tbersama keluarganja akan di ”bi 
. Ikin-beres”. 

Achirnja dalam surat tsb. dika 
takan "Eman banda apa .eman 
njawa” 

Perlu “diketahui, bahwa surat 
itu “diluarnja ditulis  pengirimnja 
dari Nj: Suprapto, Bendo Tegalre 

. Idjo dan ditulis seluruhnja dalam 
bahasa Djawa. 

KESENIAN. MADJU PESAT. 

Menurut tjatatan Djawatan Pene- 
'rangan kabupaten Magelang, djum- 

kabupaten Magelang, pada waktu 
ini sudah meningkat dengan angka 
1605 buah. Termasuk 150 buah ber- 
tiorak Djedor (terbangan), 60 kron- 
jong, 260 terbangan djawa, game- 
lan 320, 140 bende angklung, ter- 
bangan 675 dan disamping itu ada 
pula perkumpulan olah raga jang 

  

banjaknja tidak. kurang dari 50 
buah. 

REMBANG 
PAUS NNSA NN 

10.075 ORANG LULUS 
P. B. H. 

Dikabupaten Rembang dalam ta- 
hun 1952, telah dapat lulus udjian 
Pemberantasan Buta Huruf sebanjak 
10.075 orang. Kursus Pengetahuan 
Umum bagian A lulus sebanjak 47 
orang, 

Demikian diberitakan  Djawatan 
Pendidikan Masjarakat Bagian Pene 

      

lah perkumpulan kesenian. didaerah. 

unrengni! 
DJOKJA 
PES DIGUNUNG KIDUL ME- 1 UR ADYABELA. 7 

. Penjakit pes didaerah Gununp- Pe Pb meradjalela, Me 
burut tjatatan pada minggu per- tama hingga keempat tahun Dini Lk. 60 orang meninggal dunia ka rena penjakit pes. Dibandingkan 
dengan tahun2 jang lalu maka pe 
njakit pes: didaerah tersebut ma- 
kin meluas. Dalam tahun 1950 
jang mati. karena pes ada 541 orang, th 1951 ada 579 orang dan tahun 1952 ada 605 orang. 

Pemerintah kini sedang giat 
mengadakan tindakan2 seperlu- 
nja guna mentjegah berdjangkit- 
nja penjakit pes lebih luas lagi. 

BOJOLAI | 
KELOMPOK KEPANDUAN 

PUTERA INDONESIA 
Baru2 ini atas usaha Sdr. Sigit 

Sawarno di Ketj. Ngamplak telah 
dapat diresmikan berdirinja  ke- 
lompok Kepanduan Potera Indo- 
nesia (K.P.I.). Djumlah anggota 
ada 318 anak, : 

PENERANGAN DENGAN WA 
JANG KULIT. 

Dengan bertempat di desa Ke 
teguhan Ketj. Sawit baru2 ini oleh 
O.P.R. dan Djapen. telah diada- 
kan penerangan dengan menggu- 
nakan wajang kulit jang didalangi 
sendiri oleh pegawai Djapen. Isi 
tjeriteranja mengandung soal2 po 
litik dan keamanan. 

PEKALONGAN 
KOPERASI ,,MISOJOSARI” 
BERUNTUNG RP. 70.000,—. 
Untuk pertama kali sedjak di- 

dirikan beberapa tahun jang lalu 
Koperasi Perikanan Laut :,Miso- 
josari” di Pemalang ditahun ini 
telah memperoleh keuntungan 
Rp. 70.000,—. 

Menurut keterangan pengurus- 
nja keuntungan itu diperoleh se- 
bagai akibat: tindakan »zakelijk” 
dari pihak pengurusnja dan kare- 
na ditahun ini ditambah kredit 
oleh Bank. Perikanan Indonesia 
dari Djakarta. : 

Keuntungan tersebut akan di- 
pergunakan untuk mendirikan ru- 
mah nelajan sebanjak 150 buah, 
seharga I.k. Rp. 200.000,—, 

Tahun 1952 ,,Misojosari”  te- 
lah dapat mendirikan rumah bagi 
anggota2nja sebanjak 40 buah, 
masing2 seharga Rp. 1.400,— 
dan Kantor Lelang serta gudang2- 
nja seharga Rp. 95.000,—, 

Lebih djauh dikabarkan berhu- 
bung dengan. ombak besar dilaut 
selama 2 minggu jang achir? ini 
jang tidak memungkinkan para 
nelajan mentjari ikan oleh kope- 
rasi telah dikeluarkan beras 2 ton 
untuk mendjamin mereka setjara 
gratis. Djumlah keluarga nelajan 
tertjatat 6.500 djiwa jang masing2 

    

      

    rangan Djakarta. 
tiap harinja mendapat 300 gram 
beras. “3 
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« nja hitam mungkin kare 

Pertahanan 4sia-T engara. (Fovsiei2 Penting! 

Penglaksannaanja Hanya, Untuk Pertahanan Ka- || : 
ialis-Inggris-Perantjis Sadja:   

pentingan Kolor 
Kata Harian2 

     
'at memuat tadjuk-rent 
sa2 Asia sendiri tidak 
gara2 , 
rantjis, Australia dan New Ze 
Berhubung pada waktu ini 'ka- 

mi telah mengadakan persekut 
dangan Australia dan New Aa 
and maka dengan adanja usah 
diatas berarti, bahwa Amerika Se 
rikat diminta supaja ikut serta 
mikul tanggung. daan p : 
nan di Hongkong, Malay 
Indo- China,” ( ag " ban2 kami jang sudah ada seka 

  

      

  

  

rang ini, demikian 
tersebut. 

Kemudian diperingatkan, bah 
wa sesuatu usaha untuk mendjadi kan masalah pertahanan di Asia 
Tenggara sebagai  tanggung-dj 
wab eksklusif dari ora tuh 
putih akan menimbulkan amar: 
esar diantara negara2 jang ti diundang itu, diantara mana 

dapat negara2 jang bersedia meng 
gabungkan diri dengan Barat da 
lam perdjandjian melawan komu 
nisme. $ ti 

Seterusnja dinjatakan bahwa ke 
pentingan2 
dan Perantjis di Asia Tenggara 
ialah agar didjamin pertahanan ke 
kuasaan2 kolonial mereka. Dalam 
pada itu kepentingan terutama 
dari Amerika Serikat ialah mem 
bendung penjerbuan?2 komunis un 
tuk kepentingan masjarakat dunia 
merdeka dan keamanan Amerika 
sendiri. # 

Adalah bertentangan dengan 
tudjuan2 kami sendiri, apabila 
kami  membelakangkan kepenti- 
ngan masa depan negara? merde 
ka di Asia guna mempertahankan 
kolonialisme, jang sekalipun me 
mang kurang buruknja daripada 
komunisme, toh tetap tidak lebih 
kurang daripada suatu keburu- 
kan”, demikian harian2 Scripps 
Howard. (UP) 

  

Sebelum Dise- 
rang Bandjir 

Atjeh Terpukul Karena Le- 
dakan Gunung?: Air Rahasia 
Jang Bisa Mengupas Kulit 

Manusia 

TENTANG BANDJIR di Tapak- 

"harian? Seripps Ho 

jang akan ambil bagian 1 

  

    

    

  

p 

pokok dari Inggris | 

Scripps Howard 
perundingan2 militer an- 

   

Amerika Serikat, 
. 

  

Diikat Dengan 
Waktu 

pertaha. | Inilah Sebabnja Masjumi 
| Tolak Pembukaan Ke- 
|. dutaan Moskow 
DEWAN, PIMPINAN Masju- 

(mi pada hari Kamis telah meng- 
adakan rapat, dimana antara lain 
jang mendjadi atjar 

— ialah 

  

ting ialah tentang soal mosi 
embukaan kedutaan di Moskow 

| dan reaksi beberapa orang dan or- 
|ganisasi Islam terhadap pidato 
| presiden baru2 ini di Amuntai. 

Dalam rapat ini jang djuga di- | 
hadiri oleh wakil perdana menteri 
Prawoto telah ditindjau dengan 
setjara jang mendalam soal mosi 
pembukaan kedutaan di Moskow. 
Menurut keterangan2 jang diper- 
(oleh PI Aneta, Masjumi tetap 
berpendirian, bahwa Masjumi ti- 
dak dapat menjetudjvi, bilamana 
pemerintah diikat mengenai wak- 
tunja pembukaan kedutaan itu. 
' Menurut sumber PI Aneta tadi, 
djadi djikalau Masjumi nanti meno- 
lak mosi Rondonuwu itu, ialah ka- 
rena ia tidak dapat menjetudjui bhw 
dalam mosi itu pemerintah di-ikat 
untuk membuka perhubungan diplo 
matik dengan Sovjet dalam tahun 
ini djuga. . 

Selandjutnja - didapat keterangan, 
bahwa oleh Masjumi akan diusaha- 
kan supaja kerdja-sama dengan PNI 
djangan terganggu berhubung dgn. 
perbedaan pendirian mengenai soal 
ini. : $ $ 

Pidato Presiden. 

Selandjutnja dalam rapat. itu telah 
dibitjarakan pula reaksi2 terhadap 
pidato presiden jg diutjapkannja di 
Amuntai baru2 ini dimana ia a.l. te 
lah menjinggung2 soal jg berhubu- 
ngan dengan negara Islam. Chusus 
terhadap isi pidato ini rapat pimpi- 
nan partai itu tidak mengambil se- 
suatu uitspraak. 

Tetapi diputuskan, bahwa  djika- 
laupun benar kata2 presiden itu se- 
perti jg tersiar, Masjumi mengang- 
gap bahwa soal itu tidak usah di ra 
maikan lebih landjut. 
Masih ada mas'alah2 lain jg le-   luan, Atjeh Selatan, Menteri Sosial 

jang kini berkundjung di Atjeh dje- 
laskan, bahwa dari, penduduk dapat 
diketahui, bahwa sebelum daerah 
Atjeh Selatan diamuk bandjir, terle 
bih dulu terdengar suara ledakan di 
pegunungan. Air jang menggenangi 

daerah Tapaksuan dihat ar! 
ertjam- 

pur dengan sematjam lava. Karena 
nja seluruh ikan didalam sungai ma 
ti. Djika orang tersentuh dengan air 
ini kulit dan badannja mendjadi ter 
kupas. Apakah telah terdjadi ledax- 
an gunung didaerah Tapaktuan ma- 
sih belum diketahui. Tetapi Mente 
ri akan bawa sebotol dari air itu ke 
Djakarta guna penjelidikan lebih dja 
uh. 

na 

  

PEKING MEMPERINGATI 
ABRAHAM LINCOLN. 

Pemantiar radio Peking hari Dju 
mahat berpesan kepada bangsa Ame 
rika supaja kembali mengikuti po- 
kok2 demokrasi Abraham Lincoln. 
Dalam siaran berkenaan dengan ha 
ri kelahiran bekas presiden Amerika 
Abraham Lincoln, radio Peking me 
nundjukkan perbedaan antara Lin- 
coln dgn presiden Amerika sekarang. 
Dwight Eisenhower. Pemantjar radio 
itu menerangkan, bahwa ,,peningga 
lan demokrasi Amerika adalah seba 
gian dari peninggalan manusia”. Se 
bagaimana biasa pemantjar radio itu 
menamakan  Eisenhower sebagai 
Imperialis dari Wall Street” dan jg 
bertudjuan ,,membawa perbudakan 

Hari 1 Mei 
Sobsi Mengadjak Bersatu 
Bersama? Merajakannja 

SENTRAL BIRO Sobsi dalam 
siarannja mengadjak segenap mas 
sa-organisasi, “terutama djuga se- 
genap organisasi2 kaum buruh di 
luar Sobsi, untuk bersatu bersama 
sama merajakan hari 1 Mei jang 
akar datang ini atas dasar satu 
program jang ditentukan bersama 
bersama pula setjara demokratis. 
Diserukannja supaja hari 1 Mei 
didjadikan satu hari persatuan an 
tara segenap kaum buruh dan an 
tara segenap rakjat golongan rak- 
jat Indonesia, tiada pandang aliran 
politik, kepertjajaan agama, ke- 
bangsaan, djenis-kelamin ” atau 
pangkat. 

. 

Dikatakannja, bahwa masalah | 
kenaikan upah, djaminan2 sosial, | 
massa-ontslag, pengangguran bu- 
kanlah masalahnja sesuatu gofong 
an diantara kaum buruh. Begitu- 
lah pula halnja dengan masalah 
demokrasi, bahaja fasisme dan ba 
haja peperangan. Setiap pelangga- 
ran atas hak2-demokrasi dan se- 
tiap usaha menudju kearah fasis- 
me adalah merupakan satu se- 
rangan dan satu antjaman jang 
sangat berbahaja bagi kehidupan 
dan aktivitet perdjuangan dari se 
luruh kaum butuh, pun djuga ma 
salah mentjegah timbulnja pepe- 
rangan adalah masalahnja seluruh 
kaum buruh pula, bahkan djuga 
masalahnja seluruh manusia jang 
menghendaki ketenteraman - dan 
tidak menjukai kerusakan djiwa 
dan hartabenda jang pasti diaki- 
batkan oleh sesuatu peperangan 

Atas dasar kepentingan bersa- 
ma itu, maka Sobsi mengadjak 
bersama2  mewudjudkan satu 
front persatuan jang kokoh kuat 
untuk bersama2 
kan kepentingan 
but. (Antara). 

memperdjuang- 
bersama terse- 

bih penting dilapangan pembangu- 
nan dan keamanan jg meminta per- 
hatian jg lebih banjak. 

Lebih baik, demikian keputusan 
rapat, bahwa perhatian itu ditjurah 
kan untuk soal2 jg penting itu. 

Pada achirnja didapat keterangan 
bahwa oleh. pimpinan “partai tsb. 
akan sdikeluarkan sinstruksi - kepada | 
tjabang?nja untuk bertindak sesuai 
dengan keputusan pimpinan partai 
tersebut. 253 

Kominis 

Israel 
Akan Dilarang Bila Terus 
Mempertahankan Pihak 

Sovjet 
Menurut keterangan dari kala 

ngan pemerintah Israel pada hari 
Sabtu, pemerintah akan melarang 

reka masih djuga mentjoba mem 
bela pendirian Sovjet Uni. 

|. Menurut keterangan jang diper 
oleh dari sumber tadi, djumlah 
anggota Partai Komunis Israel 
ada 27.000 orang, diantaranja 
9.000 orang Arab. Dikatakan sete 
rusnja, bahwa Kremlin lebih mem 

| pertjajai anggota2 Komunis Arab 
daripada anggota2 Jahudi. 5 

Selandjutnja dikatakan bahwa 
Komunis? Arab Israel ini dahulu 
nja mendjadi anggota2 ,,organisa 
si2 nasional extremis”, jg. sangat 
menentang pembentukan negara 
Israel. 5 orang anggota Komunis 
ig duduk dalam parlemen sudah 
merasa, kata sumber keterangan 
tadi, bahwa pada suatu saat mere 

wah tanah, tetapi sementara itu 
djawatan rahasia Israel sudah me 
ngetahui sepenuhnja gerak-gerik 
kaum Komunis Israel. Demikian 
lah menurut keterangan kalangan 

ara TA | Amerika hari Djum- 
juk-rentjana dalam mana ditundjukkan bahwa 

| dalam pembitjaraan2 tersebut. Ne- 
at, Inggeris Pe- 

|koordinir pertahanan di 

Partai Komunis Israel, kalau me | 

ka akan terpaksa bergerak diba | 

    

Di RKT 
Diketemukan Gigi2 ,,Ma- 

Peking, jg merupakan ,,gudang” fosil ,,manusia setengah or 
hutan”, geologi waktu a 

zaman batu itu. 

fosil binatang penjusu. 
. Telah diketemukan pula tengko- 

jg boleh dikatakan masih baik, jg 
hidup dizaman-batubara — (neoli- 
thicum). Tengkorak ini diketemu- 
kan dalam lapisan tanah dari za- 
man cenozoicum didaerah Tzeyang, 

adalah bukti jg pertama, bahwa di 
bagian selatan Tiongkok ini sudah 
ada. manusia, ketika zaman ceno- 
zoicum. Disamping itu, telah dike 
temukan fosil tanaman dan  bina- 
tang, diantaranja gadjah dan men- 
djangan. : 

“sDidaerah Laiyang , Shantung, di- 
ketemukan 2 rangka binatang dino- 
saurus serta 26 butir telur berbagai 
matjam dinosaurus, dalam keadaan 
sudah membatu. (Antara). 

Kedua-Duanja 

ka. Persetudjuan ini termaktub 

Badan Penghu- 
Ebung Militer 

'5-Negara 
Utk Pertahanan Asia- 

. Tenggara? 
Surat2 kabar jang terbit di 

Washington pada hari Kemis me 
wartakan bahwa sebuah badan per 
hubungan militer S-negara baru2 
ini telah didirikan untuk - meng- 

Asia 
Tenggara. Menurut berita2 terse 
but pemerintah Eisenhower kabar 
nja telah memberi instruksi kepa 
da kementerian pertahanan Ameri 
ka untuk mulai mengadakan pe 
rundingan2 staf dengan wakil2 
dari Inggris, Australia, New Zea 
land dan Perantjis untuk meng 
koordinir rentjana2 pertahanan di 
daerah itu dan mengadakan an- 
djuran2 politik militer kepada pe 
merintah mereka masing2. 
Berhubung dengan  tersiarnja be- 

rita2 ini, djurubitjara kementerian 
luar negeri Amerika, Michael Mc- 
Dermott,. menjatakan bahwa wakil2 
militer kelima negeri itu memang 
sedjak beberapa tahun ini telah 
membitjarakan masalah2 pertaha- 
nan bersama di Asia Tenggara. Di- 
katakannja bahwa berita2 jg menge 
mukakan seakan? pembitjaraan2 ini 
merupakan suatu putusan baru da- 

ri pemerintah Eisenhower adalah ti 
dak benar. 

Achirnja McDermott  menerang- 
kan bahwa ia tidak dapat mengata 
kan apakah pembitjaraan2? militer 
sekarang ini akan dinaikkan keting 
kat jg lebih tinggi, ataukah” zkan 
didirikan sebuah badan penghubung 
tetap sebagai disarankan oleh beri- 
ta2 pers itu. (Antara). 

— Harian ,,Pravda Ukrainiy” jang 
diterbitkan di Ukraina, Djum'at me 
ngabarkan, bahwa di universitet 
Odessa di republik bagian Sovjet 
Ukrania telah didapati suatu ,,kom   pemerintah di Darussalam Israel. 

(Antara) 
plotan ketjil orang2 Jahudi bordjuis 
zinonis”, E 

  

menteri India Nehru pada hari 

erbitjara ” mengenat perang Ko- 
rea, Nehru mengatakan bahwa In- 
dia telah mengikuti perkembangan 
pertikaian 
bantuan sedapat2nja untuk memung 
Ikinkan — terwudjudnja perdamaian 
dan mengurangi ketegangan. Menu- 
Irut Nehru pada saat ini ia belum 
mengetahui instruksi2 apa jg akan 
diberikan kepada delegasi India da- 
lam PBB mengenai masalah perang 
Korea. : 

Tentang denetralisasi Taiwan Neh 
ru lebih landjut mengatakan bahwa 
pada waktu ini belumlah djelas apa 
kah arti penarikan kembali armada 
ke-7 itu. Dikatakannja, bahwa In- 
dia tidak dimmta pendapatnja oleh 
Amerika sebelum perintah denetrati- 
sasi itu dikeluarkan. : i   
  

| ketegangan dan membawa perdamaian. 

itu, dan telah memberi 

Nehru Dan Denetralisasi 
Terdapat Kechawatiran 

sasi Akan Memburukkan Keadaan 
DALAM INTERVIEW chusus dengan United Press, perdana 

Luas Bahwa Denetrali- 

Djun'at menjatakan bahwa pada 
waktu ini terdapat kechawatiran dikalangan2 jang luas bahwa putu- 

' san denetralisasi pulau Taiwan mungkin dapat memburukkan keada- 
an. Nehru dalam pada itu mengemukakan bahwa ia sekarang masih 
mempeladjari keadaan jang ditimbulkan oleh penarikan mundur ar- | « 
mada ke-7 dari Selat Taiwan, dan selandjutnja menerangkan, bah- 
wa ia ingin berbuat sesuatu apa jang mungkin untuk mengurangi 

Kashmir. 
Tentang masalah Kashmir, Nehru 

menjatakan kesediaannja untuk ber- 
temu dengan perdana menteri Pa- 
kistan Khwaja Nazimuddin guna 
membitjarakan masalah2 jg men- 
djadi kepentingan bersama. Sebagai 
dikabarkan, dalam interview dgn. 
U.P. 
muddin telah menjatakan kesediaan 
nja pula untuk berunding sendiri de 
ngan Nehru. 

Berbitjara tentang keadaan dim. 
negeri mengatakan bahwa masalah 
terpenting jig dihadapi oleh India ta- 
hun ini ialah soal memadjukan eko- 
nomi negara, jaitu dengan  djalan 
menambah industrialisasi dar mem- 
pertinggi produksi bahan makanan, 

(Antara). 

  

   

  

hhir2 dari 
zaman cenozoicum dan peradaban 

Dalam pekerdjaan2 penggalian jg 
dilakukan setjara sistematis disana, 
telah diketemukan 3 buah gigi ,/Ma 
nusia Peking”, sedjumlah petjahan? | 

tulang dan sedjumlah besar tulang 

rak seorang gadis, dalam keadaan | 

dipropinsi Szechuan. Tengkorak ini | 

  

nusia Peking" Dan Telur? || Benih Separatisme 2 1 “Dinosaurus || sda sa me AR 0 
HARIAN »Kwangai an Pn oi ana ag Maya 

terbit di Peking muat laporan me | karno, dalam mar jesalan « ngenai' basil penjelidikan alane | karno, dalam mane Tn 

antropologi dari Akademi Ilmu Pata tidak | ragama Islam akan melepaskan diri, misalnja 
Pengetahuan Tiongkok. — Maluku, Bali, Flores, Timor, Sulawesi dan djuga Irian Barat jang | Bagian besar dari pekerdjaan | pejum masuk wilajah Indonesia tidak akan mau ikut dalam Repu- para ahli tadi berpusat di Chou blik Indonesia”. Pe PE PEN gp UR MAU UK dr koutien, 54 km sebelah barat-daja $ Menata Dalam suratnja itu GPIL me 

Tak Hiraukan 
Permintaan Paus 
Eisenhower Akan Tetap Per- 

— tahankan Putusan Mati 

Atas Rosenbergi:#&:. 

GEDUNG PUTIH "pada hari 
Sabtu mengumumkan, bahwa Paus 
'Pius XII telah meneruskan kepada 
presiden Eisenhower,  sedjumlah. tun-: 
|tutan2 lainnja supaja Paus memin-! 
takan pengampunan untuk diri sua- 
mi-isteri Rosenberg jg telah didjatu- 
hi hukuman mati atas tuduhan me- 
lakukan  spionase atom untuk So- 
vjet Russia itu. Akan tetapi 3 
mentara itu Gedung Putih setja- 

bahwa Eisenhower akan mem: 
pertahankan putusannja jang “ di- 
umumkan baru-baru ini “dalam 
mana ia menolak permintaan. peng-   

Inggeris-Perantjis Saling 
. Banggakan Diri 

ranan Dalam Pertahanan - 
.Dunia-Merdeka”" 

INGGRIS DAN PERANTIJIS pada hari Djum'at telah mentja 
pai kata sepakat sepenuhnja, bahwa mereka mempunjai suatu ,,pe 
ranan jang penting” dalam organisasi serta pertahanan dunia merde 

luarkan pada malam Saptu pada achir konperensi jang diadakan 
antara menteri2 Inggris dan Perantjis selama 2 hari. Salah se | 
anggauta terkemuka dari delegasi Perantjis mengatakan, bahwa pe 
rundingan2 di London telah menundjukkan, bahwa Inggris dan 
Perantjis tidak hanja mempunjai persamaan kepentingan dalam se 
mua lapangan, tetapi mereka mempunjai pula suatu peranan jang 
sama jang harus dilakukan dalam politik dunia. 

bahwa dalam perundingan2 telah di 
adakan pula tindjauan jang luas me 

beberapa hari jg lalu Nazi- 

ampunan bagi: kedua orang mata2 
atom itu. (Antara). $ 

Mempunjai Pe- 

dalam komunike resmi jang dike 

Baik kalangan delegasi Inggeris 
maupun Perantjis mengatakan, bah- 
wa telah diperundingkan soal2 jang 
konkrit dan dapat diharapkan hat- 
sil2 jang njata dari pembitjaraan? 
itu. - 

Pada hari Djum'at para menteri 
Inggeris dan Perantjis telah meng- 
adakan 2 pertemuan. Dalam sidang 
pada sore hari pokok persoalan ber 
kisar pada situasi di Asia. 

- Menurut. sumber2 jang mengeta- | 
hui, menteri pertahanan Inggeris 
Lord Alexander telah memberikan 
gambaran mengenai kedudukan di 
Korea. Diduga, bahwa kedua belah 
fihak dalam pertemuan tersebut te 

mengenai kundjungan menteri luar 
negeri Amerika John Foster Dulles 
di Eropa baru? ini. g 

Setelah achir sidang pada hari 
Djum'at sore itu, kalangan? delegasi 
mendjelaskan, bahwa berlainan dgp 
Amerika, Inggeris dan Perantjis 
mempunjai perbatasan2 jang ' sama 
dengan Tiongkok... 

Memorandum EDO. 
Telah dapat dipastikan, bahwa da 

lam pertemuan pada hari pertama 
menteri luar negeri George Bidault 
telah menjampaikan kepada mente 
ri luar negedi Inggeris Anthony 
Eden sebuah memorandum jang me 
muat saran2 tentang ikut sertanja 
Inggeris dalam Masjarakat Pertaha- 
nan Eropah (EDO). 7 

Djawaban: Inggeris mungkin: akan 
diberikan sebelum rombongan men- 
teri2 Inggeris bertolak ke Washing- 
ton untuk mengadakan pembitjara 
an2 bulan depan. Demikian kala- 
ngan2 jang mengetahui mengatakan. 

luarkan pada malam Saptu itu dika 
takan, bahwa Inggeris telah berse 
dia untuk berbuat sedapat2nja guna 
memenuhi keinginan? Perantjis. 

Kabarnja dalam memorandum Pe 
rantjis itu tidak dikemukakan ke- 
mungkinan untuk memperluas djami 
nan2 Inggeris dari 20 mendjadi 
50 tahun sebagaimana termuat da- 
lam. perdjandjian EDO itu. 

Salah satu saran jang penting ja 
lah, soal penempatan pasukan2 Ing 
geris dikontinen. Dalam prinsip hal 
int telah diputuskan, tetapi belum 
terdapat kewadjiban2 jang tertentu 
jang telah dilaksanakan oleh Ingge 
ris. . 
Dalam sidang pada hari Djum'at 

itu delegasi Perantjis diketuai oleh 
perdana menteri Rene Mayer “dan 
menteri luar negeri George Bidaut 
sedangkan difihak  Inggeris hadlir 
menteri, luar negeri Anthony Eden 
dan menteri negara Selwyn Lloyd 
serta menteri keuangan R. A. Butler. 

Dalam komumike jang dikeluar- 
kan pada malam Saptu dikatakan, 

ngenai soal2 internasional dan  da- 
lam hal ini telah tertjapai kata sepa- 
kat sepenuhnja tentang bagian jang 

sasi serta pertahanan dunia merde- 
a. 
Telah diakui, bahwa bantuan sepe 

nuhnja jang terus-menerus dari Ing 
gris untuk EDO adalah merupakan 
anasir jang penting bagi pelaksana- 
an EDO dan bagi memperkuat per- 
djandjian Atlantik. Telah. diadakan 
pertukaran pendapat mengenai tja 
ra2 jang sebaik2nja jang mungkin 
dapat diberikan oleh Inggeris terha 
dap maksud jang telah dinjatakan 
untuk bekerdja dalam hubungan jg 
erat dengan lembaga2 politik dan 
militer dari EDO. 

Dikatakan selandjutnja dalam ' ko 
munike tersebut, bahwa aspek2 inter 
nasional serta kebutuhan2 akan ma 
terial dalam peperangan di Indochi 
na telah mendapat djuga perhatian 
istimewa. Dalam pada itu telah di 
adakan pula pertukaran pendapat 
mengenai soal2 ekonomi dengan 
memperhatikan  saldo2 pembajaran 

Fideologi Islam, GPI 
     

ra tidak langsung mengemukakan? 

tangg ungan 
dijawab kepada pemerintah. atas 

lah mengadakan 'pertukaran kesan? F 

Tetapi dalam komunike jang dike: 

penting jang harus didjalankan oleh 
Inggeris dan Perantjis dalam organi' 

GPII Ketjam Presiden 
Pidatonja Di Amuntai Dianggap Menjebarkan 

    

     
   

| (njatakan, bahwa pidato presiden 
itu njata2 membawa rakjat kepa 
da pengertian jang s 

   
   pendirian, bahwa demokrasi 

mati dan. mentaa ..ter 
njak jang nanti akan 'njata dalam. 
konstityante. «3. 1g sya 

Berdasarkan itu, maka psngerti 
an presiden, jang mengatakan bah 
wa negara nasional jang berdasar 

      

  

kan Pantja Sila tidak  bertenta- | 
ngan dengan Islam, menurut GPII: 
tidak berarti bahwa ummat. Islam. 
tidak wadjib lagi memperdjuang 
kan ideologinja berlaku sepenuh 
nja di Indonesia: 

Menurut GPII presiden kini te 
lah menanam: benih2 separatisme 
kepada rakjat, kalau negara Indo | 
nesia nanti atas keputusan suara 
-rakjat terbanjak dalam ,konstituan 
te memilih Islam sebagai dasar- 
PAR anna Leg 

Lebih "kalau dilihat dari sudut, 
bahwa djabatan presiden menurut 
undang2 dasar. sementara ' tidak 
dapat digugat, maka “pidato “itu 
mau tidak: miau mesti -menimbul 
kan reaksi “dari rakjat jang ' ber: 
agama : Islam, demikiag. pernjata 
an GPII itu, jang selandjutnja me 
njatakan, karena bapak. presiden 
mentjampuri dengan langsung per 

|tentangan2 ideologi mergka,. ma 
ka dengan “itu presiden telah -me 
njatakan berpihak segolongan rak 
jat jang tidak setudju dengan ideo logi Isjam,- 0. Hadap tuna 

Dalam. surat itu achirnja' dinja 
takan, bahwa GPII “dapat” meng 
hargai pidato presiden itu, apabi 
la tidak diutjapkan sebagai kepala 
negara, sebagaimana djuga GPII ! 
menghargai pendapat. 'orang2?/ po- 
longan2 Sa berbaga aa 
GPII: tetapi karena pidato itu di 
utjapkan sebagai kepala ' negar: 
jang tidak dapat digu I 
GPII ingin minta 0 

   

    

    

pidato . tsb. dan... mengharapkan 
dengan sangat kebidjaks Ka pn 
siden, agar kedjadian itu tidak ber 
ulang lagi, sehingga memperbesar 
kegelisahan rakjat, demikian-surat 
GP. Piak s3 eh Sesat 

   

  

   

  

Pengadilan 
Permintaan Hadlir Le: 

bih Banjak Dari. Tempat 

  

FE: CL AI YE er    
    

  

sudah. tertjat surat permo 
honan jang masuk pada Kedjak 
saan Agung, untul t diiri si 

pem aan Sultan, Hamid 

    

gung Indonesia pada tgl. 25.2 j Sea pa sBT 
Oleh Kedjaksaan 

Agung lebih djauh ' diterangkan, 
bahwa karena: terbatasnja. tempat 
jang tersedia, maka sebanjak2nja 
200 orang dkan diberi -kartu un- tuk di kenankan menghadiri 

pemeriksaan sidang itu, tetapi bisa 
djuga djumlah ini ditambah dima 
na m Hg Pa Ada 
Diterangkan, .bahwa “pada waktu 

melakukan, pemeriksaan - perkara 
Sultan Hamid kelak, tidak akan di 
pefguriakan: alat pengeras suara di- 
luar gedung Mahkamah Agung, ke- 
tjuali tape-recorder didalam ruang- 
an pemeriksaan, CN ran Dal 

Djurubitjara Kedjaksaan' Agung ti 

siapa2kah jang .akan-dimadjukan se 
bagai saksi2 dalam pemeriksaan per 
kara itu kelak, karena hal itu kata- 
nja termasuk dalam kompetensi Ke 
tua Mahkamah Agung sendiri. 

| Seperti diketahui, jang: akari bertin 
dak selaku perbbela Sultan Hamid, 
ialah Mr. Surjadi dari Surabaja, se 
dangkan Hakim:jang akan memerik 
sa perkara ini, adalah Ketua Mah- 
kamah. Agung sendiri Mr. Wirjono 
dengan dibantu" oleh Djaksa Agung 

Suprapto. An Heran 3 

Pasukan? Chiang 
Tak Akan Digunakan 
Eisenhower Di Korea 
Lain Halnja Kalau Pepe- 
rangan Akan. Langsung 

. Lebih Lama,.... 
STRATEGI pemerintah ' Fisen hower sekarang . jang, bertudjuan untuk ,,membawa kemenangan d: 

lam perang” tidak melipufi pema 
kaian pasukan2 . darat Tiongkok 
Nasionalis dimedan perang Ko- 
rta, demikian dikabarkan di Wash ington pada malam Djum'at. .. 
. Sebagai « diketahui ' djenderalissi 
mo Chiang Kai Shek telah mena warkan bantuannja berupa 33.000 
orang pasukan2 dan 22 buah. pe 
sawat pengangkut untuk Korea 
lima hari setelah petjah perang & Done jung itu pada tanggal 25 
Diva G9S0 oU, 
“Diwaktu 'jg lalu pemerintah "Tru- 

man ,,membekukan” tawaran Chiang 
ini, sekalipun dari pihak partai Re- 
publik telah diadjukan tuntutan? ke 
ras untuk pemakaian pasukan? itu: 

Sumber2. jg lajak ' dipertjaja di 
Washington ' pada malam  Djym'at 
menerangkan, bahwa ' rentjana2 pe- 
merintah - Eisenhower sekarang jg 
bertudjuan untuk memperkuat teka- 
nan militer terhadap pihak Utara di 
Korea. tidak meliputi "penerimaan 
Chiang.ini jg hingga «Sekarang ma- 
sih » berlaku. Menurut. sumber2, tsb., 
soal tawaran Chiang” itu' mungkin 
dapat dipertimbangkan oleh ' peme- 
rintah Amerika andaikata” perang 

    dari negara2 jang bersangkutan, (An-   tara). 
  

Korea sampai berdjalan uhtuk wak- 
tu jg lama. (Antara). 

.|wiro di Asembagus (dirumahnja), 
' diterangkan, bahwa agama ,,Achir 

ah terhadap 

nganut agama ,,Sutji” 

| -Diterangkan, bahwa penganut aga 

|salah Terusan Suez itu segera di 
mulai, dan usulnja ini katanja te 

Inggris Sir Ralph Stevenson. 

dak bersedia mendjawab pertanjaan |. 

  

Agama ,,Achir 
| Zaman 

. Perkembangannja 
| Sbg Perkembangan 
|. Protestant Dulu? 

DALAM INTERVIEW dengan 

      

.hatian 

berwadjib, jakni P.R.M. Djojopra 

Zaman” atau djuga ,,Agama Su- 
ji” ini tidak bedanja dengan apa 
jang digerakkan”oleh mereka dulu 
didalam lingkungan agama Nasra 
ni di Eropa sehingga achirnja tim 

ma ,,Protestant”. . 3 
Menurut pandangan pih 

itu, agama 
Islam jang dianut oleh orang Indo 
nesia sekarang ini, karena mem 
pergunakan bahasa Arab dan ter 
tjampur, sudah tidak sutji lagi. 
Bahasa jang dipergunakan ialah 

bahasa Arab, sedang bahasa kita 
sendiri tidak dipergunakan. Oleh ka 
rena itu golongan agama ,,Sutji” itu 
lalu menterdjemahkan “ peladjaran2 
Islam didalam bahasa Djawa dan 

Madura. 

ma ,,Sutji” dalam segala sesuatunja 
tidak menjimpang dari adjaran2 aga 

ma. Islam. Mereka tetap pertjaja ke 
pada Al-Ouran dan' Hadits Nabi, dju 
ga pertjaja kepada adanja Nabi2. 
Mengenai diri Ki Amat (Pak Mu 

hammad). di Djember, oleh penga- 
nut agama ,,Sutji” itu ia dianggap- 
nja sebagai Nabi jang terachir. (An 

tara) 

“Sesudah Sudan 
Mungkin Penjelesaian 
Suez: Kuntji Ikut-Serta- 
nja Mesir Dalam Perta- 
hanan Timur- Tengah 

“Inggris dan Mesir pada hari 
Djum'at bermaksud untuk segera 
mulai perundingan2 mengenai ma 
salah daerah Terusan Suez, sete 
lah kedua negeri itu mentjapai 
persetudjuan mengenai Sudan. 

Perdana menteri Mesir diendral 
Mohammad Nadjib menerangkan 
bahwa ia telah mengusulkan su 
paja perundingan2 mengenai ma 

  

lah disambut baik oleh dutabesar 

Penjelesaian “ mengenai masalah 
Suez.itu, ja'ni satu2nja sengketa be 
sar jg. masih ada antara Mesir dan 
Inggris, akan membuka djalan bagi 
Mesir, dan negara2 Arab lainnia, 
antuk menggabungkan. diri dalam 
persekutuan pertahanan Timur Te- 
ngah. Sebagai diketahui  djenderal 
Nadjib berkali2 telah - menegaskan 
bahwa Mesir tidak dapat. mengam- 
bil.bagian dalam persekutuan. demi 
kian itu, sebelum semua pasukan? 
Inggris ditarik mundur dari wilajah 
Mesir. Pemerintah Inggris diwaktu 

jg. Jalu selalu berpendirian bahwa 
Inggris akan bersedia menarik kem- 
bali pasukan2nja dari daerah Teru- 
san Suez djika suatu penjelesaian jg 
adil telah tertjapai mengenai masa- 
lah Sudan. (Antara). 

NADHB AKAN KE AMERIKA 
SERIKAT. 

Perdana menteri Mesir djenderal 
Mohammad Nadjib hari Kemis me 
njatakan kepada: pers bahwa ,.tidak 
lama lagi” ia berniat mengundjungi 
Amerika Serikat. Nadjib menjatakan 
penghargaan kepada dutabesar Ame- 
rika Serikat di Kairo Jefferson Caf 
fery untuk sumbangannja didalam 
mendekatkan pendirian2 Inggris dan 

. |pemimpin gerakan agama baru 
»Achir Zaman” jang menarik per: 

.masjarakat Besuki dan pi | 
hak Kementerian Agama serta jg 

ak pel 

poran mengenai 
tara lain menekankan, 

dja-sama dilapangan 

bahwa kelambatan 
dja-sama dilapangan pertahanan 

Tentang kesan jg diperoleh dim 
perdjalanannja di Eropa itu, Dulles 
menjatakan, bahwa usaha2 untuk 
mengerahkan tenaga manusia Djer- 
man didalam  masjarakat pertaha- 
nan Eropa tidak dalam keadaan 
»Inati sama sekali”, melainkan ha- 
nja dalam keadaan ,,tidur”. 
Dengan memperhitungkan adanja 

kemungkinan? baik, bahwa Rentja- 
na Pertahanan Eropa akan dapat 
disjahkan oleh negara2 jg bersang: 
kutan, Dulles selandjutnja. menjata- 
kan harapannja, bahwa kemadjuan2 
Jg njata akan dapat ditjapai dalam 
minggu2 jg akan datang. 
Dalam pembitjaraan2nja dengan 

pembesar2 'negara2- sekutunja “di 
Eropa, Dulles kabarnja telah mene- 
tapkan tanggal 1 April jg akan da- 

tjapainja kemadjuan jg diharapkan- 
nja itu. Akan tetapi pada hari Ke- 
mis jl. telah terdengar suara? jg me 
nipiskan harapan, jaitu bahwa se- 
mua debat penting mengenai soal 
tsb. diparlemen.  Perantjis - akan di 
tunda Jagi sampai setjepat-tjepatnja 
bulan Djuni jg akan datang. 

Sudah djemu. 
Menurut: . United Press, ' pidato 

Dulles itu pada umumnja bersifat 
ingin berdamai, meskipun -hal itu se 
sungguhnja kurang pada tempatnja 
kalau mengingat kenjataan2 jg. se- 
benarnja. ' Meskipun ia dikabarkan 
telah mengambil sikap jg ,,keras” da 
lam pembitjaraan2nja dengan pemu 

itu ia dengan pandjang “lebar me- 
ngemukakan pula kemadjuan? jg te 
lah tertjapai dan menekankan besar 
nja. kesulitan2 jg dihadapi oleh se- 
kutu2nja di Eropa itu. 
Dalam pada itu ia mengemuka- 

kan pula pendapat, bahwa ' rakjat 
Amerika sudah. tjapai mengirimkan 
ribuan djuta dollar ke Eropa dan 
menempatkan pasukan2nja “disana 
tanpa disertai dengan suatu pro- 
gram persatuan Eropa jang kon- 
straktif, Ditegaskannja, bahwa sega 
la sesuatu jg dapat dilakukan oleh 
Amerika Serikat tidak akan mentju 
kupi untuk. mendjamin -keamanan 
dan keselamatan Eropa djika Eropa 
sendiri terpetjah-petjah dalam front2 
nasional jang bersaingan satu sama 
lain. 

Terlalu lemah. 
Selandjutnja- . Dulles: menjatakan, 

bahwa perpetjahan?2 -politik di Ero- 
|pa, jg telah mengakibatkan. -petjah- 
nja peperangan2 jg berulang-ulang, 
telah sedemikian melemahkan Ero- 
pa Barat, sehingga sekarang ini ti- 
dak ada satu negara 
dapat memberikan perlawanan jg 
kuat terhadap pasukan? ,,merah”. 

Dalam hubungan - ini ia menjing- 
gung perdjandjian masjarakat perta 
hanan Eropa jg telah dirundingkan 
dan disetudjui oleh 6 negara Eropa 

dapat pengesjahan jg terachir pada 
'achir tahun jg lalu. Diterangkannja, 
bahwa pemerintah Amerika Serikat | 
tidak melihat adanja pilihan lain 
djika rentjana pertahanan itu gagal. 
Kemudian ia membajangkan kemba 
li lembah perpetjahan jg menjetus- 
kan perang dunia ke-II dan mempe- 
ringatkan kemungkinan Eropa Ba-   Mesir dalam masalah Sudan. rat dikuasai oleh musuh. (Antara). 

  

. MENURUT KETERANGA 
dari pembesar2 Amerika Serikat, 
dari laut terhadap RRT dengan 

sar dari barang2 im ini tidak 
ting bagi ekonomi 
.diadakannja blokade tidak akan: 
“RRT untuk menarik kembali pasu 

Malahan sebaliknja,. RRT “akan 
lebih mendekati Sovjet Uni lagi, ka 
rena “dengan 'adanja. blokade ini 
Tiongkok” harus menggantungkan 
nasibnja kepada pengangkutan me- 
lalui darat, untuk menerima bahan? 
18, biasanja didatangkan melalui 
aut. 

: Menurut dugaan, RRT tiap2 ta- 
hun mendatangkan barang sedjum- 
lah 600.000 ton dari segala  djuru- 
san dunia, kira2 1/3 dari barang 
tadi didatangkan . melalui laut dan 
kira2 2/3 melalui darat. Demikian-: 
lah kata pembesar2 tadi, jg seterus 
nja 'mengatakan “bahwa tidak ada 
'hal2 jg dapat menundjukkan bahwa 
banjak alat2 “sendjata - didatangkan 
melalui laut. Diduga bahwa djumlah 
minjak “tanah ig didatangkan - mela- 
lui Jaut, djauh kirang daripada jg 
diangkut “melalui darat, karena Blok 
Sovjet tidak . berapa banjak djum- 
.Tah “kapal: minjaknja, 1 La 
. Kebanjakan. dari bahan? . strategis 
jg didatangkan RRT dari luar mela 
lui laut,- diantaranja logam2, ba- 
han2 kimia, | alat2-kerdja-tjepat dll, 

an negara? Blok Soviet. 

landia mempunjai kira2 12 buah ka 
pal jg besarnja dari 7.000 sampai 
10.000 tong kapal2 tadi berlajar ke 
RRT kira2 2 minggu sekali. Untuk 
keperluan sematjam 'ini, Sovjet me- 
njediakan 2 buah kapal, sedangkan 
Tjekoslowakia' dan RRT  kadang2 
mencharter kapal2 untuk mengang- 
kut barang2 ke RRT, 

Kapal2 negara2 Barat, sedjak 
PBB .menjatakan embargo ketika ta 
hun 1951, kebanjakan tidak mau 
angkut bahan2 strategis ke RRT. 
Pada umumnja mereka datangkan 
barang2 seperti kapas, bahan? ki- 
mia, dar pupuk (rabuk). Kebanja- 
kan dari kapal2 luar Blok Soviet ig   
akan berkurang dengan 30 sam' 

alam negeri 

“didatangkan dengan kapal2 kepunja 

Kata sumber keterangan tadi, Po-| 

Blokkade Terhadap RRT 
Tidak Ada Manfaatnja 
Malahan Akan Lebih Mendekatkan RRT 

. Kepada. Sovjet Unie 
N jang hari Djum'at diperoleh 
andaikata dilakukan blokade 

sempurna, maka import ke RRT 
pai 407c. Tetapi sebagian terbe 
bersifat strategis atau sangat pen 

Tiongkok. Oleh sebab itu, maka 
dapat merupakan paksaan bagi 
kan2-nja dari Korea. 

Leslie Miller: 
Hilangnja Irian-Barat 

Malah-Menguntungkan 
Belanda 

BUKU JG DITULIS oleh penu- 
lis doctor IW.H. Leslie Miller dgn. 
kepala ,,The economical. aspect of 
the New Guinea problem” (Sudut2 
ekonomis dari persoalan Irian) kini 

telah diterbitkan, dalam. bahasa Be- 
landa oleh penerbit Excelsior- di Den 
Haag. 

Doctor Leslie Miller menulis, ba- 
hwa “dipandang dari. sudut: ekono- 
mis “hilangnja Irian-Barat hanja me- 
nguntungkan' Belanda. - Kekurangan 
akan. tenaga bekerdja ig. murah" di 

"penduduk jg tidak banjak: menimbul 
"kan. kesulitan2 besar bagi kaum on- 
dernemer, apalagi belum “ada djami- 
nan bahwa -kesulitan 'ini akan: dapat 
“diganti oleh: kekajaan alam di: Irian. 
Demikian Dr. : Leslie Miller. 

  

Inggris, Junani, Pakistan” dan Skan- 
dinawia. 

Peranan Hongkong dalam 
dagang dengan RRT. 

Andaikata diadakan blokade dju- 
ga, maka kemungkinan masih ada 
bahwa masih tinggal satu ,,lobang” 
jg besar, jaitu Hongkong. 

Ketika tahun 1952, barang2 se- 
harga kira2 $ 100.000.000 telah me 
ngalir ke RRT melalui Hongkong. 
Barang2 tadi terdiri dari barang2 
seperti pupuk, alat2 mesin, mesin 
textil, bahan2 tjat, barang2 ' hasil 
farmasi dan obat2an. , 

Demikianlah menurut keterangan   berlajar ke RRT itu, adalah kapal2 pembesar2 Amerika tadi. (Antara). 

gres mengurangi bantuan luar negeri setjara besar-besaran. 

tang sebagai saat terachir bagi ter-/ 

ka2 Eropa, namun dalam pidatonja | 

  Eropapun jg: 

dan jg diharapkan sudah akan ment 

Irian “berhubung - dengan. djumlah: 

  

Dulles Putus Asa? 1 
(Serahkan Eropah Memilih Diantara 
| Mewudjudkan Kerdjasama Militer 

Dengan Barat 
Atau Diduduki Oleh Pasukan2 Merah 

MENTERI LUAR NEGERI Amerika Serikat, John Foster 
Dulles, dalam pidatonja pada malam Djum'at telah memberikan Ia- 

perdjalanannja di Eropa baru2 ini, dimana ia an- 
a bahwa kini terserah kepada Eropa untuk me- 

milih satu diantara dud, jaitu melantjarkan dan mewudjudkan ker- 
militer atau membiarkan diri terdjerumus ke- 

dalam kantjah perang dunia ke-III untuk kemudian diduduki oleh 
pasukan2 ,,merah”. Dulles menundjukkan pula dalam pidatonja itu, 

usaha2 negara2 Eropa untuk mewudjudkan ker- 
mungkin akan menjebabkan Kon- 

  

Kira-kira 2046 dari djumlah 
suara jang ketika pemilihan presi 
den Amerika Serikat menjetudjui 
Eisenhower (Partai Republikan) 
berasal dari kalangan Partai De 
mokrat (partai lawannja). Demiki 
anlah menurut laporan jang disu 
sun oleh Dinas Research Universi 
tet Michigan, jang diumumkan 
hari Sabtu. 

   

ai 
Tikus2 dari Belgia telah mee- 

njerbu negeri Belanda dalam 
djumlah2 jang demikian besarnja, 
hingga pembesar2 Belanda men 
djandjikan hadiah sebesar f 5.— 
untuk tiap2 ekor tikus jang dise- 
rahkan. 

Dichawatirkan bahwa tjkus2, jg 
mungkin terpaksa meninggalkan 
Belgia karena bandjir itu, mung 
kin akan merusak tanggul2 di Ne 
derland jang baru2 sadja diper- 
baiki kembali. 

# " 
SEORANG BEKAS anggota 

Nazi di Bavaria hari Kemis telah 
menembak mati walikota ditem- 
pat kediamannja dan membakar 
rumah itu dengan bahan peledak, 
kemudian dari sebuah  djendela 
terdjun kedalam api. 

Penduduk2 dusun menjiramkan 
air kepakaiannja jang terbakar, 
setelah mana ia diangkut kerumah 
sakit dengan luka2 terbakar. 

Dalam sebuah laporan polisi 
tentang peristiwa tersebut jang ter 
djadi didekat perbatasan Austria 
dikemukakan dugaan, bahwa be- 
kas Nazi itu mempersalahkan wa- 
likota karena ia telah kehilangan 
pekerdjaan- dan sebagai akibat 
proses penghapusan Nazi, sebagi- 
an harta miliknja dibeslah. 

Bekas anggota Nazi itu adalah 
Jartin-Jakobi, S1 tahun. Ia de- 
ngan mata gelap melepaskan tem- 
bakan dengan senapan mesin pe- 
sawat terbang, ketika walikota de 
ngan dua orang lainnja lewat di- 
muka rumahnja. Kedua orang ta- 
di itu terlepas dari bahaja maut 
karena segera menengkurup  di- 
tanah sedang walikota sendiri te- 
was akibat tembakan2 itu. 

Sendjata mesin dan sendjata2 
Jain serta mesiu agaknja telah di- 
simpan Jakobi dalam rumahnja - 
sedjak perang berachir. 

  

— Harian merdeka ,,Die Presse” ig 
terbit di Wina hari Kemis mengabar 
kan bahwa dua orang bekas duta 
Hongaria dinegara2 Barat dan ke- 
duanja Jahudi telah ditangkap oleh 
polisi rahasia Hongaria. Menurut ha 
rian tersebut dr. Emil Weil jang da 
hulu mendjabat duta Hongaria un- 
tuk Amerika Serikat dan dr. Zoltan 
'Szanto, bekas duta di Perantjis da- 
lam minggu jang lalu telah ditang- 
kap di Budapest. 
— Menteri luar negeri Iran Hossein 
Fatemi hari Sabtu mdngumumkan 

.kepada “pers, bhw belum lama ber- 
selang ini tlh terdjadi pertempuran2 
dan serdadu2 pemerintah Iran, jang 
hendak menangkap penghulu (kepa 
la) suku tadi. Pertempuran ini terdja 
di didaerah. Izeh, dibagian selatan 
propinsi Khuzistan. 
— Dalam rapatnja baru? ini Ipindo 
(Ikatan Pandu Indonesia) di Djem- 
ber mengambil keputusan akan me 
ngupmpulkan sokongan dari chala- 
jak ramai, untuk disumbangkan ke- 
pada korban bentjana bandjir di Ne 
derland. 
— Menurut berita2 jang hari Sabtu 
diterima di Nicosia (Cyprus), 2 hari 
j.L sungai Ceyhan di. Turki selatan 
telah membandjiri daerah ditepi2- 
njas air naik 414 meter, ratusan 
orang kehilangan rumahnja. Berita 
tentang bandjir ini dilaporkan oleh 
seorang penerbang Turki jang da- 
tang dari Ankara di Cyprus, jang se 
terusnja menerangkan bahwa tidak 
diterima laporan2 mengenai korban 
djiwa manusia. 
— Pada. hari Saptu telah terdjadi 2 
peledakan dalam sebuah paberik pe 
tasan jang. terletak 10 mil. sebelah 
Barat Tokyo. Menurut laporan per 
tama dari fihak polisi, 20 Orang te 
lah tewas. dan 50 Orang mendapat 
luka2. Kabarnja lebih dari 100 bu- 
.ah rumah telah rusak. 
/— Libia dengan resmi telah meng- 
adjukan "permintaan supaja diterima 
mendjadi anggota Lembaga Arab. 
"Demikianlah diumumkan oleh sekre 
taris-djenderal Lembaga Arab, Ab- 
'dul Khalik Hassouna pada hari Sab 
tu ini di Kairo. 
— Komisi Perdagangan Indonesia 
akan berangkat ke Paris bulan Ma- 
ret La.d, untuk merundingkan perse 
tudjuan dagang jang baru antara In 
donesia dan Perantjis. Untuk mela 
kukan perundingan persiapan, maka 
Go Bian Tie telah berangkat ke Pa 
ris. Demikian dikawatkan oleh ..An 
tara” dari Amsterdam. 
— Dua buah bom pada Sabtu pasi 
telah meledak dikota Tunis hingga 
2 buah toko. Korban manusia tidak 
ada. $ 
— Masalah anti-semitisme — dibela- 
kang Tirai Besi akan dibitjarakan da 
lam Sidang Umum PBB jang akan 
dibuka kembali pada tg. 24 Pebrua 
ri di New York, demikian seorang 
pembesar dari perwakilan Israel di 
New York. 
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antanggal 28 Pebruari 1954 semua 16 Maret ja.d. sampai den Han INA 
persediaan beras, padi dan | jang beratnja lebih dari 1000 kg. 
disuatu tempat penjimpanan d n tidak en tersebut surat epungan Arang balapan tanggal 19-5-52 
No. 6566/UBM harus an ana empang Mein, 
Ditiap2 tempat penjimpanan tidak boleh ada persediaan lebih dari 
djumlah jang aa ala n suratidzin simpanan. 
Jang tersebut diatas. tidak erlaku untuk : 
a“Jajasan Urusan Bahan Makanan 
b. Tentara, Alri, Auri da 

  

  

  

   issi Tentara Belanda 

an mereka adalah hasil panen mereka sendiri dan dimaksudkan 
untuk dipakai oleh keluarga mereka atau untuk dipergunakan dalam 
perusahaan pertanian me dan 2 : 
d. Lumbung-lumbung desa... NN bagi 
Untuk mendapat PN En aan aan tersebut, 

PI - 

    

    
     

  

    

| maka tiap-tiap 
aretj.a.d. mempunjai persediaan beras, 
000 kg. mulai sekarang harus menga- 

djukan permohonan terti nelalui Bupati/Wali Kota jang ber- 
sangkutan. Bupati/Wali Kota akan meneruskan permohonan terse- but dengan disertai pertimbangannja untuk : DJAWA BARAT —...: Kepada Kantor Jajasan U.B.M. — 

“ orang jang pada tangg 
padi atau gabah lebih 

     

. .— Djalan Nusantara No. 8 (atas) 
|. Djakarta. KO 

2.0 Kepada Kantor Jajasan U.B.M. — 
“jalan Purwodinatan Utara No. 

28 Semarang. 
Kepada Kantor Jajasan U.B.M. — 

j “Djalan Radjawali No. 3 Surabaja. 
Dalam surat permohonan harus disebutkan : 

Nama Ti Pn : 
- Tempat tinggal & Alamat Pos -—— - Alamat Gudang, termasuk. Kawedanan, Kabupaten/Kota Pradja 
mana f 

. 4. Berapa ton jang dibutuhkan (guantum) 
2. Sifat/djenis pemohon (Pedagang, Onderneming atau Pemakai) - Nomor stamyergunning & besarnja idzin jang didapat pada ta- hun 1952 bagi mereka jang dalam th. 1952 telah mendapat stam 

vergunning. j 
|. & Banjaknja simpanan beras, padi dan gabah sekarang pada tgl. 
a surat permohonan. Pata 

Penggilingan2 beras jang bekerdja guna Pemerintah, Organisasi2 
embelian Padi dan Tengkulak2 jang ditundjuk oleh Bupati/ Wali Kota untuk mendjalankan pembelian padi/gabah guna Pemerin- 

tah harus mengadjukan surat permohonan sebelum tanggal 1 Maret 
2 1953 kepada Bupati/Wali Kota jang bersangkutan untuk menjim- | pan melulu padi/gabah jang dibelinja guna Pemerintah. 

Surat idzin Penianpanan (Stamvergunning) tersebut akan diberikan 
oleh Bupati/ Wali Kota atas nama J.U.B.M. 
Pada sampul surat permohonan baik kepada Bupati/Wali Kota — 
maupun dari Bupati/Wali kota kepada J.U.B.M. harus dituliskan 
dengan terang Permohonan Simpan Beras” pada bagian kiri — 
atas. 
Jajasan Urusan Bahan Makanan tidak akan mengerdjakan permo- 
honan-permohonan : 
a. jang tidak lengkap keterangan-keterangannja. 
b. jang diterima sesudah tanggal 1 Maret 1953, dan 

—€C. jang diadjukan dengan lisan. 

IAWA TENGAH 

'DJAWA TIMUR/MADURA : 

Djakarta, 10 Pebruari 1953. 
3 DIREKTUR JAJASAN U.B.M. : (Mr. R. Mudjaswardi) 

. PERHATIAN : 

Pada tanggal 1 M aret 1953 semua stamvergunning lama (1952/ 
1953) sudah lagi berlaku dengan pendjelasan bahwa peda- 
gang2 beras (pemegang stamvergunning 1952/1953), sebelum 
mendapat stamvergunning baru, masih dapat mendjalankan per- 

| dagangannja. Sesudahnja tanggal 16 Maret 1953 tiap pedagang/ 
|. penimbun dengan keketjualian tersebut diatas harus sudah mem- 

|. Punjai stamvergunning baru. 
s JAJASAN URUSAN BAHAN MAKANAN 

5 DAERAH DJAWA-TENGAH, 
Kepalas ii 

(MOHAMAD NASIR) 
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an NN MN pem Dasoansnnne La Lease 
PERUSAHAAN KAJU DAN PENGGERGADJIAN 

PEMBANGUN" : 
Kantor : Dji. Duwet No. 1 A — Semarang. Telp. 1995 
Perusahaan: ,, Cesagan (Blakang B.A.T.) Semarang. 
PENDJUALAN DENGAN HARGA PEMERINTAH. 

aa (Oleh Pembantu distribusi Hasil Hutan) 
Kaju-kaju gelondong untuk keperluan perumahan dan pertukangan2 
kaju ukuran garis tengah (diameter) 4 — 19 cm. dan 22 — 28 cm. 
pandjang : 1 sampai 9 meter. ' : 
Perseorangan dapat membeli bebas sebanjak 2 M?. 
Pembelian selebihnja 2 M' tjukup dengan surat Lurah/ Tjamat. 
Hubungan/ pesanan pada tiap - tiap Hari Kerdja : 
Djam 8,00 — 11,30 di Kantor Djalan Duwet No. 1 a Telp. 1995 

. Pendjualan : djam 8,00 — 12,00) 
Ta —.» 14,00 — 16,99) di Perusahaan : Djl. Pengapon. 

: lah djam-bekerdja dapat hubungan dengan : 
Hardi, Kp. Djambe 280 (Sebelah Selatan Sekolah Pertukangan Ka- 
rangtempel) Semarang. 

Hormat kari 
  

  

  

nampak madju pesat. Ini berarti, 
keinsjafan pemuda2 sekarang jg. 
sangat berbeda dengan dulu. 

Djuga ,,demokratisering” jang 
kini tidak membatasi murid Seko- 
lah Tehnik rendah untuk melan- 
djutkan peladjarannja kesekolah 
jang lebih tinggi, seperti sebelum 
perang tidak memungkinkan se- 
orang murid Ambachtschool me- 
landjutkan peladjarannja . pada 
PJS misalnja, membangun sema- 
ngat beladjar mereka disekolah2 
tehnik rendah itu. 

. Tentang mata peladjaran, dika- 
takan dulu hanja 15, kini 24, di- 
antaranja bahasa Inggeris, ilmu 
Tata-usaha dll. jang dulu belum 
pernah - diadjarkan dalam seko- 
lah2 tehnik tsb. 

Menurut Sutardi selandjutnja, 
diantara banjak kesukaran jang 
dihadapi sekarang . ketjuali ku- 
rangnja alat dan guru jang tjakap 

Idjuga gedung, dimana 10 S.T. 
dan 70 S.T.P. tersebut masing2 
hanja 5 dan 9 sadja jang menem- 
pati apa jang boleh disebut ge- 
dung sekolah, sedang lainnja ma- 
sih menjewa tempat lain dan di- 

sesi | waktu praktek mereka harus 
JB berkeliling”. 

- . 

S.T.P. DAN S.T. DJAWA 

Dalam tahun peladjaran 1953 
ini sebanjak 542 orang murid dari 

. 10 Sekolah Tehnik di Djawa Te- |. ngah diharapkan akan lulus. Diantaranja 50 pct telah men- 
tjatatkan diri untuk melandjutkan 
peladjarannja pada Sekolah Teh- 
nik Menengah jang ada didaerah 
ini. 50 Pct lainnja akan segera 
masuk dinas negeri karena mere- 
ka itu murid jang berikatan dinas. 

& Selain S.T., djuga akan memuat 
| kan peladjarannja sebanjak 4.000 

orang murid dari 70 Sekolah Teh- 
nik Pertama (sematjam Ambacht- 
school dulu Red.) jang diantara- 

. nja 40 pet sudah mentjatatkan di: 
ri untuk meneruskan di Sekolah 
Tehnik dan jang lain akan men- 
tjeburkan diri kedalam  masjara- 
kat sebagai tenaga tehnik, seperti 
masinis, tukang2 kaju dan besi, 
drukker, dsbnja, Rana 

Menurut keterangan Sutardi, 
inspektur Sekolah Tehnik Djawa 
Tengah, dibanding dengan tahun? 

0 jL djumlah beda tehnik sekarang        
    

  

    
  

4 “Tuti 

I WONDER HOW 
ROY'S DOIN' INSipE! 
THAT HAMMERIN” 

| ANNOISE UP THERE SI 
HAS sStorpreo” 4 

       

        

UP THE HALL! PLL 
4 PLUG HIM! 7 

   

  
— Saja heran, apa jang sedang” — Itulah Rogers menudju . ke- 

“ B dikerdjakan Roy didalam. Suara mari. Saja akan menghantam dia.  bar........ maka saja harus berlaku dekatinja dengan berdjalan hati2, 

| palu dan isubra ramaig diatas itu” — Diangan. Nanti dulu.  Gila-hati2. PP PTN . Hsekonjong2 terhenti, demikian yi. engkau. 

  

B kirnja Willie. 

to 

Berdasar itu, oleh Direktur J.U-B.M. ditetapkan bahwa sesudah tgl, 

mengurangi peraturan 

Cc. Para Petani, djika beras, padi dan gabah jang mendjadi persedia- 

  

  

   

        

    
  

  

   

   

  

  

      

  

    

    

      
  

    

    

  

  

        
    

  

    

. Buku? Peladjaran Bahasa Indonesia 
5 : Bisa dapat dari persediaan: : : 

“Awem NG 1G f : — TANGGA ,,BAHASA INDONESIA? Pe as 2 Rp. 6.95 
Gazali & Zuber Usman — DJIWA BA lASA Hanana ana aan na et 3 AO hama 
:Moechtar. Z. —— LATI BEA on MEA ai La Ke Ka Ke 7.50 
Motik. B. Re 3 Ta 4 0 NESIA secoc.c. 3 35 Ca 

PER PMA TA 
BEA ba aa Mena ag Kn An 

PN la 1 KITA (Batjaan) ...... Ke an 
3 2) aa SA I 4) VE SIA ( A.R 35 2 7.50 

(0 — PELADJARAN BAHASA INDO NESIA ..... dr CB TN 
LN em BAHASA INDONESIA Ada na Tan La Ne 230 

djuntak B. — KESUSASTERAAN INDONESIA T........... NN REG 1 
Idem Kada LN LT KA met 4 Id MD ON PA Sena dn kaga TE NS 22 1 2 Sabaruddin Ahmad — PENG R SASTRA IN BTA 2 bhs aan 9 Takdir Alisjahbana. S. '— TATABAHASA Pn IN MONEPAI Sa an ta 120 3 - “Idem IS 1 : Ea ngn : # 2 3 Id m Da 3 5 

: 

Idem men POT KRINA MEBANAAN) Un mn Un 3D 
-Idem am PSI AN EN ana oi anandanaah Mu had 
Idem — 2 PELANGI TR : & Ie 7 Rea a Ea au aa Le NNR nan Bm na Bah Pn 5. Ha 

“Idem Pe NN MA PE mk AA Sr upin Tn eh NT Ra A05 
Idem — 2 Si AN TI £ TAM ain mak tagar sesomnnaa asap a san Pr 55 5.40 

Usman Effendi :— PEDOMAN PELADJARAN BAH. INDON.I ,, ,  4— 
“Idem —. PA Idem Pap 1 Air 
Idem — Idem Oo” Ai 
Idem aga SN “Idem IV 39.39 Ah 
Idem Sea 2 SNN ag Idem v 35...» 4.— 

Zain. St. Muhammad  — DJALAN BAHASA INDONESIA ............. a30 
Harahap. E. St. —. ILMU SARAF INDONESIA ........ciooocacocan HA SRG Lal 
Husain Munaf — TATABAHASA INDONESIA .............. KA uban 

— Idem — KUPASAN PEPATAH INDONESIA |... SS 
Pesanan2 luar Kota harus tambah Porto 1076 (sedikitnja Rp. 0.60). 

Untuk pedagang dan Toko-Buku dapat potongan memuaskan. 

Keterangan lebih landjut pada : 
: uk 'Gununa A " Toko Buku Gunung Agung 

d/h Thay San Kongsie, 
Kwitang 13, Kotakpos 135, : 
Telp. 4678. Gmb. — Djakarta. : 

3 2 MP zg 3 P Pa " APK BA BS AIA SANA RAN SARI 

: Pn Pn tan : Pan | 

bi | ARI. Saban bulan sedia (5 Sxcram 
2: 5 : x : Ic Tenaga-tenaga untuk diangkat sbg.: 1 Mn F. ADPERTENSI dalam 

a. CEKENTARIS ke-1 (tingkat VI/c sn 1950) 2 10 YP- Ia Harian 
b. SEKERTARIS ke-II (tingkat V/c-VI/b P.G.P. $ : 2 Tega ta 29 pada PEMERINTAH DAERAH KOTA BESAR SEMARANG. 30». 185— |, Suara Merdeka teh 

: 4 Porto dan trekkinglijst gratis 1. ANGGUR OBAT KOLESOM. Ini Anggur Kuat terbikin dari Sjarat-pengangkatan: Toko SMERU BLORA : - - Tjampuran Obat2 Tionghoa jang berfaedah dan mahal, antaranja 1. Warga-negara Indonesia. Bee nba can Ye dea Kolesom, dil. Obat jang sanget penting untuk tambah kekuatan tu- 2. Umur setinggi-tingginja 45 tahun. "N t Rn Aa Tan buh dan darah. Ini Anggur pun tertjampur dng. sarinja Buah Ang- 3. Pendidikan: Serendah2-nja Sekolah Menengah Atas atau 28 gur . jang terpilih. 
pengetahuan jang sederadjat. 2 Amat baik bagi lelaKi/perempuan jg: berbadan lemah. Kurang da- 4. Berkelakuan baik: jang dibuktikan dengan surat Ketera- : 25 MP/0-5208 rah, muka putjet, air muka kelihatan tua dan lesu tidak bersema. ngan Pamong Pradja dan Kepala Polisi setempat. A : ngat, kaki tangan dingin, bua pinggang sakit, tulang linu, kepala 

5. Berbadan sehat: jang dibuktikan dengan Surat Keterangan 3 suka pusing, bernapas pendek, urat sjaraf lemah, sumangat laki? Dokter setempat. . kurang. Paras perempuan tua dil. Penjakit kelemahan. Minum ini 6. Pengalaman pekerdjaan: Anggur dalam sedikit tempo sudah tentu lekas kelihatan faedahnja. Untuk SEKERTARIS ke-l : sedikitnja berpengalaman 15 Baik untuk lelaki dan perempuan, tua atau muda. 
tahun sebagai Pegawai Negeri/ Daerah Otonoom. 

Untuk SEKERTARIS ke-II : sedikitnja berpengalaman 19 
tahun sebagai Pegawai Negeri/ Daerah Otonoom. 

Surat pelamaran disertai dengan turunan2 surat idjazah, surat? 
keputusan d.l.l. jang disahkan oleh Pamong-Pradja setempat diki- 
rimkan kepada: : 

selambat-lambatnja pada tanggal 31 Maret 1953. naa 

S Semarang, 12 Pebruari 1953. 
A.n. Dewan Pemerintah Daerah 

Kota Besar Semarang 
NT 3. ane Febi : 

HA DISOEBENO SOSROWERDOIO 
snsrmansnnarn 
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PULANG SADUA DULU... 

MNTA SUSU TJAP BENDERA / 
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USU MANIS 

Bap BENDERA 
   

     

  
    

   

    

    
WHOEVERS IN THAT 
ROOM IS SURE BEIN” 
GUIET... GOT TOBE 

SAREFULI "0,     
  

— Orang2 dikamar itu terlalu sa- Sementara itu waktu Roy men- 

  

    

    

DEWAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BESAR SEMARANG " 

  

   

  

   

    

. IREX 

         
   

       
Inilah kaleng 

| jang berisikan 

& cacao jang terbaik 
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— PENGUMUMAN. 
Wo. 2/1953. FEE 

Berhubung dengan kepentingan peperiksaan oleh jang ” berwadjib, 
maka dengan ini diminta kepada para pengusaha/ pemilik perusa- 
haan-perusahaan jang telah mempunjai idzin dari jang berwadjib 
berdasarkan Undang2 Gangguan (Hinder Ordonnantie) jang terda- 
pat didalam daerah Kota Besar Semarang, supaja memasang tom- 
prang (uithangbord) sebesar 40 X 70 cm, jang menjebutkan nama 
perusahaan serta PA dan nomornja surat idzin jg bersangkutan. 

. TYomprang tersebut hendaknja digantungkan dimuka rumah/ peru- 
sahaannja sehingga dengan mudah dapat dilihat/dibatja dari djalan 
umum. 3 

  

Semarang, 28 Djanuari 1953. 
"An, Dewan Pemerintah Daerah Sementara 

Kota Besar Semarang: 

Ketua, 

HADI SOEBENO SOSROWERDOJO 

Perlu untuk S. M. P. 
PSiagian #dan 'M. Th. H. Diebels 
Soa? Ilmu Alam A Rp. 8.— 

1. Pertanjaan2 Teori : 
2. Soal2 Latihan Ilmu Alam dan Djawabannja. 
Dapat dibeli pada semua Toko2 Buku. 

Penerbit ,,ERLANGGA" 
Kramat IV (Kernolong) 11 

DJAKARTA 
S 

Manan 

  

    

    
TAMAN ANTAM Le 

Ini Malam D. M. B. 

5. —7. 9, — (17 th) 
Michael Rennie—Debra Paget 

Victor Hugo's, 

»Les Miserables« 
Djagalan 5.-7.9.- (seg. um.) 
Film R.R.T. Paling Baru 

»1 Oktober di Peking” 

Besok Malam premidrb 

ORION 5-79. (seg. um.)| 

9. 0. 5. Eubmarine" 

Besok Malam Premiere 
Metropole" 5.—1.—0.— 03 ih) 

  

  

  

Penuh dgn. actie jg. heibat, perkeja- 

Suatu drama jg. mengagumkan dari bian mati2an utk. Pa mati. 

sebuah kapal silam dgn. 13 anak Sensatie lain dari jang lain ! 

buahnja menunggu nasibnja kerna j € 
tenggelam ! , 
  Ini malam pengh. 4.45-7.-9.15 

Jeanette MacDonald 
Nelson Eddy dalam 

»M. ay Times atu) 

Ini malam pengh. 5.-7.-9.- 
Kathryn Grayson-Ava Gardner 

»Show Boat" t1n     
  

“Akan datang 

  
  

Ii
) ANGGUR KOLESOM PO THAY. Amat perlu bagi prempuan jang duduk perut, dan jang berbadan lemah, / kepala suka pusing, sakit perut tumpah2, kaki bengkak dll. Sakit lemah dalam waktu bunting. Perlu diminumi sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat dan baji dalam kandungan tinggal waras. 

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

4. ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. Ini Anggur Obat Rheumatiek dibikin menurut resep jang sudah termashur turun menurun. Dibi- kin dengan bahan obat Tionghoa jang mahal dan mandjur, dengan ditjampuri Kolesom dil. Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan segala rupa, penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu- en an “ig lain2 aa badan, baik jang sudah lama atau jang aru. Sesudah minum otol tentu nanti keliha jurnj 6 botol SEMBUH sama sekali. Pa ena Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO2 P. & D. diseluruh Indonesia. 

  
        

  

Ke Ang BEAT CE ra 
Agent: Bata 

Bodjong 39 1 U N 4 
Tilp. 1218 k 

: : Stores 
DAN TJABANGNJA DI 

P.f- 1-1-2504 
PASAR DJOHAR 66/68 SMG 
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“TA CIIY CONCERN CINEMAS ——— 
  

) L U X ha penehehlan INDRA Ini malam dan'be- 
Dmna 2 5.15—7.15—9.15 sok malam (u. 17fth.) 

PAUL HENREID — JOHN SUTTON—JEFF 
Be DONNELL — LON CHANEY—ELENA VERDUGO 

se lte OF DAMASCUS" 
Sheherazade... Aladdin... Sinbad... Ali Baba.. 

Color by Technicolor 
. together in one fabu- 

lous adventure ! Arabian Nights Adventures Menggemperkan! 
Besok malam premiere 

LUX (au. segala um:) 
Bobby Driscoll — Robert Preston 
Martha Scott — Charlie Grapewin 

” sWHEN I GROW UP 
The warm, wonderfully' human story of a ,,Growing Up" Guy. The 
most wonderful days You ever lived ! 

Pat O'Brien-Cameron Mitchell-Richard Denning 

»OKIN AW As 

  

INDRA 

no to the hot-shot heroes of the U.S. Navy's"hot-shell destroyers '— 
fFilm peperangan terbesar, heibat, gempar! 

G RAND Tinggal ini malam dan besok malam (u seg um) 
15. —7259.— George Reeves — Phyilis Coates in 

the Mightiest of all..... 

»SUPERMAN “3 MOLE MEN“ 
Thrills! Action! -- Penuh Sensatie! Heibat dag Menggemperkan. 

Akan datang Richard Ney—Vanessa Brown — Henry Daniell 

The Secret of St. Ives" 
Days of danger!..... Nights of Romance ! 

Robert Louis Stevenson's Famons adventurer! 

First Full-length Feature ! 

  

Ini Malam pengh. (u. 13th.) 
Rd. Ismail—R. Umami-- Nana Mayo 

Saputangan Sutra" 
film Indonesia baru! — Mengikat dan Gempar ! 
Pokok Mahi Charles Boyer-Irene Dunne 

"ee. TOGETHER AGAIN' 
The Year's most exciting romantic Comedy! 

ROYAL 
Op ka 9 

Tinggal ini malam dan besok malam (17th.) 
g ROSA ROSARIO — EEN PEREZ 

DIA RUN AP Giri Kana Dhan Berebut 
.akan datang: Jon Hal— Victor Mac Laglen-Rita Johnson “MICHIGAN Kid" perapangan mem- 

asmi penjamun ! 
Pertjetakan Smg, No. 584/I11/A/118 

Ne Jne 
ra LA Ap Kata     

Perlu diminum perempuan: 

  
.. 

 


