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—. Gi Rivigra pula, tetapi tidak ikut da 

  

.. 
tinggal beberapa hari lebih lama Ia 

  

  

     
        

  
 

    

   

Timu Utk 

  

       

  

Dulu dari 

itu hanja tampak 2 orang £ 
| (anggauta Dewan Curator) dan Tjokorde Sukawati, y 

“Berlainanlah keadaan 
jang illuster” itu zaman 

kini beribu? , 
nja dan sedjumlah besar maha- 
PRA Na AN 
Presiden Sukarno mengharapkan | 

supaja para mahasiswa merasa ber 
sjukur kepada Tuhan akan perbe- 
daan jang 
Tuhan itu, 

»Tapi bukan dalan 
ada perobahan dan p 

robahan2 dan perbedaan? itu 
tara dulu dan sekarang”, kata Pre- 
siden " 29 
Maka diuraikannja, bahwa se: 

orang guru-besar dalam ilmu Ig 
sika, seorang murid dari filsoof Be 
landa, jaitu Prof. Dr. J.-Klee, dida 
lam ruangan aula Fakultet Tehnik itu djuga pernah berkata: ,,Wijsbe- | geerte is de Koning der weten- 

Presiden Sukarno bertanja, tja- 

3 

  

ada M 
Untuk Ilmu Sadja 1 

   
Nana tan 67 student2 1 | ada Il orang bangsa Indonesianja, sedangkan & 

,madjelis Prof Albert Eins 
LV sekarang 

mahasiswa Indonesia- 

merupakan anugerah 

itu sotijaf 
bedaan be 

sar. Didalam kedudukan: ilmu pe- 
ngetahuan pun tampak adanja pe 

    
Dg 

Naa 

asjarat 

  

jaitu RALA.A, 

    

      

| “Science without 
and religion w 

     

   

     

  

   : den Sukarno tidak bersedia 
untuk memberi djawaban atas per- 

aan itu, tapi ia mgnduga, bah- 
a ,mungkin sekali religion itu 'ia 

lah sikap rochgni jang luhur dan Ke an PU AN 

Menurut pewiapat Presiden, ka 
lau orang Indonesia sekarang men 
Genre hanja untuk mendjadi 
ahli sadja, untuk mendjadi vak- 
man, untuk mendjadi kader, maka 
tiada bedanja ia itu dengan tena- 
ga2 ahli asing jang kita datangkan 
dari luar negeri itu Kalau seorang 
kader hanja menganggap pekerdja 

& 

bang ilmu jang manakah sekarang annja sebagai pekerdjaan jang teh- jang bisa kita sebut ,radja dari il- 
mu2 Jainnja?” : 

iimuj: 
Didjelaskannja sbahwa dalam 

abad ke 20 sekarang ini ,,hanja il- 
mu .jang bisa mengabdi kepada 
ummat manusia itulah, jang bisa 
disebut radja ilmu”. Presiden me- 
nerangkan, bahwa dalam abad se 
karang ilmu itu bukan untuk ilmu 
semata-mata, ilmu itu telah turun 
dari tachtanja dan harus mengab 
di kepada masjarakat, untuk ke- 
pentingan ummat manusia. Hanja 
ilmu jang bisa memberi makanan 
tjukup, jang bisa memberi kese- 
djahteraan kepada manusia, jang 
bisa menjelamatkan manusia dari 
Neta Gari kesengsaraan, da 

“pe Gasa 1 n Pane bisa dise 
ari ilmu2 - but ad au 

  

    
(sardjana) na) jang menuntut ilmu, 
Presiden berkata, bahwa ,,toegepas 

'etenschap” la an ada fae 
lahnja, kalau aa iterima oleh 

manusia jang as k berbakti 
kepada mas kepad mmat    

  

Presiden monsiteer ernjataan 
ut 

  La 

Radja Baudouin dari Belgia, setelah 
mendapat ketjaman hebat dari pihak 
sosialis Belgia, dengan tergesa-gesa 
meninggalkan tjutinja dan menudju 
ke daerah2 Belgia jang telah tertim 
pa bahaja bandjir dan angin ribut. 
Pada gambar: Radja Baudouin. jang 
masih putjat karena penjakit influ- 
enza-nja, sedang mengadakan peni 

ag soal sikap mahasiswa | mens” 

mahasiswa itu. 

KEDUTAAN AMERIKA SERI- 
|KAT TOLAK KUNDJUNGAN |. 

|. Rombongan delegasi Sobsi hari 

nis-mehanis sadja, maka ia tahu 
bukan kader jang. sempurna. 

| Oleh karena itu Presiden mengha 
rapkan dari para mahasiswa supaja 
kepgda usaha mentjari ilmu itu di 
beri dasar ,,mengabdi kepada bang 
sa jang ichlas, dengan sikap ro- 
chani jang luhur dan mulja, gan 
sepi ing pamrih”. na 
Sekarang ini, kata Presiden, ma 

sjarakat - dan bangsa Indonesia 
mendjerit membutuhkan kader? de 
mikian. Djuga mi Eropa Barat dan 
Amerika orang telah mulai bitfara 
kan soal ,:Applied science” demiki- 
an € . » Hy 

Jezus Christus, Muhammad men 
djadi orang2 besar karena keichla- 
sannja Fe 
Dan dengan mengutip pernj: - 

an ,,Wie God wil dienen, diene den 
Presiden mengachiri p? 

hja, jang ditudjukan kepada para 

  

F DELEGA 
:   nen datang ke-kedutaan Ameri- 

Seri 1 Djakarta untuk me- 
pjampaika protes dan tuntutan 
epada pemerintah Eisenhower 

untuk kebebasan sardjana Rosen- 
berg suami-isteri jang didjatuhi 
hukuman mati itu, akan tetapi pi- 
hak kedutaan telah menolak keda 
tangan delegasi Sobsi tersebut. 
  
  

djauan didaerah Ostende. 
x 
  

   
   

4 

i 

Singgasana Radja Belgia 
—.. Gontjang 

Radja Belgi Lebih Utamakan Tj 
Perhatikan Nasib Rakjatnja Jg K 

dengan tiada Pan hang db. 
tjis selatan, 

douin dari Belgia. Sekembalinja di Brussel 

kepantai Riviera, P' 

utinja Daripada 
etimpa Bandjir? 

dahulu telah bertolak menudja 
untuk menghadap Radja Bau- 

, pada malam Senin, van Houtte Hangus .ro1 bahwa perdjalanannja tadi hanja bersifat rou- tine sadja, berta er 
gia kebanjakan menduga perensi jang penting dengan 
sekitar tachta bela PA 
Pembitjaraan antara Radja dan Perdana Menteri, jang dilakukan di hotel ..Negresco” di Nice itu, tam- 

paknja mengenai soal2 jang timbul, daripada serangan kaum Sosialis ter" 
hadap ibu-tiri Radja, Puteri de Re- 
thy. Puteri de Rethy ada di Antibes, | 

lam pembitiaraan tadi. 
Serangan kaum Sosialis terhadap 

Puteri de Rethy tadi terdjadinja ke 
tika Radja Baudouin bertjuti di Ri- 
Viera, sesudah ia diserang  penjakit 
influenza, tetapi kemudian mengun- djungi djuga bagian Belgia jang di 
serang bandjir, sesudah .kaum So- Sralis mentjela sikapnja, tetapi kemu dian melandjutkan tjutinja didasrah jang hawanja tidak terlalu. dingin itu. Na 
Sebagian dari rakjat Belgia mera sa tersinggung ketika van Houtte. se datangnja dari Rivisra. mengemuka. kan, bahwa Radja, mungkin akan 

    gi di Perantjis. Hal ini berarti bah- 

  

   

  

dengan urusan2 j 
bahwa yan Houtte telah mengadakan kon- 

Baudouin, setelah terdjadi ,,badai” di- 

negara, akan tetapi rakjat Bel- 

t 

wa untuk pertama kalinja kepala ne 
gara tidak ada dinegeri Belgia, pada 
waktu  upatjara peringatan hari 

ulang tahun ke-19 daripada mening 
galnja Radja Albert (nenek Bauduo- 
in), pada tgl 17 Februari jad. 5 
Mendiang Radja Albert, ,Radia 

Serdadu”, sangat ditjintai oleh rak 
jat dan pada hari ulang tahun me: 
ninggalnja diseluruh Belgia,  diko- 
ta2. dan didesa2, selalu dilakukan 
upatjara dan parade. (Antara). 

“Iberhasil dari kota2 
“Ibuat seketjil mungkin dengan dja- 
# lan penjebaran 

mengadakan 

ta jg penuh sekali itu.” 

-| menghadapi 

Ikan. kebenarannja 
bahwa pasukan2 pemerintah Bir 

    

    
Apa benar 

di Taiwan pada saat ini terus menerus 

setjara amphibi. 

induk jang mengangkutnja. 

Kalau Rus 

  

     

  

Dana Tifa DIAWA KN Bei si 

gu me can. bahwa 
atoom 89 kota2 besar Amerika 
jang akan mengakibatkan korban 

     

s 

Djawatan Keamanan dan Dinas 

alam laporan “tsb. selandjutnja 
Giperingatkan bahwa pertahanan 

. Sipil Amerika tidak berkembang se- 
“tjepat jg diharapkan untuk dapat 

| menghadapi - antjaman jg. sekarang! 
ada”. 

Dinas Keamanan selandjutnja me- 
njerukan supaja - dilakukan usaha? 
jg betul2 oleh tiap2 Orang jg ber- 
kepentingan. untuk menjiapkan per- 

  
“tahanan sipil. 

Kemungkinan pemboman dgn. 
kita haruslah di 

industrie kita dan 
perlindungan? - bagi 

penduduk dari daerah2 industrie ki- 

Acting Administrateur Pertaha- 
nan Sipil, James Wadsworth, menga 
|takan dalam laporannja: kita te- 
lah mentjapai kemadjuan dalam or- 
ganisasi pertahanan sipil kita”, teta 
pi katanja selandjutnja, dalam 

kita masih ketinggalan”. Ea 
Laporan itu selandjutnja mengata 

kan, bahwa selain serangan pertama 
dengan 400 pesawat terbang itu, ig 

| dimaksudkan sebagai pukulan kk, 
Rusia masih dapat mengadakan se: 
rangan2 lagi dengan djumlah .pesa- 
wat terbang jang lebih ketji, untuk 
menghantjurkan semua pusat2 indus 
trie kita jang besar2, dan disamping 
itu mereka dapat mengadakan pe- 
rang kuman dan “perang urat sjaraf, 
Dengan mengambil kata2 Eisenho 

wer bahwa pertahanan sipil itu se- 
mata2' adalah suatu keharusan, ma 
ka Djawatan Keamanan selandjut- 
nja mengatakan bahwa  ,sendjata? 
jang mempunjai daja perusak besar 
dari musuh bertambah lebih tje- 
pat dari alat2 kita untuk menang- 
kisnja” (Antara — UP). 

Pasukan Kuomintang 
Dipukul Mundur 

'Berita2. jang sampai di Ra- 
ngoon akan tetapi belum dipasti 

menjatakan, 

  

ima minggu jl. telah berhasil me 
ngusir 600 orang pasukan  Kuo- 
mintang dari daerah Amierst jang 
terletak diacrah pantai Tennaese- 
rim, setelah sebelum itu pasukan2 
Kuomintang menjelundup kedae- 
rah tersebut. 

Menurut berita2 itu, pasukan2 
Kuomintang tersebut rupanja 
mendapat bantuan dari orang2 
Karen dan Mon dalam usahanja 
membuat kubu2 pertahanan, 

Dengan Bom? Atom-nj 
Dgn 400 Pesawat Pembom Dalam 1 Hari Bisa 

tjurkan 89 Kota Amerika Dan Timbulkan 
n. 11 Djuta Manusia...” 
HAN Nan ita hari Ming- 

aat ini djuga Rusia dapat membom 
dengan 400..pesawat terbang, dan 

antjaman jg makin la-' 
| ma makin besar terhadap keama- 

nan nasional kita, maka pertahanan 

t 

Le ana — HARIA 
     

    
   
   

    

KE VET No, 5: 

  

pasukan Taiwan akan berani menjerbu ke daratan RRT? Tak ada seorangpun jang sekarang bisa mendjawabnja dengan benar. Tetapi 
dilakukan persiapan untuk niat pen Ff daratan tsb. Pada gambar atas: pasukan2 tank adakan latihan pendaratan ambar bawah: Bantuan pesawat? terbafg Amerika ig katanja akan digunakan untuk pendajatan, sedang diangkut dari kapal 

sia Seran 2 

ampai 11 djuta orang dalam satu hari. Selandjutnja dikatakan bahwa kekuatan menjerang Rusia te- rus bertambah dan bahwa keteran gan2 ini didasarkan atas laporan 
rahasia Militer pada laporan jang menggelisahkan kepada Prasiden Kisenhower dan Kongres. ? 

  

PNI Tak Sangkal 
Kebenaran Pidato 

Presiden 
HARI MINGGU pagi tsi. 15 

Pebruari bertempat dirumah ke 
diaman menteri luar negeri, . Mu 
karto, PNI telah melangsungkan 
rapat gabungan dengan. Wanita 
Demokrat dan Pemuda Demokrat 
Indonesia. Rapat tsb. d'S'mpin 
oleh ketua dewan partai, Sidik 
Djojosukarto dan djuga dihadiri 
oleh perdana menteri, Wilopo. 

Dalam rapat gabungan tsb, an 
tara lain telah dibitisrakan soal? 
pemilihan una seria usaha2 par 
tai antuk menghadapi pemilihan 
dcngan sebaik-baikuja, 

Mengenai pidato presiden dalam 
perdjalanannja baru? ini, diterang- 
kan bahwa apa jg diutjapkan oleh 
presiden tsb. tidak dapat disangkal 
kebenarannja. Antaranja diterang- 
kan, bahwa memang masjarakat In 
donesia kurang djelas mempunjai 
pengertian akan negara, nasional, 
dan mengenai 'ini perlu Sekali diada 
kan -pendjelasan-pendjelasan setiara 
luas. 

Ditegaskan bahwa dalam regara 
nasional, rakjatnja harus diberi kele 
luasan dalam memilih agama, 

  

Sedia Pajung 
Sebelum Kehudjanan 

Bom Atoom.... 

Haran ,,Denyer Post” 
hari Minggu mengumumkan beri 
ta, bahwa suain sokte agama dgn 
djumlah perganut sebaniak. 2018 
orang tciah membuat sebuah parit 
perlindungan jang ,,kebal terha- 
dap serangan bom atom” disuatu 
lembah didekat kota Donver, Para 
pemimpin sekte tsb. telah mera- 

pada 

imalkan kepada pengikut2 mere 
ka, hahwa mungkin pada tgl, 
10 Maret dan tidak liwat permu 
laan, bplan Desember tahan ini” 
akan terdjadi serangan bom atom 
terhadap Amerika. Sekte tersebut 
dikenal dengan nama ,, Persanda 
raan dihawah nzuntan Kuil En- 
tih”, (Renter). 

  

     
      

    

      

   

    

    
   

                          

   

  

   

Enja sebagai pemburu2-Rusia dari 
“beptuk LA-11. Pesawat2 pemburu 

| 

# Rusia 

Ja 

  

f 

PESAWAT? PANTJARGAS 

propeler biasa, tidak membalas tei 
njingkir satu: pulau Kuril jang “di 
belah utara Mokaido. 

Dalam. pengumuman 
besar angkatan udara itu selan- 
djutnja dikatakan, bahwa pesa- 

| wat2 pantjargas Amerika berpa- 
troli, diudara sesuai dengan peri- 
ngatan pemerintah Djepang, bah-: 

wa pesawat2 asing jang mema- 
suki daerah Djepang akan diusir 

dapat digunakan. Berhubung de- 

ngan itu .pesawat2 Amerika 
Thunderjets F-48 telah. melepas- 

kan tembakan terhadap pesawat2 
tadi, ketika mereka tidak 

menuruti perintah untuk menda- 
rat. Salah sebuah pesawat Rusia 

|itu kena tembak disajap dan 'ba- 
Iannja, tetapi berhasil mentjapai 

daerah Rusia kembali: : 
Dalam pengumuman djenderai 

| Otto Weyland, komandan angka- 

tan udara di Timur Djauh dite- 

rangkan, bahwa dua buah pesa- 
wat pantjargas Amerika jang 

isedang berpatroh pada” pukul 
11.15 Senin pagi mendapat perin- 
tah dari stasiun “radar didarat 

untuk menjerang dua buah pesa- 
wat asing jang tidak dikenal. 
Kedua pesawat Amerika tadi se- 

gera melihat dua buah pesawat 

di Nomura dan mengenal- 

  
    

asing 

#Amerika. tadi mengawatkan ke- 
pada pesawat2 Rusia itu supaja 
mereka mendarat, tetapi perintah 

itu. tidak diperdulikan, setelah 
mana pemimpin. pesawat2 pem- 
buru Amerika melepaskan  tem-   

“kbakan. dan-mengenai sajap serta 

   

#ikampai- kedserah Ru 

    

    

  

      
      

Ian salah sebuah “diantaranja. 
pesawat? Rusia tadi melarika 

idiri kedaerah Rusia dan pe 
“Amerika berhenti mene 
“tuk  mentjegah “supaja 

K3 t Reaksi Dj 

“Reaksi resihi pertama dari Dje- 
pang mengenai pertempuran udi- 
ra itu diumumkan oleh Takao 
Shimada, kepala biro perdjan- 
'Gjian internasional dari kemen- 
terian luar negeri Djepang Ia 
menerangkan, bahwa karena Dje- 

pang ymeminta kepada “Amerika 
untuk melindungi daerah Dje-   

| Taylor mula2 tak hendak membe- 

pang, maka setiap pertanggungan 

djawab dari djenis itu terletak 
kepada pemerintah Djepang. 

Atas pertanjaan, apakah Dje- 
pang akan mengirim peringatar 
baru kepada Rusia sebagai kelan- 
djutan dari pelanggaran daerah 
Djepang hari Senin itu, seorang 
pembesar kementerian luar nege- 

ri menerangkan: ,,Hal itu tidak 
perju”. (U.P.-Aneta). 

Tangan Taylor 
Terbuka 

Untuk Sambut Pasukan2 
Taiwan Di Korea 

DIENDERAL . Maxwell Tay- 
lor, komandan baru tentara ke-8 
Amerika di Korea, hari Minggu 
mengatakan bahwa ,dgn tangan 
terbuka” ja akan menjambut ke 
datangan pasukan2 Kuomintang, 
djika mercka hendak ikut serta 
dalam apa jg disebutnja .,perang 
salib. melawan Komunisme”, : 
Tetapi Taylor mengatakan scte 

rusnja, bahwa ia tidak mengharap akan. 'dinja perobahan2 be- sar dalang operasi2 pasukan2 seri 
kat sepandjang front Korea, jang 
djarakaja 155 mil itu. 
Dalam ' konperensi pers jg perta- 

ma kalinja sediak ia mengoper pim 
pinan dari Dienderal- yan  Fieet. 

rikan komentar tentang  kemungki- 
nan untuk memakai. tenaga pasu 
kan2 Kuomintang di Korea. 
Dalam siaran televisi, jg diadakan 

nja sesudah — konperensi pers tadi, 
Taylor. menjatakan “bahwa ja su. 
ngat setudju apabila dilakukan sera 
ngan sefjara besar2an terhadap pa- 
sukan2 Utara. (Antara). 

- 

KORBAN BANDJIR DI MAKA- 
SAR, 49 RUMAH RORON DAN 

IL DJEMBATAN RUSAK. 

  

Menuryt laporan terachir, aki- 
bat hudjan lebat, dikota Makasar 
kk. 40 rumah penduduk jang run 
lah digenangi air, sebuah djemba- 
lan rusak akibat tanah longsor: 
tidak terhitung rumah jang rusak 
ditimpa pohon2 tumbang. 

  

Pesawat2 Thunderjet Amerika Tem. 
bak Djatuh Pesawat2 Russia 

. Diatas Hokkaido 

pada hari Senin telah menembak dua buah pesawat terbang Rusia di- 
atas Hokaido, pulau Djepang paling utara, ketika pesawat2 tadi meno- 

" lak perintah jang dikirim kepada mereka supaja mendarat. Salah sebuah 
pesawat itu rusak, demikian diumumkan oleh markas besar 

dara. Amerika" di Timur. Djauh, Pesawat2 Rusia tadi jang 
Pan Mma kaa Na pemburu bentuk LA.11 dengan rnotor 

markas | 

dengan segala matjam alat jang, 

11450 orang tata tewas, 

    

   

  

Ida 
n Sovjet 

Amerika »Thunderjets” bentuk F-84 

angkatan 
menurut 

bakan tersebut, dan berhasil me- 
duki, Rusia jang terletak sedikit se 

  

Drama Gempa 
— Di Iran 

Tanah Seperti Dibadjak: 
Air Lenjap 

DAERAH TOROUD di Iran 
Utara , jg beberapa hari IL di 
hantjurkan gempa bumi jang dah 
sjat, hari Minggu tampaknja — 
djika dilihat dari pesawat terbang 
— seperti tanah jang baru sadja 
dibadjaks sebuah rumahpun tidak 
ada jang masih berdiri, udara dili 
puti debu, air sama sekali tidak 
ada. 

Tentara dan perkumpulan Iran 
jang sesifat dengan palang  me- 
rah, sibuk memberikan pertolo- 
ngan. Kereta2 api pengangkut ba 
han makanan, air, pakaian, obat2 
an, tiba di Shahroud, akan tetapi 
letaknja kota ini djauh dari dae 
rah 'Toroud, dan “ djalannjapun 
(amat buruk. 

Di Toroud dan sekitarnja sama se 
kali tidak ada “air, karena saluran? 
atau sumber2 dibawah permukaan 
bumi telah mendjadi kering, sebagai 
akibat dari gempa tadi. Sedjumlah 
orang dapat tertolong dari reruntuh- 
an2 rumah mereka, tetapi kemudi 
an mereka meninggal ketika diang- 
kut kerumah sakit. 
Sementara itu duta besar Amerika 

memerintahkan supaja pesawat2 ter 
bang angkatan udara Amerika jang 
ditempatkan di Dhahran, Saudi Ara 
bia, datang ke Toroud untuk membe 
ri pertolongan djiiga. 

: io Teheran ketika hari Djam- 
1. menjiarkan, bahwa dart djum 

lah penduduk 1500 orang di Toroud, BN Sa 

tentara itu AFP mewartakan, 
bahwa hari Minggu badai jang dah- 
Sjat mengamuk dipantai Laut: Kas- 
'pia, Iran Utara, hingga — menurut 
laporan2 pertama — 4 orang nela- 
jan tenggelam dengan kapalnja: (An 
tara). - 

Buruh Menang 
Dlm Pemilihan 
Di Australia 
Hasil2  terachir pada hari Sabtu 

daripada pemilihan2 di Australia Ra 
rat menundjukkan bahwa partai bir 
ruh telah mengalahkan partai2 lihe- 
sal dan partai pedusunan. 

Dari hasi ig belum lengkap 
tampak, bahwa partai buruh sedikit 
nja akan menduduki 26 dari djum- 
lah 50 kursi dewan perwakilan rak 
at, sehingga partai jg disebut lehih 
dulu "akan memperoleh ' kelebihen 
suara jg ketiil. Dikabarkan, - bahwa 
pemilihan2 ini adalah jg paling ra- 

  

  

kdisi 
  

SOR 
TA? TERACHIR 

  

  

    

   

6000 Dasi 
Farouk 

  

  

ra Antara | 
! 
| 

radja Farouk jang telah ia usir itu.   

  

Baru-baru ini djenderal Nadjib mengundjungi beberapa istana peninggalan 

berapa dasi Radja Farouk jang djumlahnja tidak kurang dari 6000 itu. 
Pada gambar: Nadjib memereksa be-   
  

Bangsa Kulit-Pnti 

Eropah Kehidup 

sebelum perang, pada hari 

kan pada 

mengandjurkan perkawinan sematja 
tentang hal itu. 

Tentang soal ,,ras” ia menjata- 
kan, bahwa menurut penjelidikar 
keilmuan, “ummat manusia itu 
mungkin berasal — dari Afrika 
Menurut pendapat Bedel, 
sia2 jang pertama adalah hitam 
warna kulitnja, sedangkan orang2 
kulit putih sebenarnja adalah 
degenerasi dari vada orang2 kulit 
berwarna. 

Mengenai orang India ja me- 
njatakan, bahwa mereka adalah 

bih termasuk-orang? Eropah Ti- 
Aa aa pi 122 ASIA Barat 
Wanita2 Indo China adalah tjan- 
tik djelita seperti golek, “kata 
Bedel, akan tetapi ketika saja 
berdjumpa Idengan beberapa gadis 
India, saja merdsa seperti diru- 
mah sendiri. , 

Selandjutnja ia mengemukakan 
pendapatnja, bahwa peradaban 
modern adalah peradabannja 
kawn tehnik. 

| Saja pernah mengatakan kepa- 
Ia orang2 kulit berwarna didae- 
rah2 djadjahan Perantjis dan 
Belgia, bahwa tanpa orang2 Ero- 
pah, kehidupan dinegeri mereka 
akan terhenti. Sekarang saja 
akan menjelidiki, apakah demi- 
kian" pula jang telah terdjadi di 
Indonesia dan India. 

Bedel akan tinggal beberapa 
hari di Singapura dan kemudian 
akan mengadakan kundjungan 
singkat ke Indonesia sebelum 
kembali ke Eropah . melalui 
Muang Thai dan India.   mai semendjak bertahun-tahun. 

  

Kolonisasi 

     NRP 

Tanah Orang' Kolo 

ZAIKARDIN, anggota Dewan 

daerah bekas ,,kolonisasi" 

kukan oleh kantor Urusan 
kegelisahan ini antara lain sudah 

berpulah tahun diusahakan, 
marga, 

Hukuman Mati 

Rosenberg 
Dilangsungkan Minggu 

Kedua Bln Maret 
HAKIM IRVING Kaufman dari 

Pengadilan Federal A.S. pada “hari 
Senen memutuskan bahwa pelaksa- 
ngan hukuman mati terhadap Julius 
dan Fthel Rosenberg, jang dituduh 
mendjadi miata2 dalam lapangan 
atom, akan “dilakukan dalam ming- 
gu kedua bulan. Maret La.d. 

Biasanja pelaksanaan ' hukuman 
mati dalam ' pendjara Sing-Sing di:   Dibeberapa kampung, pendu- 

Cuk menggunakan sampan urituk 
bepergian.   Pada hari2. terachir ini keada- 
an sudah agak reda kembali. 

lakukan pada malam Djumahar, tes 
tapi kali ini hukuman mati atas diri 
saumi isterj. Rosenberg tidak akan 
dilaksanakan pada. hari tsb. (Anta 
ra). 

  Knowland: US4 Harus Bertindak S 
ANGGOTA2 SENAT Amerika 

dari partai republik, Alexander 
Smith dan Willian Knowland: hari 
Minggu menegangkan, bahwa Ame- 
rika Serikat hendaknja . bertindak 
sendiri” dengan mengadakan bloka- 
de angkatan laut terhadap daratan 
Tiongkok dan melantjarkan pembo- 
man di Mansjuria apabila negara2 

sekutunja .menolak untuk 
kong gerakan2 tsb. 

Senator Smith jg mendjabat ketua 
panitya ketjil senat untuk urusan? 
Timur Pia sementara itu menja- 

takan, wa masalah2 tadi beserta 
jg lain2nja dapat dirantjangkan ber 
sama-sama dengan Inggris dan lain2 

“ 

| dakan pertukaran fikiran, 

c 
menjo- negara anggota PBB dengan menga rea, Pernjataan 

Maxwell. Taylor, 
letnan — djenderal 
komandan tentara | Dalam pada itu pembesar2 terting! ke-8 di Korea, bahwa ja akan me- gi dari kalangan2 militer dan 

matik menerangkan, bahwa 
tidak. mengetahui adanja sesuatu 
rentjana pada waktu ini mencenaf 
soal pemakaian pasukan2 nasiona- 

dal: eperangan Ko- 

T a33 - “ 
.NOn Batau: 
van Kunstan 

lis Tiongko 
    
    

  

diplo- | njambut dengan tangan 
mereka | kedatangan pasukan? nasionalis tsb. 

| 

  

idajsan Indonesia “esok Genootschap en Watanschappen” 

terbuka” 

Oleh kalangan pembesar itu dinama 
kan akademis”, 
Senator Knowland 5 dalam pada 

itu menjatak an hari Minggu dimuka 

  

  

ndiri Di Timur Djauh 
pemantjar televisi, bahwa Chiang 
Bai Shek mempunjai sedjumlah pa 
Sukan2 jg ulung” di Formosa seka: 
lipun. kebanjakan daripada perleng- 
kapan2 mereka berasal dari perang 
dunia kedua, Knowland .menerang- 
kan, bahwa Chiang dap: melaku- 
kan penjerbuan? terhadap daratan 

Mendjadi Gelisah 

20 Keluarga Meninggalkan Kolonisasi 

rah Sumatera Selatan, jg baru kembali dari penindjauannja kMaerah Lubuk Linggau menjatakan kepada ,,Antara”, 
Tugumuljo terdapat kegelisahan jang sa: ngat pada penduduknja, karena tindakan pembagian tanah jang diia 
Transmigrasi 'ditempat tsb. Puntjak dari 

luarga pada salah satu kampung (desa) dalam lingkungan daerah tsh sudah meninggalkan rumah, tanah, sawah dan kebonnja jang sudah 
lari mentjari tanah kedalam Ungkungan 

  Tiongkok, (UP), 

Tugumulj Oo 

his Di-,,Gunting”— 

Perwakilan Rakjat Sementara dae 

bahwa dewasa ini di- 

mengakibatkan lebih kurang 20 ke 

Duduknja perkara menurut Zak 
kadir adalah sbb.: baru2 ini kantor 
Transmigrasi Tugumuljo meng- 
umumkan pada seluruh penduduk 
daerah itu, bahwa mereka sekarang 
tidak diperkenankan lagi memitis 
tanah lebih dari satu bau. Tanah 
jang lebih dari ukuran itu, meski 
pun sudah dibuka dan diusahakan 
dengan ' berbagai matjam tanaman 
aik padi, kopi maupun karet harus. 

Jah diserahkan kembali pada kan- 
tor transmigrasi, karena' akan dibe- 
rikan kepada mereka jang baru di- 
pindahkan dari Djawa, 
Tindakan ini sampai sebegitu dj 

uh sudah dilaksanakan disalah sat 
kampung jang sebagai reaksinja pen- 
duduknja lantas meninggalkan sama 
sekali tanah tsb., luas tanah jang ss 
dah diambil itu ada kira2 30 bau. 

Selandjutnja dikatakan, — bahwa 
memang dahulu ketika daerah ko- 
lonisasi itu dibuka oleh Belanda. 
petani2 tsb. hanja diberikan tanah 
seluas satu bau, tetapi dalam masa 
berpuluhan tahun ini sesuai dengan 
perkembangan keluargania masing2 
dan keradjinannja, maka mereka 
djuga berusaha membuka hutan di 
sekitar tempat itu, sehingga ada ja 
mempunjai 3 sampai 4 bau, 

Tindakan ini menurut  Zaikadir 
adalah tidak adil, karena petani2 itu 
memang sudah berusaha berputuh: 
an tahun din lagi pula kalau tensi 

M. BEDEL, seorang pengarang Perantjis jang terkenal dan jang te- lah diusw dari Norwegia, Italia, Djerman dan Turki 
Minggu jl. tiba di Singapura 

ngundjungi Indo «China selama sebulan, Dalam perdjamuan jang diada: 
malam Senin ia mengadakan uraian jang sangat menarik per- 

hatian tentang ,.perkawinan (#jampuran'”. 

manu-i 

  

Kult-Hitam Sumber 
Dari Kemanusjaan'? 

h Adalah Degene- 
rasi Dari Kulit Hitam: Kata Bedel 

Akan Selidiki Di Indonesia Apakah Zonder Orang 
an Akan Terhenti 

25 
karena tulisanZnja 

setelah mes 

Dikatakannja, bahwa ia sangat 

buku m itu dan telah pula menulis 

  

St: 

Sebelum 
23 Djuli 

Supaia Inggeris Tinggalka 
Suez u 

&5 

   MI 

HARIAN 
hari Mingar 
wa menuru pat pihak TI. 
gris, penarikan kembali : Ikan2 "2 
Inggris dari daerah Terusan Suez 
akan butuhkan waktu sekurang2- 
nja 9 bulan, akan tetapi pemerin 
tah Mesir telah menjatakan ke- 
Inginanaja supaja usaha tadi sit- 
dah selesai sebelum tanggal 23 
Djuli 1953, hari ulang tahun per 
tama daripada perebutan kekuasa 
an oich tenfara Mesir dibawah 
djenderal Muhammad Nadjib. 

Seterusnja ..Al Ahram” mengabar 
kan bahwa Inggris ingin - mening- 
galkan sendiata2 berat ig ada pada 
bangunan2 militer didaerah tsb. ta- 
di. £ 

Apabila sudah tertiapsi persetu- 
djuan mengenai hal ini, kata hari- 
an tadi Seterusnja, maka kedua be- 
lah. pibak akan merundingkan “tja- 
ra2 pengganti kerugian, dalam ma- 
na Mesir mungkin harus membajar 
untuk perlengkapan? tadi aa 
kredit sterling untuk kapasnya' — te 
tapi seimbang dengan kekuatan eko 
nominja. (Antara). 2 5 

  

WANARADIA UNTUK KESE- 1 KIAN KALINJA DISERANG, | 

Dari Garut hari Sabtu diterima 
sabar jang menjatakan, “bahwa sebagai akibat serangan gerombo- lan bersendjata sebanjak Lk. 500 orang atas 2 kampung dekat ibu- $ Kota katjamatan Wanaradja, jang 3 terdiadi  Djum'at malam, telah £ ida 56 buah rumah jg habis diba- Kar 4 orang penduduk meninggal 
dunia ada 5 orang lagi mendapat 
luka2 berat. Wanaradja itu letak- “ nja Ll km sebelah Utara Garut. : 31 Kerugian ditaksir lebih dari Rp. 
100.000.—. “ 

  

Perang Akan 
Petjah 

Kalau Inggeris Tak Laku. si 
kan Sikap Jang Tegas K3 

ANGGOTA partai burnh dim parlemen Inggris, Donnelly pada 
hari Minggu menerangkan, bahwa perang mungkin petjah dalam da hun ini djika kementerian lusr” negeri Inggris tidak membikin dje las, bahwa Inggris tidak akan mc 
ngikufi politik Amerika apabila 
nolitik negeri ini mendjadi hersi 
fat avontur dan keras kepala, : 3 

Berbitjara didepan para pekerdja tambang - diBroconshire di Wales 'Donndlly selandjutnja menjatakan, 
bahwa Inggris dapat menghindarkan 
peperangan “djika “pada waktunia 
dia memperdengarkan suaranja. Ja 
menambahkan, bhw kepada orang2 
Amerika harus diberitahukan bhw 
apabila mereka memperluas pepera- 5 ngan di Timur Djauh maka mereka “5 akan terpaksa berdjalan sendiri se terusnja. (AFP), Me ee G3 
  

va, maka mungkin pstari2 tsh, ak 
tidak dapat hidup 
tanah jang sedikit itu. Disamping 
tu, tanah dan hutan didaerah ini 
masih sangat luas dan nenunggu 
pengulahan tangan manusia.” Demi 

ag 
Selajaknja dengan   nja itu di gunting” sedemikian yu: kian Zaikadir,   



  

       
   

  

Drama Bentjana |Pembukaan Kalimantan ut | : 
' Bandjir |(Rentjana Besar2-an Utk Mem-polder3.500.000 : 

HA Tanah Beaja 7 Mijard Rupiah 
Ame Olah 3: 0rr. Sendiri — 

PEMBUKAAN KALIMANTAN dibawah satu direktorat te 

              8. 

  

  

  

     

  

    

    

Pa Dak, | : lah dibatalkan oleh rapat Dewan Ekonomi dan Keuangan baru2 La aenpeNa anakan an manga ini. Buat gantinja telah diambil keputusan akan membentuk suatu SMG., SELASA 17 PEBR. 1953. . Studie Commissie jang terdiri dari beberapa ahli dalam dan luar : Maak Tt peni ea aj ba adek ,Opayakeing " AO isekitar pem an polder setjara besar-besaran: di Kaliman : Kurar 1S Inisiatip itu, Demikian keterangan Sardi 4 Menteri Pertanian kepada kita,   

Selandjutaja ditegaskan, bahwa keputusan it 
berdasarkan dengan perhitungan jang teliti dan « 
ngerdjakan 1 pekenaana jang maha besar itu. 

  

S3 — Dari kabar-kabar jang setiap hari kita terima dapat 
diambil kesimpulan, bahwa kerusakan dan kerugian jang ditimbulkan 
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Oleh bandjir bukan sedikit. Air jang mengamuk didaerah Djawa Timur, | lam pembukaan Kalimantan dengan pembikinan pc La Sulawesi Na Atjeh patut kita perhatikan serta pikirkan, bagaimana meliputi lebih kurang 3.500.000 HA tanah rawa jan . membudjur masjarakat dapat menolong meringankan beban sesama bangsa jang men- dari Hulu Sungai ke Kotawaringin jang terletak derita. Disamping hormat pada djawatan dan badam-badan jang telah 
memberikan pertolongan, maka sudah sepatutnja, djika masjarakat turut | bergerak. Mengulurkan tangan untuk mengumpulkan uang dsb.-nja guna 

. mengurangi kesedihan dan penderitaan mereka jang sekarang ini baru 

tan Selatan dan menurut taksiran biajanja sebesar 7 miljard 

Dalam soal mengerdjakan pe 
kerdjaan jang maha besar ini, dji 

mn aa ma aa Sena 

Clash Pa ceria 

    

      

      

  

Perhatikanlah 

Tuan 

diri, ketjuali fihak jang 

Meng en ang : i i aa Sa aa Mereka, jg serakah dan jg me 
PT BE 3S Ham art Sementara itu, djika kita mau terus terang mengakui djari ae aa di nga badak 

mang sesungguhnja ketjil itu, in- 

. kekurangan-kekurangan kita, belakangan ini kita kurang sekali memikir- hi RI 25 AAN, 1 bea na 
saf akan keketjilan dirinja. Mere 

2 kan soal-soal penting jang mengenai kesulitan dan penderitaan sesama lang & mungkin rasanja pe ja Ke b 
ka itu sedar, bahwa kedudukan. 

bangsa, Diwaktu jang lampau kita Mn | mar Men en jaan dapat dipertanggung djawa $ Sa Pe 1 fnja sekarang sebagai-”wakil rak- 
longan ini dan itu. Tanpa diminta dan landjurkan, orang bertomba- Di Bi 3 can. LEAN Ten . Pe dan Pa Uban Na : aj Maan liat”, baik dipusat mauwan didas. Ka Sea mebel BAN Pe ra menda ntaganaan ki | ON | Aina pensidikan, rek | Iri tenan bed di Serba. Sore netek, Man |? Dt ia nun die 

: bersama. Tapi, pikiran baik dan mulia ini sekarang kelihatan bersembunji. Ontwikkeling, diterangkan, bahwa Ba an aa Mn EA ON Pn NG is GB TN 
Webgagi mens am serta sebabnja kita sendiri kurang mengetahui. HARIAN Birma berbahasa Ing pada pokoknja akan dipeladjari ungsikan ke Rotterdam. Pisebelahnja,anaknja perempuan, jang hampir Pena Pan Pa ar 

3 Para ahli masjarakatlah nantinja jang mungkin dapat memberikan gris Nations” jang memuat ka- | daerah2 tanah rawa jang akan di | beky tongoa kenugnan Tn aa An Ba ad kara ban Bea 

2 diawaban jang pasti. Seperti jang telah kita ketahui, pemerintah sekarang bar dari wartawannja di Kentung polder itu. Bagaimanakah tjaranja | : JAN ani alang Pan ea Cet Na 
| , “ini repot dengan. keuangan. Po penania - Mn an menjatakan, bhw. pasukan2 Kuo | membuangkan Ha Na 3 ga" : ir Tega 3 “TN F Img Hn 2 an Hd $ g 
| meringankan beban pemerintah. Dengan bantuan jang kita berikan pada inintang selama 2 minggu terachir |airnja. Apakah dijk ' (pematang A 5 d Di ra: d SB: g otak - . , NIC mereka jang tertimpa bentjama alam itu kita berbuat djasa.. Djasa Kata bulan Dianuari ji, telah mengada (polder itu akan “dapat bertahan |- Amandemen : jaswaal UJa tai dan UAN NN TAN 

Ko pemerintah dan mereka jang baru Dsn Mhs Sen NE  Tiloan pertempuran sengit dua kali | Oleh serangan bandjir jang maha | NN Gn aga P k k mai, bahwa parlemen jg berul2 de- 

5 Dan djasa ini sendirinja 5 akan hi 2x aparat aa la melawan pasukan2 RRT di Yu- (besar jg sering terdjadi didaerah? ngan 11 ja IKAN IFOKOK mokratis, harus segera dibentuk. Ha 
1g bla bab On aa an Sie bab “Atioh Baediumlah nan. itu? Sebab dalam Pen Takan Tran St Ka  Wibisc “Tak Per rus lekas ada parlemen sebagai ha- 

1 kan, bahwa kerugian akibat amu! air- : i Kali an ini di ah: Pnar: 9 ... On 1g : 
4 Rp. 60.000.000. Djadi belum terhitung kerugian jang diderita oleh . Menurut kabar ab ponikang aka Bares Pinan Koi Pemerentah jg Benar , ata ' | ISONO 4 h sil pemilihan umum. Adalah hara- y Djawa Tengah, Djawa Timur dan Sulawesi. Mengingat kerugian jang Kuomintang menderita kekalahan Te 7 data aa ai Bat : | 1 Sumitro Undurkan Diri $ pan kita sewa supaja dalam tahun 

sekian djuta banjaknja itu terbuka kita akan pikiran atau inisiatip jang besar. Dikatakan, bahwa 700 14 5  N Sea ah Ra U« Ul PS in “Iea RAN aan A Te sekarang ini kelihatan berkurang seperti jang kita sebutkan diatas. | orang pasukan RRT dari Tentara Sardi P | era : aa “an 3 : Eu ja sungguh2 akan dapat dilaksana- 
' .Jajasan Bentjana Alam” di Djawa Tengah jang berpusat di Semarang | ke-14 madju sampai Kanlan dite | Sar aa PN ai 25 aa ANGGOTA PIMPINAN Masjumi, Mr. Jusuf..Wibisono ke- en, MEA 2 

| dalam. hal ini mempunjai kewadjiban penting untuk menggerakkan usaha. pi sungai Mekhong, 40 mil sebe mempoider jang kini Bl marin dulu menjerukan kepada Menteri Keuangan, dr. Sumitro, su- | Mengenai akan bertakunja sala 
 . Tetapi sampai sekarang kita belum mendengar gerak-geriknja untuk |iah Timur perbatasan negara bagi | Kerdjakan di Mantaren (Mantar en paja | amendemen Djaswadi dari PNI jang menjebabkan berku- pn dasar : mutlak dan kewadjiban 
P5 menggeraRkan masjarakat. Mungkin mereka bekerdja dengan diam-diam Jan Kentung dan mengadakan pos | POlder didaerah Dajak Besar Kor) aa Na ndapatan Pemerintah Rp. 200 djuta dari padjak persero- | demokrasi itu, kami merasa perlu 
| ju dan tahu-tahu hasilnja nanti berdjumlah puluhan ribu rupiah. Sjukurlah terdepan disana. dan Alibiopolder di Hulu Sungai La tan didjadikan soal Tak dan dengan demikian Sumitro P2 sekedar perlunja. Kami 
: | dan memang demikian jang kita harapkan. TE Pasukan? Chiang dengan menggu | jang kini hanja menunggu mesin tidak perlu meletakkan djabatannja. Selandjutnja Wibisono menja- Nan r Pemuka Tan an 
: | h— — —— — Dalam pada itu masjarakat jang hidup mestinja tidak |nakan meriam? dari ? pound meng- | pompa sadja lagi akan terus diker takan Iilkwa jtat ata kekurangan itu tidak mendjadi soal terpen- | 1272 mg yag pemilih. Antjer2 
: —. boleh menggantungkan segala usaha dan inisiatip dari mereka jang ke- Jhantam mereka dari tepi selatan su- djakan. Dalam mengerdjakan pe Ka" 2 Ma sontak 'katanja, ialah dengan amendemen Djaswa- # Pa " s0 sa supaja orang2 18 ke 
: .. betulan mempunjai kewadjiban untuk menggerakkannia. Begitulah djika |ngai Mekhong, sementara itu geril-| kerdjaan itu, bagian civiel- tech | ting. Jang Bana ban E ebarunja tidak perlu mendapat perlindu- 2 duduk dalam badan2  perwaki- 
: | Jajasan tsb. belum melangkahkan usahanja masjarakat sekarang ini dju- |ja2 Kuomintang jg didatangkan da- niknja akan dikerdjakan oleh Ke | di itu perusahaan2 jang s : an, terutama jg dipusat, dan lebih2 

  

    

   

  

   

    

    

       

      

ga bangun serentak untuk memulai 

Sampai sekarang ini gerakan Karang 

gerakannja mengumpulkan uang 
dsb.-nja. Bapak-bapak guru dari sekolah rakjat sampai sekolah menengah 
dapat berdjasa besar dengan djalan mengumpulkan se-sen-dua-sen dari 
miurid-muridnja. Begitu pula bapak-bapak ketua R.T. dikampung-kam- 
pung. Kita akui, bahwa andjuran ini tidak begitu gempar serta hebat, 

| seperti tersiarnja mosi dalam parlemen. Tetepi kita jakin, bahwa andjur- 
can ini dapat berhasil djika didjalankan dengan teratur seluruh Djawa 

tag Tengah. Dan kemudian setelah uang terkumpul dapat diserahkan pada 
“« Jajasan 

Menag ti ankan oleh pemimpin-pemimpin stjilik” dikampung dan bapak- 
' bapak guru. Dan biarlah pemimpin ,.gede” mengusahakan pekerdjaans 

ntjana Alam jang mengatur selandjutnja. Pekerdjaan ini tju- 

lain jang ,,gede” djuga sifatnja. 

  

  

Semarangan 
SUATU PERSAMAAN 

dara Walikota Solo 

endjak bulan Oktober 1952 : 
Gambang Semarang” lhooo), 

itri terus diperhebat diseluruh Dja 
gerakan ini di 

  

Kalau Sir-pong perhatikan betul2. 

Mohamad Sa- 
leh. Walikota Semarang bikin ,,Lam- 
bang Semarang” (awas zetter bukar 

sau 
dara Mohamad Saleh emoh keting 
galan, djuga mau adakan sajombar: 

ri daerah Kentung untuk memper- 
kuat menderita korban 100 orang, 
diantaranja separoh tewas. Pertem- 
puran sengit Jainnja terdjadi di Ma- 
noi-Mahai, Ik. 70 mil meliwati per- 
batasan Kentung. Kota kembar tadi 
adalah tempat markas besar pasu- 
kan2 gerilja RRT. 
Walaupun pihak Kuomintang men 

derita banjak korban, pasukan? RR 
T, kata kabar itu kemudian, tak da 
pat mengusir pasukan? Kuomintang 
dari daerah tsb. dan achirnja pasu- 
kan? RRT tsb. mengundurkan diri 
setelah bertempur dua ari. 

(Antara-AFP). 

Lagi Kebakar- 

SESUDAH 15 BULAN terdjadi- 
"ja kebakaran besar di Bandjarma- 
sin sebagaimana Antara” pernah 
kabarkan, malam Sabtu jang lalu, 

bakaran, jang menjebabkan 8 buah 

menterian Pekerdjaan Umum dan 
Tenaga dan landbouw techniknja 
oleh Kementerian Pertanian. Pun 
begitu pula pemerintah akan tetap 
memperhatikan dan memperbaiki 
sawah2 rakjat jang telah ada. 

Riwajat polder di Kali- 
mantan, 

Mempolder -.adalah suatu peker- 
djaan jang membendung tanah ra- 
wa dengan pembikinan pematang 
(Dijk) disekelilingnja. Air dalam ra- 
wa itu dialirkan adn keluarkan dan 
begitu pula diatur pemasukan air 
kedalamnja dengan mempergunakan 
mesin pompa. Tanah daratan di 
Kalimantan Selatan pada umumnja 
digenangi oleh rawa? ini. Luasnja 
lebih kurang 3.500.000. ha. Sawah 

tanami. Panennja bergantung kepa- 

baik rawa itu tidak terendam oleh 
air, maka dapatlah dipungut hasil- 
ja. tapi menurut kebiasaan sa- 

u sering kebandjiran.      

  

   
       At nan SAE mena el NN » . jang ada sekarang jang membu- |/i hasil bumi dikampung Puting Be- penamaan dalan “pikir um | AN Di Bondjar- sn dai kandarodin" 4g” Ya Hihas bur dikamyung Puing Re Sman Walikota semua "Hadi sungai seluas 145.000 hektare pinggir sungai dan Satong masak socbeno Sosrowerdojo dengan sau : misin adalah merupakan rawa jang di- air dikemudi sampan, tiba2 dia di- 

da kemurahan alam. Djikalau nasib | 

h dan ki IrKR j ak 1 tahun: 1936 telah diusa- pannja. ketakutan dan tidak “das! yaa 
Hn e 1 ine Sorak: Hadi: Pi Kampung Sungai Baru, Kora Be- |. In: tahun 1230 stelah Gjusa-, Kawannja. etakutan dan 'ar dai “Gp 

tkan na penanamar Na PON se 2g sar Bandjarmasin, ' re jadi lagi ise- bakan oleh pemerintah kolonial pepra Pa Ana bantuan. 2 | /E 1 
arang Kitri dise- ea 

landa almarhum pembikinan polder | 

  

i, lalu mend erlindungan, hingga merugikan kita. Dengan 
begini amendemen Djaswati tidak mentjapai jang dimaksudnja. 

Tentang manakah jg benar, perhi 
Tg Bk La 2000 Itungan PNI dan PKI atau perhitu- 

Pedagang Di- 
sambar Buaja 

ngan menteri Keuangan, Mr. Wibi- 
|sono mengatakan bahwa perhitu- 

Satong, “seorang : pedagang asal 

Sambas Minggu malam. telah: mati 

ngan Pemerintah jg benar, karena 
padanja terdapat perhitungan dan 

dan hilang: disamber buaja disungai 

Puting Beliung Lk. 30 KM dari ko- 

bukti2 jg .njata. 

ta Sambas. Pukul 11:00 malam ta- 

Mendjawab pertanjaan tentang ba 

kan, bahwa diantara beberapa tjara 

di Satong dan “seorang te San 

nja ialah menggiatkan kembali: usa- 
ha2 dalam. negeri, "meskipun terdiri 
dari kapital asing, seperti tambang 
emas di Simau dan Tjilotok, karena 
didalam perusahaan ini terdapat ba 
njak devisen jg memperbaiki : kedu- 
dukan “Indonesia. Dan djalan lain 
ialah ketekoran itu dipikul oleh ke- 
menterian2 dengan adil. 

Djalan ketiga, kata Mr. Wibisono 
lagi ialah kabinet tidak perlu mene 

maja. dengan ekornja. dan terj rimanja. Wibisono tidak menjetudjui 
'pelanting masuk air jg langsung di kekurangan. itu ditutup dengan me- 
sambar.  Beb: menit Satong | ngubah peraturan import, padjak ba 
tenggelam ber. buaja, kemudi-! ru dan lain? jg hanja akan menjuli: 
an timbul lagi dalam gigitan buaja kan pemerintah sendiri. (Antara). 
dan dia mendjerit ta tolong hentinya 

gaimana menutupi kekurangan ig 
Rp: 200: djuta -itu, Wibisono menjata 

“bermaksud akan kembali ke Sam- 

bas dengan sampan setelah membe- 

Pu    

  

kini Satong: belum. diketemukan -se- 

  

   

  

    

  

    
   

  

     

   

ig akan djadi anggota konstituante, 
terdiri dari orang2 1g sungguh2 ber 
hak dan patut, jg kedudukannja be- 
nar2 dapat dipertanggung-djawab- 
kan. Wakil2 kita "harus orang2 jg si 
fat2 pribadinja membenarkan mere- 
ka kita tundjuk mewakili kita bersa 
ma. Mereka itu harus mempunjai 
ketjakapan dan kesanggupan — mem- 
bawa masjarakat, negara dan rak- 
jat, kearah pembangunan, kemadju- 
an dan kesempurnaan. Mereka hen- 
daklah terdiri dari orang2 jg akan 
djadi pelopor dan pemikul pertum- 
buhan dan perkembangan  demo- 
krasi, jg membawa bahagian kepada 
masjarakat, rakjat dan negara. Baik 
kedalam, maupun keluar. 

Kedjudjuran penting. 
Tapi ketjakapan dan kesanggup 

an itu harus mempunjai dasar jg 
kuat dan resik. Dasar itu jalah ke 
djudjuran. Mereka harus insaf, 
bahwa dalam parlemen, mereka 
bukan wakil partai dan golongan, 
melainkan wakil rakjat banjak, 
jang tidak menghendaki kekatjau 
an, pertjektjokkan dan pertjerai- 
an. Rakjat banjak jang mempu 
njai satu keinginan, jalah supaja 
setjara lambat laun dan teratur, | 

“Jrakjat banjak itu segera bisa me | Saudara Hadisubeno bikin ,,Tug 
Muda”, Walikota Solo djuga tidal 
kalah, rentjanakan pembuatan ,,Tu 
gu Ronggowarsito”. 

Walikota Semarang gemar liha 
wajang-orang ,,Ngesti  Pandowo” 

kangmas Mohamad Saleh djuga ka 3 
rem banget nongkrong dibangsa' 
wajang-orang Sriwedari. 

Baru2 ini pada bulan Septembe 
sdr. Hadisubeno Sosrowerdojo ter 
paksa musti mengalami operasi utju 
buntu, mendadak Sir-pong dengar 
bahwa pada waktu ini sdr. Moha 
mad Saleh djuga harus dirawat di 
rumah sakit Sole 

  

   

                  

   

  

seluas 6000 ha. di. Hulu Sungai jg. 
dinamakan Alabiopolder, tetapi be- 
lum siap seluruhnja. Sedjak dari za- 
man Djepang sampai kini tidak di- 
kerdjakan lagi. Menurut keterangan 
jang kita dapat pematangnja telah 
banjak jang rusak. : 
Didalam tahun 1950 atas desak: 

an Ir. Schophuys seorang ahli Be- 
landa dalam pertanian jang pada: 
waktu itu mendjabat sebagai Inspec- 
teur Djawatan Pertanian dan telah 
20 tahun tinggal di Kalimantan, 
maka Pemerintahan Pusat atas ini- 
siatief Kementerian Pertanian me- 

rumah mendjadi abu, diantaranja 
1 buah rumah orang Tionghoa, dan 
7 buah kepunjaan bangsa Indonesia. 

Asalnja api, ialah dari rumah ke- 
punjaan orang Tionghoa jang diuga 
urut terbakar. 
Karena rumah2 jang terbakar ter- 

| Ari dari rumah2 jang agak besar, 
edangkan barang2 didalam rumah 

redikit sekali jang dapat dikeluar- 
an, berhubung api lekas sekali dja- 
linja, dari itu kerugian ditaksir ti- 
lak kurang dari Rp. 400.000,—. 

Atas inisiatip Lurah H. Ahmad 
jazali dikampung tersebut keesokan 

dangkan Patih Sambas. .dan Kepala. 
Polisi telah. berkundjung ' ketempat 

demikian keterangan sdr. Wasit No- 
'1sb. untuk memberikan bantuan. 

tojuwono dari Seksi Pertanian DPP 
Propinsi kepada wartawan kita. 

: Lebih djauh diterangkan, bahw: 
- belum lama berselang oleh Inspeksi 
Djawatan Pertanian telah diadakan 
penindjauan didaerah Wonogiri, jai- 
tu al. di Wurjantoro dan Bendo- 
sari. Didaerah jang tersebut duluan 
ini ada 2500 ha. tanah gundul dan 
4500 ha. tanah jang setengah gun- 
dul. Di Bendosari 1000 ha. tanah 
gundul jang sudah ditanami nangka. 

aa (Antara). 
at   

Diatas Maka: 
l 

KNOD GLEIE MEMBUAT RE- 

BI Tan | 'AFP mengabarkan dari Kopen, ' - A3 m3 lh Ihagen,- bahwa perenang. mu 
, Benda Adjaib Denmark, Knod Gleie Sabtu ma- 

/ kord..dunia' baru, menempuh dja- 
rak 200 meter gaja dada orthodox | bersama itu, tidak 
dalam waktu 2 menit 23.4 detik.    

    

  

pohong dsb.-nja pula. Rentjana ge- 
rakan Karang Kitri ini akan selesai 
dan dapat dipetik hasilnja dalam 
tempo S5 tahun dan dikerdjakan de- 
ngan tenaga? jang ada. - Djikalau 
melihat keadaannja dapat dikata- 
kan, bahwa hasilnja kelak akan me- 

mitakan. Di Wurjantoro menurut 
tjatatan 'ada 3.59 ha. ditanami lam- 
toro, 137 ha. ketela rambat, 46 ha. 
djambu mete, 90 ha. turi dan 58 ha. 
dengan lain2 tetanaman. Gerakan 
ini telah di-ikuti oleh Pamong Pra- 
dja, Tentara dan ribuan rakjat. 

mengalami 

memang ada dalil 
sdr. 

beri keterangan. 

gemaran sdr. 
iang sangat suka 
tambah Titee” dari 
Sir-pong berani” b 
iang 

Ziekenzorg” 
operasi 

buhtunja buntu............. 
Apa ini suatu hal kebetulan atar 

walikota Semarang 
Sir-pong sungguh mati 

akan ada persamaan ialah 

kaja kandang 

karena  utju: 

persamaan antar: 
dan Sole 

tidak dapa: 
Jang pasti tidal 

soal ke- 
Walikota Semaran: 

Bakmi Kopyol 
Gang Lombok 

ertaruh rumahni 
ajam, bahw: 

jantoro telah dikirimi 25 ekor sam- 
pi pematjek, 

Ditambahkan pula, bahwa di Wur- 

50 ekor sampi bibit | menjamai kegemaran ini: sebab b: 
11 ekor kambing domba pematjek 

saudara Mohamad Saleh jang terke 
nal Santri gedee€, tidak nanti akar 

gi sdr. Saleh bakmi tit&€€ itu ch» 

tarinja sesudah kebakaran itu, telah 
lapat dibentuk Panitia Penolong Ke 
bakaran. (Antara). 

  

BUPATI DAN WALI KOTA 
MENINDJAU. 

Pada tg. 13 Pebr. jbl. Bupati Su- 
matera Tengah dan Walikota Bukit- 
inggi telah tiba di Semarang dalam 
penindjauannja kepada objeck2 pem 
sangunan didaerah Djawa Tengah. 
Para pembesar ini telah menemui 
5upernur Budiono ditempat kediam- 
wnja. Sebelum datang di Djawa 
Tengah kedua beliau ini telah me- 

mulai pekerdjaan itu kembali, de 
ngan memakan biaja Rp. 30 djuta 
setahun. 

Tetapi  sesudahuja pekerdjaar. 
mempolder itu diselenggarakan oler 
Ir. Schophuys di Mantaren,: timbu:- 
lah pertjetjokan jang hebat antara" 
Kementerian Pekerdjaan Umum dar 
Tenaga dengan Kementerian Perta: 

an Pekerdjaan Umum, pembikinan 
polder itu adalah masuk tugas kc- 

djiban Kementerian Pertanian... 
. Dalam pertengahan tahun 1951 di 
adakanlah perdamaian diantara ke. 
dua Kementerian itu, jaitu jang me- 
ngerdjakan civiel technik adalah   
nian. Menurut anggapan Kementen-! 

wadjibannja dan bukan tugas kewa- 'kentjangnja, benda t etap berada 

anak2 jang sedang bermain laja 

  sar : 
Pada siang hari Sabtu oleh 

ngan dilapangan dekat Sunggumi 
nasa, jang letaknja 12 km. disebe 
lah Selatan Makasar telah dilihat 
sebuah benda bundar. Benda ter 
sebut seperti sebuah kerandjang | 
tetapi bergerak dibawah sebuah 
balon ketjil. Tetapi meskipun ada 
angin Barat jang meniup dengan 

di Kopenhagen untuk mengumpul 
kan fonds 
“tanda. 

djokerto” pada hari Kemis telah ti 
ba dari' Indonesia ampat pemuda In 
donesia 

metik buah perdjuangan kakek- 
mojang kita, turun temurun hing 
ga sekarang. Djangan terus mene 
rus dan lebih lama keadaan seka 
rang meradjalela, jakni bahwa ha 
nja sedjumlah ketjil orang sadja 
jang telah merasakan kenikmatan 
sebagai bangsa dan negara merde 

Keadaan '- sekarang harus lekas? 
disetop! ' Lebih2. karena sedjumlah 

membuat re- jga orang jg mewah dan menarik 
keuntungan hasil2 perdjuangan kita 

memperhatikan, 
karena tidak ingat kepada rakjat be 
njak. Mereka malah saling berebut. 
Rebut lebih tinggi kedudukan, dar 
rebut lebih bisanja tambah gemuk 
Padahal kebanjakan dari djumlah k 
ketjil itu, sebenarnja tidak berhai 
mendapat itu. Maka selekasnja pe- ,R. L” DIDIK PEMUDA2 milihan umum harus dilaksanakan, : INDONESIA. jg sebagian terbesar anggotanja 
akan terdiri dari pribadi2 jg lahir 
batinnja dapat dibanggakan, dan 
djadi djaminan ' sebagai pemupuk 
dan pengembang pertumbuhan  de- 
mokrasi parlementer  setjara lan 

  

KORD DUNIA BARU 200 M 
RENANG. 

  

am-telah: berhasil 

Periombaan - tersebut diadakan 

bandjir dinegeri ' Be- 

  

“Dengan menumpang kapal ..Mo- 

jang atas biaja maskapai   Rotterdamse Lloyd selama satu sete 
ngah tahun akan mendapat pendidi 

Span Eh Tar tu tar (Kan tentang soal2 pelajaran dikan- Kemudian benda bundar itu ter 'tor2 maskapai tersebut di Neder- lihat djuga diatas Makasar, sehing 

disatu tempat. 

. Setelah mengachiri pendidikannja 
mereka itu tidak diwadjibkan untuk 

tjar, 

Patokan2 jang perlu 
Apa patokannja pilih wakil ? 
Nomor satu kita harus tahu be 

tul keadaan orang jang akan kita 
pilih. Djangan hanja keadaannja 
diluar sadja. Djuga  keadaannja   bekerdja pada Rotterdamse Lloyd. didalam. Djangan tjuma melihat 
dan. terpengaruh. oleh ”gebjar”,   

  

kan aksi mogok. Aksi ini di SSPV 
telah meliputi Ik. 530 buruh dar 
berdjalan dari dj. 6.30 sampai 10.00, 
di Mac.Lean & Watson 25 buruh, 
dan N.H.B, 101 buruh berlangsung 
1 hari lamanja dan bari ini didus 
perusahaan tersebut belakangan aksi 
masih tetap berdjalan terus. Di 
SSPV kemaren djam 10.00 telah di 

hentikan, karena kawat dari P4 Pu- 

00... Pebr. malam di desa Gab ok, Ka 
: rangawen, Demak telah terdjadi 
2 perampokan jang dilakukan oleh 

PP Ik. 25 gerombolan bersendjata 
stengun dan karabijn serta mema- 
kai pet dan topi badja. Dalam ak- 
Si tersebut 27 rumah telah men- 
djadi korban, sedang kerugiannja 
sampai kini masih didalam pengu- 
sutan fihak jang berwadjib. Anta- 

angkatan pertama pada tanggal 21 
Mo Ibesember jl. dengan 56 kepala ke- rium bagi anggauta DPD jg telah Juarga terdiri. 262 djiwa, kedua berlaku sedjak bulan Mei 1952. transmigrasi umum 23/12 sekeluar- Uang tambahan tsb. harus dikem pa terdiri 2 djiwa, angkatan ketiga balikan sekali gus, sesuai 'dengan| 27/12 sebanjak S1 kepala keluarga keputusan DPD sendiri. dengan 204 djiwa. 

Hari Senen kemaren » “Tudjuan mereka ke Sumatera Se- ' 
mengenai 

KUDUS 
RAPAT PLENO DPRDS. 

Hari Sabtu tgl. 14-2-1953 bertem 
pat di. pendapa kabupaten Kudus, 

    

— diteruskan 
Pertanggungan  djawab 

soal Kepegawaian”. 
tatan, berasal sebagian banjak duri 
daerah kabupaten Purworedjo, Ma- 

: 

land. 
dan 55 ekor kambing bibitan, se |raaammmm, charaaammmnu........ iindjau objeck2 di Djawa Barat dan hak Kementerian Pekerdjaan Umum pa agak menimbulkan kegempa- ekor kambing Itawa pematjek dan Sir-pong. clandjutnja melandjutkan perdjalan-! dan Tenaga dan landbouw technik|ran. Pada sore harinja benda ter 2 ekor bibitan. Haa in ke Djawa Timur. pada Kementerian Pertanian. sebut menghilang. : 4 EMOGOKAN G. B. P. : ' i Pp sa 2 nk kaya Aa KARANG- ba Blak antjaman da UT : , p Bra e? ri Gabungan Buruh Pelabuhan baru Ya Ta ABI - 1 LA aa : dilangsungkan dalam tiga angkatan: Dari fihak jang mengetahui di | baru ini, maka mufai tg. 16 Pebr zz sa Na z: : (diantaranja ada pula jang merupa- TJEPU 
padat kabar, bahwa pada tg. 12/13 | ibi. anggauta GBP teiah mengada FE LALEE SASES : Bam (kan transmigrasi keluarga. Bagian See ata 

ULANG TAHUN PERPEPBSI. 
Tjepu. mengadakan 
tahun jg pertama 
dung Tan Sam Tie, Perhatian 

(para undangan memuaskan sekrdi. 

Litu diramaikan' djuga dengan sandi: 
wara dengan mengambil lakon: Par- 
lisan pedjuang gerilja. 

organisasi masa telah 
sumbangan berudjud uang jg di tri- 
ma oleh Perbepbsi 

ajib. t jang berbunji ,imemperpandjang |telah  dilangsungk: apat pi elang dan Kebumen. 
gr ra korban terdapat bekel dari desa kenakonja peraturan upah pada DPRDS en dihadiri Ole 19 amin 

Pa : 7 
Gablok jang telah diikat dan di- | perusahaan SSPV jang berlaku same | DPR MAGELANG SIDANG DPRDS KOTA- am Pa sehingga | pai achir tahun 1952, Aa PU Pimpinan dipegang oleh Sdr. Mu- | "mma PRADJA. 
mendapa 2 an. 52 aniti: sat tg. 12 tem- pi 3 Dp 

: e : 
. DI SALATIGA: gp Tyga kr Hi 1 Djuli Tos3 zjahid Muchtar selaku Ketua DPRD 100 TAWANAN S.O.B. Sidang DPRDS kotapradja Mage- 

Dad Kah TAN. er 1952, samp t: bat hash S, menjampaikan ' kegembiraan atas DIBEBASKAN. lang, jang pertama untuk tahun 1953 
, Pari angan jang berdekatan Putusan2 ini imengikat baik buru kembalinja beberapa anggauta DPR Sebuniak “og. Den GA S3 telah diadakan mulai pada tanggal 

di Semarang didapat kabar, bah- maupun madjikan. DS jg 7 bulan melakukan actie non-1 « » 7 2 anan 

  

wa pada ig. 12/13 Pebr. jbl. kira2 
pukul 7,30 malam didukuh Mri- 
tjan, Gendongan Salatiga telah ter 
djadi perampokan dirumahnja 
Hardjo Utomo. 5 perampok ber- 

actiefnja. Kepala Daerah selaku Ke- 
tua DPD mengharapkan agar kem- 
balinja anggauta2 PDPRDS itu, be- 
tul2 dapat mentjurahkan fikiran dan 
tenaganja buat kepentingan  Peme- 

  
S.O.B. jang tersangkut perkara pem- 

gerombolan MMC, atas perintah 
panglima Divisi Diponegoro di Se- 
marang, pada. hari Kemis pagi te- 

berontakan bekas bataljon 426 Ati ntai dan pelbagai pendjabat mili. 

ter setempat. Ketua DPRDS J. Su: 

9 sampai dengan 11 Pebruari “KE di 
hadliri oleh walikota, kepala? dia- 

madi dalam pidato sidang pembuka: 

trima kasih. 

PURWODADI 

lah dibebaskan dari. rumah pendiara : 

  

an menjatakan, bahwa dalam meng- | Kira2 liwat tengah malam,  diru- 

atau sifat2 kelahiran orang melu 
lu. Kita terutama mesti tahu be 
tul2, apakah orang jang akan ki 
ta pilih itu betul2 orang jang dju 
djur, jang telah terbukti dan di- 
ketahui serta diakui umum setem 
pat, akan  kedjudjurannja. Ini 
penting sekali, sebab kedjudjuran 
itulah pokok jang terpenting, atau 
sjarat jang termutlak. 

Kita jang nama kita akan ter- 
pakai sebagai orang2 jang memi 
lih wakil dan diwakili dalam par 
lemen, harus tidak salah - pilih. 
Memilih wakil dalam parlemen 
lebih sulit daripada pilih orang 
buat diambil djadi anak menan- 
tu. Banjak sekali sjarat2nja. 

Kedjudjuran seseorang dapat 
diteliti. 'Gerak-gerik, jaitu tutur- 
kata dan sikap lakunja dalam ke- 
hidupan sehari-hari, bisa dikapai 
sebagai neratja. 

Pertanjaan jg pertama, bagaima- 
nakah kelakuan orang jg akan kita 
tjalonkan dan atau jg akan kita pi- 

Baru-baru “ini Perbepbsi tjabang 
perajaan ulang 

bertempat di ge- 
dari 

Perajaan ulang “tahun jg meriah 

Sebagai sambutan maka beberapa 
memberikan 

dengan utjapan 

PERAMPOKAN. $ 
Pada tg. 11-12 Pebruari 1953, 3 i rag: m bersendjata | i Darah Otor Ala, F7 j "ini sat jang mMahnja seorang penduduk didesa |lih2 

F Lenka meat ANN ANN “Tehtisar Tapat2 DPRDS tahun "52 | Magelang.” Sebanjak '2 arang ata" knapa pe TN men ud Gubug |, Kelakuan, inilah je nomor-satu. 
Sman sdr. Hardj 2 —sdnyak ke SIARAN R.R.I. SEMARANG. | oleh sidang diterima dengan sjah, Bu a Pep Man MA #suai dengan instruksi dari pemerin-- telah didatangi oleh 7 kawanan aa Pan Pa Aa / "ag 

KE : Na Pa, : & 5 : 2, 3 1 » , » : “Na : :3 2 : rang, 6 

rugian Ik. Rp. 671,—. Selandjut- | Jari Selasa 17 Pebruari '53. N perna an ba an me orp Ga Kebumen, 1 Tegal, 4 Solo, 2 Sle- tah pusat Latah Pt ag Teruna SPsEnnak jang berpakaian aneka kataian. latah dari Medan 

Djam 17.00 — Pembukaan: 17.05 i buat menambah 'atjara dengan pema man, 1 Klaten, 1' Tjilatjap dan 5 Kalau untuk tahun 195 pemerin-|warna dan bersendjata  tadjam. 
nja sdr. Siem Hok Tjoe pun men | Hiburan sore oleh O.K. Kembang sukan anggauta baru dari PKI dan tah kota pradja, Marslang menerima 

5 nja pada malam itu djuga dirumah 
| 

dari daerah Jogja. Pembebasan tsb. | Parkindo oleh sidang belum dapat 
  

Perampokan jang terdjadi ini me dalam kehidupan sehari-hari, Diru- 
mah, dikampungnja, ditempat peker 

djadi sasarannja gerombolan dan | Katjang: 17.30 — Pengumuman danj Parki : Ka dihadliri oleh bupati Magelang, pi- Subsidie dari pemerintah. pusat se- ngakibatkan tuan rumah menda- djaan dan dipergaulan umum. Ba- 
peranipokan jang telah terdjadi | berita daerah: 17.45 Hiburan s0 Pa ben Resa bang usul tsb. mendadak hak kepolisian, kedjaksaan dan” re- besar Rp. 2242323 ym, untuk ta- | pat kerugian harta benda seharga gaimana sikap — hidupnja terhadap 

3 mengakibatkan ke n Ik. Rp. |re: 18.00 — Serba Serbi Angkatan dan menjalahi tata tertib. siden Kedu R. Muritno dalam pi- hun 1953 ini kita hanja menerima Ik, Rp. 600.-, Tuan rumah - telah — 

5 1 987,50. Sebegitu. djauh tidak dite- | Perang: 18.15 — aka Toga Tn Ka sal datonja memberi nasehat dan meng. Rb: Eneng berarti kurang dianiaja dan. kepalanja mendapat & 4 Btani Semata di 

Tadi : ig » hhid. Ta Chung Sze Ouintet: 19.00 — alam lapuran mengenai wperel andiurk set ta en g luka2, tetapi tidak sampai memba | Seorang wanita pendjual rok 2 
: Kemana Pelat, Ten Tanda waktu as Warta Berita: 19.1 |tangguangan — djawah — pengeluaran andjurkan setalah ...pafh Ta Selandjutnja sidang menerima be- F Takaran pinggir djalan, Hadidjah pendudk Pi Sapa ONE Na ai NAN berapa usul DPDS jaitu penetapan pang dengar melaui Wulan Ta aa tarif baru dari beaja perawatan dan Maa Tea ea ea Una Hagobatan "» Rumah MOM Un Ni Ti Ck. peikan Wa Tidar dan Budi Rahaju, penarikan zah | » kepada salah seorang ta- phase” berhenti kerttarkka'h lai 

wanan jang turut lulus dalam udji- Sewa berhenti kendaraan bermotor, 3 PBHi, 7 : Jis betjak dan dokar, mengadakan pe- 
£ robahan — peraturan minuman keras, 1v8 KEPALA KELUARGA  'padjak tontonan, mengesahkan «ts- 

KELUAR DJAWA. risasi bagi. pembangunan gedung 
Sebanjak 108 kepala keluarga, ter- Balai Kota, Kantor Pekerdjaan 

diri dari 528 djiwa penduduk di- Umum, fumah pemotongan chewan 
daerah karesidenan Kedu dipindah: ' darurat dan tambahan perbaikan 
kan keluar Djawa. Pemberangkatan djalan sebesar Rp, 512.000, 

uang tahun 1952”, sidang terus me- 
nerus di-isi dengan pertanjaan jg ha 
ngat terutama dari beberapa ang- ' 
gauta DPRDS jg baru actief. 

Babak pertama, kedua dan ketiga, 
baik djawaban dan pertanjaan, be- 
lum dapat diselesaikan, karena dim 
djiawaban2 DPD masih kurang da- 
pat dipertanggung djawabkan. 
Kemudian sidang memutuskan ti- 

dak dapat membenarkan tindakan 
DPD tent dilakukannja pengelua 
ran uang tambahan 2046 honora- 

— Ibu Kota Hari ini: 19.15 — Du 
nia olah raga: 19.30 — Orkes Stu- 
dio Djakarta dgp. Saiful Bahri: 20.00 
—Sari Warta Berita, 20.05 —- Sia- 
ran Pemerintah: 20.15 — Ichtisar 
Pers, 20.30 — Hidangan S. Dhar- 
noto: Kwartet dan Piano Tunggal: 
21.00 — Berita Bahasa Djawa: 21.15 
— Siaran Tri Tunggal Studio Jogja 
—— Solo — Semarang ,.Bantjak Do 
jok Mataraman”: 22.00 — Warta 

Berita, 22.15 Siaran Tri Tunggal, 

BUKU2 PELADIARAN 
1: BAHASA INGGRERIS. 
4 Dari Toko Buku -Gunung # Agung” Djakarta "kami terima : ebuah daftar Buku2 peladjaran 

Sahasa Inggris, baik jang dengan | 
'engantar bahasa Indonesia mau- 
un dengan pengantar bahasa 
19TIS. 
Untuk djelasnja silahkan mem- 

“tja iklannja jang dimuat hari ini, 
          23.30 — Tutup. 

    

hajakan dirinja. Setelah berhasil ! 
melakukan kedjahatan ini. .kemu 
dian perampok ini lantas: melari- 
kan diri ke djurusan Selatan, 

pula perampokan didesa 
Ketjamatan Kedungdjati, Berapa 
djumlahnja 
ini belum diketahui djelas. Tetapi 
3 rumah penduduk telah mendja- 
di korban kedjahatan 
Pep na belum diketahui dje- 
as. 

sangan Lama, Djatinegara melapor- 
kan kepada polisi, bahwa pada tgl. 
14-22 djam 20.00 malam telah mene 
rima uang kertas sebesar Rp. 2,50 
sebagai pembajaran pendjualan se- 
bungkus rokok dari seorang jang tak 
dikenalnja. Setelah diperiksa ternja 
ta uang kertas itu palsu dan dibuat 
dari bikinan tangan dengan lukisan 
potlod dan tinta merah. Hingga ki 
ni sipembuatnja belum lagi ditang 
kap, sedang penjelidikan dilakukan 
terus oleh pihak jang berwadjib. 

terdjadi 
Padas, 

Pada esok malamnja 

kawanan perampok 

ini. Djuga   
  

uan Memilih Nanti 
Gerak-Gerik- 

Kelakuan-Watak-Dan Ketjer- 
dasan Tjalon Jang Akan 

Pilih 
—0Oleh: Seorang Pembantu Di Djakarta— 

SEMUA PARTAI DAN GOLONGAN, djuga pemerintah sen 
serakahdan orang2 jang menderita 

ketjil, bukan hanja setudju, supaja selekasnja diadakan pemilihan 
rasa 

umum, melainkan menghendakiitu. Ketjuali fihak jang serakah. 
Djuga orang2 jang  berpenjakitatau bersifat inferieur, Fihak dan 
Orang? ini tidak menjukai diadakannja pemilihan umum 
mungkin. Sebabnja gampang diraba. Mereka itu, jalah Orang2 jang 
tersangkut merasa kuatir, bahkanjakin kalau tidak 
Sebab itu, mereka ingin diri dankawan sendiri dapat 
duduk dalam parlemen sementa 

selekas 

akan terpilih. 
lebih lama 

ra. 

anak-isteri, jalah keluarga . tanggu- 
ngannja, terhadap orang2 serumah 
lainnjas terhadap ' tetangea  sekani- 
pung. 

Betapa keadaan hidupnja. Se- 
derhana atau mewah. Dan apa se 
bab2nja dia hidup sederhana atau 
mewah. Ini perlu djuga dikupas, 
sebab orang jang kelihatannja hi- 
dup sederhana, belum tentu kalau 
kesederhanaannja itu merupakan 
sedjatinja lukisan watak atau budi- 
pekerti. Mungkin hanja sandiwara 
sadja, untuk menutupi sesuatu 
maksud tertentu. Sebaliknja, orang 
jang hidup mewah pun harus dite- 
liti, apakah kemewahannja itu ha- 
sil dari buah usaha dan djerih 
pajah sendiri jang djudjur, dan 
bukan hasil dari serobotan dan 
,pendaulatan”. Apakah kemewah 
an itu hanja dipakai sendiri sadja 
atau dipergunakan djuga untuk 
persembahan kepada miasarakat. 
Sekurang2nja kepada orang? dilu- 
ar pertalian keluarga dan sahabat. 

Ketjakapan. 
Kalau sjarat mutlak dan jang 

terpenting itu sudah dapat diketa 
hui, maka barulah mulai dipertim 
bangkan ketjakapannja. Apakah 
ketjakapan itu mempunjai dasar 
pendidikan jang- mutlak, atau ber 
dasar kepada pengalaman dan ke 
kerasan kemauan dan kebaktian 
aja bekerdja. Artinja, djangan 
kita silau kepada diploma din ti- 
tel, atau kepada kedudukannja, 
baik dalam dunia kepegawaian, 
perdagangan, perusahaan,  mau- 
sun dalam perkumpulan, gerakan 
sosial atau masjarakat. 

Pintar sadja tidak ada gunanja. 
Baru kalau kedjudjuran dan kela 
kuan orang diketahui betul2, ma 
ka mulailah diteliti kepintarannja. 
Misalnja asal sekolahnja. Sebab 
Kepintaran asal sekolahan, dalam 
perdjuangan politik dan parlemen 
atau konstituante jalah badan? po 
'itik dan pemusatan tenaga dan 
»ikiran politik, jang berpokok dan 
tali-temali pada dan dengan kehi 
dupan negara tidak penting. Jang 
penting, jalah ketjerdasan, jaitu 
ketjakapan berfikir dan mengerti 
nasalah2 kemasarakatan din ke 
'egaraan. Selandjutnja tahu pula 
jara2 parlementer jang baik. 

2. Parlemen bukan rapat PB mam» » 
Parlemen, terutama konstituante, 

bukan rapat umum. Baik raksasa, 
maupun samodera. Djadinja  parie- 
men dan konstituante bukanlah sa- 
rang demagogi dan agitasi. Bukan, 
sekali-kali bukanlah parlemen: dan 
konstituante itu tempat orang me- 
mmamerkan  litjin-lantjarn ja lidah. 
Djuga bukan tempat orang mem- 
buat: hasutan2 “dan edjekan2, teruta 
ma terhadap pemerintah dan negara 
sendiri, dengan memudji-mudji pe- 
merintah dan negara asing. 

Pembitjaraan dalam parlemen, le- 
bih2 konstituante, tidak boleh bersi 
fat kemegahan - dan mengandung 
propaganda. 

Dus, tukang pidato atau orang jg bisa bitjara lantjar dihadapan chala- jak, bukanlah tjalon2 ig mesti baik 
dan tepat untuk djadi anggota ba- 
dan2 negara tsb. Dalam dua badan 
ini, orang tidak berpidato, meluin- 
kan membatja pidato-tertulis. Djus- 
tru. membatja pidato-tertulis itu ma 
lah tidak gampang. Lebih sukar da- 
ri berpidato jg sebenarnja, jaitu ber 

jak. 
Namun pintar bitjara sadja, da 

am arti lantjar, gampang dan pa 
ih keluarnja perkataan, bukan 
uatu ukuran akan ketjakapan 
fan nilai orang. Maka orang ian! 

(2intar bitjara sadja, lebih2 , badut 
padut” jg gampang merasa puas 
dengan tepokan-tangan dan sam 
butan tertawa, bukan tjalon jang 
baik dan tepat untuk didjadikan 
wakil dalam parlemen. 

Melulu pintar bitjara, zonder 
dasar kepandaian dan pengetahu 
an umum, dalam parlemen nanti 
hanja berupa patung, karena apa jang dikemukakan tidak dimenger 
ti sendiri, sebab memang bukan 
p'kirannja sendiri, tetapi pikiran 
orang lain jang: di-isikan kepada 
nja. Dan kalau ia bitjara atau membatja pidato hasil otaknja sen diri, 907o hanja mengatjau dan djadi buah tertawaan belaka. Pa 
ling2 orang2. demikian di parle- 
men pun hanja akan djadi badut 
atau tukang bilang ,,mufakat” 
atau tidak”. Tjuma “ didjadikan 
tukang ,.ja” dan ,,neen” dalam 
pungutan suara. 

Djanganlah kita djadi tung 
gangan. $ 

Summa . summarum, Lunggung- 
kepruk, kita dalam menghadapi pe- 
milihan umum harus @awas-waspada, 
hati2 dan teliti, Djangghlah kita ke 
na didjadikan alat dan tunggangan 
partai dan golongan, Djangan puia 
gampang2  pertjaja pada reklame, 
propaganda dan djangan kena bius 
demagogi dan agitasi. 

Sebelum ambil putusan, supaja ti 
dak ketjelik dan tidak merugikan 
negara, kita harus jakin betul akan 
kepandaian sekolah, pengalaman, ke 
tjakapan,  kesangguapan, kedjudju- 
ran dan kelakuan orang jg akan ki- 
ta pilih. 

Hendaknja di-ingat, bahwa nilai 
pribadi manusia tidak terletak pada 
pangkat, kedudukan, kepintaran, si- 
fat dan djenis, tetapi terkandung da 
lam kebaktiannja kepada masjara- 
kat dan pengabdiannja kepada rak- 
jat. 

Berbakti dan mengabdi,  artinja ichlas bekerdja untuk kepentingan 
umum, dengan kesediaan membela- kangkan kepentingan sendiri, dgn.   penuh pertanggungan djawab terha- dap keadilan dan: kebenaran. 

bitjara langsung dihadapan ' chela- . 
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Marino : 
Gempar 

Rep. Terketjil Di Du- 
nia Mengalami Pentju- 

    
     

    
   

"POLISI REPUBLIK San Mari 
(Republik jang paling ketjil di 

opa) kini sedang  menjelidiki F ilus peristiwa pentjurian jang | Sbarnja adalah jang pertama ter 
: vm di San Marino sedjak 100 - fun jang silam. Seorang ' atau 

iberapa orang jang tidak dikenal | lah membongkar sebuah toko | @n mentjuri beberapa potong pa 

   

. Rian seharga beberapa ratus lire. | 
“1 Dengan suara j 
. torang sersan kepolisian Minggu 
| dalam mengumumkan kepada pa 
— 3 wartawan: ,,bergembira “dapat || 

.@nerangkan, bahwa segenap rak 
| H Republik ikut membantu dim 
e Sngedjaran si-pendjahat. € 

“Kita sekarang berada dalam keada | 
“9 kegemparan berhubung . dengan | 
| Enjataan, bahwa: dalam 100 tahun 
“srachir tidak pernah terdjadi. pen- 
urlan. Tidak seorangpun di San 

- farino jang pernah menutup pintu 
" #mahnja. Kami hanja bisa mengha | 
gpkan, bahwa si pendjahat itu bu- 

"san sesama penduduk, melainkan se | 
yang tamu asing”, 

'ASan Marino adalah republik jang 
jErtua (dan terketjil daerahnja) didu | 
Ha dan letaknia dipegunungan Ape-| 

|4jn di Italia Tengah dengan pendu 
'tuk dewasa sebanjak 10.000. orang. | 
Satuinja dijalan jang menudju ke dae 
lah republik ketjil 
alan pegunungan jang sangat sepi. 
“Reuter). 
j 
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Harus Dikurangi 
Dengan Separo 
Djumlah Pasukan2 
Amerika Di Eropah 

“ 

“ 
5 

” 

« 
3 

4 

4 
, 
7 

- 

AMERIKA SERIKAT perlu 
mengurangi dengan separoh djum 
uh2 pasukannja jang ditempatkan 
di Frooa dan perlu menindjau 
Kembali konsep2-nja dalam siasat 
dunia, demikian bunji usul2 jang 
ermuat dalam laporan panitia ke 
fil senat Amerika Serikat untuk 
mgkatan2 bersendjata, jane di- 
jarkan hari Minggu di Washing 
on. 

Laporan tsb. dibuat setelah pa | 
Iitia tadi melakukan penindjauan 
edjauh 45.000 km atas 60 pang 
calan2 Amerika Serikat dinegara2 : 
“ATO dan jenang. Tengah. Penin 
Ijauan dilakukan oleh senator 
lussel (Demokrat) dari Georgia 
ian Wayne Morse (Independent) 
lari egon. , 
Dalam laporan.selandjutnja dika- 

akan bahwa pembentukan tjada- 
gan2 pasukan mobil Ma 
ok dalam menghadapi antjaman 

Il Kalau" Han 

  

tan Semendjak 100 Th il 

Ikeuangan, 

itu. ialah suatuf 

'ATAS PERTANJAAN2 KA- 
IML Pak Wurjaningrat, seorang 
veteraan pergerakan di Solo jang 
terkenal dan pernah djadi 
Hoofdbesuur Parindra — sebelum 
perang, jang kini sudah berusia 
lebih dari 60 tahun dan sudah 
(nampak tua, jang selalu tinggal 
dirumah kediamannja, di Solo, 
menerangkan kepada kami hal2 
jang amat penting, seperti jang 
kami susun dibawah ini. 

Pasti ada perang, kita ba 
gaimana? 7 

Pada waktu ini di dunia ini di 
bagi dalam DAJA dua matjam. 
Pertama DAJA DAJA ekonomi, 

jang dikuasai oleh 
Amerika Serikat. Kedua DAJA 
DAJA POLITIK, jang dikuasai 
oleh Sovjet Rusia. Daja ekonomi 
:dan daja politik itulah jang kini 
saling meluaskan sajap dan penga 
ruhnja. 

Kalau hanja ada daja daja eko 
nomi sadja, sebenarnja ini 'mu- 
dah. Tetapi kalau sudah ada da 
ja-daja dari politik, atau kita ,.ke 
dajian” politik, maka inilah jang 
sukar, apalagi kalau sudah menda 
lam. 
#Lambat atau tjepat tentu akan 

|latans perang dunia jang ketiga. 
Dan kalau ada perang, lalu Indo 
nesia bagaimana? 

Kita kini menganut POLITIK 
BEBAS. Betul. Tetapi kalau kene 
"ralan kita itu sampai dapat ter 
“desak sampai begitu rupa, maka 
mungkin kenetralan itu lalu tidak 
da. 
Maka jang teramat perlu bagi 

kita sekarang, ialah mendjaga dja 
“sn. memikirkan behoeften2 kita, 
kebutuhan? kita, agar dapat men 
djaga djangan sampai begitu. 

Keadaan dalam negeri su 
sah: 

Keadaan kita di dalam negeri 
kini susah. Sebab kita, merdeka 
ini, masih muda. Diadi seharusnja 
BANJAK KERDJA. 

Maka andaikata tidak ada pe- 
rang, kalau keadaan kita terus me 
nerus seperti sekarang ini, tentu 
djuga akan susah terus menerus. 
MUDA itu berarti "overgang”, 

dalam peralihan. Dan memang di 
dalam keadaan overgang itu mes 
# susah. Mentjari2 djalan dan ke 
tentuan2 dalam overgang  me- 
mang susah. Hingga kalau tidak 
hetul, bisa djadi kita mundur. 

$ Didalam keadaan OVER 
GANG atau PERALIHAN ini, 
memang kita boleh ' mengambil 
apa2 dari luar (peladjaran, kebu 
dajaan. dil.), akan tetapi harus jg 
laras dengan keadaan dan kebu- 
tuhan kita. 

Didalam keadaan segala hal     gresi komunis dipelosok2 dunia ig 
'rpentjil daripada memelihara pasu 
an2 

alam pos2 jg djauh2. Panitya bere 
endapat bahwa - Amerika Serikat 
arus memusatkan 
rah pembentukan pangkalan? uda- 
a dan laut, sedang pemeliharaan 
2rta perlindungan instalasi? diluar 
egeri harus dipertjajakan kepada 
egara? sekutu Amerika, sambil me 

gu bala bantuan Amerika, bila 
srdjadi sesuatu sengketa umum. La 
oran selandjutnja minta supaja me 
indjau kembali perdjandjian2. jg 
itanda-tangani dengan pemerintah? 
egara2 sekutu, jakni ig mengenai 
embuatan pangkalan? Amerika. Di 
takan bahwa sumbangan? jg di 

a dari pemerintah Amerika Se- 
ikat untuk membangun pangkalan? 

tu terlalu besar dan tak setara de 
gan apa jg diberikan oleh negara2 
ekutu itu. 3 

Achirnja panitya ketjil itu menja- 
akan keragu-raguannja hingga ma- 
ya keteguhan perasaan anti-komunis 

  

    

  

Amerika" jg terpentjar-pentiar | Ui 

n 
perhatiannja kel didalam keadaan pantjaroba 

ir, KEBUDAJAAN NASIO- 
NAL HARUS DIPIKIR dan di 

ikan. : 
or“overgang. ini... lali 'me- 

in factor pantjaroba. Dan 
ini 

menimbulkan adanja kekatjauan 
korupsi dan ini semua menjebab- 

  

    

  

2 

|Saja Tak Suka PdOrangJg 
| Merusak Nusa Dan Bangsa 

ja Memikirkan Badan. Sendiri. Tidak 
» “e Akan Bisa Ada Persatuan” 

— “Sebuah Interview Dgn Pak Wurjaningrat---- 

ketua | 

2g 

  

dapat daja negara jang besar. De 
mikian pula dalam hal KEBUDA 
JAAN. : 

Pokoknja kebudajaan. 
Pada pokoknja, kebudajaan itu, 

moraal. Kehalusan rasa. Kehatu 
san budi pekerti. Maka salah satu | 
(djalan untuk menghadapi dais2 
(dari luar itu, SAJA SETUDJU 
| SEKALI APABILA KEBUDAJA 
AN2 ASLI DIHIDUP-HIDUP- 
KAN. Djuga dalam masa over- 
gang. ini, 'kebudajaan kita harus 
diselaraskan dengan' keadaannja. 
| Maka dalam hal kebudajaan ini 
jang saja utamakan ialah: KEBA | 
TINAN. Kesusilaan, kehalusan 
budi pekerti, moreel.. Salah satu | 
dari banjak djalannja ialah bisa 
didapat dalam tjeritera2 WA-| 

kan, ig banjak sekali terdapat di 
dim tinggalan2 ahli2 kita dahulu. 

Menurut pendapat saja, pendidi 
kan2 jang didialankan oleh Eropa 
kini, KELIRU SEKALI. Sebab 
meninggalkan ig pokoknja. iakni 

| KEBUDAJAAN tadi, pendidikan 
BATIN tadi. , 

Kehidupan sosial. 
Mengenai soal sosial, ini sebenar- 

nja selalu bergandengan satu sama 
lainnja.. Ekonomi, kebudajaan, pen- 
didikan. Akan tetapi jang pokok 
bagi. saja masih tetap KULTUR, 
@kebudajaan. 
— Kalau kita memikirkan soal2 ke- 
hidupan, kebutuhan, “ekonomi, me- 
mang sekarang ini masih banjak 
susah. “Akan tetapi - kalau. kita me- 
mikirkan, mempeladjari dan mem- 
peladjarkan soal2. kebudajaan, « ini 
tidak susah. 5 $ : 

Padahal jang teramat perlu seka- 
rang ini, djustru kebudajaan2 itu, 
karena ini perlu untuk KEMADIU- 
AN MOREEL WANITA ini. Sebab 
wanitalah jg. akan mendidik anak2 
kita, jang membimbing pembangun- 
an seluruhnja. 

Pembangunan ini suatu factor be- 
sar bagi moreel wanita. 
Memang koum lelaki djuga per- 

lu, diuga membutuhkan kesedjahte- 
raan dan pendidikan  kebudajaan, 
akan tetapi oleh karena liefde ter- 
hadap pada anak, liefdenja ibu ter- 
hadap anak lebih kuat “ dari pada 

liefde ajah kepada anak, maka kaum 
ibulah jang teramat perlu menda- 
patkan perhatian istimewa. Apabila 
moreel kaum ibu sudah baik, sen- 
dirinja pendidikan kepada anak2 
baik.  Sendirinja kehalusan budi 
anak2 terdiaga. Sendirinja pemba- 
ngunan .terdjaga. Dan kesedjahtera- 
an datang pula sendirinja. 

: Kepartaian ,,djaman da- 
' hulu”. 

Pada masa .pendjadiahan itu, ra- 
sa persatuan, rasa kebangsaan, amat 
kuat. Dan betul2 ada jang disebut 
persatuari 'itu. Sebab pada waktu 
itu kita “GEDWONGEN (dipaksa) 
oleh keadaan. Oleh pendjadjahan. 
Oleh: pendjadjah. 21 
Pemerintah jang sekarang ini 

rasa TAKUT, seperti jang ada di 
masa :pendjadjahan itu, kini tidak 
ada. Takut dihukum, takut dibuang, 
takut. pada momok? dan undang?   kan adanja moreel jang rusak. 

Didalam mentjarikan MID- 
DELNJA, djalannja untuk mem 
berantas kekatiauan dan korupsi 
itu. - PEMERINTAH SELALW 
KETINGGALAN. sebab dialan- 
nia lebih lekas PENJAKITNJA 
dari pada middelnia. Maka Pemce 
rintah harus mendjaga  djangan 
sampai telaat, kasip, mengadakan 
dan mendjalankan middelnia tadi. 

Negara jg ketjil itu, selalu men 

  

pada sebanjak anak buah pasukan? 
bersendjata Amerika Serikat jg men 
dapat didikan2 setempat itu seperti 
di Perantjis dan apa lagi di Inggris. 

(AFP—Pia). 
  

Synghman R 
Djepang Mau Tuntu 

hee Mangkel! 
t Miliknja Di Korea 

2:hee Mau Balas Dengan Tuntutan Kerugian Pe 
ang Dan Penggantian Terhadap Segala Kerusa 

kan Materieel Dan Moraal 
— Oleh Sid White 

PRESIDEN KOREA SELATAN Syngman Rhee menjebut 
tuntutan2 Djepang baru ini atas harta bendanja di Korea sebagai 
tuntutan ,.tidak sjah” (illegaal) dan menjatakan bahwa sikap Die- 
pang itu menimbulkan kesulitan untuk memulai kembali perundi- 
ngan2 antara Djepang dan Korea Selatan. Dalam suatu interpiu is- 
timewa dengan wartawan tuan ini, Rhee menjatakan, bahwa dia 
akan meminta ganti kerugian perang dari Djepang djika tuntutan 
atas harta bendanja di Korea itu diteruskan. Perundingan2 untuk 
mengadakan kembali perhubungan diplomatik antara kedua negara 
hu telah menghadapi djalan buntu semendjak 8 bulan jang lampau. 

Sikap jang tak menjenangkan 
atu sama lain mendjadi bertam 
yah buruk disebabkan suatu pe 
ygumuman resmi dari pihak Dje 
pang baru2 ini jang menjatakan 
ahwa harta benda jang mempu 
jjai nilai lebih dari setengah mil 
ard dollar di Korea sebenarnja 
dalah kepunjaan Djepang. 

Dalam memberikan ' alasannja 
nengenai tuntutan Djepang akan 
xaknja atas perusahaan Oriental 
Development Company di Korea, 
?hee mengatakan: 

“Tuntutan apa sadja jang dima 
jukan oleh Djepang 
ak milik di Korea, kami me- 
jangka semua tuntutan itu. ifle- 
aal. Kami menganggap milik 
Djepang itu sebagai harta tjuri- 
Its $ ? 

Ditegaskannja lagi: ..Kalau Dje 
ang masih - mempunjai pikiran 
ahwa mereka masih dapat memu 
gut - bajaran dari - pendjualan 
bond”, maka mereka itu keliru 
ama sekali. Sebaliknja Korea 

ganti kerugian ke 
atas segala kerusa 

kan meminta 
ada Djepang 
an jang ditimbulkannja dalam 

pangan perekonomian, moral 
an lainnja. 
.Didasarkan kepada  ketera- 

gan2 jang dikumpulkan oleh me | 
ka sendiri, maka Djepang tidak 

sa mengelak dari tanggung dja 

ab ini. 
Saja telah njatakan, bahwa 

ja akan menguburkan apa jang 

mengenai | 

pikiran untuk memadjukan ganti 
kerugian dan ingin menemui me 
reka setengah djalan apabila me 
reka mau pula menemui kita se 
tengah djalan. Sekarang saja me 
ngerti apa jang tersembunji disu 
dut mata mereka”. 

Djurubitjara kementerian luar 
negeri Djepang menegaskan bah 
wa bond2 (saham) atas nama 
Oriental Development Company 
itu mempunjai dekking dari harta 
benda jang dulu adalah mendjadi 
(hak milik perusahaan itu di Ko- 
rea. 

Keterangan djurubitjara ke- 
| menterian Djepang itu dikeluar- 
ikan sebagai djawaban atas tuntu- 
tan jang dimadjukan oleh duta- 
besar Korea Selatan di Washing- 
ton supaja bond2 atau saham dari 
Oriental Development Company 
djangan lagi diperdagangkan di- 
bursa New York oleh karena per 
'usahaan itu tiada ada lagi mem- 
punjai milik di Korea. 

Mengenai soal ini 
Rhee berkata: 

,Djika  perusahaan2 . dagang 

Presiden 

dan orang perseorangan membeli 
bond2 itu atas dasar harta milik- 
nja jang ada di Korea, maka hal 
itu adalah mendjadi urusan anta- 
ra pihak jang membeli bond2nja. 
itu dan pihak Djepang. 
“Pemerintah Korea Selatan ti- 

dak akan mengakui setiap transak 
|si jang tidak Jegaal mengenai pem 
belian serta pendjualan barang2   jah terdjadi itu dan melupakan 

... 

F Fa 
2 
” 

    

tjurian”. 

  

pendjadjahan, kini tidak “ada lagi. 
Tetapi sajang ini berakibat TI- 

DAK ADANJA MORAAL - dan 
banjak menimbulkan susah kita sen- 

diri. 5 
Dulu “dalam pendjadjahan, dus 

ada kesusahan, ada kontras? besar, 
ada kesukaran2, maka gampang ber 
satu. 3 : 
Sekarang tidak begitu, djadi tidak 

ada kesukaran2 itu. Dulu takut, ki- 
ni tidak. Dan MERDEKA ini se- 
'ringkali diartikan BOLEH SESUKA 
SUKANJA, lalu lupa. 
KALAU. TIDAK MENGINGAT 

SELALU PADA NUSA DAN 
BANGSA, maka susah ada persa- 
tuan. 

Bagaimanakah keadaan mendjadi 
begini? Saja AMAT KESIAN KE- 
PADA BANGSA DAN NUSA SA- 
JA INI. 

Hendaknja............ INGATLAH 
KITA INI. (La bok ja eling ta, kata 
beliau dalam bahasa Djawa). 

Kalau hanja memikirkan badan- 
nja sendiri sadja selalu, tidak bisa 

ada persatuan. 
Jang mendjadi tudjuan pokok ha- 

rus NUSA DAN BANGSA. Bukan 
aku, bukan golongan, bukan partai- 
nja sendiri2. , 

Saja tidak suka pada orang2 jang 
merusak Nusa dan Bangsa sendiri. 
Sedjak 'ketjil saja selalu" memohon 
kepada Tuhan begini: Ja, Tuhan, 
berilah kekuatan kepada saja, agar 
supaja saja dapat MEMBALAS BU- 
DI. BAIK KEPADA TUHAN, KE- 
PADA JANG MENURUNKAN 
SAJA DAN JANG MEMBERI MA- 
KAN SAJA JAITU NUSA DAN 
BANGSA SAJA. $ 

Demikian sari pembitjaraan dan 
isi hati Pak Wurjoningrat jang di- 
sampaikan kepada wartawan kita. 

JANG, buku2 kebatinan, pendidi |- 

lah ajah dan ibunja mati hanjut ka: 

mungkin akan dapat berlajar diba 

dari Alaska kebagian2 Eropa dan 
Asia jang paling utara letaknja. 

tan laut Amerika baru2 ini telah 
mengadakan pertjobaan2 rahasia 
dengan kapal2 silam biasa jg. ber 
lajar dibawah permukaan es di- 
daerah Kutub Utara sebagai pen 
dahuluan dari gerakan2 pertjoba 
an jang lebih besar dikemudian 
hari. 

atom Amerika 
rang sedang dalam konstruksi itv 
mechanis mungkin. dapat mengada- 
kan pelajaran dibawah. permukaan 

s es dari Alaska ke Murmansk (pela- 
Bu. buhan Li di Lon Tan 

Ea . 2 “Insis 2 Maka Turut perkiraan: kapal silam: :,,Nau- 
KAN "PENDJADJAH - Jagi: Siar (gratsagrian ' ketjepatannja 

sknots” dalam satu 
dapat menempuh  djarak 6000 mii 
dari Alaska ke Rusia dan kembali 
dalam waktu 7 hari. Pelajaran demi 
kian itu akan merupakan jg perta- 
ma kalinja dalam sedjarah 
tan laut. 5 

  

  - 

di Inggeris. Christine Philpot,  seko- 
njong-konjong mendjadi piatu, sete- 

rena desanja dimuara sungai Thames 
terserang bandjir. Pada gambar: 
Christine didukung oleh seorang 
agen polisi jang ' menjelamatkannja 
dari rumahnja jang sudah “hampir 
terendam air seluruhnja. 

  

Kapal Selam | 
.. Atoom 
Bisa Menjelam''Dan Berlajar 
Dibawah Lautan Es Kutub 

Utara 

MADJALAH Amerika ',,Para- 
de. Magazine” pada hari Sabtu 
menulis bahwa menurut pendapat 
angkatan Jaut Amerika kapal si- 
lam jang dikemudikan dengan ke 
kuatan atom dikemudian hari 

wah daerah es di Kutub Utara 

Menurut madjalah tsb. angka- 

Dikatakan,- bahwa kapal. silam 

Nautilus” jg seka- 

35. 
djam itu, akan 

angka- 

Kapal silam Amerika ,.Red Fish” 
dalam suatu tugas baru2 ini telah 
berlajar 22 mil dibawah permukaan 
es dikutub Utara. Demikian menu- 
rut » Parade Magazine”. (Antara). 

Utk Selamatkan 
“Rosenberg 

Demonstrasi Di Gedun 
Putih 

Beberapa ratus orang, wanita 
dan laki2,. pada malam Minggu 
mulai mengadakan demonstrasi 
»pendjagaan siang malam” di 
Gedung Putih” sebagai usaha un 
tuk menjelamatkan Julius dan 

reka atas dakwaan mendjadi mata 
mata dilapangan rahasia atom. 
Kaum demonstran dalam aksinja 

ini membawa  poster2 jg pada po- 
koknja memberitahukan kepada pre 
siden Eisenhower, bahwa kini be- 
lum terlambat baginja untuk mena- 
rik kembali keputusannja. 

  

Pasukan Perantjis dan Belanda ber- 
sama-sama bekerdja giat untuk mem 
perbaiki segala kerusakan jang diaki 
batkan oleh bentjana bandjir besar 
jang menimpa negeri Belanda. Pada 
gambar: mereka sedang membuat se 
buah djalan jang terbuat dari saku2 
goni jang di-isi pasir. Djalan tadi 
akan mengganti djalan jang - lama 
jang hanjut karena bandjir dan meng 
hubungkan Halsteren dan Steenber- 

I— Oleh 

“memperbesar 

| menjingkirkan . Peranrjis “dari antja- 

z ka ia menjetudjui mengadakan per- 
tahanan : 

Sebuah tragiek dari bentjana bandjir 

gir sungai lainnja. 
"1 Akan 
udjud jg terachir tidak. boleh tidak 
.merupakan  pembikinan dinding per 

pa Selatan dan panglima angkatan 

| njai kejakinan, bahwa konsep stra 

panglima mengingini supaja sega 

sumber Nato menjatakan . bahwa 

diperlukan. ' untuk “mempertahan- 

Bun nga 

djumlahnja | akan"' 

dibantu pula oleh "angkatan laut 
sekutu. Kedai Sar 

Carney seterusnja, akan: memberi 

Ethel Rosenberg- dari hukuman | 
mati jang didjatuhkan kepada me | 

'balasan 

| Dikalangan N
ATO 

. Tn 1 
Juin Inginkan Pertahanan Mobil—Carney Uta- 
. makan Pertahanan Kuat Di Semua Sajap 

n Front Jg Terlemah Dipihak Sovjet ? 
Kingsoury Smith, Chusus ,, Suara Merdeta” — 

Oa 

  

Ba 
   

MENURUT SUMBER jang 

tentera “darat “sekutu di 
front tengah, sudah logis: mengan- 
djurkan strategi untuk: mentjoba 

man penjerangan apabila perjah pe 
perangan dengan Rusia. 

Sumber2' jg' rapat hubungannja 
dengan - Juin mengatakan, " bahwa 
Marsekal itu' mengakui strategi. ini, 
tidak mungkin dapat . didjalankan 

beberapa tahun ini. Selama 
pembikinan benteng " pertahanan di 
front tengah 'itu belum selesai, ma- 

., Mobil, dimana  pasukan2 
Nato djika perlu. mengadakan per- 
kelahian suntuk melambatkan wak- 
tu dari satu pinggir sungai ke ping- 

bahwa tetapi- dia 'jakin, 

tahanan jg kokoh di front TT. engah, 
lebih disukai djika “dinding itu di 
bikin sedjauh “mungkin “ kesebelah: 
Timur. MA 

Konsepsi Carney. 
Keuntungan dari strategi ini 

kabarnja disangsikan oleh laksa: 
mana Amerika Robert B. Carney, 
panglima pasukan2 sekutu di Ero 

daut Amerika jang ke-6 di Lautan 
Tengah. Carney kabarnja mempu 

tegi pertahanan Eropa ..haruslah 
didasarkan kepada pembikinan ke 
dudukan2 jang kokoh dari segala 
sajap, dan bukan hanja karena 
dia kebetulan memegang ' pimpi- 

entara tendens dari- setiap | 

la perhatian dipusatkan pada dae 
tah pimpinannja memainkan pe 
ranan penting dalam tjara berpi 
kir dari Juin dan Carney, sumber 

suara2 jang diberikan terhadap 
laksamana Amerika itu sangat me 
narik perhatian. .- Le 

Aliran pikiran jg diwakili oleh 
laksamana Carney kabarnja mem 
punjai pandangan, bahwa ditilik 
dari sudut ekonomi tidaklah mung 
kin bagi negara2 Eropa untuk me | 
melihara pasukan2 tetap jg akan 

kan front Eropa Tengah sehingga 
tidak mungkin dapat ditembus mu 

Kabarnja Carneyjakin, bahwa 
tentara jang djauh lebih ketjil ha Skesiperta 

hankan sajap2 itu, istimewa djika' 
   

  

Strategi ini, menurut kejakinan 

kesempatan kepada pihak sekutu 
untuk menarik keuntungan - seba 
njak2-nja dari angkatan lautnja 
jang djauh: lebih kuat - daripada 
angkatan laut.musuh:. : 
 Carney berpendapat pula. bah 

wa tindakan2 jang telah diambil 
untuk memperkuat: kedudukan 
pertahanan. 'sajap2 front Eropa 
menjebabkan pihak Rusia menun 
da waktu penjerangannja oleh-ka 
rena pihak Russia tiada berani: 
menjerbu ditengah2 dan kemudi- 
an mendapat serangan hebat dari 
sajap kanan dan kirinja, istimewa 
dari sajap sebelah Selatan. » : 

2 Balkan kelemahan 

Ki nedaniet Ia 
Sebetulnja .. pemimpin2 militer 

di Eropa merasa, bahwa basian ig 
Jemah disebelah Rusia - mungkin 
daerah Balkan. “-- Aa 
.. Djenderal Ridgway sendiri - ka 
barnja sangat tertarik kepada ke- 
mungkinan mengadakan serangan 

didaerah 'ini ketika ' dia 
mengadakan perkundjungan ke 
Turki dan Junani baru2 ini. 
“Beberapa opsir tinggi sekutu 

djuga mempunjai pendapat, bah 
wa Yugoslavia akan merupakan 
pangkalan sangat baik untuk me 

untuk melakukan operasi2 lain. 
Sumber2 Nato mengakui, - bah 

wa sekalipun marsekal Juin bisa 
menerima - pandangan laksamana | 
'Carney, namun sangat sulit: bagi 
nja untuk menjokong politik jang 
mempunjai tudjuan untuk ' .mem 
biarkan Perantjis terbuka kepada 
penjerbuan Rusia apabila. Rusia 
telah mengambil putusan. untuk     'Igen di daerah Bergen Op Zoom. berperang. Ha 
  

  

      
  

djika - peperangan akan petjah dim. 
masal 

aan'dari sebuah sajap sadja. . | 
Sem g 

lakukan SA .amphibi, serta |. 

am Stratesi 

lajak dipertjaja antara komandan2 
Amerika dan Perantjis jang tergabung dalam markas besar djendral 

, Mathew Ridgway sekarang terdapat perbedaan pendapat mengenai 
strategi jang paling baik untuk pertahanan Eropah. Seorang anggota 
dewan Tetap Nato di Paris menjatakan kepada kami, bahwa per- 
bedaan pendapat mengerai strategi ini meliputi soal apakah sekutu 
harus memusatkan usahanja untuk mendirikan pertahanan jang tak 

. dapat ditembus di front Eropah Tengah ataukah mereka harus 
: dan memperkuat pasukan2nja disajap2 front Eropah. 
Marsekal Peranijis Alphonse Juin,, 

| panglima 
Setjara politis, Juin harus me 

ngandjurkan suatu politik jang di 
tudjukan lambat Jaun untuk mem 
pertahankan Perantjis dari penjer 
buan Rusia, daripada suatu sira 
tegi jang lebih realistis ditilik dari 
segi aspek: ekonomi pertahanan 
Eropa, terlebih2 bila dipandang 
dari segi untuk mengadakan sera 
ngan-balasan. 

Uni Chili- 
. Araentina 

Presiden Argentina Juan Peron 
menjetudjui diadakannja uni jg me- 
liputi segala lapangan antara Argen- 
tina dan Chili, demikian — dikabar- 
kan pada hari Minggu. 

Dalam minggu ini Peron ditung- 
gu kedatangannja di Santiago, utk. 
merundingkan uni ekonomi — antara 
ke-2 negara itu. Tetapi harian la 
'Nacion mewartakan, bahwa Peron 
menganggap tidak tjukup hanja me 
rundingkan soal uni ekonomi sadja. 

Peron tak mau memberikan pen- 
djelasan lebih landjut, apakah jg ia 
maksudkan itu suatu persatuan atau 
federasi dari negara2 jg berdaulat. 

1 (Antara). 

Memadjukan 
Lembah Nil 
ADRIEN DANINES, seorang 

partikelir dari Mesir hari Minggu 
menerangkan di Washington, bah 
wa ia kini sedang berusaha mem 
bentuk suatu syndikat internasio 
nal untuk pendirian bangunan2 

  

dengan modal sebesar tiga mil- 
liard dollar jang bertudjuan me- 
laksanakan pembangunan lembah 
Nil. 

Diterangkan, bahwa ia telah me- 
ngadjukan suatu rentjana kepada 
pemerintah Mesir jg ditudjukan utk 
membuat kolam air jg akan dapat 
memuat tudjuh -kali lebih banjak 
air daripada bendungan Boulder- 
dam di Amerika Serikat. Djuga di 
rentjanakan pembuatan pusat tena- 
ga pembangkitan listerik jg setiap 
tahun akan menghasilkan 13.000 
djuta KWH. Seterusnja rentjana tsb. 
meliputi projek elektrifikasi seluruh 
Mesir dan pemugaran 3 djuta acre 
tanah dimana akan dapat didirikan 
perusahaan2 petani penternak disam 
pingnja pabrik2. (UP). 

Kn 

Selagi Sembahjang 
Biaranja Terbakar 

Beberapa orang ulama telah ma- 
ti terbakar, ketika pada hari Sabtu 
terbit kebakaran dalam sebuah bia- 
ra Mangregar ditimur Lhasa, demi- 
kian AFP mewartakan hari Minggu 
dari New Delhi. 

Menurut berita2 jg diterima dari 
Kalimpong di New Delhi, kebaka- 
ran itu terdjadi pada tahun baru 
Imlek, ketika 300 orang ulama se- 
dang bersembahjang. 

Berita2 lain dari Kalimpong me- 
wartakan, bahwa  sedjumlah besar 
ulama lainnja mendapat luka2 dise 
buah biara lain di Tibet timur, ke- 
tika dinding biara runtuh. 

  

  

  

      

ruman teruruk karenanja. 

Bahaja lawine (arus saldju) di Swiss. 

nja di Swiss baru baru ini, maka dipegunungan dibagian atas bertubi-tubi 
beribu-ribu ton saldju, jang merupakan bahaja besar karena bisa longsor 
kebawah dan merupakan arus saldju jang bisa menjeret dan mengubur 
segala benda jang berada didjalan arus longsornja. Pada gambar: sebuah 

desa di Swiss, Bristen, jang telah ketimpa longsoran saldju tsb. Mudjur 
longsoran saldju tadi tak membawa korban seorang-pun. Hanja beberapa 

Setelah djatuh saldju dengan hebat- 

  

tahun. 

berhasil menguasai serba ragam 

obat memberantas penjakit itu,   dari tudjuan kita. 
  

jang ditjita-tjitakan itu. 

Diantara jang hadir dalam ra- 
pat'pembentukan tampak djuga 
menteri perburuhan Tedjasukma- 
na dan ketua umum Partai Buruh, 
prof. Abidin. 

Ketua panitya pembentukan 
sdr. Djaki Mochtar menerangkan 
bahwa sudah lama terasa kebutu- 
han akan suatu organisasi pemuda 
jang bergerak untuk kemadjuan 
golongan2 pekerdja jang meliputi 
hampir segenap lapisan masjara- 
kat Indonesia. 
Untuk mentjapai tudjuan sede- 

mikian, ,Persatuan Pemuda Bu- 
ruh Indonesia” pertama-tama hen 
dak berusaha menambah kesada- 
ran dan meninggikan pengetahu- 
an anggota2-nja chusus dalam 
hal struktur kemasjarakatan In- 
donesia. 

Andjuran menteri Tedja 
sukmana. : 

Dalam kedudukannja selaku ke 
tua dewan politik dari Partai Bu 
ruh menteri perburuhan Tedjasuk 
mana mengandjurkan supaja para 
pemuda mengambil kesempatan 
sebanjak-banjaknja untuk mem- 
pertinggi pengetahuan tentang 
soal2 kemasjarakatan, baik dari 
buku2, maupun pendidikan uni- 
versiter, diskusi2 dsb. akan tetapi 
disamping itu para pemuda dja 
ngan melupakan untuk menjelami 
isi buku jang terbesar dan terpen 
ting namun jang paling mudah di 
tjapai, jakni gelanggang masjara 
kat sendiri. Tedjasukmana dalam 
hubungan ini memperingatkan, 
bahwa kebanjakan teori2 ekono- 
mi-sosial dari sardjana2 di Barat 
bertentangan dengan struktur ke 
masjarakatan disini.   Pada pemuda terletak tugas un 

« perdjuangan kearah perbaikan.   

Lagi Pemuda Bangkit 
Persatuan Pemuda Buruh Indonesia Dibentuk 
Mewudjudkan Masjarakat Jg Adil Dan Makmur Dgn 

Berpedoman Kpd Kepentingan Buruh Dan Tani 
ATAS INISIATIF sedjumlah pemuda terpeladjar dan maha- 

(Siswa di Djakarta pada hari Minggu 
sasi pemuda baru dengan nama ,,Persatuan Pemuda Buruh Indone- 
sia”. Tudjuan organisasi baru ini ialah menanam keinsjafan dikala- 
ngan para pemuda Indonesia akan kewadjiban mewudjudkan suatu 
masjarakat jang adil dan makmur dengan berpedoman kepada ke- 
pentingan2 golongan buruh dan tani, dan menggerakkan kaum pe- 
muda supaja turut bergiat dalam.. usaha perwudjudan masjarakat 

telah dibentuk suatu organi- 

Persatuan itu perlu dalam perdjua 
ngan. Perdjuangan hanja. bisa ber- 
hasil djika didukung oleh kejaki- 
nan jang teguh dan kejakinan ha- 
nja bisa teguh bila bersendi pada 
teori2 jang wetenschappelijk. 

Kesanggupan untuk mewudjud- 
kan kesemuanja ini diharapkan 
dari para pemuda dan tidak dari 
golongan tua jang masih dipeng- 
aruhi sisa-sisa djaman kolonial da 
hulu, demikian  Tedjasukmana 
mengachiri pidatonja. 

Rapat kemudian memutuskan 
untuk menundjuk sdr. P.M. 
Tangkilisan sebagai formatur pe- 
ngurus besar sementara ,,P.P.B. 
IL, dalam mana akan duduk: 
sdr2 ir. A.S. Ratjani, P.M. Tang- 
kilisan, Djaki Mochtar, A.M. Ibra 

him, F. Intama, Hussein, Ch. Pa- 
kasi dan Sudjono. Sebagai pem- 
bentuk tjabang Djakarta Raya te 
lah dipilih sdr. Munadi. 

pra 
Kantor padjak di Springfield 

  

hari Sabtu menerima sehelai am 
plop tidak beralamat si-pengirim, 
jang berisi 5 lembar uang 100 dol 
lar. Dalam amplop itu terdapat 
pula seputjuk surat jang tidak di 
tandatangani, dalam mana dite- 
rangkan, bahwa uang itu gunanja 
untuk melunaskan penggelapan 
pembajaran padjaH, karena sipeng 
gelap padjak ,,perasaannja selalu 
terganggu karena takut berdosa 
terhadap Tuhan dan negara, se 
djak ia mendjadi penganut kris- 
ten”, 

Mengjita - 
Dunia Jang Sehat 
Pengetahuan Kedokteran Sekarang 

Sudah Sekian Madjunja Hingga Bisa 
,Djamin' Perpandjang Hidup Manusia? 

Ijitakan 

Dunia jang bebas dari segala penjakit adalah mendjadi tudjuan ter- 

achir dari orang2 jang menumpahkan usahanja “dengan sungguh keda- 
lam ilmu kedokteran. Tudjuan itu belum lagi tertjapai, tapi kemadjuan 
jang telah diperoleh dalam lapangan ilmu ini sudah sangat djauh. Dok- 
tor Edward J. MacCormick dari Toledo, Ohio mengupas soal itu dalam 
rentjananja dibawah ini. Dia menguraikan bagaimana dia jakin dalam 
25 tahun jang datang. umur manusia akan diperpandjang sekurang2nja “ 

Oleh: Dr. Edward. J. Mc Cornick Chas ,,Suara Merdeka” 

“. Renfjana untuk masa depan dalam lapangan ilmu kedokteran 
ialah memberantas segala rupa penjakit. Kita menunggu saat dima- 
na segala penjakit jang sekarang telah diketahui asal-usulnja dapat 
dikalahkan dan boleh dikata dihapuskan dari kamus kedokteran. U- 
mu kedokteran dalam usahanja sedjak 25 tahun jang lampau telah 

penjakit. Kami merasa kemungki- 
nannja ada untuk membasmi sebagian besar dari penjakit2 itu. Ti- 
ga matjam penjakit jang merupakan antjaman pada waktu ini ialah 
penjakit kanker, djantung dan polio (lumpuh kanak2). Saja jakin 
bahwa kita sudah dekat kepada taraf mendapati tjara untuk mem- 
basmi penjakit2 ini malah saja merasa kita akan dapat membasminja 
dalam beberapa tahun ini. Kita telah memperoleh sebagian dari 

tapi itu belumlah mendjadi achir 

Kita melihat djuga kemasa de 
pan dimana akan diperoleh kema 
djuan2 pesat dalam memberantas 
segala penjakit jang berasal dari . 
virus infection, penjakit2 arthritis, “ 
dan encephalitis (penjakit tidur). 

Kemadjuan besar djuga telah 
diperoleh dalam lapangan pembe 
dahan otak, paru2 djantung dan 
perut. 

Boleh dikata kita telah berhasil 
membasmi penjakit andjing gila, 
typhoid -tetanus dan diphtheria. 
Kemadjuan2 besar djuga telah di 
peroleh dalam memberantas kema 
tian dikalangan anak2 dan kema 
tian disebabkan bersalin. 

Beberapa tahun jg lalu penjakit 
gula terhitung penjakit jang se 
ring membawa maut. Tapi seka 
rang dengan memakai diet dan 
obat insulin, orang bisa hidup 
lama dan hidup biasa. 

Orang didunia Barat. sekarang 
pukul rata bisa mentjapai usia 68 
tahun. Saja jakin dalam 25 tahun 
lagi mereka bisa hidup sampai di 
atas 75 tahun. 

"Para doktor sekarang sedang 
mengadakan penjelidikan atas pe 
njakit2 degenerative jang biasa 
menghinggapi orang tua. Penjakit 
inipun akan dapat dikuasai. Kami 
dari lapangan kedokteran jakin 
bahwa masanja sudah dekat kita 
tidak lagi memerlukan therapy, 
sehingga kami dapat menumpah- 
kan segala usaha terutama dalam 
usaha menghindarkan  datangnja 
penjakit. 

Disamping memperpandjang 
umur manusia, kami djuga telah 
berhasil menambah masa produk 
tiviteit dari hidup manusia. 

Kejakinan saja seterusnja ada 
lah, bahwa tidak ada orang2 lain 
jang lebih giat dalam memetjah- 
kan masalah2 ekonomi dan' ilmu 
pengetahuan daripada orang2 jg 
bekerdja dalam lapangan kedok: 
teran. 

Amerika Serikat, Eropa Barat 
dan Russia telah mendjadi pusat 
ilmu kedoktoran seluruh dunia. 
Pengetahuan jang telah diperoleh 
diseluruh podjok dunia akan da 
pat memberikan kesehatan lebih 
baik kepada.. penduduk  negeri2 
lain dengan djalan perhatian2 jg 
kita tumpahkan kepada organisa   si2 Internasional. 

tuk. mentjari dan menetapkan da- 
sar2 persatuan masjarakat dalam 
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» 6. Pertanjaan keliling. 

Panggilan untuk menghadiiri 

    

  

    

   
    

djam 10.00 pagi, bertempat 7 19 2) Pu V di , at “Barat 

nurut bunjinja anggaran 

5. Ekstra sokongan kepada 

GERS 

arbank te Semar 
00 Didirikan tahun 1853 

RAPAT UMUM TAHUNAN DARI GEWONE-INLEGGERS 

jang akan diadakan pada hari SENIN, 

  

tgl. 9 MARET 1953, 
di kantor ,,De Spaarbank te Sema- 
H Nos. 2 — 4, Semarang. 

ATJARA: 

1. Penetapan balans dan rekening laba-rugi tahun 1952. 
2. Pemilihan seorang komisaris, karena menurut bunjinja ang- 

garan dasar harus mengundurkan diri. ! 

3. Mengresmikan pemilihan seorang komisaris sementara. 
4. Pemilihan seorang wakil. dari para penabung, karena me- 

dasar harus mengundurkan diri. 

jajasan pensiun. 

  

RAPAT UMUM LUAR BIASA DARI GEWONE-INLEG- 

Tea tara At 

ang| 

   
  

DIKA : 

IK Bapan i 
Ih. Masih muda tapi kelihat- | 

  

RONGSOK 
“an sudah tua, laju dan 
lemah, 

jang terbaik jalah : 

  

     
    

  

   

  

  

ag ah perkasa. 

  

      

  

BANGSA MERDIKA KUDU SENE? 
LO BUKU2 BASA DJAWA BABARA 

  

  

NG MEMATYJA. IKI 
N DJAMAN MER- 

  

   

  

  Maan ear — , 

ngarang ,,Indonesia Raya” 

range - 

e 

T. BAGAS KUWAKASAN, Si piluduh2 bab widjine lelara, 
panulak€, tjaran6g ngudi kuwarasan, lan sapanunggalanc. 

2. NASEHAT DOKTER, isi nasehat2 kang betjik kanggo 
ngudi murih bagas, seger, waras. Karangane Dr. R. Soe 
POR Isi: ia ega HAN ah el TeKanAN SAN 23 Ra 

3. PAK WAHIDIN, riwajat€e Dr. Wahidin Sudirohusodo, 
bapa babung pagerakan nasional kang nandur widji ka 

MOATANEA panai bo ena Kala : 
. 4. SUPRATMAN, jaiku Wage Rudolf Supratman kang 

| kanthi.chidmati isi au 1 L 35 
5.. BUNG KARNO, riwajate Presiden kita, tjap2-an kapin- 

do, kang wis dibetjiki maneh dening pengarangg Rp 3.-— 
' 6. SRI SULTAN, riwajate Sultan H Bu 

tjap2-an kapindo kang wis dibesut maneh d€ning penga- 

7. SAWUNGGALING. riwajate pahlawan turunan 
rana Surabaja, kang semangate melu ngobong 
ngobarak€ revolusi kita.... - o 
Tumrap para kang nedya tuku akeh, nampa sudan kaja 

senentenateraaneaesannanaa 

. an 

R» 3.-— 

Rp 3— 

kang saben2 kita njanjekake 
1 $ Rp 3— 

ku Buwono IX 

Rp 3— 
Djajeng 
ngobar- 

Rp. 3,50 

  

'2 tablet tiap 3 hari se- | 
agan lantas djadi sehat, | 

ua toko obat. 

| FAbd. Mutalib Pohan, Kursus Tjepat Bah. Inggris I 

2 

) 1 . F . an? 1 

Pengumuman dari Pemimpin: | 
KURSUS GURU S. T. P. (A-TEHNIK) ("3 

DAN KURSUS GURU S.T. (BI TEHNIK ). 
DI SEMARANG. 
—50—— 

Bagi para guru S.T.P. dan S.T. dibuka lagi kesempatan utk 
mengikuti Kursus Guru S.T.P. (A-Tehnik) dan Kursus Guru 

“S/T. (Bel Tehnik) utk tahun peladjaran 1953/1954. 
. Pendaftaran pada Pemimpin Kursus2 tsb. digedung S.T.M. 
Karangtempel No. 93 Semarang pada tiap hari dari djam 9 
sampai 12. 

Djika masih ada tempat, djawatan, bukan djawatan penga- 
djaran, jang membutuhkan guru untuk djawatannja sendiri, 
dapat diberi kesempatan untuk mengirimkan pegawainja dgn 
surat perintah guna dididik sebagai guru. 

Keterangan selandjutnja dapat diterima dari Pemimpin Kur- 
sus dengan alamat tersebut diatas. 

Pendaftaran ditutup pada tanggal 28 Februari 1953. — 

e
m
a
s
 

- 

Semarang, 16 Pebruari 1953. 

Pemimpin Kursus2 tsb., 
Gr. FK. TH, GENTHER ) 

  

  
    
  

Ingin Tuan Mempeladjari 
Bahasa Dunia ??2 

Pesanlah segera buku2 peladjaran hahasa Ingeris. 
Peladjaran bahasa Inggris dengan pengantar bahasa Indonesia : 

2 Rp. 7,50 

  

  

t ka 

Ah 

Pa 

| jang akan diadakan pada hari SENIN, tgl. 9 MARET 1953, 
djam 10.00 pagi, bertempat di kantor ,,De Spaarbank te Sema- 
rang”, Purwodinatan Barat II Nos. 2—4, Semarang. 

ATJARA: 

1. Usul merobah anggaran dasar oleh Dewan Komisaris. 

Semarang, 17 Pebruari 1953. 

DIREKTUR.     
  

      

Mendjelang Kedjuaraan  Tjatur : 

" Perla Lontjeng Tjatur 
Agar Para Pengikut Tak Kepajahan Mainnja 

(Oleh: T. K. H. Semarang) 

BEBERAPA HARI jang lalu telah diwartakan, bahwa perlom 
baan kedjuaraan tjatur Pertjasi seluruh Indonesia akan diadakan di 
Solo. sepekan lamanja dan akan dimulai tg. 3 April 1953, Inilah 
akan terlaksananja tjita2 sdr. Dr. Soewito ketua Pertjasi (Jogjakar 
ta) ketika ia mengutarakan pikirannja dalam pidatonja dalam pem- 

| bukaan perlombaan Kedjuaraan Tjatur Pertjasi Djawa Tengah 1951 
. di Semarang. Perlombaan ini adalah jang pertama kalinja diadakan 

oleh Pertjasi Ka ikut main jaitu masing2 terdiri dari 2 pemain 
jang terkuat dari Persatuan Tjatur Madiun, Bodjonegoro, Jogjakar- 
ta, Solo, Magelang, Semarang Pekalongan dan Tegal. Oleh karena 

  
'lisah dan terlalu tjapai (otaknja) 

Tegal dan Bodjonegoro hanja mengirim 1 pemain, 
pemain ada 14 orang. Perlombaan 
tisie dan Soio-lah jang keluar seb 

Hanja sajangnja, bahwa perlom 
baan ini dari djauh2 hari tidak 
diadakan pertandingan permulaan 
(voorwedsiryd) lebih dulu, hingga 
perlombaan tersebut harus dimain 
kan 13 (tiga belas) kali di Sema 
rang pada siang dan malam hari 
selama 7 (tudjuh) hari berturut-tu- 
rut. Djuga satu hal sekali2 tidak 
bisa dilupakan dan memegang pe 
ranan jang penting, bahwa tidak 
adanja lontjeng tjatur (schaak- 
klok) adalah sesuatu "rintangan” 

dang terutama untuk melantjarkan 
“ djalannja perlombaan. Dari sebab 

ini sebagian pemain, mendjadi ge 

schingga sebelumnja pertandingan 
selesai ada beberapa pemain telah 
mengundurkan diri, maka dengan 
“susah pajah” perlombaan ini bisa 
”diselesaikan”. : 
Berhubung dengan adanja perlom- 

baan Kedjuaraan Tjatur Seluruh In- 
donesia jang pertama kali akan di- 
selenggarakan oleh Pertjasi di Solo, 
maka bisa dibajangkan bahwa ke- 
mungkinan jang turut serta dalam 
perlombaan itu ada belasan (sepu- 
luh lebih) djuara tjatur dari berba- 
gai-bagai kota seluruh Indonesia 
dan perlombaan ini sudah bisa di- 
pastikan akan dimainkan setjara 
halve competitie. Selama perlomba- 
an akan memakan waktu sedikitnja 
seminggu" atau lebih Jamanja. Dju- 
ga untuk menghemat tempo kiranja 
perlombaan ini akan dimainkan pa- 
da siang dan malam hari berturut- 
turut. 1 
Bahwa mengingat permainan tja- 

tur bisa dikatakan sport otak”, 
maka ada baiknja pemain2 dikasih 
tjukup waktu buat mengaso, apalagi 
pemain2 dari perlombaan ini ada 
terdiri dari djago2 tjatur seluruh ke- 
pulauan Indonesia, sehingga satu 
dengan lainnja tidak mau saling 
mengalah unttik membela nama ko- 
tanja Peng, Maka sudah 

|rang dapat perhatian. 

maka djumlah 
ini diatur sefjara halve compe- 

agai djuara Djawa tengah 1951. 

barang tentu perlombaan:ini akan 
memberikan. sesuatu gambaran per- 
tandingan jang sehebat-hebatnja dan 
djuga ada kemungkinan, bahwa ba- 
njak partai2 tidak. bisa diselesaikan 
dalam 4 (empat) djam lamanja. 

Menurut pengalaman dan ,.meli- 

hat” perlombaan kedjuaraan tjatur 
Djawa Tengah di Semarang, jang 
telah dimainkan siang “dan malam 
hari selama 7 (tudjuh) hari berturut- 
turut, maka ..disangsikan” apakah 
perlombaan ini bisa mendapatkan 
hasil” jang memuaskan,  ketjuali 
bila diadakan lontjeng tjatun dan 
perlombaan dipegang dengan sak- 

sama. 

Kalau mengingat - pertandingan 
tersebut bersifat perseorangan, djadi 
bukan regu melawan regu  (meng- 
ingat faktor keuangan), maka ada 
baiknja kalau dilaksanakan lebih 
dulu pertandingan permulaan  ter- 
utama menghemat tempo dan pe- 
mainnja tjukup sehat. 

“ Buat kali ini sudah tentu tidak 
bisa dilaksanakan pertandingan per- 

dekati, maka baiknja lain tahun bisa 
dilaksanakan (diwudjudkan). 
Solo bisa merasa ..beruntung” dan 

bangga mendapat ,,kehormatan” se- 
bagai tuansrumah untuk menerima 
perlombaan kedjuaraan tjatur 'se- 

Indonesia dan tidak bisa disangkal 
akan" membuka lembaran pertama 
dalam sedjarah dunia tjatur se-Indo- 
nesia. 

Pertjasi dim PON. 
Meskipun perkumpulan atua/dan 

Persatuan Tjatur sudah terdapat di 
Djawa chususnja dan seluruh Indo- 
nesia umumnja, tetapi sajang sekali 
bahwa dalam P.O.N. (Pekan Olah- 
raga Nasional) permainan ini telah 
dilupakan atau sedikit-dikitnja  ku- 

Bisa djuga 
panitiya P.O.N. belum dapat menge- 
tahui bahwa di Indonesia (Jogjakar- 
ta) ada berdiri 'PERSERIKATAN 

mulaan, karena waktunja telah. men- 

  
BENGGOLAN. PENDJAHAT 

adakan patroli di 'Ketjematan Ke- 
dungdjati, seorang benggolan pen- 
djahat S. jang kenamaan telah di- 
tangkap, tetapi orang ini jang sudah 
melakukan kedjahatan2 telah men- 
tjoba melarikan diri. Sekalipun fi- 
haknja Mobrig. telah memberi pe- 
ringatan seperlunja, nistjaja peringa- 
tan ini tidak dihiraukan, hingga Mo- 
brig. terpaksa melepaskan tembakan 
ke-arah kakinja, tetapi sial bagi 
orang ini, karena peluru djustru me- 
ngenai dirinja jang menjebabkan ke- 
matiannja. 

300 KELUARGA. PETANI DA- 
PAT PINDJAMAN TANAH. 

Hari Senen kemaren, dengan per- 
setudjuan bersama antara pihak pa- 
mongpradja dan pengusaha perke- 
bunan ,,Kalimas” - didaerah Bodja, 

nah perkebunan karet kepada 300 
keluarga petani dari desa Tambang- 
an Wonolopo dan Midjen. Mereka 
menanami tanah tsb. dengan bahan2 
makanan itu di sela2 pohon karet 
jang habis terbakar: setelah tiba ma- 

keterangan, mereka itu adalah be- 
kas tenaga kentrak” pada Djawa- 
tan Kehutanan setempat jang belum 
lama ini sudah. berachir kontraknja. 
Selama itu mereka mendiami tanah2 
kehutanan itu dan berhubung ber- 
achirnja kontrak ,,mereka” harus 
meninggalkannja. Tetapi. mereka 
membutuhkan tanah untuk kehidup- 

nah tsb. diatas. 

lam wilajah perkebunan ,,Kalimas” 
ada 110 hektar. : 

  

Sekali lagi diharap Pertjasi suka 
berusaha agar Pertjasi bisa ,,ditje- 

burkan” dalam P.O.N. Seluruh pe- 
minat tjatur merasa girang ' kalau 
papan tjaturnja dalam bulan Sep-   TJATUR SELURUH INDONESIA, 

maka diharap Pertjasi hendaknja 

suka membuat ,,djawilan” pada pa-   (Roy Rogers 2? Initya tersebut. 

tember 1953 bisa dapat ..digelar” di 
»gelanggang” .....i P.O.N, di Me- 
dan. 

mangkente: , 
Jen tuku sepisan 20 buku (warna2), oleh sudan 2076 

». ” . 5 50 -. ” 5 ”. 55 25 Io 

59 » 55 / 100 ”. 55 7 5. 55 3070 

| 55 »3 ”. 300 39 i »5 Di “33 » 35 Fo 

| »Panjebar Semangat — Bagian Penerbitan” 
| Bubutan 87 — Surabaja. | 

: . “NE ! : h Model 
INN -  D120.T3 

Ketjil, mungil Kas dari plastic. 

Warna: Kuning gading! 

Untuk perkenalan, misi terdjual dengan harga lama. 

Siapa tjepat, tentu dapat. 

Prajer, Showroom dan 

Per. Dag. De Expresse ga sak - 

G. Pinggir 82 Telp. 1480484 J7 Pepngan 
Semarang Semarang 

  

    

TERTANGKAP. Rumah Makan Sate 
: : 199 

Belum lama berselang pada waktu GURU TENNIS 
malam, ketika Mobirig. Polisi meng- Muka Pasar Ran i Smg. 

Kendal, telah dimulai pembagian ta- | 

sanja perkebunan 'itu akan mem-|., e Sia | 3 
bangun lagi, mereka bersedia me- Memeriksa wanita hami : 
ninggalkan tempat2 itu. Menurut Menolong wanita bersalin 

- - 
om aa omi tk 

an mereka dan sebagai hasil perun- - 
dingan antara instansi2 tsb, mereka E 
lalu untuk sementara ini diberi ta- M. “3. RAHAT 

Luas tanah jang dibagi2 ita, da-   
  

Gule 

   BUKA LAGI 
Saban hari dari djam 8 pagi 
sampai djauh malam. Rua-/| 
ngan makan sudah diperluas 
tepat untuk pesta2: Hida- 
ngan jang terpudji, istimewa 
masakan Indonesia. 2 

  

   

    

   BALSEM 

Mengurangkan dan 
menjembuhkan sakit 

Dirumah obat & Toko? 

Dokter R.V, SOEDJITO 
Pandanaran 66Tilp.Smg. 2229 

  

    
      

    

dan Praktek Umum 

Djam bitjara : 

Rumah: djam 1 — 9.30 

- djam 4.30— 6.30 sore 

R. S. Elisabeth 10-30 — 11.30 

  

  

TABIB 

Seteran 109 — Semarang. 

Tabib jang paling terkenal di In- 
donesia dan dapat banjak pudji- 
an. Specialist untuk Wasir (Aam- 
beien)  ASTHMA  KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE . dan lain2 Pe- 
njakit. ZONDER OPERATIE. 

Dj. bitjara (Pagi 9—12 
(Sore 5—7 

  
  

  

|. — Rogers kakinja ketjepit  dida- 
Blam kaju ropoh. Dengan demikian 
Esaj dapat  merembaknja dengan 

PA 

BLAST IT/ 
PM STUCK! 

  
  

ThEY RE GONNA TRY 
TO ESLAPE THROUGSH 
TH' WINDOW!/ I HOPE 
1 CAN SHOOT THIS 

THING STRAIGHTY 

   — Mereka mentjoba melar — Itu si gemuk O'Dooley meng- 
kan diri melalui djendela. Saja halangi kita dari bawah. 
harap dapat menembak mereka apa jang harus diperbuat, Propesor? 

—. Sajef harus berhati2 
Dia, dan saja tidak suka mengada: 
kan tembak-menembak. 

dengan tepat. 

THAT FAT Guy 
O'DooLey 5 
COVERIN' US ' 
FROM BELOW! 
WHAT DO WE 
Do NOW 

Ce ILL TAKE 
CARE OF HIM. 
IDONT 
ANT 

MATA BEAN Pn 

Sekarang 

terhadap 
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Idem Idem PE eat Pi 9G 
Idem 5 Idem DS Ik Nak 3 
Idem 3 Idem GA AA Sa 9 
Idem 4 Idem Teki Nan. F3 
Idem , NM., C.C. Learn to speak 

section 1 ,, 4.35 
Idem 1 Idem da Tata A33 
Idem 3 Idem Aan 3160 

, Idem 1 Idem RO en 31600 
Idem L.S.E.S, Jane Eyre HE DAD 
Idem 5 sa A dventures of 

Tom Sawyer ,, ,, 5.45 
Monks & Luard, Erglish For Chinese Students ......... ne? 20 Nesfield, English Grammar Elementary Book 1, | 180 

Idem , Idem 39 Ti 93 1.80 
Idem Idem sae aa ad DG 
Idem £ Idem TA 
Idem , Outline English Grammar ...... Nk SO 
Idem , Modern English Grammar ....... Kapuas Gn 
Idem Lebash GW rege Ann SG, BP et.20 
Idem. , Manuel English Grammar ...... at 3 
Idem » Elementary, Lessons Cempo. 1 ,, ,, 2.20 
Idem 4 Idem Sa Dg 
Idem c Idem - Pa 30 
Idem 3 Ora Exereises Mo sa ntah 
Idem PERAN MORE oU PAR. M0 
Idem PENOPASONNe DL NN sp“ i1230 
Idem , The Art Of Teaching English ... ., ,, 12.60 
Idem » Errors English Compo ............ na 79 
Idem , Aids To Composition ............. Ne anloZO 
Idem , Aids English Literature ........... KO KO) 

Pustaka Rakjat, The Basic Way To English I ......... ya Tas 0 
Idem $ Idem NA wa Ha paka Tindak 
Idem 3 Idem. NAK Ananta 99 ami Di 
Idem Idem sni bak Waja 2,70 . 

I b LI ”, Pesanan luar Kota tambah porto 104 (sedikitnja Rp. 0.60). 
Perhatian : Harga2 tersebut diatas adalah Resmi dan buku luar Ne- 

'geri masih tetap harga lama. 
Berhubung persediaan terbatas, maka buku2 tersebut didjual setjara etjeran melulu untuk peladjar2 dan umum. 
Buku2 tjetakan dalam Negeri untuk Toko-Buku dan pedagang, sc- bagaimana biasa mendapat potongan jang pantas. 
Keterangan dil. dapat pada : 

Toko Buku ,,Grunung Agung" 
d/h Thay San Kongsie, 
Kwitang 13. Kotakpos 135, 
Telp. 4678. Gmb. — Djakarta. » 

  

        

Ini Malam Premiere 
REX 5.-7.-9— (17 th) Metropole"" 5--1.-—9— 03) 
Michael Rennie—Debra Paget 

Victor Hugo's 

»Les Miserabless 

Pjagalan 7-9. (seg. um.) 
Film R.R.P, Paling Baru 

s1 Oktober di Peking” 
Ini Malam premiere 

ORION  5.-7.-9.- (seg. um.) 

,S. 0. 5, Submarine" 
Suatu drama jg. mengagumkan dari 
sebuah kapal silam dgn. 13 anak 

buahnja menunggu nasibnja kerna 

  

wi 0 ORE 

TON aur 
KALA SAI 
Rol Ae EMS 

  

  

Penuh dgn. actie jg. heibat, perkela- 

hian mati?an utk. hidup atau mati 

Anggur “kuat dalam 24 djam 
Anggur ,,PAX” tjap BINTANG 7 

Untuk menjembuhkan pinggang 
rah, muka putjat, 
tu malam berulang2 kentjing, kepala sering pusing, 

penjakit gindjal, kurang tenaga lelaki dan laen2 penjakit. 
Orang tua maupun muda, sudah beristri atau belum menikah, 

kumbali semangat bergelora, tubuhnja tetap kuat. 

Njat Njat Fung (Anggur Wanita) 
Sepecial mengobatin: 

kurang darah, muka putjat, kepala selalu pusing, mata 

akan, mendapat kekuatan, dari kekuatan akan mendapat 
tosaan, kegumbiraan, serta keberuntungan dalam rumah tangga. 

BUKTI. SESUDAH MINUM NJAT NJAT FUNG: 
Untuk perempuan tua : 
Urat2 jang lemah akan mendjadi kentjang pula, 

A. 

B. Untuk perempuan muda atau jang sudah kawin: 
Tjahaja muka selalu eilok dan tjantik, 
akan mendapat turunan jg. sehat, 
ngan kebahagiaan dalam rumah tangga. 

Dapat beli diantero Toko2: 

N.V. Bintang Tudjuh" 
(Chemicalien Industrie) 

Krekot, No. 11, Djakarta. 

Saja MOHD. RASJID atas nama keluarga kami sekalian, me 
ngutjapkan terima kasih ke paga: 

WORLD FAMOUS 

| Prof. Tabib Fachrudin 

Karena dengan Kurnia Allahydan berkat pertolongannja, 
saja telah sembuh dari penjakit ,,Y ASIER” dan keluar 
akar?-nja didalam tempoh 10 hari sadja, jaitu setelah 8 ta- 
hun kira2 saja menderita penjakit tersebut, jani dengan 
pengobatan dan perawatannja. 

  
Terima kasih ! 

Kebajoran-Baru, 10 Pebruari 1953. 

Wassalam Kami Sekeluarga,     

berbukti 

dan punggung pegal, kurang da- 
badan kurus lemah, tidak napsu makan, wak 

9 mata berku- 
nang2, kaki tangan tida bertenaga, seluruh badan. berasa tjapai, 

Baiki 
djir 

ka sering minum ANGGUR ,,PAX” TJAP BINTANG 7, akang 

Datang bulan tidak tjotjok, waktu datang bulan perut sakit, 
kabur, $ 

pinggang berasa pegal kaki tungan kurang tenaga, semangat ku- 
rang, rambut rontok, dan laen? penjakit. Silahkan minum ANG- 
GUR WANITA NJAT NJAT FUNG TJAP BINTANG 7, tentu Y 

kesen 

menambah “8 
darah, tjahaja muka mendjadi terang, badan mendjadi sehat. 

tinggal awet muda, 
dan menambah kesena- 

Surat Pudjan “4 

alamat: Sawah Besar 14 Djakarta, tIf. 3804 G. | 

      | MOD. RASJID.   
  

      

  

Pusat Peladjaran dengan Surat 

“DUNIA PENGETAHUAN” 

— SAMPURNA— 

Teromol pos 151 SEMARANG, 

  

      

Uang Peladjaran Sesuatu Ilmu Paling Tinggi Rp. 15.— Sebulan, 
Mintalah Keterangan/Prospeetus dengan kirim porto Rp: 1.— 

    

CITY ,CONCERN CINEMAS E— 

    

LUX 
5. — 

  

Ini malam premiere (u. segala umur) 
Bobby. Driscoll — Robert. Preston 
Martha Scott — Charlie Grapewin 

The warm, wonderfully. human story of a »Growing Up” Guy. The 
most wonderful days You ever lived! 

GRAND Ini malam (u, ses. um) 
5 —9.— George Reeves — Phyilis Coates in 

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

» SUPERMAN «8 MOLE MEN“ the 
Thrills! Action! — Penuh Sensatie! Heibat dan Menggemperkan. 

Akanj datang  Richiard Ney—Vanessa Brown — Henry Danieli 

sIhe Secret of St. Ives'"" 
Days of danger!..... Nights of Romance ! 

'Robert Louis Stevenson's Famons adventurer! 

Ini malam (u. 17 th.) 
PAUL HENREID — JOHN SUTTON—IEFF 

DONNELL —LON CHANKY— ELENA VERDUGO 

sIFIEF OF DAMASCUS' 
Akan datang Pat 0'Brien-Comeron Mitchell-Richard Denning 

»OKIN AW As 
Here's to the hot-shot heroes of the U. S, Navy's hot-shell destroyers!-— 
Film peperavgan terbesar, heibat, gempar ! 

ROYAL 
HA, — 

INDRA 
Ke an 

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

Saputangan Sutra" 
film Indonesia baru! — Mengikat dan Gempar ! 

Besok malam Rosa del Rosario -— (DAR NA" 4 - 
ROXY 
Ka 29an 

    

Ini malars penghabisan (17 th.) 
ROSA DEL ROSARIO — BEN PEREZ 

DARA" daan Pata 
Besok malam Jon Hal — Victor Mac Laglen-Rita Johnson 

MICHIGAN Ki 5 perdjoangan mem- 
n : 4     Yensatie lain dari jang lain !   basmi penjamun ! 

Pertietakan Smg. No 584/1UJ A/ 116 

.WHEN I GROW UP” 

   

      

             
      

  

      

      

        

      

        

       

    

  

   

   

    
    
       

      

        

      

   
    

     
     

    

       
    

   
     

   

       

    
    

   

   

    

    
          

        

       

    

      
   

   
    

      

   

     
     
    

  

     

    
   
    

      
       

   
     

    

     

      

     

   

     

   
   

    

  

    

 


