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mia Aha pia ds 
bapan. 2 Si buatan ebruk 
sondjata' Sukl- “jang telah dinasio-' 
nalisir oleh pemerintah Djerman 
Timur, -300- meriam anti-tank ka 

liber: Se mm jg tak 
dibuat Pabrik2 ba 

dja: aa di Emon 
Sebuah misi militer jang terdiri 

dari 80 opsir Djermag Timur dan 
jang telah Ma Tatihan Sov 

i Nasir un 
   

  

Retpata & Hara Beri 
tahu India Tiap Tinda- 
kannja Jg Besar Di Ti- 

: Ta: Djauh 

BEKAS WAKIL presiden Ame 
rika, Henry Al Wallace, hari Se- 

: | bahwa pemerintah 

   
tea si daknja diberi iahu sebe 

: - entang tiap move besar 
jang dibuat oleh Amerika di Yi- 
mur Djauh.- 

interpiwnja dengan kap 

akan begrooting. . Dalam 
.memi jarakan., g nanti pa- 
ra anggauta m u waktu Je- 

i Huasa untuk memadjukan mosinja. 
. Mengena . bungan. . dengan 

luar negeri umpa mesi Ronr- 
: dm uwu Cs. 

  

     

  

  | DUTABESAR 

1 ons mil kan sbnina Hn 
Lozdon pada malam Selasa, 
w3 @stabesar Inggris di Indone- 
sa, Sir Derwent Kermode, telah 

Hasan & Tjekoslowakia. 

Philip Mainyaris 
t tak kania tepi 

  
       
   

     

'Maines, salah searang ' 
tuk Legian Amerika, sua 

ssi bekas anggota2 ten | 
Imerika Waliace katakan, | 
$ yundingan lebih dahulu 

Tika dengan Inggris, Perantjis. dan | 
djuga India.mengenai #iap 

2. move politik dan putusan2 militer 

gai Ka Wallace, “ diantara“ tiap. 6 
penduduk. dunia terdapat seorang 
bangsa Test. Dan didunia tak .aken 

: terdapat perimbangan (kekuatan) 
sama “sekali, bila “dedia "memihak 
RRT. Bila India diatuh dibawah ke- 

— kuasaan karim Komuis, maka" se- 
laruh. Asia takan diatuh: pulas “kata 
Wallace. £ Bilas India ig bersendjata 

beserta, RRT jg hersendiata “berse- 
kutu dengan Soviet. Uni dan neperiZ 
sahabatnja ig bersendjata pula, mia- 
ka orang dapat menggambarkan ben 
tjana jeoakan terdjadi seluruh dunia, 
kata Waliace. aa 
Walaupun. demikian, kata: Walla- 

ce achirnja, ia pertjaja . 
diaksanaan pemerintah baru: di Wa- 
shington dengan presiden Eisenho- 
wer. (Antara—UP), 

  

RRT. Perkuat 
Pantai-nja. 

Siap Sedia Nian Taiwan 
Sampai Berani N 

Kalangan — pemerintah. Taipeh. | 
hari Senen menpunegknhuhe : 

  seorang pembesar “ di Shanghai, 
Chen Yi, ts. 5 Pebruari telah ed 
ngadakan “dengan k 

tentara Ra 
  pertentuan 

mandan2 tertinggi 
dan membitjarakan Ya 
mungkinan serangan 
lakukan oleh pemerint 

      “a Li 
Taipeh. | 

Kalangan tadi katakan, bahwa 
rundingan tsb, terutama dipusat | 

untuk memperkuat pertaha 

   

kan 

nan RRT terhadap kemungkinan 
serangan sematjam itu. Dikata- | 
K bahwa RRT telah “ minta 
500 buah merism2 penangkis pe 
sawat udara lagi dari Sovjet Uni. 
RRT kabarnia telah mendi: pat be 
berapa bwah kapat patroli 
1.000 ton untuk angkatan Inutnja 
ba Da mun bulan ini di pela 
buhan Port Arthur dari Sovjct 
Uni. 4 Kapal selam Sovjet kabar 
nja kini telah ditompatkan dipela 

  

buhan Whampo dekat Kanton. 
Kapal2 tsb. tg. 6 Pebruari jl. me 
nudju Yulin di pulau Hainan, 
k kalangan Tarpeh tadi. 
Ta (Antara) 

"mereka hadapi pada umumnja sama. | 
akan kebi:! :Jang mendjadi karakteristik | daripa- 

Mihat2 Indonesia ini dan bertemu de 
ngan pemimpin2 Indonesia melihat 

injak bersamaan dengan di India. 

   

I lainnja itu seperti pula halnja dgn. 

dari : 

Ea diberi 
dirumus- 

i TAN BPauwu cs. 

ciand atas vpertanjaan « kita 
- Moh. hasan keterang- 
bahwa..party: afty sjang berda- 

. inde dan 
-nja. me- 

atas pem- 

ar an. agama, tetapi 
ulu Ya ga ana tehnis-pc 

unt... jang .menda- 
n eberatannja atas 

Pa itu tidaklah benar sama 
sekali. 

ra hudjan mosi di. parle- 
belakangan “menurut sdr. 

. tepat.. Mestinja 
at. dirumuskan waktu 

  

    
   

    
   

  

    

    

    
   

  

dirumuskan : Tg 
begrootips 

z negeri, Demikian- 
sangga mosi lain- 

    

  

    

    

    
  

nja. : 

Tetapi “Memakan selandjutnja sdr. 
Moh. ir, bahwa para nnggauta 
parlemnae telah biasa bekerdja demi- 
kian. Susah untuk -merobah kebiasa- 
an jang telah ama mendalam. 

t an pembitjaraan 
an kawan-kawan 

maka “Moh. Natsir 
an djutkan.perdjalanannja 

Kaka lain # aa, Tengah. 
   

  

Kkonperensi 

hower mengatakan “pula, bahwa   
KE 

  

bah- | 

Ekat mendjadi dutabesar baru 

dapat dipastikan 
mempunjai 
kannja, 

pendapat” Gordon Dean, 
Komisi Tenaga Atom, jang dinja- 
takan beberapa waktu jang lalu, 
bahwa” Sovjet. Uhi telah mempro: 
dusir 

bom “atom. dan bahwa. Sovjet Uni 
telah mempunjai bom atom. 

        

   

  

   

  

   

    

Sebagaimana kita kabark , pa ji 12 Pebr. k 
pat Bandung—Bandjar jang berangkat dari Bandung pk. 14.47 telah 
terguling diantara halte2 Warungbandrek dan La 
KM 224, karena sambungan. rel. dibuka ge, gero 
bang. OL an. CE rusak sama sekali dan $ eh, 
mentara fecomoter ea 

   
     
   
   

  

    

    

   

     

  

Moskow itu -bu-' « 

     
          

   

  

     

  

  

   
Baung PBB Tak yogi i 
«Dari Korea — Selama: Kea 

Masih Berbahaja 
Pengakuan Mutlak Dari Pen Lisenhower 

DALAM: KONPERENSI 
djabat presiden, Eiseaho 

  

pezsnja jang pertama "kali sedjak ia mer- 
wer. mengat akan pada hari "kemaren, 

bahwa masaalah biokkade terhadap RRT sedang diperbinfjangkan dan 
dipeladjari oleh pelbagai dinas pemerintah. Di katakannja, bahwa putusan 
mereka belum. lagi, disampaikan kepadanja sefjara “resmi. Selandjutnja 
EBisenhower ruenambahkan, 'bahwa ia tek akan mengambil putusan2 jang 
penting: mengenai politik Timur Djauh 'atau politik Inar negeri aan 

. tidak mengadakan pembitjaraan' Tn 

  

    

  

itu dapat dilatih, maka £ 
itu akan: menempati ke Rusia punja atom. 1 
inja Uifront dan pasukan? - -vp mewartakan, bahwa dalam 

pers tersebut Eisen: 

“ Sovjet' “Umi: 
bor 'atom. “Dinjata- 

“bahwa “ia “menjetudjui kembali semua pasukan2 
ketua 1 

Hka “dari Kdrogi, 
Korca Selatan 

Fkedudukan?” rigre 
djawaban 

wa. pasukan2 Korea 
rupakan serdadu2 ja 
mereka 

bahan2 guna “pembuatan   
“Sx DH ikan. Sir | 

“Broadmead, ig. 
san dipensiun. 

crwent aa 

M asalah In Ss Seperti 
Jg Dihadapi India: 

Perlu an Industri Utk Pertinggi. Taraf 
- Hidup 

| hendakaja diadakan antara, Ame India Tak Akan Lakukan 

mata “delegasi India   

India, dimana ja memben 
Ecafe, keadaan di Indonesia dan 
Asia pada" umumnja. : 

ranja,. Mengenai pekerdj: 

oleh 

bersama2. : 

Tuan Karmarkar . menerangkan, | 
bahwa negara2 di Asia pdda umum 
nja terbelakang dan persoalan" jang 

da negara2 ini ialah, bahwa 'nega- 
ra2 ini mengekspor bahan2 mentah. 
ia mengatakan, bahwa ia setelah me 

bahwa Indonesia “ini adalah negara 
jang kaja akan stimber2 alam. 

Sedjak permulaan ia mendarat di 
Indonesia ia merasa seperti dirumah 

sendiri, melihat kebiasaan jang ba 

Menteri . Karmarkar “ menjatakan 
pula bahwa jg mendjadi masalah di 
Indonesia ini, seperti pula di India 
“ialah bagaimana memadjukan indus- 
tri. Sa 

Untuk memadjukan indusi PE 
ig mendjadi dasar. . pula untuk mg- 
ninggikan tingkat Kid UR diusahakan 
.memperbanjak, tenaga2 jang terlatih 
dan usaha untuk MEN ET Na pem 

| bentukan modal. 
'Demikianlah — mas saling" ig diha 

| dapi di Asia ini pada umumn 

  

   

India, Indonesia-pun 
masalah kependudukan. 4 
Dengan “ menundjukkan  keparla 

pendirian “ perdana "menteri India, 
Nehru, menteri India itu selandjut: 
nia menerangkan, bahwa “diantara 
negara2 didunia ini perlu ada ker: 
dia-sama ig erat, terutama antara 
negara2 ig bertetangga, baik dilaps- 
ngan politik, ekonomi maupun s0 

menghadapi     sial. Perhubungan dagang, 
Atas pertanjaan mengenai perhu- 

bungan- dagang antara . India - dan 
Indonesia menteri perdagangan In- 
dia itu selandjutnja menerangkan, 
bahwa untuk memadjukan perhubul 
ngan dagang antara kedua negara 
itu perlu diusahakan untuk mengha | 
puskan ,,Batiere2” jang ada, kalau 
itu boleh disebutkan bariere, 5   

latan. Eisenhower 
ega PA setelah Pe UEA 

asionalisasi Dan Tergesa- 
Gesaj Djuga Perlu Menarik Modal Asing 

MENTERI PERDAGANGAN Tndgs: Sri D:p. Karmarkar,. 

Selasa pagi telah mengadakan konperensi pers dikantor p 

rangkan, bahwa. badan 1 ini telah berhasil membawa persoalan2 jang 
dihadapi a2 di-Timur Djauh dilapangan ekonomi. dengan 
setjara. objektif, pena mana apa difikirkan peinetjahannja 

njak dari negeri itu. Dalam hubu- 

.perhubungan dagang antara negara2 

barang dari misalnja Amerika. 

Lini 
dia terhadap modal asing, ia mes 
norangkan, bahwa negaranja Inain 

Soal pasukan? di Korea. 
Mengenai pasukan2 Korea Se- 

mengatakan, 

Giri sendiri, 

Selandjutnja gikatakan. bahwi 
selama PBB ma 

& 

PBB itu tidak dapat ditarik apr 
bali dari ' seluruh daerah. 

Tentang masaalah 
Bisenhower mengatakan, 
ia menentang diadakannja pengu- 
'yangan2, sebelum dapat. imba- 
ngan dalam 
(ERP 

Ne B. M. DIAH ADUKAN 
(DR: SUMITRO. 

Didapat kabar, babwai sdr. B.M. 
“| Diah 1 R Umum harian 

     

     

  

  

ke konferensi Ecafe di pada Djaksa Agung 
(ia Pebruari ibl., al 

n kesan2-nja mengenai konreresi | umitro aan Ketangan 3 
soal2 jang dihadapi oleh neg. Idi inap enghina ,,h 

Pada bari Rab ment India itu akan kembali S 3 2 aa t mp dani al a bari u ini eri itu a t ...Keter 
Ecafe akelgeri Karmarkar a..” mene-| Ba “ar Ya Mer |h 23 

deka sebagai | hinaan ini ialah kete 
rangan jang diberikannja kepada: 
Antara” pada tanggal 26/1 jbl. 

  

Jang dimuksuakai “dengan bariere) 
itu bukan bariere dalam 'arti rin- 
tangan2, tetapi kesukaran2 dalam ps 
laksanaan, 

Antara lain diterangkannja “onlh 
bahwa India. bisa mempertimbang- 
kan untuk membeli minjak kelapa 
dari Indonesia sekarang. Dahulu In 
dia tidak dapat membelinja dari In 
donesia, karena negara itu terikat 
pada perdjandjian 1939 dengan Uni 
ted. Kingdom, menurut persetudiuan | 
mana India hanja akan membeti mi 

Menentang 
Anti-Semitisme 

ANGGOTA SENAT Amerika 
dari: 

resolusi jang 

2n luar negeri Amerika, didesak | ngan ini menteri Karmarkar mene- 
gaskan. pula perlunja  dilantjarkan 

tetangga, guna menghindarkan. kesu dengan masalah tersebut. 
karan2 diperolehnja barang2 seperti j 
tahun jang Jalu. dialami oleh “India, 
bagaimana sukarnja “mendapatkan 

Dalam rapat senat jang membi- | 
tjarakan resolusi tersebut, senator 

" Ibahwa dari. Dulles dan Cabot Lad 
ge, wakil Amerika di PBB, ia tes 
lah menerima surat dalam mana 
dinjatakan ketjemasan berkenaan 
dengan gerakan  anti-Jahudi di 

Berbitjara mengenai sikap In- 

menarik modal asing jang diang- 
gap perlu untuk memadjukan In- 
dusiri. Tentang nasionalisasi' ia 
mengatakan, bahwa Indi Hap jm 
menganggap perlu mela ian 
sionalisasi dari perusahaan2 de- 
ngan tergesa2. India banja akan 
menasionalisasi beberapa Industri- 
pokok sadja dan inipun tidak per- 
lu dengan tergesa2. 
Dalam kenferensi pers itu .ha- 

dir pula duta besar India Baghwat 
Dayal. 

baik,Dujles, dan , Ledee, sedang j 
cmpeladja Ba j saiduasi bersangku- | 

tan untuk menjelidiki aksi apa: ig. 
akan, didialankan. oleh Amerika. 
Serikat. Dinjatakam oleh Ives bahs 
wa menurut perdapatnja adalah! 
lebi baik: sdjikaprotes pemering | 
tah Amerika kepeda, Rusia tidak 
dis anipatkan oletr kementerian Jus | 
ar negeri Amerika akan ea 
— PBB. (0). 

    

     

pada pat : 
Me 3 ser | 

    

| tanggal 13 
.| Tiongkok. 

3 adakan 

“dak pulau? ita” 
3 3 kedaratan Tic 

lainnja dapat ditarik kembali dari | 
garis2 front. Kepada Eisenhower | 
Simadjukan. pertanjaan, apakah k 
ia bermaksud hendak: “me ik 

meri 

djika pasuban. Dik 
ana 

An “Sebagai 
di temu kannja, bah- 

.adalah mex 
baik dan 

mau Mean Dana 

bertanggung 
djawab dan selama kcadaan mas 
sih 'berbahaja, maka “ pasukan? 

a
a
n
 P
a
b
e
a
n
 

Ke
ma

na
 

padj ak 2 
bahwa, 

i Banua apabila. 

(iraan sedjati akan Jasa 

partai demokrat, James Mur: | 
ry, hari Senin mengadjukan suatu | 

“menghakwm penge- | 
| djaran2 terhadap “orang2 Jahadi | 
di Sovjet Uni, Kepata h kementeri- | 

supaja mengadakan kontak dens' 
gan pemerintah Rusia berkenaan 

republik Irving Ives menerangkan, 

Rusia. Ives menscrangkan, "behwa: 

€ OT Ng 

    

   

mangan 

    

   

  

Ke Kesatuan Jg Bulat Londer 
1 Soal aan 

  

  

  

   
5 n dikalangan mi- 

akan? dari semen- 
tara instansi See dari pada mosi? jang di 

Bagian RI dengan surat dari 

| j anggota parlemen dan 
sikap partainja terhadap 

persoalan Ta 3nda Mwb sebagai berikut: Partai Nasional 
Indonesia (PNI) berpendapat, bahwa probleem minoriteit ini wadjib 
segera diselesaikan, dengan tudjuan tertjiptanja kesatuan jang bulat 
     nasional Indonesia dengan tidak met me- 

imar agama, tahan magpan. daerah. 
   

   

      

   

      

    
   
    

jongkok 
ke- 

. bahwa hwa pada 

      

   

   

   

  

meng 
Mei- 
tara | 

menu 
dari 

nan, | pe ba 

    

  

    

     

    

  

   

         

   
      

  

   

    

   
   
   

  

   

  

   

    
   

  

   
      

  

  

  

pen 

ng: 
pada 

ok,” Bea Kino ka 
i "mendapat tekanan dari ne- 
a2 Udan agaknja ragu? 

PN hot blokade itu. 

  

   

  

. Andjuran 
“St Laurent 

Supaia Barat Tjari Peng: 
anggaran belandjas pargaan Asia 

"Merdeka?" telah mengirim surat AS 

  

Baki pidato Hito daa mem 

   
   

: 2 Barat bera 
hasil dalam MA 
tilah bahwa oa tidak lebih ta- 
ma. lagi perlu -morajakan. -pekan 
persaudaraan “ini” dan pers 

    

Ga menerus. Manda tan 

  

: Dalam Ng ag, terpa h-be- 
Hiah PN Kanada hen 
daknja ni uN erusaha me- 

|Inarik hati berdjuti ta-djuta — bangsa 
|| Asia dalam Tg diva persat- 
'daraan 
(UP). 

jang sedjati dan murni. 

  

Be ami Ringa n Tangan 
Didenda 1 Rupee 
BEGUM yunaganii, salah satu 

diantara permaisuri2 jang paling ter 
| kemuka di India, “pada hari Senen 
telah “didjatuhi hukuman “derda 
16.000 rupee,' “karena dipersalah- 
kan “telah “melakukan pengania- 
jaan berat  dtas diri “seorang” 
dis. pelajan rumah tangga beliau 

"13 tahun. Anak perempuan ini mes 
ninggal dunia ketika masih beker- 
dja pada begum tersebut. 

' Permaisuri Jupadagdh dalam. pe 
“meriksaan perkara telah menjangk: 
sodi& Gang “dituduhkan Kepada 
dan menerangkan, bahwa anak itu: 

meninggal “dunia karena menderita 
sakit biasa, Ia menjatakan,  bahuse | 
kedudukannja sebagai permaisuri 
memberikan kepadanja kehabakuni 
"terhadap sesuatu keputusan dari pes 
menahan pemerihtah, 
Junagadh' adalah suatu keradiaan 

- ge 

     kerjil di India jang Letaknya didekat 
. kota Bambay. 

| gerilja ' 

pula v 

(buka s,pekan ' suudaraan”, “per- 
ha menteri cant menjatak an 

aka “berar- ” 

auda- | 2 

PN berpenuapat pula, bahwa 
| penjelesajan 'probleem tersebut ha- 

| rus dilaksanakan dengan tjara po- 
| Iitis-psychologis dan kemasjarakat- 
an. Maka dalam hubungan ini P. 

N.I. sangat memperhatikan keseli 

sahan jang kini timbul dikalangan 
minoriteit, satu dan Iainnja jang 

Gisebabkan oleh tindakan2 dari se 

mentara instansi pemerintahan. 

Pendapat2 itu didasarkannja atas 
hal2 sebagai berikut: 

Sebagai akibat dari stelsel lama, 
hegara Indonesia menerima wari- 

san .udjudnja golongan minoritcit 
jang berdasarkan keturunan, terdi 

ri gari golongan ketjil lainnja, ba 
ik jang berdasarkan keturunan, 

terdiri dari golongan? turunan Ti- 

onghoa, Arab “dan Eropa, disam- 
ping mana tidak “diakuinja adanja 

golongan ketjil lainnja baik jang 
berdasarkan agama, bahasa mau- 
pun daerah. 

Pengakuan adanja golongan ke- 
tjil jang berdasarkan keturunan 
itu, tertjantum dalam UUDS-R.I 

pasal:58, dan selandjutnja dalam be 

“berapa peraturan lainnja terdapat 
pula sebagai konsekwensi dari pe- 
ngakuan itu. 

Adanja sebuah golongan minori 

teit berarti pula adanja sebuah go- 
longan dalam suatu bangsa jang si 

fatnja karena tjorak ' kebudajaan 

atau tampak lahirnja diperbedakan 
dari orang2 lain dalam masjarakat 

dimana mereka hidup dengan pera 
saanperlakuan jang berlainan dan 

'a-' tidak sepadan, sehingca mereka me 

mandang diri sebagai korban Pis-f 
kriminasi umum. Bilamana terdja 
di bhw perasaan dan sikap sesuatu 

golongan itu diutjapkan, bilamana 

anggota golongan itu mendjadi.in- 

sjaf bhw mereka menderita perlaku 

an perbedaan dan jakin hak diri 
mereka selaku warganegara bila 

mana. mereka mulai menuntut. per 

samaan hak dan penghargaan, ma 
ka minoriteit tersebut sudah men- 
Gjelma mendjadi kekuatan politik 

£ jang harus diperhatikan. . 

Bahwa masalah minoriter di In 

|donesia sebagai tersebut diatas, se- 
Isungguhnja merupakan masalah ne. 

gara jang: harus segera diselesai- 

kan. Selama masalah ini belum di 
selesaikan ia senantiasa masih me- 

rupakan duri dalam daging negara 

“kita. 

n Arab jang me- | 

Wwesith #nggoeris adlah “di   

  

Edisi 
  imi DENGAN BERITA? 
   

TERACHIR 
  

Gara' Or 1 

  

“R. 

ba “pidato LAN Ia 

dan hendak memberi  djotosan   

Aa Istimewa” — 
ng! Gila Ikut Gersidang 1 

BARU2 INI para angauta DPR Kabupaten Blora telah men- 
dengarkan pidato jang luar biasa, tidak" selazimnja jang mereka 
dengarkan dalam sidang2 Dewan Perwakilan jang seumumnja, ia- 

orang gila. 
Blora mengadakan sidangnja pada tanggal 16 Pebruari jl dengan 
tak diketahui diantara para anggauta jang terhormat tadi 
duduk pula seorang lelaki jang ternjata kurang beres pikirannja. 
Mendadak waktu sidang dischors “untuk beberapa “menit, 
waktu tak ada orang lain jang berpidato mengemukakan penda- 
patnja, ,anggauta gelap” tadi terus 1 
lalu mengutjapkan pidatonja jang hebat dan. serem, lagak lagunja 
tak kalah dengan aksi ahli pidato jang sudah berpengalaman. 
Waktu perbuatan ini hendak dihentikan, 

anggauta DPR Blora. Tentu sadja sidang djadi gempar dan oi Ing 
setetar jang tak diundang ini baru mau menghentikan pidatonja, 

polisi ikut tjampur tangan... 

Inggris Pikul 5 

    

    Blora... 

Pada waktu DPR Kabupaten ' 

ikut 

djadi 

berdiri, menudju ke mimbar 

orang tadi djadi marah 
pada sdr. Abdulehamid seorang   

  

ban Terba 
Bila Petjah Perang Lagi-Kata 

Tora Kilearn  - 
BEKAS KOMISARIS istimewa Inggeris di Asia “Tenggara, Lord 

Killearn, pada Selasa malam menjatakan bahwa Inggeris harus memikul 
beban paling berat berupa antjaman langsung andaikata 
lagi. Dalam pidatonja jang diutjapkan dimuka 
Industri dan Lembaga Keradjaan Inggeris, 

petjah perang 

pertemuan Perhimpunan . 

Lord Killearn jang pernah 
mendjabat dutabesar di Kairo menjatakan bahwa ,,di Eropa dan Laut 
Tengah kedudukan strategi Inggeris dibatasi oleh kewadjiban2nja terha- 
dap pertahanan? bersama dibawah NATO dan perdjandjian2 bilateral ter- 
tentu. 

bertentangan 

ngan keadaan2 sebelum perang 
dunia kedua jang lalu, kata Lord 
Kiliearn, andaikata sekarang pe- 
tjah perang baru, maka sedikit 
sekali - kemungkinannja bahwa 
salah negara Eropa akan 
dapat ,ymembantu kita. menerima 

Akan tetapi 

S3 
SaKu 

pukulan dari pada suatu antja- 
man langsung terhadap kepu- 
lauan (Inggeris) ini, sebagai hal- 
nja dengan Perantjis pada tahun 

1914 “dan Rusia pada 1941”. 
Mer 1ur ut Lord . Killearn, tidak 
adanja pasukan2 Inggeris dan 
India di India. dan Timur. Djauh 

dewasa ini merupakan suatu Ke- 
kosongan besar dalam wilajah 
keradjaan Inggeris, jang hampi: 
tak mungkin dapat di-isi kembali 
djika tidak ada perhubungan per- 
sahabatan jang lebih-erat antara 

India sdam Pakistan. 
Dikatakan ' bahwa. keamanan 

jang sebenarnja untuk Common- 

dan Malaya, ,,tidak begitu dalam 

arti. pertempuran jang sekarang 
sedang dilakukan, sekalipun. ke- 
sudahannja nanti .sudah  tenti 

penting sekali artinja, tetapi Ka- 
rena adanja tjontoh jang menga- 
gumkan tentang kerdjasama an- 
tara serdadu2 dari segala sudut 
Kkeradjaan Inggeris. ,,Dikemuka- 
kan bahwa moril Commonwealth 
dan keradjaan Inggeris telah men- 
tjapai puntjaknja diwaktu jg. lalu 

ketika benua Eropah sedang 

.tenggelam” dalam perang dunis 
kedua. Lord Killearn -achirnja 
mengatakan bahwa andaikata be- 
nua “Eropah sampai tenggelam 
lagi, kepulauan Inggeris sekali 

lagi dapat didjadikan .,,benteng 
terapung” atau satu pangkalan 
untuk membehaskan kembali 
,Dunia Lama” oleh pasukan2 da- 
ri Dunia Baru": (AFP). 

  

an melawan bahaja lapar 1 

terburuk terdapat di Asia. 

Dodd mengatakan seterusaja. 
bahwa didaerah2, jang .merupa- 
kan tempat tinggal penduduk: jang 
padat, produksi 

Tbelum lagi mentjapai | tiagkatan 
Droduksi tahun 19383, setelah mes 
ngalami kemunduran 
ka Perang Dunia Il. 

Hal ini berarti bahwa ' pada 
waktu ini untuk tiap2 orang didae 
trah2 Asia tadi, kurang tersedia 
makanan daripada 'ketika: 1938, 
dan tidak tjukup banjak” untuk 
dapat hidup menurut taraf jang 
lnjak. 

Dibeberapa dacrahi Asia, dima- 
ha perang dan kekeruhan dalam 
neseri merupakan faktor2 bentje-   
gah pembangunan “ kembatt dan 

| Kemadjnan Pun keadaarinja 
sungguh menjedihkan, kata Dodd. 

Burma sebelum perang dunia II 
| biasanja mengexport 3 djuta ton 
beras “tiap2 tahun: sesudah pe- 
rang. Burroa hanja bisa mengex- 
“pirt.l'2 djuta. ton, 

Tiongkok bissanja mengexport        12 Sa ton beras, sekarang 0. 

  

'mentjukupi 

bahan makaran' 

besar ket 

  

“| Penduduk Tuna Tambah 
200 djuta Lebih 

Produksi Bahan Makanan Dim Pada 
Ha Tak Banjak nana 

O 
At Ah FAO (rawis ssi 5 
Banana: 

pit 

ep makanan dunia pada Ht ini tidak banjak betnakuta 
daripada ketika 1938, walaupun semendjak waktu itu djumlah pen- 
duduk dunia meningkat lebih dari 200.000.000 djiwa. Dalam patjri- 

i, sedjumlah besar umat manusia tam- 
paknja akan kalah, kata Dodd: ate pen bahwa keadaan jang 

Indonesia. JA perang “dapat 
ikebutuhannja akan 

beras dan-kadang2 malahan dapat 
menggxporinjas «ketika 1952 In- 
donesia.. harus beli 650,000 ton 
beras: dari luar 

Inilah sebabnja, kata Dodd, me 
| ngapa demikian banjak terdjadi 
"kekeruha in didaerah2 tadiy rakjat 
jang Japar -besar kemungkinannja 
akan mengikuti setiap pemimpin 
tang mendjandjikan makan lebih 
banjak dan taraf hidup jang sedi- 
kitlebih baik. Mereka lebih suka 
djadi budak seorang diktator da- 
ripada mati kelaparan. 

Dodd mentjela “bahwa sering 
tali Yang jang diberikan Amerika 
. spada dacrah2 jang terbelakang 
itu dipergunakan untuk hal2 jang 
tidak ekonomis dalam usaha men 
tjapsi. perbaikan2. 

Glech sebab. itu, kata ” Dodd, 
FAO ingin bekerdja bersama de- 
ngan setiap golongan, baik nasio- 
nal internasional, multilater:l 
atau bilateral, untuk memperbaiki 
keadaan ini, (Antara-UP). 

  

Perundingan 5. “Negara 
dari sumber 
hui di London. 

Para wakilidari Amerika Seris 

Perundingan2 lima negara me- 

ngenai pembentukan badan peng- 

hubung militer untuk pertahanan 

Asia Tenggara mungkin akan se- 

gera dimulai di Washington,  de- 

mikian keterangan jang diperoleh 

dingan2 tersebut. Rentjaria pem- 
bentukan dewan “lima negara itu 
telah lahir dalam  pembitjaraang 

  

“jang Jajak mengeta- Gala Perantjis, Inggris dan Ame 
rika di Dewan Nato di Paris da- 
lam bulan. Desember. jang Jalu. 

kat, Perantjis, Australia dan New | Belakangan kedua dominion Ing- 
Zealand akan “ menghadiri peruas | gris-Australia dan New Zealand- 

diundang udtuk duduk dalara ba- 
dan penghubung “tersebut. Badan 
ini samasekali tidak mempunjai 

Y 1? 5 : PAN , 1 Nat beam AN laa 

sangkut- -pautnja dengan pakt An- 
zlis, jaitu perdjandjian pertahanan | 

Pasifik antara . Amerika, Austta- 
lia dan New Zealand. 

Kalangan2 . jang lajak menge- 
tahui di London ' menerangkan, 
bahwa perundingan? di Washing- 

Mengenai Pertahanan Asia - Tengara 
ton. antara kelima “ba jang ber 
sangkutan  hanja. berkenaan  de- 
ngan soal? persiapan2 dan pada 
saat ini sedang dibitjarakan mele- 
lu saluran2 diplomatik. Perundi- 
ngan2 jang lebih bersifat. forini 
akan dimulai  sepera Sesudah se- 
lesai pertukaran pendirian2, 

de-f 

Kore£4 

nalisasi oleh pemerintah   
merintahan kembali, 

Dgn Kayak 
Melalui Benua 

Afrika 
DUA ORANG perjelidik dae- 

ran2 baru Perantjis telah sampai 
di Dicgo Suarez setelah melalui 
benua Afrika jang pandjangnja 
10.000 km. dengan menggunakan 

perahu kayak. (perahu ketjil mo- 
del eskimo). 

Perdjalanan jang mengagumkan 
dan jang memakan waktu 14 bu- 
lan itu dimulai dari Port Gentil 
dipantai samudera Atlantik ke- 
muara sungai Zambesi di Mozam- 
bigue dipantai samudera Hindia, 

    

Perahu mereka jang ketiil 
telah melalui hutan- rimba Ea a 
belum banjak diketahui or 
dan telah dipikul met Uui pegu 
nungan2 Afrika T ih jang pun-          

fjaknja diliputi saldju, kemudian 
dengan melalui sungai: Kongo, 
Stanleyviile: danau T nyika       
dan Rhodesia kepantai Timu 

Sepandjang perdjalanannja ke--— 
dua orang muda itu, jalah Henri 
Patry dan Gesrges Havet, mem- 
Suat foto?-dengan film berwarna, 
jang mereka akan pertundjukkan. 

di Perantjis. (UP). 

Kekuatan Militer 

Korea - Selatan 

Hampir Habis? 

  

   

  

MENTERI PERTAHANAN Ko- 
rea Selatan Tsin Tae Yung, jang ki 
ni sedang berkundjung ke Diefang, 
hari Senin membantah keras berita 
jang dimuat dalam suratkahar Aote 
rika New York Times? tertanggal 
22 Djanuari, jang mengatakan bah- 

a. kekuatan militer Korea Selatdn 
tidak Tama lagi akan habis”. 

Tsin mengatakefi bahwa kara- 
ngan. tadi pro-Djepang: berdasarkan 
tanja-djawab antara pemimpin kan- 

tor ,New York Times” di Tokyo, 
Robert Alden, dan Tsin Tae Yung, 

Dikatakannja. bahwa ia menerang 
kan kepada Alden ketika itu, bahwa 
djumlah pemuda. Korea Selatan 
tersedia untuk dinas militer ada 252 
djuta orang, berianur antara 17 sam 
pat 30 tahun. ana 

Ditarik Dari $ YUeZ 
Dua Bataljon Inggeris 
Kementerian ' peperangan 

hari Senen: mengumumkan, 
dua betalion Inggris 
mundur dari ducrah terusan Suez, 
halmana “adalah “semata-mata ,sua- 
tu tindakan routine jang telah diper 
timbangkan  sedjak beberapa bulan 
jang lalu”. 

Djurubitjara kementerian tersebut 
menerangkan, bahwa kedua bataljon 
it akan “diganti -oleh satuan2 lain”, 
dan bahwa tidak akan diadakan pe 
ngurangam. kekuatan “pertahanan di 
Timur Tengah? Didielaskan,  bah- 
wa kedua batalion itu sudah lama 
Uitempatkan "di Timur Djauh. (Reu- 
terj. 3 

ig 

Inggris 

bahwa 
akan ditarik 

Denasionalisasi Pe- 
ngangkutan Inggris 
Madjelis rendah Senen malam 

achirnja  menjetudini rentjana ut 
dang2 untuk mendenasionalasi  in- 
dustri pengangkutan, setelah. selama 
9 bulan terdiadi perdebatan ' antara 
pemerintah Konservatif ig menjetu- 
djuinja dan pihak Partai Buruh ig 
menentangnja. 

Dengan disetudjuinja rentjana un- 
dang2 tsb. maka Ik. 40.000 truk 
akan didjual kembali kepada firma? 
partikelir, setalah 4 tahun dinasio- 

Buruh ig 
lalu. Dan berlakunja undang? tsb. 
akan merupakan — langkah pertama 
kembali kepada | kapitalisme diba- 
wah. pemerintah Konservatif. 

Sebagai diketahui pihak Bartai Bu 
ruh telah memperingatkan bahwa 
mereka sakani mengadakan hasionali- 
sasi lagi, bila mereka memegang pe 

(Antara). 
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: Ai Y T ne 10 ...n — IG.K.B.L Didjual. Luar 
KRDEKA |IGKBI Akan Bertindak Keras Thd Anggo a2-nja MERDEKA IJg Bertindak Salah Dan Mendjual - Cambrics- 

i .nja: 250 Dim ,,Daftar-Hitam" 2 

“suAR | (FCambrics Distribusi 1 hp , 1.001.800. 000 
re. 

Disediakan Pemerentah Pada Tahun 1952 Sbg 
Modal Krediet 

Tahun 1953 Akan Ditambah Lagi 
Oleh: Korr. Sendiri.” 

UNTUK MENGHIDUPKAN d mein box kegiatan rak jat didalam lapangan perekonomian baik AN aa produksi pun dalam melantjarkan peredaran barang: ngangan), pemerin 

“p 067, ng sam 2 
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Oleh : Korr. Sendiri Le 
KINI BERTAMBAH banjak bahan2 batik cambrics-    
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berasal dari pembagian dan pendjualan G. G: 
Pa Indonesia dip dipo bebas didada pendjualan dan pem | bahan2 itu tidak di-izin idjual kembali. Dan maksud dari pendjualan dan pe 

tah telah menjediakan m lal kredit sebesar | u pai achir tahun 1952 ini. Perkreditan sebesar itu disalurkan via Bank dan Jajasan Kredit. Bank2 jang diberi tugas dalam mendja 

  

SI tega Mito. 
      

        

H 5 ne Sa 

Dekan Langen 2. ini kepada masja ta Sort 

i “nmmnmniemal | DEMOKRASI SEGO-LIWET | jtas bahan 2 batik itu mesti langsung djakan oleh para 
ank Ka (BIN) jang diberi. modal bekerdja Rp 260.000-000, 

DAERAH MMC IS bia Barang siapa kenal Solo diwaktu saha batik jang mendapat mean itu. Menuru urut keterangan 
2 ja an aa 340.500.040, Bank Rz aa 

4 aah MIDIAGA . Imalam sebelum perang, tentu masih | dapat dari G.K.B.L, jg melanggar peraturan dalam 
gran "300-000, : L ii 

   
Rp 65.000.000 dan Jajasan Kredit Rp 200.000,000, 

Se Ka 5 an Lapangan usaha Bank Industri modal sebesar Rp 60 djuta dan 25 ag mendes ad pa Negara ini adalah memberikan untuk tahun 1953 direntjanakan ag Menu se onlen bean pada perkebunan dan | untuk memberikan tambanan se ' 5 Ta erindustrian jang merupakan fi- ' besar Rp 100 djuta atau semua- Pembantu kita) nancieringscredieten. Modal beker nja Rp “G0 aji. 3 dja Bank MI pada achir tahun Uang itu dipergunakan sebagai 1951 berdjumlah Rp 130,5 djuta tambahan modal Bank Desa 
- MU LT TN dan dalam tahun 1952 dan pada | Rp 33.75 djuta dan untuk Lum 

Terlebih-lebih pada b l Rp 220. Selandju Gr an VIO - 4 e m Tn Pn 1952 telah men Tr Desa Rp 83 djuta, dan se 

P. : 1 : 'erlebih-lebih pada bagaian ,.li- , £ # jan Rp 220. Selandjutnja diterang- “., w. O TE ca jadi Rp juta. Dengan mo lebi nja akan dipergunakan utk! 

2ta on aa an apa “ cu £ maaas", kalimah .weete-tia Tiba Djakarta 19 Pebruari kan, bahwa -G.I - KA mia PN Naa ia 9 sa Med "Ao, Nat ata el NA Ia 3 dalam tahun 1951 telah memperhaiki ma lumbung. 

. kemb dan setelah isendal keatas sedikit, dan ,,maass'2 mu. badan jg bertanggung djawab dalam | . Be at » 2 iberikan indj 2 | LA Nan 

: Mira sing memulai Tenan “nia suaranja diturunkan sepertil DARI PIHAK kedutaan Djer | soal ini akan | mengambil “ tindakan Djangan Sampai Mendjadi Rp 130 djtiha Ana dan ea rn kibanh Krodil 

: scholing Daru. orang meraju......... " man di Djakarta didapat ketera- jg pantas dengan - djalan” langkah | Tt Pn tan bkn (ega akn SA er 1952 sampai achir September 259 : Jajasan Kredit ini adalah suatu 

R. ingat bakul-bakul pendjual sego-li- engusaha2 batik sendiri. Kebanjakan dari Peonrui lalah 
Dari fihak resmi didapat kabar, | wet jg. serba istimewa Biasanja me- Ba He “Mbak : Sengap Banana akn abal bahwa bantuan tentara (militaire reka berasal dari desa sebelah sela- hanja. 1. 5 ta 3 1 " Te 

bijstand) jang sampai pada saat ini | tan Solo: rupanja manis-manis. Pa- : 2 desakan pendjagaan keamanan | kaiannja ja presis kaja perawan de- | 
1g 

didjala  (militaire wegbeveiliging) | sa. Badju lurik, kain lurik, Bengssan kan mendjual bahan2 jg berasal da aa Iri pembagian itu kepasar Pee 

    

   

    

Reruntuk 'setasiun Kesugihan .jang “dibakar ol 
Selasa minggu jl, Selain' setasiun “ini, 

E$ polisi mendjadi ump 

  

Bagi mereka, lebih . meng en yuntung- 

   Panca Sesudah tanggal 20 Pel ruari ini |susur tembakau. Jang teramat isti- Ns € g | kep: diperluas mendjadi pendjaga kea- | mewa ialah langgam-lagunja mereka M LSL Dagang |bab harganja lebih tingg 
manan totaliter dalam daerah ter- | menawarkan dagangannja. -Sego li- 1 Lg en BN ga pembagian. Menurut ! at: 
ritorium IV terutama jang melipu | Weeectttt, maaaas”, kata mereka se- D erman Bara t ga dibelakangan ini, biru di pasar ti daerah jang disebut M.M.C olah-olah bernjanji. 1 : bebas Rp 280, dan Lead pembagi- 

1 har- . sama bca    
tatan har 

     
Haa i 2 Sekarang djaman berobah. Serba |ugan, bahwa missi perdagangan | pertama mengadakan sehorsing dan : He De: ', P 'A 3 - h" Rp 250 djuta. “badan pemberian pindjiaman segala 

Tn PAN TN Bea nan, 3 Serba kemadjuan' dan an Nag an aon ditung Fvineetsengikurgd0:71.”1 yak api s6 CD mala esa emerinta : ina Pemnan ng Ta au Nk anak. jg tidak sung 

PAI k 3.2 2 | serbz rasi. g tangannja di Djakarta tg. | luruhnja bagi para pengusaha bati Manna 3 : se Naas Sana AK : lagi Tas |kup mempunjai ' djaminan djika di 

Pagi ini sekira djam 08.00 sebuah | “Ipa demo asia aa Ka | Ta Sedakangannja Tatan Rp 1 erubaja Kagi gem» sa : h P. Di $ ag1 modal bekerdjanja sebesar UP Sena einnpnAa, GP) 

kantor dagang di djalan Pur mona Pendjual sego liwet Solo djuga | 19 Pebruari jg akan datang. Mis | jg telah melanggar “peratura n2 ba : : (Oleh, Pembantu Kita Di. Magelang) Rp 100 djuta, Maka dengan demi : bandingkan dengan kekajaannja, te- 

Ma & ' Hmasih tetap ada. Liwet-nja tetap ga- (si perdagangan tsb. terdiri atas G 'xu2 ini. Shoe i 
ki , 2 y | tapi mempunjai - kesanggupan serta 

: : Et - aa 4 : 
i 1 : : Ne aa : ta ian d tapi mempunjai  kesanggup : 

Na Kena ea an rih. Jang djual ja masih tetap gadis2 |orang anggota dan diketuai oleh | Dalam tjatetan jg telah ada di| .. »TUDJUAN KEMENTERIAN “Dalam Negeri mengadakan 1 sya ia Saga ap . N keahlian dalam 'lapangan usaha? jg 

hubung adanja suatu tindakan koreksi | S€Sa Sebelah selatan Solo. Tjuming | Dr. Kurt Daniel, seorang pembe | tangan G.K.B.I., bahwa banjak pe- desa pertjobaan (model desa), supaja desa2 tersebut mempunjai | Rp 360 djuta sehingga dalam ta | hendak didjalankannja. 

:, Haa pemuda? Exl)&- beda tjara pakaiannja dan tjara | sar dari Kementerian Perekonomi | ngusaha2 batik jg melanggar pera- Hiviteit berdiri ri . kearah demokratisering pem 2 es Pan OA .. “Badan jini mula2 hanja mengatur 

jang dilakukan oleh pemuda? Ex On SG k dai 3 ae Ap an : b in jumlah 2509| @utoactiviteit be sendiri menu dju. ke emokratisering peme | hun Ja.d. ini BIN akan: dapat! san Ini mula2 hanji i 

Manja ang Jnerasa telah dinodai na-| gi badju dan kem nana plidak fan Djerman Barat. Missi tersebut | turan Na da Pena ba | sintahap Mkegalmana ang tele MN ma MT Undang-Undang | lebih memperbesar kegiatannja da | San memberikan djaminan setjara 

manja 'oleh usaha? kantor dagang | sega sean hain Turik. Banjak | akan dibantu pula oleh sedjumlah 2x Benar BILN AI Tulimg Agung. No. 22/1948. Demikian residen Kedu R. Muritno dalam pidato | jam lapangan'pembangunan,. | YAI buat 'pindjaman jg dari se-   : : : '. Jpendjual sego-liwet jg. sekarang ks : S . 
"| 1210. Den € ' K k : : i'bank technis tidak dapat diberi. 

tadi. lah mengadakan tindakar an : La aum ahli dari dunia industri Tn Ban Lana Menag $ : » Igi' ba n ps 

koreku ii kalangan Tp pa (hana, Dewi, Muri! NVS” kaum ahli dari dunia indust, per tembakan. je la ana" teri | baan (mode deh) Karnngedmg kab kiamat depe | bani” gara Indonesa. |F0k Tgn da dapt bei 
) , al 2 3 5. . 'adjunja zijde linnen. era i- P3 Na nana . Ibembatikan jg lain hanja tertjatat 12 l aranggedang k Y 1 1 aan ra In esla akan ber' han akan pindjaman, maka dalam 

my ag en Lan Ting hal tersebut A9 birnja paling sedikit merek »Gibbs". Aan Na A ea satu dua pengusaha sadja. dungred jo kabupaten Purwored jo ketika pada tgl. 13-2 Pe Senja gerak semata-mata dalam memberi: ' jertengahan “ 1087 telah diperkiaa 
Maa keterangan dari kalang- | TU ada jg. pakik kelom geulis ba- antara missi perdagangan tsb. dgn. Sebubuja musih ada pa- | nja dikatakan, bahwa subsidie dari pemerintah sebesar Rp 10. kan pindjaman dalam lapangan im- ' dengan mendirikan tjabang-tjabang- 

an Ex T.P. duduknja perkara tah PEN ne aso nan delegasi jg akan disusun oleh peme sar bebas. setiap desa pertjobaan, sebetulnja hanja merupakan modal pertama | port dan export serta pindjaman2 'nja jg diberi nama Jajasan Kredit 

adalah sbb.: Kantor dagang tadi be- 4 Jang «pipe seger ri? Angan rintah Indonesia: Sebagai diketahui,| Dari sumber lain kita menda- ng desa itu re. re gonntrrabut Kagennage angs Be akar Pe i Pn buat perdagangan Paerah, pe , t 
“lum lama berselang telah mendapat- Basa ne i G ha e stttt : anas» |tahun jg lalu sebuah missi dari pe-| pat keterangan, bahwa MPa Ta Pee Ta ad yg ditandjuk mendjadi ,,model de: Modal pertama dalam tahun '50 nga Iekerdin 8 tan, mntuk 

n licensi barang? kelontong dan) Kenya Pa 5 "5 NN merintah Indonesia dibawah pimpi- | kini masih ada pasar bebas cam- Dengan demikian iwa desa jg juk mendjadi ,, 3. diberikan oleh pemerintah  sebanjak Jajasan ini je dalam tahun 'S1 ha- 

lextiel seharga Rp. 176.000,—. Ka-| SPE »Go liwecettt, | Jnan Mr. Asmaun telah mengundju-| brics-grey ini, oleh karena perse | sa” itu, benar2 mendjadi. model desa, tetapi tidak atau djangan p sebanjaK ' nja berdjumlah Rp 51 djuta dan da 

  

  

t 5 sd . 3 Sir-pong. Aina : : : : ia bae sampai mendjadi . ,,desa pemerintah” berhubung terus menerus (RP 35 djuta-dan dalam tahun s1 lam tahun .1952 telah dinaikkan 

.rena licensi ini belum dirasa tjukup, ngi Djerman Barat untuk merun-| diaan barang dengan harga pen : ai aa : ah di i 2 2 No: i i 

maka kantor dagang tadi masih Na dingkan perhubungan perdagangan | djualan dan pembagian G.K.B.I. | beaja dapat pemberian dari pemerintah.” telah ditambah pula sehingga ber .mendjadi Rp 200 djuta, dimana ter djiumlah Rp 215 djuta dan ditahun ' masuk persediaan modal buat tja- 

antara kedua negeri tsb. Perdjan- | belum dapat mentjukupi kebutu- Penindjattan tsb. di-ikuti pula | man padi larikan, panenan jg sudah | 52 telah diperbesar pula sehingga bang2 Jajasan Kredit untuk 3 pro- 

usaha mendapatkan licensi lagi sam- |, 
P - LARANGAN UTK. BERBURU. djian perdagangan jg ada antara In han masjarakat akan barang? itu. 

pai seharga Rp. 500,000,—. Dalam LN ia licensil Komandan Komando Militer Ko- : F : : : oleh bupati Kebumen R, -Prodjo | dapat menambah hasil 3096. mentjapai djumlah Rp 340' djuta. |pinsi di Sumatera Rp. 15 djuta dan 
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Sebandah Lang tang go peang: fa Besar Semarang mengumumkan achir pada aa ke-empat tahun Ha Dan Man aan bea rahardjo,. Purworedjo S. Sastrodi Keadaan desa Bandung Tak Kan makai Ng 7 propinsi Djawa dan luar Djawa 
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1953 sampai ada pentjabutan kem- ara er AA Na oU masa an “ abetulan jaka BiwinNpa Dewan Ban katjamatan Bajan Purworedjo, mes- | djaman pada pedagang2 ketjil | telah memberikan pindjaman2 sebe- 

"bali, dilarang untuk umum," Ciel paru 8 ata cambrics-grey Ba Maan an Rakjat daerah dan anggauta | kipun belum pernah menerima sub- dan menengah, pertanian rakjat, ' sar Rp 16.4 djuta dan sampai achir 

rakjat ialah tenaga? pemuda Ex Tp, | Maupun militer untuk berburu diitik nja, Dengan demikiah maka ku DPDS dari kedua kabupaten tsb. |sidie dari pemerintah, Bee aatahan industri ketjil dan menengah, Ser 52 naik meningkat sehingga ber- 

“Tapi dalam hal ini ternjata, bahwa zan-hutan ap Saba, Se nlaklah akan Laga paten Ela Mengenai keamanan selain dite | desa dan uan Naa dikabar- | ta pindjaman2 jang bersifat sosial | djumlah Rp 128.3 djuta. Batuan 
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ata dengan So dgan Dumas ni Gan ham indo KABUPATEN, An Kep Ka kanan ia (san Sarap" Menanam (3g'otng”nggavia “dengan atu | KI pindiaman untuk pembeba- | 197, BNI Rp 478.00, dan jang 
'tuk membereskan soal ini pihak kan dengan mensita pas berburu mal ini. Tetapi kata kalangan itu : : masing2. anggauta mewakili 20 ke- diaman dil. : njak Rp 38.761.869.69. Lapangan 
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sg 2 5 : 1 di. Yacht-acte) dan sendjatanja. .. P3 selandjutnja, djikalau- G.K.B.i. . Tg SP pala somah, terbentuk pula badan : 2 :jg dilajani adalah, perindustrian, ko 

Ba bana, an - mendjadi pembitjaraan. dapat mentjukupi kebutuhan peng bunggnnja dengan rakjat dan - executief terdiri dari 13 orang ang- Ga Naa Fa Tae perasi, organisasi usaha rakjat, pe:- 
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6 d La ara Kk 5 ai yet aa Ng 3 djuta, dalam tahun Si 29: Sa an 

sn Li : Pada tg. 16 Pebruari 1953. ge- R.D.S. Kabupaten Semarang me- | lain jang membutuhkan cambrics- alat negara dengan rakjat. Dengan konomian, pendidikan dan pengadja k : “ kan : 'nal (BRN) kredit2 import dan kre- 

Pn ai Beng Prank dong DPD Kab. Semarang jang di| ngadakan sidang “dengan bertem- |grey ini setjepat mungkin maka | demikian maka keamanan akan ran, keamanan dan sosial. Berapa aa Me Sa an Na 313 dit pedagang? menengah. 

sabarannja, achirnja fihak Ex T.p. |beajai Rp. 117.300,— telah diresmi- pat dipendapa Kabupaten. Sidang dengan sendirinja- pasaran bebas terpelihara sebaik-baiknja, manah usaha jg sedang dikerdjakan, pem- Abas dalan t Han 1 9eb Ha 

lalu mengambil tindakan koreksi|kan oleh ketua DPRDS Kab. Se.|ini adalah sidang jang pertama da | bahan2 itu akan hilang lenjap de mendjalankan segala rentjana ke | eannan Sie aar Gan pooor. Te sar Rp 250 djuta mak sd 
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ibarang2 tadi, jang akan mendjual- 
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aren dulu - telah mendjatuhkan ... NMATEURS. boy tam Negeri. Seperti diketahui sdrj Ansor Komisaris Wilajah Djawa (keadaan desa Boi auaan nggp- jesah dilepgakan 1220 Memperheibar | asjarakat akan pindjaman2 F4 PON den KHABENKO DARI 
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“Pada hari Selasa kemaren sekira! 3. Hadiah2 untuk gambar2 jang - PAKTUR, Adapun utusan dari . Kom. Wil. (luas 2 Ha, meluaskan djalan dari | Dibe useum bagan Ati dal 5 Porn Na hun ini, bermaksud untuk menang 
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Menurut keterangan, dari djam- | TA Ga NN Ha Nia TE Ka t : han itu dimulai 1 gal 25 Mas 
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: ke ena 
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5 na mengikuti '»kursusJisan diberi SOLO D JOK J A Untuk menambah . kemakmuran REM BANG : kawat pada Menteri Dalam Nasa na regu Djepang menangkan singte 

Pp Pala 2 ulis” jang ga tkan di Been 3 rakjat dan terutama ditundjukan' ke Ah redhein Da ng , -OLAH RAGA DAN ri dan mendesak supaja iowong- |laki2 dan double wanita, 

: Eng Beta nama kursus ,,Ru : 
pada pak tani disamping P.P.L.K.| Ga : : KESENIAN an Bupati Blora selekasnja di-isi. ' Sebagaimana diketahui, dalam per 

p bana dini senbandk “A8 PRESIDEN AKAN MENGADA NIKAH, TALAK DAN (Pertjobaan Penanaman Tanah Ke-| TENTANG GURU JG MENG- Dengan dipimpin 'olen sdr. Soe YG 'tandingan2 kedjuaraan Asia di Si- 

P -. penamaan Ben Sen goa KAN PEPERIKSAAN RUDJUk. : ring) di Noboredjo kawedanan Tezh « HINA AGAMA ISLAM. pardjo Wedono Pangkah dierah Te PURWOKERTO ngapura tahun jang lalu regu Dje- 

- banjak 5.273 orang, semuanja dgn Dari kalangan jang dekat kepa| Menurut lapuran jang dikumpul | TAn kini oleh Djawatan Pertani| Berhubung dengan berita berasal gal, baru? ini telzh diadakan perte pang telah mengalahkan regu Indo 

| ikatan dinas dan Kursus Pengantar | da Presiden didapat kabar, bahwa | kan oleh kantor urusan Shan #n diselenggarakan pula P.P.T.K. di | dari Rembang tentang Guru Seko-' muan dengan para peminat keseni |" Nan . vesia dengan 5 “tapi pemain 

Kewadjiban Beladjar (KPKB) seba. pada achir bulan ini Presiden Su | daerah Jogjakarta, dalam tahun 1952 Karanggeneng kawedanan Ungaran, laih Rakjat Negeri di Lasem berna- (an dan olahraga jang bertempat di .|Diepang no. 1 Hiroji Satoh terpak 
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DO R. IL. 14/5.T.14, (Maesa | rintah. Besar N.O. —. Idi dan 5. Bendahari — sdr. Diojo | karta dan ke-lI di Surabaja. Se- |" pertandingan? seleksi jang akan " 

..,Pada hari Senin jl. dilapgngan | PERBAIKAN GADJI PAMONG | Ta |supadmo.. Disampingnja 'itu, pun di landjutnja telah diambil pula ke-|Siadakan di Djakarta oleh PSSI ig ik 

Kridangga telah dilakukan timbang | DESA. MENDESAK LAPANGAN KUDUS Thea KEBUMEN o Ibentuk pula pengurus2 bagian Olah putusan Tang meri Ni usut | Salam bulan April jad hendak meng T" 

terima komando R.I. 14/S.T. 14 da TIDAR SUPAJA DIBANGUN JUO : 
: Jraga dan Kesenian jang dipimpin Jang mengadjul Zadakan tournee ke luar negeri, " kepad h 5. : 

2 let-kol San kepada majoor | Usul tentang perbaikan gadji KEMBALI. Pn aan : 1 Ke Ne ea : oleh Ketua dan pelatih. berikan Nanean Kana 3 TA Dari Persibaja telah dipilih 10 Ie 

ranoto. Setelah upatjara timbang lurah «ari in dan kebai : 4 2 pr 
, 5 Pata, dan dari Persib 7 1 . 

terima selesai, ker ii aa Tu Jurah, SAK, Lean “9. 2. an Dengan sebuah resolusi jang di-| TERLIHAT BARANG ANEH | PERUSAHAAN KOPRA : Prabawasita di Purwokerto, b itu koeper " KUN gara, Ja 

- kemudian komandan | telah lama dimasukkan atjara si : 

i aa Kcper ' Sailan ' Anggs” Tachi 

baru maj. Pranoto diambil sumpah- dang D.P.R.D.S. Kotabesar Sura- | ambil dalam suatu pertemuan pada MU Ka 5 : DAN KAPUR. BLORA memberikan alat2 sekolah (buku Amung, F. Timisela, Tanu dan Tw 

nja Oleh komandan divisi Iet.skol karta tetapi mesti menunggu gi- |tanggal 11 Pebruari jl. bertempat! Hari Djum'at dan Sabtu jg baru! Menurut: keterangan jg kita dapat, | emutasanan peladjaran, madjalah2  K.G.A, |tarsa. NN : 

PT "3 K tb, 
5S 

fi 

di ruangan kantor sidang karesiden-, lalu penduduk digemparkan dengan (didaerah katjamatan Ajah kabupa: 

Moh. Bahrun. Begitu pula diambil liran untuk dibitjarakan, jan Kedu di Magealng, maka Pani- adanja barang aneh jg tampak di|ten Kebumen, 6 perusahaan kopra, 
ERI alat olah raga dsbnja) bagi para Baby 

sumpahnja dari kepala staf baru maj. 

MERINGANKAN PENDE- peladjar2nja. Menghendaki djuga     

  

    
j 1 ml Baru2 ini Sarekat Sekerdja Pa- Na : Taksi da waktu achir2 ini telah . RITAAN 1 $ 1 dju, S 

Surono. Dalam amanatnja let-kol ho P2 : : tya PON ke-III daerah Kedu telah angit. Apakah barang tsb. sebuah pada 1rZ ini telah meng . | supaja peladjaran2 menari 2 FI 

Moh. Bocbrus sonpa Na maba mongpradja telah Pee ag memadjukan permohonan ' kepada| piring terbang tak dapat diketahui, hasilkan 24 kwintal kopra, 9 peru-| Untuk meringankan beban pen- dian Na belatan PA a meal NA sa TA, 

kakan djasa2 let.-kol. Suharto, waf Utannja, bahkan disebut2 CNAIK- | pemerintah pusat dan Propinsi Dja-| karena sangat tinggi. Barang aneh |sahaan kapur dapat menghasilkan | didapat kabar, bahwa. kemaren | ru, Membebaskan biaja perawa- | tu mewartakan Ban Tg 

laupun belum lama beliau diserahi | In gadji rata2, 2 tingkat bagi para | va Tengah, supaja usaha2 jang se-|jg tampak amat ketjil tsb. terlihat 14 M3. Semuanja itu dikerdjakan meluapnja bengawan Solo, maka tan bagi peladjar2 berikatan “di. kongsi film di kiai Wa Sebuah 

dengan pimpinan R.LI4/S.T.14, lurah dan pamongdesa lainnja. dang dilakukan oleh pemerintah | pada kira2 djam 15.00 pada hari2| oleh rakjat dan sudah mempunjai Palang Merah Indonesia tjabang | nas jan karena: sakit dirawat ata bea ado 1 Ollywood telah 

Waktu let.-kof: Sucharto dipindah. | daerah kota Magelang, mengenai tsb. dan bergerak amat lambat. gg egg erat Pa an an Blora telah membagikan bahan rumah Sakit Selekas mungkin didmakai Nb On bilas 

Kan ke R.I.14/5.T14 ini sedang ne! TG / beaja pembangunan kembali lapang- Uu. Harga Pp an SEA i Ag 2 at sebuah film 

letusnja pembenahan Setan DEMAK ! lan Tidar dapat dikabulkan. Ini PENJERAHAN PIALA, kwintal dan kapur perangko Aja PN au 2 bs 1 ek Nana Ma aa TN Nee hidup .marsekal 

126, sehingga beberapa bulan lama mengingat bahwa perkembangan ke-|' Malam Minggu tgl. 14/2 bertem-|1 M3 seharga Rp 40.— tya Bentjana - Atam akan meng beb 6 Bana ga sik : Pa At un jang baru2 ini ditulis oleh sa- 

»ja beliau menunaikan tugasnja di/ MENJIMPAN SENDJATA API. Olah-ragaan di Magelang madju (pat di Sekolah Taman Dewasa Ku- : , edarkan lis derma untuk korban Oleh instansi Min OOIK SIph Tg an seorang pembantunja Jang ter 

front. | Dari Demak  diwartakan, bahwa | dengan pesatnj.a — Batu2nja tempat |dus telah dilakukan upatjara penje-| '' MENDAPAT PEMBAGIAN bandjir di Atish pun militer. Achirnja diputuskan | dekat. Kia 

Sehabis upatjara lalu diadakan per | oleh jang berwadjib telah diketemu | berolah-raga jang memenuhi sjarat2-|rahan piala atas kemenangan kesa- |. SARONG. Pen J & djuga tidak ikut dalam apa jang | Buku riwajat hidup itu jang 

temuan pereidihan di balai pradju | kan seputjuk karabijn dan beberapa nja adalah lapangan (stadion) Tidar. |tuan sepakbola dari Bataljon 442,| Sebanjak 528 orang pekerdja dari NDESA LOWONGAN disebut Gerakan Perdamaian Du berkepala »Tito Berbitjara” telah 

rit, setelah menjaksikan defile dari | puluh butir peluru dan granat jg: Resolusi tersebut diambil berhubung (melawan kesatuan sepakbola DP Djawatan Kehutanan daerah katja- BUPATI BLORA DI-ISI, (nia dan tidak ikut serta | meraja- | menghasilkan pendjualan2 jang 

kesatuan2 jang berada di Salatiga. | ditaruh dalam bumbung bambu di, dengan tidak adanja tempat keolah-!/ LAD Semarang dan djuga melawan matan Buajan ' Kebumen, pada saat| | Dari kalangan jang mengetahui | kan hari Peladjar Sedunia tgl. 17 (sangat besar, dan menurut Radio 

Upatjara dan resepsi ini dihadliri tempat S dan B didesa Kalitekuk.| ragaan, bahwa kemadjuan keolah- kesebelasan Sedap”. jg achir2 ini telah menerima pem. | didapat kabar, bahwa kemaren Nopember. Mendesak kepada pe- | Belgrado seluruh hasil pendjualan 

c'eh residen Milono dan hampir se | Kedua orang tsb segera ditahan|ragaan tsb.  seharusnja mendapat | Begitu pula kepada Sdr.2 Theng| bagian sarong dari Djawatan Kehu| DPRDS Kab. Blora telah menga- (ngurus pusat supaja mengambil | buku itu telah diberikan oleh pe- 
        nua. bupati dari karesidenan Sema dengan tuduhan simpan sendjata Isambutan djuga dari pihak pernerin-! Kiem Djoen, Noorhadi, , Suwardi | tanan. Masing? pekerdja sehelai On en sidang untuk membitjarakan | tindakan tegas terhadap kedua hal nulisnja kepad 

rang dan Pati. api dan peluru dengan tiada idzin, tah. dan Djajin telah diberi hadiah beru | ngan perhitungan setiap H.a. mene-! mosi mengenai pengangkatan Bu- | tsb. “| Yugoslavia,   a partai Komunis 
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lam mana dikatakan, bahwa 
mil ditengah2 bangkai2 ikan 

»Kami melalui lautan 

£ 

       
   

ra2 ampat intji ngnja”. 
Jang Meng € 

gu bangkai? | " 

Para ahli Ine “alam sidak 
atom dikepulauan Monte 'o 
lalu mungkin telah menjebabkan 
mereka, hokan djika benar teori 

  

   

  

Berdjuta-Djuta Bangkai Ikan, Bu. 
rung Tak Mau Menjintuhnja 
PARA AHLI alam telah menghadapi teka-teki "berkenaan des" 

ngan suatu laporan nachoda kapal pengangkut batu-bara ,,William 
Arthur”, jang berukuran 2393 ton, jalah 

penul 
lama lima djam”, demikian kapten Martin. »Ikan2 itu adalah ki- 

adah bahwa burung2 tidak menggang 

     a Lawi 

    
   

   

kapten Tom Martin, da- 
gan kapalnja telah berlajar 60 
ss Strait. 

nuh dengan bangkai? ikan itu se . 

d 

Maman teori, bahwa ledakan ' 
dalam bulan Oktober tahun jang 
matinja ikan2 itu: Dikatakan oleh 
itu, maka ikan2 sudah lama men 
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“Tdk Beritah 

Bada Yalta Pelung 

  

mengatakan kepada madjelis ren 

| batalan persetudjuan2 t 
nja Aa Tanpa 
(dalam perundingan 'Roosevelt-C 
son, dari partai Buruh, menjata   

    

  

Yiyata Yuddha 
: Tempat AN antitogin Perwira? Staf Dan 

Komando #ngkatan Darat. 

an pemakaian nama uan «Graha Wi 
dan ananan Angkatan Darat 
pandajan. U aa ini 2 
Staf Angkatan pd. Ke 
banja a tinggi "pada pam 
tahanan a.i. jang dju 
'Upatjara di SSKAD ini i da 
“mikan pemakaian oa dan Pa 

| melantik para siswa angkatan 
nja. Gedung Graha. Wi Wiyata: Yud: 
penie kepada pd. KS 

Tentang gedung sekolah ”Gra 
ha Wiyata Yuddha” didjalan Pa- 
Dandajan itu, Letnan Kolonel Mo 
koginta, Komandan SSKAD me- 
Jerangkan kepada para wartawan 
vahwa luas tanah jang diperguna 
jan ialah kira2 14 hektar, jaitu 
sira-kira 14.000 meter - persegi 
Ang dipergunakan untuk lapang- 

   

an2 olahraga, kolam2 berenang | 
Isb.nja dan kira-kira 21.000 me 
ter persegi jang digunakan untuk 
'angunan2 dan kantor. 

Biaja pembikinan ”Graha Wi- 
jata Yuddha” itu berdjumlah 
ip. 15.000.000.-, belum terhitung 
uaja perkakas sekolah dan per- 
latan lainnja. - Gedung tersebut 
bangunkan  sefama 10 bulan 
»leh 5 perusahaan pemborong. 

Letnan Kolonel Mokoginta me 
herangkan, bahwa sebelum mem 
pergunakan gedung baru ini, 
SSKAD hanja mempergunakan 
bangunan2 “darurat” sadja, bah 
tan pada permulaannja hanja 
mempergunakan "pekarangan 
yang lain” dan kemudian pindah 
:e Tjililitan. Sebagian perkakas 

HARI Selasa kemaren di Ba ndung 

djaran tentang bahasa Inggeris ka- 

-geris. Selama ini tenaga2 pengadiar- 

# 

Mika dai .peresmi 
yata Yuddha” Bata olah Staf 
(SSKAD), bertempat didjalan Pa 
oleh Presiden Sukarno, Ke 

ala Staf Angkatan Darat-dan lain2 
ahan dan ketentaraan. Menteri Per 
ya akan hadlir, datang. 

ri dua bagian, aitu pagi2 meres 
da petangnja esiden Sukarno 

jang akan dimulai peladjaran 
Se, ini diserahkan oleh direktur 

itu jang sekarang berada di Ameri- 
ka dan Nederland. 

Sekolah Komando Angkatan Da- 
'rat ini lamanja tiap angkatan #1 ta- 
hun untuk jang sudah berpangkat 
Kapten dan Major dan memberikan 
pendidikan tentang. ilmu2 kemiliter- 
an dan pengetahuan? tentang idea- 
logi/politik negara, ethnologie, se- 
djarah Indonesia menurut fisi kita 
dan cultuur-geschiedenis. 

Diantara mata-peladjaran  kemili- 
'teran terdapat baris-berbaris, me- 
ngenal dan mempergunakan sendja- 
ta infanteri, hukum pidana/tata-ter- 
tib militer dan hukum perang, ad- 
ministrasi militer jang dititik-berat- 
kan mengenai keuangan, taktik dan 

|. 

stafdienst, pengetahuan artileri, di-t 
nas. kesehatan tentara — dilapangan, 
tehnik motor, pengawasan alat2, la- 
tihan djasmani supaja djangan ha- 
nja bisa perintah tapi djuga mem- 
beri tjontoh. Selain itu djuga pela- 

rena sebagian besar lektur jang di- 
dapat mempergunakan bahasa Ing- 

nja ialah dari kalangan Misi Militer 
Belanda, tapi mulai angkatan keriga: 
sudah ada seorang tenaga pengadjar 

dari kalangan tentara sendiri.   fan alat2 perlengkapan sekolah, dju 
ta buat kantin dan ruangan2 per 
gmuan, menurut keterangan ter 
ebut hasil tenaga para bekas pe' 
R oang. LN 

t Siapa jang memberi nama ge-: 
ung itu? 

pel Mokoginta ia dipilih oleh sej 
Menurut Letnan Kolo- memberikan peladjaran. Pengadjar? 

lainnja jang masih dibutuhkan un- 
buah panitia jang terdiri atas pa tuk bagian pengetahuan politik, se- 

Wakil Presiden Hatta sedjak di- 
bukanja SSKAD itu senantiasa mem: 
berikan peladjaran tentang ideologi 
dan politik negara, seperti: janz sela- 
ma seminggu achir2 ini, sehingga ia | 
harus tinggal di Bandung selama 

ta siswa dan dengan maksud su | djarah Gan lainnja, menurut Letnan 

Ta ija djangan mem 
jiran jang bersipat 
£ rlu “di terangkan, bahwa pada 

'ian sebelah belakang terdapat 
ingunan2 jang disediakan untuk 
mpat tinggal para siswa beserta 

“eluarganja. 
Beberapa Pengadjar masih 
ditunggu. 

Dengan angkatan jang memulat 
seladjaranaja tangg al 17 Pebruari 

l 

  

      

   

  

   

   

    
   

hi. SSKAD selama ini sudah ber 
ljalan dengan 3 angkatan, jaitu 
pdjak dibuka “dengan diam2” pa 

t. la tanggal 5 Oktober 1951. 
A ngkatan pertama jang terdiri 

24 orang siswa telah selesai 
lan angkatan kedua jang terdiri 
tas 30 orang siswa sudah men- 
Ijelang achir, sedang angkatan ke. 
iga akan terdiri dari 51 orang sis 
ya, jaitu 6 orang dari T.T. I, 4 
pr: ng dari T.T. HL, 9 orang a35 
LT. HL 8 orarg dari T.T. IV, 
Ga ing dari T.T. V, 5 orang Basi 
£.T. Vin orang dari ET. VE 
lan 7 orang dari MBAD/ Kemen 
rian Pertahanan. Siapa2 jang di 
flih diserahkan kepada masing2 
yangiima teritorium. 
: Pada angkatan kedua jang men- 
f#clang achir itu terdapat 1 Letnan- 
folonel, & Major dan 23 orang 
kapten, sedang pada angkatan ke- 
iga ini jang sudah diketahui terda- 
at 15 orang Major dan 25 Kapten. 

3 Peresmian pembukaan angkatan? 
ju biasanja dilakukan oleh Menteri 
ertahanan, tetapi sekali ini dilaku- 

'an oleh Presiden. 
! Letnan Kolonel Mokoginta antara |. 

'hin menerangkan, bahwa karena 
hasih kekurangan tenaga. pengadjar 

Pt: 1S 

    
: 

fih belum dibuka dan mungkin ma- 
ih menunggu selesainja pendidikan | 
f orang perwira2 untuk pengadiat? 
t 

      

t 

bagi sebuah gambar jang menun 
ijukkan kerusakan di Holland jang 
fitimbulkan oleh bentjana bandjir. 
tel kereta api di Derbrecht putus | 
'arena keterdjang air. Pasukan dan| 
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berikan pengadjaran tentang orien- 
tasi ekonomi. 

'ampai sekarang sekolah stafnja ma- |. 

berikan -gam-4 Kolonel Mokoginta masih sedang di | 
kedaerahan, 'usahakan dan ketika masih di Tjiti-F « 

itan Dr. Ismail telah pula - mem- 

Dasar pendidikan jam- 

Tentang sjarat2 siswa jang dapat | 
diterima di SSKAD ini diterangkan 
ialah jang terutama selain 

ngan itu, djuga telah 5 tahun diadi 
tentara, diantaranja 3. tahun lama- 
nja mendjabat perwira komandan 

pergunakan di SSKAD selama ini 
iberupa ,tjampuran jang didapat 
dari berbagai negeri jang kemudian 
|didjadikan suatu ,,dasar Indonesia”. 

Letnan Kolonel Mokoginta mene- 
rangkan, bahwa di SSKAD ini dju- 
ga antara lain kemadjuan seseorang 
siswa itu banjak digantungkan kepa- 
da ,eigen studie” dan perpustakaan 
jang pada waktu ini masih meng-i 

Ditanja tentang apa bedanja de- 
ngan latihan ,,Chandradimuka” jang 

lain diterangkan, bahwa SSKAD ini 
berbentuk sekolah, sedang Chandra- 
dimuka “adalah berupa suatu latih- 
an jang djuga mempunjai tekanan 
kepada. mengisi semangat. 

Oleh para siswa di SSKAD Sela- 
ma ini selalu dibentuk Corps Per- 
wira Siswa jang diluar dinas diper- 
gunakan untuk memupuk ,,kame- 
raadschap” dan menghubungkan diri 
dengan masjarakat. : 

WAKIL TETAP BURMA JANG 
- PERTAMA KALI DALAM 

PBB 
. James Barrington, dutabesar Bur 
ma di Amerika Serikat, hari Senin 
telah menjampaikan surat2 kepertja 
jaannja "kepada Sekretaris-djenderal 
PBB. Trygve Lie, sebagai wakil te- 
tap Burma dalam PBB. 

Ini adalah pertama kalinja bahwa 
Burma mengangkat wakil tetap da- 
'lam PBB: sebelumnja, Burma hanja 
diwakili oleh seorang penghubufig   

    

   
ftenduduk giat membantu ee 

Saiki djalanan tadi. $ 

nan 

  

“minggu j.l. 

Amerika Serikat sudah 

'an2 internasional 

jutjapkannja beberapa waktu j.l. 

'rika tidak mengakui sesuatu djan- 
dji. jg tertjantum dalam persetudju- 

dimasa jg lampau.” 

kan, bilamana resolusi ttg. pemba- 
talan persetudjuan2 rahasia tadi 
(akan diumumkan. 

Taft menerangkan pula, bahwa 
sebelum resolusi tadi diadjukan ke- 
pada Kongres untuk disetudjui, 

k 
Partai 
Kongres akan diminta pendapatnja. 

bagi Ekspedisi Mendaki 

pasukan. Dasar2 pendidikan jang dil 

alami berbagai kesulitan, meskipun . 
perpustakaan SSKAD sudah mulai 
dilengkapi. 

pernah diadakan di Bandung, antara! 

tidak aka menerima baik pem 
lakukan oleh Amerika Serikat itu. 

Eden mendjawab, bahwa memang 
demikian sikap pemerintah Inggris 
dan hal ini sudah didjelaskan kepa- 
da para pemimpin. Amerika Serikat. 
Menurut UP, menteri muda luar 

'negeri Inggris Lord Reading ketika 
sudah menegaskan da- 

lam madjlis tinggi” Inggris, bahwa 
Inggris bermaksud mentaati perse- 
tudjuan Yalta. Seperti diketahui, 
menurut persetudjuan ini, Soviet 

Skpalin selatan dan kepulauan Ku- 
ril 
Eden selandjutnja mengatakan, 

tahu betul 
bahwa Inggris ingin diminta penda- 
patnja terlebih dahulu, sebelum di- 
“ambil sesuatu tindakan penting di 
Timur Djauh. 
Sementara itu UP mewartakan da 

ri: Washington, bahwa Presiden: Ei- 
Senhower dan pemuka? dalam Kong 
res Amerika Serikat hari Senen men 
tjapai Sedikit kemadjuan” menge- 
nai apa jg mereka sebut ,resolusi jg 
membesarkan hati bangsa2 jg tertin- 
das jg hidup dinegara? - dibelakang 
Tirai Besi, untuk memperdjoangkan 
kemerdekaannja.” 
Pemimpin majoritet dalam Senat, 

Senator Robert Taft, mengatakan 
sesudah perundingan tadi, bahwa re- 
solusi tsb. tadi akan membatalkan 
perdjandjian Yalta dan persetudju- 

lainnja, jig dipan- 
dang memperbatas kebebasan bang- 
sa2untuk menetapkan nasibnja sen 
diri: 

Taft mengemukakan, bhw amanat 

Eisenhower dimuka Kongres, jg di- 

itu, 
menegaskan bahwa pemerintah Ame 

an2. rahasia dengan negara2 asing 

Sementara itu belum lagi ditetap- 

ma 
a “terlebih dahulu para pemuka 

Demokrat jg duduk dalam 

(Antara—AFP). 

merika Bertindak Se- 
' Mau2-nja Sendiri 

MENTERI LUAR NEGERI Inggris Kito: Eden hari senin | 

Serikat tidak pernah memberitahu | 

Uni menerima wilajah2 Djepang Shri N 

| nja 

ukan Inggeris 
) JP songen e Pembatalan Yalta:|' | 

Eden 
Ada Penetapan 

  

dah, bahwa pemerintah A 1 Ka 

  

pemerintah In 
2 Mana jan au, : aan Wan 201 “antik projek | 
Yalta ketika . Y Radio sb. j wak 

Na ah Inggris Iporan jang di .oleh menteri 
wa. ! 

batalan setjara Pn jang di (keuangan RRT dan Pa 

Politik LN India 

Tetap Bebas 
Bevan Andjurkan. Blok 

Kel 
PERDANA: MENTERI India | 

ehru hari Senen menerang. 
kan kepada madjlis tinggi, bahwa 
politik luar negeri India tetap be. 
bas dan India tidak akan mengga 
bungkan diri kepada sesuatu blok 
kekuatan. Nehru menolak idee 
supaja dibentuk kekuatan interna 

kemiliteran hal ini tidak akan da 
pat dibentuk. 

Sebaliknja, India akan -berusa 
ha memperbesar djumlah negara 
jang mampu menentang idee su 
paja dikobarkan peperangan. 

Bevan andjurkan pemben- 
tukan Blok ke 3. 

. 

Sementara itu Aneurin Bevan, pe- 
mimpin sajap kiri Partai Buruh Ing 
gris, mengadakan tjeramah dimuka 
para anggota parlemen India, bhw 
dunia sekarang terbagi dalam 2 
blok raksasa. 
Akan tetapi, bertambah kuat ke- 

dua raksasa tadi, bertambah bodoh 
pula kata2 jg mereka utjapkan. 
Menurut pendapat Bevan, hendak 

dilakukan perobahan dalam 
konstelasi kekuatan? didunia dan 
hendaknja timbul blok negara2 keti 
ga, jg memelihara keseimbangan ke 
kuatan didunia serta memaksa ke- 
dua raksasa tsb. tadi supaja sadar. 
Dimuka para mahasiswa Univer- 

sitet New Delhi, Bevan hari Senen 
mengatakan bahwa hasil2 jg sudah 
tertjapai oleh India selama tahun? 
belakangan ini tidak ada taranja 
dalam sedjarah. 

Baik Inggris, Kanada, New Zea- 
land, maupun Amerika Serikat ti- 
dak akan mampu- mentjapai sede- 
mikian banjak dalam waktu sesing 
kat itu, baik didalam - maupun di- 
luar negeri. (Antara). 

  

   

  

   

  

     

sional ke-3, karena pada lapangan | 

  

“ Budget RRT 
1160 Pet aa “Perkem- 

' bangan Ekonomi Dan 
| 20 Pet Utk Militer : 
Sistim RRT Lebih Ung- 

| gul Dari Sistim Kapi- 

    

tahis 

5 RADIO PEKING hari Bikaikn 
mengomumpkan, bahwa hampir 

dari anggaran belandja RRT 
53 sedjumlah 10 biljun dol 

da akan digunakan untuk 
perkembangkan ekonomi dan ke) 

   

kepada Dewan. Pem 
jat Pusat tg. 12 Pebruari jl. kata 
kan, bahwa : pengeluaran untuk 

ce hampir 234 triljun yuan 
atau hampir 10 biljun dollar dgn 
'kurs “sekarang, 23.000. Tan ag 
1 dollar. 

untuk pertahanan, 10,19 Yo 
pengeluaran administrasi, 1,380 
|untuk matjam2 pengeluaran dan 
6.630. untuk tjadangau bagi pe 
ngeluaran. Dinjatakan, bahwa pe 
ngeluaran jang terutama akan di 
gunakan untuk pembangunan me 
nurut Rentjana 5 Tahun RRT da 
jam lapangan industri. 

Selandjutnja radio- Peking nja 
takan, . bahwa laporan panjang 
lebar dari menteri keuangan RRT 
tsb. dibagi-dalam 3 bagian: ta 
keuangan nasional mempunjai da | 
sar jang sehat dan mendapat ke 
madjuan, 2. anggaran belandja | 
-nasional adalah suatu anggaran 
belandja produksi, 3. anggaran be 
landja th. 1953 berdasarkan pada 
-rentjana pengluasan industri RRT 
setjara besar2-an, terutama me 
ngenai pembangunan - industri2 
dan ekonomi jang positif. 

Dalam -laporan tadi dikatakan, 
bahwa sistim demokrasi nasional 
RRT memungkinkan akan  terse 
lenggaranja suatu negara jang so 
sialistis. Susunan keuangan RRT 
adalah djauh lebih “unggul dari 
pada sistim di negeri2 kapitalis. 
Sebagai bukti dikemukakan, bah 
wa pengeluaran untuk pertahanan ' 
RRT hanja meliputi 224 dari 
anggaran  belandjanja, sedang 
Amerika di 'tahon 1952 menjedia 
kan 7496 dari anggaran belandja 
Inja untuk pertahanan. 

Kemudian dinjatakan, selama 
tahun 1953: 1.k. 4976 dari peng 
'hasilan negara didapat dari pemu 
ngutan padjak, 29” dari indus- 
tri2 nasional, 47o dari .assuransi 
dan 1696 dari sisa neratja tahun 
jh nas "da , 

  

  

: Donas Pe Katieon dalam tournee-     
Himalaya 

“/LAGI:' SEBUAH 

kan pegunungan Alp di Zurich. 
ini 

akan berangkat dalam musim se- 

pendidikan SMA atau setingkat de- puntjak Dhaulagiri di Nepal Ba- mg belum mengetahui siapa 

pembunuhan tiba2 itu: pemeriksaan 
rat jang . tingginja 8.166 meter 
dan hingga sekarang belum per- 
nah ditjapai manusia. 

Dengan adanja berita tentang 
pengiriman ekspedisi baru ini ma- 
ka tahun ini akan berangkat eks- 
pedisi dari lima negara kepegunu- 
ngan Himalaya, jakni dari Inggris 
untuk mendaki Mount Everest, 
dari Amerika untuk mentjapai 
puntjak ' Himalaya jang disebut 
puntjak ,,K-2”, dari Djepang un- 

| tuk mendaki puntjak Mahaslu, da 
ri Djerman kepuntjak Nanga Par- 
'bat dan ekspedisi Swiss tersebut 
diatas. Ekspedisi Swiss akan di- 
pimpin oleh Bernahard Lauter- 
burg. 

Gunung Api Dari 
Dasar Laut 

Dilaut dekat pulau Epi, dikepu 
lauan New Hebrides disebelah 
tenggara Irian, ketika hari Sabtu 
ih telah timbul sebuah gunung 
berapi dari dasar laut. 

Gunung baru tadi mengeluar- 
kan abu demikian banjaknja, hing 
ga air laut sedjauh beberapa mil 
dan bagian utara pulau Epi dili- 
puti abu. Dipulau Epi, tebal abu 
fadi kira-kira 10 senti. 

Epi berpenduduk lebih dari 
3.000 diiwa. (Antara) 

  

  

Kabinet pada hari Rebo tgl. 18-2 
jang akan datang akan mengadakan 
kembali sidangnja, jg sedianja akan 
diadakan pada hari Selasa ini. 

Sebagai pokok atjara, antara lain 
akan dilandjutkan pembitjaraan me 
ngenai mutasi beberapa pimpinan 

“perwakilan luar negeri Indonesia. 

  
DIBUNUH KETIKA SEDANG 

leduk, Tangerang, Gering bin Si'io, h 
“ekspedisi | Djum'at malim telah ditembak ma 

Swiss terdiri dari 7 orang akan |ti 

Tan kepegunungan Himala- (tak dikenal. Sang korban jang keti 
a, Ekspedisi ini kini sedang di- |k 
PeaNpB: oleh akademi penjelidi |djid di panggil keluar 

mesdjid oleh pendjahat2 gelap itu, 
jang mungkin jang segera menembak sang korban 

pada saat ia keluar dari dalam mes 

dasar | mi nanti, akan menfjoba mendaki | djid. Sampai hari ini, pihak berwa 

MENGADJI DI MESDIID. 
Penduduk desa Karangtengah, Tji 

i dimesdjid oleh beberapa orang: 

a itu sedang mengadji didalam mes 
dari dalam 

dan 
latar-belakang dari peristiwa: 

masih terus dilakukan. 

Mesir Mudah Bisa 
Kuat Di Udara 

PROF. ERNST HEINKEL, pen 

  

   

   

nja jang -2adal ke Eropah-baru baru 
2gpin dikakarkao. Lada 

  

gambar Aa kt akanan: Dj. Ridg- 
way, “komandan NATO, - Stassen,: 
Dulles, Bidault dan James Dunn, du- 

Idipelbagai negeri itu dan 

erintah Rak. 

garan belang th. 1953 akan 

: Ifederasi seperti jang dikehendaki 
1 Dari. djamtah tsb. 59,2490 di 
Iperuntukkan bagi perkembangan? 
| ekonomi dan kebudajaan, : 22.389 

untuk | 

  

DULLES DAN STASSEN te- 
|lah mengundjungi Eropa Barat. 
Mereka mengundjungi pelbagai 
ibukota jang ketjil dan 2 dari 
negeri2 Sekutu untuk memperoleh 
gambaran dari suasana dan ke 

| mungkinan? dinegeri2 Eropa tsb., 
selama perdjalanan 10 hari itu. 
Bagi kedua orang Amerika itu 
adalah sangat baiknja, bahwa me 
'reka tiba djustru pada ketika sua 
Itu taufan jang hebat mengamuk: 

jang 
mendesak kedatahgan mereka da 
ri perhatian umum. Sebab mereka 
tak diterima dengan tangan terbu 
ka. Dulles telah membuat kesala 
han dengan perkataannja jang me 
njinggung perasaan, dalam mana 
dia mengantjam seperti seorang 
guru sekolah untuk  menghadjar 
Eropa Barat, djika mereka itu 
tidak tjepat2 bersatu dalam suatu 

Amerika. Waktu dia berangkat 
dari Amerika orang di Eropa sa 
ngat djengkel terhadap Dulles, se 
hingga dia kaget dan berusaha — 
tidak untuk pertama kalinja — 
untuk melunakkan kata?-nja jang 
sudah  terlandjur  diutjapkannja 
itu : 

Disamping itu Eropa Barat dan 
terutama London mempunjai ala- 
san-alasan lain utk merasa djeng 
kel terhadap Dulles. Di seluruh 
Eropa nampak kegelisahan terha 
dap rentjana politik pemerintahan 
baru di Amerika. Saja katakan 
Eropa, karena kita mengalami sa 
lah satu kedjadian jang djarang2 
timbul, dimana Eropa Timur dan 
Eropa Barat mempunjai perasaan 
jang sama, walaupun untuk seba 
gian ketjil sadja ada nampak per 
bedaan. 

Sedjiak lama sudah terdapat di 
Moskow suatu ketjurigaan terhadap 
maksud23 rahasia dari Washington 
— atau Wallstreet — seperti jg di- 
sebut orang disana. Di Rusia orang 
sungguh2  pertjaja, bahwa Amerika 
mau  mendjatuhkan — pemerintahan   

ie | jan 
wis | ja Ayashigiton, Mereka telah ber   

Moskow. Proses2 jg aneh dan djang 
gal jg terdjadi dinegeri itu adalah 
perwudjudan dari sikap tjuriga Rr- 
sia terhadap Amerika itu. Memang 
pihak Rusia melfpunjai alasan tju- 
kup untuk merasa gelisah akan si- 
kap Amerika. Kemadjuan Amerika 
dalam pembuatan sendjata atom, 
misalnja adalah suatu soal jg meng- 
gelisahkan Rusia. Djika orang me- 
ngikuti djalan pikiran Rusia, maka 
orang dengan gampang dapat mena 
rik kesimpulan, bahwa Amerika le- 
bih dari jg 'sudah2 tjepat2 hendak 
menimbulkan suatu perselisihan, se- 
belum dapat disusul oleh Moskow. 

Soai Korea. 
Sampai disini kechawatiran Ero 

pa Barat tidak sedjalan dengan 
kechawatiran Eropa Timur. Tapi 
kemudian muntjullah persamaan 
nja. Djuga Eropa-Barat deagan 
rasa gelisah menunggu apa nanti 

akan dibuat orang2 politik 

diam akan mengachiri djalan 

| kan atas ongkos2 

Chasi 

menjangkal pendapat, bahwa me- | mang sesuai dengan 
reka berniat menjelesaikan soal 
Korea dengan . djalan meluaskan 
serang. Tapi merekapun menekan 
kan kepada kenjataan, bahwa me 
reka tidak berniat memperoleh ' 
pengurangan tekanan dengan dja 
lan melunakkan tuntutan? mere- 
ka. Sikap inipun dibenarkan oleh 
Eropa Barat. Kesusahan - dimana 
dunia sekarang berada adalan' aki 
bat dari pada kebidjaksanaan jang 
lemah: itu. 

Tapi djika Eisenhower hendak me 
robah kead: aan dengan tidak mengu 
rangi tuntutan2nja, maka or ang ha- 
rus memperhitungkan dua kemung- 
kinan. Pertama:.. ialah boleh djadi 
sikap keras akan memaksa pihak 
Rusia untuk mengurangi  tekanan- 
nja. Kemungkinan jg lain, ialah 
Amerika langsung mulai bertindak 
di Korea dengan #jara2 js lain. 
Suatu keputusan pasti tak akan da- 
pat diperoleh dengan mengadakan 
dobrakan jg baru digaris ' pertem- 
puran. Hal ini dibuktikan oleh ga- 
galnja suatu serangan jg dipandang 
sebagai serangan . tjontoh jg, baik, 
(serangan atas T. Bone-Hill-Red) 
dan jg telah menimbulkan ' rasa ti- 
dak senang di Amerika. Djadi Ame 
rika harus mengikuti djalan lain. 

Banjak orang  menjebut-njebut di 
pergunakannja sendjata2 atom, pelu 
ru2 atom jg ditembakkan dari me- 
riam2. Lain lagi ingin mengulangi 
taktik jg dipergunakan  MacArthur 
pendaratan2 dibelakang pihak la- 
wan. Tapi inipun masih menimbul- 
kan keragu-raguan.  Djika misalnja 
taktik ini berhasil, djalan buntu di- 
garis pertempuran “akan kembali 
muntjul. Djika pihak utara dapat di 
usir dari Korea, maka garis pertem 
puran tjuma akan bergeser keutara 
disepandjang sungai Yalu, dimana 

front baru adalah-lebih. lebar, se- 
dangkan pihak Tiongkok tidak da- 
pat diganggu dalam daerah sendiri, 
karena kekebalan politik. 

Soal Taiwan. 
Orang di Eropahpuri gelisah keti- 

ka rentiana Amerika "untuk memin- 
dahkan Armada ke-7 dari perairan 
Taiwan diumumkan. Armada itu 
ditempatkan disana atas perintah 
Truman untuk mendjaga - djangan 
sampai pihak RRT menjerbu ke 
Taiwan, dan sebaliknja- untuk meng 
halangi . Tsjiang Kai Shek  melaku- 
kan pendaratan2 dipantai Tiongkok. 
Bahwa Truman keberatan akan : jg 
demikian ini bisa dimengerti, sebab 
kampanje itu akan prektis — dilaku- 

Amerika. Sudah 
tentu Amerika tidak berniat memi- 
kul beban 'ig demikian itu. 

Penarikan “armada Amerika me- 
nimbulkan kesan seolah-olah tak 
ada halangan “lagi terhadap suatu 
offensif Tsjiang. Hal ini" tidak ber- 
arti bahwa Amerika wadjib mem- 
bantu suatu offensief. Keputusan itu 
dapat diartikan untuk  menghilang- 
kan rasa aman dipihak Mao jg se- 
djauh ini merasa terdjamin dari sua 

ifa penjerbuan Tsjiang. Hal “ini akan 
| mengurangi kemampuannja: di Ko- 
rea. Bukan tidak. mungkin, bahwa 
inipun mendjadi harapan Amerika. 

Inggris dalam pada itu chawatir   buntu di Korea serta akibat2-nja 
kepada dunia luar. Benar mereka 

bahwa ini akan berarti memblokade 
pantai Tiongkok. Gambaran ini me 

  

ta Amerika" di Perantjis.   fjipta pesawat terbang Djerman ig ' 
terkenal ketika Perang Dunia Il, 
hari Senen mengatakan an 
Mesir dengan mudah dapat men 
djadi suatu negara jang mempu- 
njai angkatan udara jang unggul 
didaerah Timur T 

Kata2 tadi diutj Pa aa sewak 
tu mengadakan Paha: diawal dgn 
koresponden UP ditempat kedia 
mannja di hotel ,,Arabesgue” di 
Heliopolis, dekat Kairo. 

Heinkel mengemukakan bahwa 
Mesir baik letak geografinja, pun 
keadaan ijuatjanja baik sekali 
bagi penerbangan. - Dipudjinja 
 Djenderal Nadjib sebagai pemim 
pin jang tjerdik serta energik. 
Dikatakannja bahwa Mesir mem- 

muaskan didalam 

dan sesudah Perang Dunia Il. 
Mengenai 

tahun tetapi 
itu, hanja mengatakan 

pabriknja, jaitu di Stuttgart (Djer- 

man Barat).  ' 

dustri penerbangannja. (Antara): 

, 

  

Kalau Sudan Masuk 
Commonwealth 

Bikin Tak Berharga" Sama- 
sekali Persetudjuan Ing- 

geris-Mesir 
PERDANA MENTERI Mesir, 

djenderal Moh. Nadjib, dalam ra 
dio pada Senin malam menjata- 
kan, bahwa sesuatu usaha untuk 
memasukan Sudan kedalam Com- 
monwealth Inggris akan membi 
kin tidak berharga samasekali per 
djandjian Inggris Mesir menge- 
nai Sudan. 

Nadjib mengemukakan, bahwa 
berkenaan dengan masa depan 
Sudan hanja terdapat dua alterna- 
tif, jakni jang pertama ialah per- 

punjai sedjumlah 'opsir jg sangat me 
angkatan udara- 

nja: beberapa diantara mereka men 
dapat didikan di Djerman, sebelum 

kundjungannja ke Me- 
sir, Heinkel, jg sekarang berusia 65 

masih tampak kuat 
bahwa ia 

hendak mendjual scooter dan motor 
untuk truck2 'ringan, jg" dibuat-oleh 

Tersiar kabar, bahwa kedatangan: 
Heinkel ke Mesir ialah untuk mem 
bantu negara ini membangkitkan in 

  

  

  

  € 

. Suara Merdeka” 

Eropah Barat Djengkel Thd Dulles 
Pernjataan2. -nja SbggSeorang ,,Guru Mengadjar Murid” 

—Oleh: Dr. M. van Blankenstein: 

suatu politik 
keras dari Amerika. Sebab” banjak 
bahan? strategis terutama karet me- 
ngalir dari Sailan melalui Thai dan 
Hognkong ke Tiongkok. Djika Hong 

.kong dalam keadaan jg sekarang ti 
dak berguna lagi bagi Peking, maka 
akibat?nja akan sangat  dichawatir- 
kan bagi kedudukan Inggris ditem- 
pat jg terpentjil itu. Hal inilah jg 
turut dibitjarakan dalam pertemuan 
Dulles dengan pembesar? Inggris di 
London. 

Tidak bisa disangkal lagi, Dulles 
telah membuat  banjak kesalahan 
dan ia harus mengadakan “perbai- 
kan? dalam pembitjaraan2 “dengan 
negara2 Eropa nanti. Meskipun de- 
mikian pelbagai kalangan di Eropah 
Barat mengharapkan hasil2 baik 
dari perdjalanan itu. Orang mengia 
rap bahwa dia dapat mengatasi pel- 
bagai perlawanan2 terhadap perse- 
kutuan pertahanan dan kerdja sama 
Eropah. 

Tapi usahanja ini mendjadi !ebih 
sulit karena antjamannja utk. meng- 
hadjar Eropah djika tidak mau me 
nuruti kehendaknja. 

Soal Hokkaido. 
Ada alasan2 tjukup untuk men 

tjela politik Amerika di Timur 
Djauh. Dalam pers Amerikapun 
nampak kritik? jang pedas. 

Misalnja soal Hokkaido. Dje 
pang menghadapi kesulitan2 besar 
dengan pihak Rusia disekitar pu 
lau itu. Orang? Rusia itu menang 
kap kapal? ikan Djepang. seperti 
jang mereka lakukan di perairan 
Skandinavia dan memperlakukan 
anak buah kapal2 itu dengan se 
wenang-wenang. 

Dengan tjara2 menantang pesa 
wat2 militer Rusia sering? melaku 
kan penerbangan diatas pulau Dje 
pang itu. Djepang mendjadi ma 
rah dan mereka mengantjam akan 
menembak setiap pesawat Rusia 
tang melanggar batas2 negara me 
reka. 

Pihak 
tjampur. 
pulau itu. 

Amerika segera ikut 
Mereka akan: mendjaga 

Djika pesawat2 Rusia 
datang lagi, maka pesawat2 pem 
buru Amerika-lah jg akan meng 
hadapi mereka. Tapi apakah ini 
suatu djalan jg baik untuk meng 
achiri hal-hal serupa itu. Hal ini 
dapat menimbulkan konflik. Dje 
sang sebuah negara merdeka jang 
hidup dalam keadaan damai dgn 
Amerika. Mengapa Amerika ha 
rus melindungi negeri itu. 

Bahwa Djepang ingin memper 
tahankan daerahnja djika batas2 
nja dilanggar sudah  semestinja. 
Pihak Rusia jang telah mendapat 
peringatan dari Djepang, tak akan 
dapat mengadjukan  keberatan2 
nja. 

Pihak Amerika dapat mengam 
bil tjontoh kepada apa jang dila 
kukan Rusia di Korea. Rusia ti- 
dak pernah bertempur sendiri. 
Mereka memberikan sendjata? ke 
pada pihak2 jang lain, djika per 
lu pesawat2 terbang dan orang2 
nja.Mereka itu masuk dinas Ko- 
rea atau Tiongkok. Yak" seorang 
pun jang dapat menuduh Rusia 
dengan djalan demikian. 

Amerika sebenarnja dapat mela 
kukan hal jang serupa di Hokkai 
do. Mereka dapat memindjamkan 
bahan2 dan orang2 kepada Dje- 
pang untuk melakukan pendjaga 
an atas pulau itu. 

Dari segala kedjadian2 tsb. da 
pat diambil kesimpulan bahwa di- 
plomasi pemerintahan baru di 
Amerika, betapa kuatnja karena 
reputasinja Dulles, masih djauh 
dari pada sempurna. Djika pihak 
Rusia benar2 menginginkan suatu 
konflik maka tak sulitlah untuk 
menimbulkan satu. Tapi sjukur 
hal ini tak akan terdjadi. Pihak 
Rusia masih mempunjai kesuli- 
tan2 lain — jakni dinegerinja sen 
diri. 

  

  
  

telah sidangnja 
diseluruh dunia. Indonesia 
djau2 dari LEKRA (S. 

dunia ! Dengan tidak memandang 

berikan laporan oleh Jagues De 
his, Sekretaris Djenderal WFDY, 
jang mengemukakan ,pentingnja 
sidang sekarang 'ini' jaitu “pada 
'saat2 menggentingnja situasi inter 
nasional, dimana satu pihak mem 
|perluas usaha2 kearah' perang 'du 
nia jang baru dan lain pihak ma 
kin memperkuat usaha2 dan tji- 
ta2 perdamaian dikalangan rakjat 
diseluruh dunia. Jagues Denis me 
negaskan bahwa dalam hal ini pe 
muda dengan djiwa muda dan se 
gar wadjib ikut berusaha “keras 
membendung. bentjana . perang 
dan bekerdja untuk tjita2 perda- 
maian, persaudaraan dan hari ke 

  

  satuan dengan Mesir dan kedua 
kemerdekaan sepenuhnja. Tidak 

Itada persoalan ,,dominion” dan ti- 
dak ada ,,commonwealth”, Sesua- 
tu usaha sedemikian bertentangan 
seluruhnja dengan peraturan2 da- 
lam perdjandjian Sudan. Dalam 
keadaan begitu kami akan mem- 
batalkan perdjandjian bersangku- 

    
  ... 

    

tan, demikian Nadjib. (UP). 

  

mudian jang baik. 
Kongres Pemuda Sedunia 
1. Festival Sedunia Ke- 

Untuk. memperkuat tjita2 per- 
damaian ini dan mempergiat usa 
ha2 pemuda dalam membela hak2 
nja, Jagues Denis atas nama De 
wan Eksekutif mengusulkan  di- 

  

Delegasi : Bed Indon. 
Pd. Dewan WEDY-Praha 

DEWAN WED.. ridara si Pemuda Demokratik Sedunia) 
di Praha dari tgl. 5— 9 Pebruari '53 

dan dikundjungi oleh 180 utusan2 dan penindjau2 dari 69 negeri 
an li oleh Pemuda Rakjat dan penin 

|dan Darmini). Sidang dewan ter 
men di Praha dalam mana terpentang sembojan ,,Pemuda seluruh 

IPPI (Busono) dan Gerwis (Asijah 
sebut diadakan digedung parle 

perbedaan pandangan dan keper 
tjajaan masing2, perkuatlah persa tuanmu didalam perdjoangan utk. 
perdamaian. membela hak2 pemuda.” 

Dalam siding jang pertama di adakannja Kongres Pemuda Sedu 
nia ke-IH dan disusul dengal Fes 
tival Pemuda dan Peladjar Sedu 
nia ke-IV bertempat di Bukarest, 
Rumania, pada musim panas Dju 
li-Agustus tahun ini. Usul ini di 
sambut oleh sidang seluruhnja de 
ngan sorak dan  tepuk-tangan 
riuh. Diandjurkan selandjutnja 
supaja pemuda2 diseluruh dunia 
dengan segera memperkuat persi- 
apannja untuk berdujun2 datang 
ke Kongres Pemuda dan Festival 
Sedunia tersebut, demikian  Ja- 
gues Denis. 

» Sambutan delegasi2. 
"Tjita2 untuk perdamaian me 

rata pumuda Inggeris”, demikian 
John Moss, sekretaris umum pe- 
muda Inggeris dalam pidatonja, 
"hal ini nampak dalam Festival 
Pemuda di Sheffield Inggeris jang 
baru ini diadakan dan dikun- 
djungi oleh kira-kira 5.000 pemu- 
da Inggeris dari segala golongan 
dan aliran”. Ja terangkan selan- 
djutnja, bahwa pemuda. Inggeris 

  

mendesak dikuranginja waktu di 
nas militer, dan 40  organisasi2 
pemuda dan rakjat telah bersama 
mengirimkan satu deputasi kepar 
lemen dan pemerintah untuk me 
njampaikan kehendak mereka me 
nolak tugas2 HKN persiapan pe 
rang baru. 

”Di Iran kami ktah berhasil 
menjelenggarakan Festival Pemu 
da Tani didesa2, jang disokong 
oleh seluruh golongan rakjat”, de 
mikian wakil pemuda Iran. Dida 
lam dewan itu berpidato  djuga 
wakil pemuda Djepang Takamu- 
ra, jang menjatakan, bahwa pe- 
muda Djepang menolak remilita 
risasi: 2 djuta tanda-tangan telah 
dikumpulkan, sembojan mereka 
adalah ”djangan masuk tentara!” 
Djangan mau kalau kekasih2 kita 
dikirim  kemedan ' peperangan!” 
Di Djepang umumnja semua ma 
rah dan menentang keras sembo 
jan Eisenhower ,,bangsa Asia me 
merangi bangsa Asia”, demikian 
Takamura dalam pidatonja. 

Pidato delegasi Indonesia diutjap- 
kan oleh S. Dharta” sekretaris umum 
LEKRA, jang disambut dengan me- 
riah oleh sidang. Setelah mengupas | 
keburukan KMB jang pada hakekat- 
nja berarti kesempatan — masuknja 
modal monopoli asing untuk meme- 
ras kekajaan rakjat Indonesia (dgn. 
menundjukkan keuntungan2 jg ber- 

lebih2 dari kapital asing dari Indo- 
nesia, dan makin buruknia keadaan 
hidup rakjat di Indonesia) dan usa- 
ha2 kaum reaksi untuk elumpuh- 
kan gerakan demokratis di Indone 
sia dengan razzia Agustus, dll, ke- 
mudian Dharta mengemukakan te 
tap uletnja pemuda Indonesia dida- 
lam perdjoangan ini, dan adanja   

. 

tuk satu Front Nasional Pemuda In 
donesia jg luas, jg dalam tingkatan 
permulaan dipelopori dengan makin 
rapatnja  kerdja-sama antara orga- 
nisasi2 pemuda di Indonesia. 

Kongres Pemuda Demokrat um- 
pamanja, telah menjerukan adanja 
Festival Nasional dengan semua 
golongan pemuda. Pemuda Rakjat 
umpamanja telah mulai membersih- 
kan diri dari kesalahan2nja jg lam- 
pau, jakni sifat sektaris dan meng- 
ganti program2 pemuda jg tadinja 
banjak tenggelam dalam soal2 poli- 
tis, mendjadi program2 jg sesuai 
dengan kebutuhan dan kepentingan 
sehari2 dari pemuda Indonesia. Dju 
ga dengan IPPI, APPI, mahasiswa 
dll, kini mulai ada kerdja-sama jg 
rapat, terutama - dalam  bersama2 
membela hak2 pemuda dan dalam 
tjita2 perdamaian, demikian Dharta. 
Dalam achir pidatonja' ia menje- 

but tentang solidaritet pemuda In- 
donesia terhadap perdjoangan pe- 
muda dan rakjat di Tunisia, Marok- 
ko dan di Vietnam, Malaja, dll, Dju 
ga bahwa pemuda Indonesia mengu 
tuk perang kuman di Korea dan ber 
gembira akan datangnja rombo- 
ngan2 dari luar negeri ke Indone- 
sia, seperti pada. waktu Kongres Pe 
muda Rakjat dengan datangnja Wa- 
kil2 pemuda Belanda din RRT, jg 
dapat mempererat persaudaraan dan 
tjita2 perdamaian, demikian pidato 
delegasi Indonesia. 1 

Rombongan Pemuda sedu- 
nia berkundjung ke Indo- 
sia. 

Dari sumber jg dapat dipertjaja 
wartawan Antara mendapat kavar, 
bahwa suatu rombongan dan wakil2 
berbagai negeri berniat akan me nga 
dakan perdjalanan keliling ke Pakis 
tan, Burma dan Indonesia. Kundju- 
ngan tsb. semata2 bersifat goodwill 
untuk mempererat persatuan dun 
kerdja-sama — antara pemuda2 dari 
berbagai negeri.  Direntjanakan ki- 

|ra2 dalcan bulan Maret dan April 
La.d. 

Selandjutnja didapat kabar, bhw 
dari India dan Burma telah diteri- 
ma undangan dari organisasi2 pemu 
da disana jg ditanda-tangani ' oleh 
banjak organisasi pemuda dan rak- 
jat, sedangkan ' dari Indonesia mu- 
sih ditunggu. Rombongan akan ter- 
diri dari 4 orang, jakni dari Inggris, 
Tiongkok, Iran dan seorang dari   sekretariat FPDS, demikian kala: 
ngan tsb. 

Demikian . Antara mengabarkan 
usaha2 sekarang ini untuk memben dari Praha.  
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- Gedong Batu, 

| atau di Klenteng Gedong Batu. 

MENINDJAU PERKEBUNAN 

Selang, Budiono akan mengadakan 

  

- Si dengan bea udara). 

..50gr. 15'sen minimum porto doku- 

Kabar Kota 
MAU UNTUNG DyaDi 5 

BUNTUNG. 5 
Pengadilan negeri Semarang 'ke- 

maren dulu telah men ARANI hu- 
kuman denda sebanjak Rp. 9. 
terhadap - seorang pedagang bangsa 
Tionghoa bernama L.K.C. atas tu- 
duhan hendak memasukkan barang? 
dengan tiada surat import-nja. 
L.K.C. pada hari Kemis jbl. wak- 

tu turun dari na al 
buhan Semarang... 
bawa barang2 
phoon listrik Aan 
ta lain2 barang kelontong seh 
puluhan ribu rupiah, tetapi - 
pada barang2 tersebut tak a 

rat izin Imponalan maka barang 
tadi lalu ditahan oleh fihak douane 

   

A0. 

  

dan baru akan lepa Inap ser cak eh su- (lu sekira” djam 06.00 truk AA-1015 
oleh sopir Har-| 

djoatmodjo dari Semarang jang me-l 

telah L.K.C. dapat m 
rat-surat izin import : 
kannja. Perlu 2 “bahwa, me- 
Kru Tn Ne Sa 

beli Dena tersebut diatas Ba 
»Bund? karena Ca sanggah: ata 

  

      

  

     

   
BAN BANDAR: Di MAPAN 

20. DAN ATJEH 
Berkenaan dengan andjuran “8 

Menteri Sosial un memberi sum 
bangan kepada korban? bandjir di 
Tapanuli dan Atjeh kaga Jni, maka 

fihaknja Kepala Inspek ial Dja 
wa-Tengah mengandjur ,. hendak- 
nja para Ma sumba 

    

tjana- Alam di Semarang (d/a Resi- 
den Milono) atau Palang'Merah In 
donesia tjb Semarang di Bodjong 100. 

PASAR HASIL BUMI SMG. 
Tjatatan Pasar Hasil Bumi di Se-| 

marang pada tgl 17 Pebr. jang dila 
kukan oleh Dunlop & Kolff sbb: 
Kapok C kedjadian 900 Mart/Apri: 
Bidji kapok nom. 68 z.z.: Kopi Rob 
Kampong GB nom. 790: Rob Ond. 
WIB nom 950: Rob, Lampong GB 
pendjual 775: Kedele pmi Djember 
pembeli 155, pendjual 160 ready: 
gendjah pendjual 160 ready: Gaplek 
nom. 60 z.z.: Djagung Putih pembe 
li 75, Katjang glondong terpilih pen 
djual 240 panen baru dgn z.k.: Be 
ras Kretek TC pembeli 145 April/ 
Mei, Karung HC Green pembeli 
4.80, pendjual ready 5. 

MENINDJAU  PEKERDJAAN 
Ss SOSIAL : 
Hari ini Rebo telah ditunggu ke- 

datangannja seorang wanita wakil 
dari PBB di Jogja jang hendak me 
nindjau pekerdjaan2 sosial. Selainnja 
daerah Jogja, wakil ini pun akan 
menindjau seluruh Djawa-Tengah. 

Kepaia Inspeksi Sosial Djawa-Te- 
ngah hari ini telah bertolak ke Jo- 
gja untuk menjambut kedatangannja 
wakil tersebut. , 

SEMBAJANG KING THI 
KONG DI GEDONG BATU. 
Berhubung pada nanti hari Saptu 

tg. .21 . mengadap tg. 22 Pebruari 
1953 djam malam tidak dihapus- 

   
     

    

   

(BANTUAN G.LA. DAN KLM. | 
| Palang Merah Indonesia tjb Se | — 
“Imarang mengabarkan, pengumpulan (| 

bentjana 
jalam, baik didalam/maupun diluar 
negeri, fihaknja G.LA. dan K.L.M. 

— Ibarang2 untuk korban? 

telah menjanggupi mengirimnja ba 

belum “diketahui. 

KERBAU DISREMPET — 
SOPIR DIKROJOK. 

Pada hari Senen pagi kemaren du- 

jang dikemudikan 

muat tembakau hendak menudju ke 
Kudus sesampainja 

(gadai Batu (Bujaran) telah menje- 
rempet se-ekor kerbau jang dengan 

Itak didjaga berkeliaran ditepi djalan 

|tetapi malang baginja, 
truck diberhentikan, ia 
hudjani batu hingga katia muka pe 

jok begitu rupa oleh penduduk desa 

ketjelakaan “ini. 

etinggalan menerima pukulan2 he- 

bubarkan setelah fihak polisi datang, 
Akibat pengrubutan ini kedua orang 
jang malang ini terpaksa dirawat di 
rumah sakit. 

TANGKAPAN DI KENDAL. 
Oleh Polisi di Kendal baru2 ini 

telah dilakukan tangkapan kepada 
seorang nama S. tinggal didesa 
Karangg eleng. Dalam pengusutan 
selandjutnja telah disita sebuah 
pistol merk Wimbly dengan 3 pe- 
turunja. 
terdakwa, dengan pistol tersebut 
ia sudah melakukan beberapa pe- 

daerah Batang dan Pekalongan. 

BERITA PENANGGALAN. 
Langganan? 'di Semarang. — Tgi. 

15 Nopember 1915 djatuh hari Se- 
nen Pon tgl. 7 Suro tahun Dje 1846. 

Langganan No. 1876 di Sema- 
rang. — Tegl 21 Agustus 1939 ha- 
rinja Senen Pon. 

Langganan No. 235 di Pati. — 
Hari Kemis Kliwon bualn Pebruari 
1879 djatuh tgl. 13 dan hari Rebo 
Legi bulan September 1882 djatuh 
tgl. 6, hitungan Djawa djatuh tgl. 
22 Sawal tahun Alip 1811  wuku 
Djulungwangi. 

Langganan No. 3927 di Sema- 
rang. — 1. Tgl. 8 Djuli 1935 hari- 
nja Senen Pon & Bakdomulud ta- 

tus 1935 harinja Rebo Pon 7 Djuma 
dilawal tahun Djimakir 1866. 

Langganan No. 6183 di Semarang.   kan, maka pada para tetamu jang 
tengah malam akan pulang sehabis | 
sembajang di Klenteng Sam Poo di | 

dapat diberikan pas | 
djalan. Pas djalan itu boleh minta | 
di kantor C.H.T.H. Gang Tengah 

| SEKETJER DAN WRINGIN- 
SARI. 

- Pada hari Kemis tg 19-2-”53, Gu 

penindjauan pada Perkebunan Seke 
tier dan Wringinsari jang telah di 
beli oleh BRN dan dipergunakan un 
tuk tempat pendidikan bagi bekas pe 
digang bersendiata. 

TARIP2 POS UTK LUAR 
—. NEGERI NAIK. 

Mulai 1 Maret 1953 tarip2 pos bia 
sa (porto) untuk Luar Negeri dinaik 
kan mendjadi sbb: (Djika dikirim 
dengan pos udara harus ditambah la 

Surat2. sampai dengan 20 gr. 75 
sen: selandjutnja untuk tiap2 20 gr 
atau sebagian dari 20 gr 45 sen. 

Kartupos2. satunja 45 sen: Ba- 
rang tjetakan, dokumen2 dan tjon- 
to2.tiap2 509 gr atau sebagian” dari 

men 75 sen, minimum. porto tjonto2 
30- sen. 

Braille. tiap2 1000 gr atau sebagi 
an dari 1000 gr Ta sen. 

Bungkusan2. tiap2. 50 gr atau se 
bagian dari 50 gr. 30 sen: minimum 
ija 150 sen. 3 

Kiriman2 fonopos. sampai dengan 
20 gr 60 sen: selandjutnja utk tiap2 
20 gram atau sebagian dari 20 gr 
40 sen. 

Pospaket2. Nederland Lon laut). 
sampai dengan 1 kg 1100 sen: lebih 
dari 1 kg s/d 3 kg 1450 sen: lebih 
dari 3 kg s/d 5 kg 1800 sen. 
Suriname dan Antillen Belanda. 

sampai dengan 1 kg 1425 sen: lebih 
dari 1 kg s/d 3 kg 1850 sen: lebih 
dari 3 kg s/d. 5 kg 2325 sen. 
dengan pos udara, 
ke Nederland 
Sampai dengan 500 gr Rp. Dm 
lebih dari 500 gr. sa 750 gr. Rp. 
36. lebih dari 750 gr s/d 000 
Rp. Aas lebih dari 1000 gr s/d 
1500. gr Rp. Tai, lebih dari 1500 
gr. s/d 2000 Na . 90 lebih 
dari 2000 gr s/d 2500 gr Rp. iti— 
lebih dari 2500 gr s/d. 3000 gr 
Rp. 132,—: lebih dari 3000 gr s/d. 
3500 gr Rp. 154,— lebih dari 3500 | 
gr s/d 4000 175. — lebih dari 
4000 gr s/d 4500 gr Rp. 196.—: le 
bih dari 4500: s s/d. 15000 « Rp. 
27 To 

   

        

  
|S.Dj.T.. masing2 dihukum 2 
| pendjara, 
|Ng. telah didjatuhi hukuman 3 bu- 

— 1. Tgl. 12 Sawal 1847 wuku Wa 
tugunung Masehi 1 Agustus 1917. 
II. Tgl. 28 Djumadilakir 1849 wuku 
Wajang Masehi 31 Maret 1919. IL. 
Tgl. 27 Puasa 1851 wuku 
kungan Masehi 4 Djuni 192) 

TEPUNG DISITA. 
Beberapa hari berselang Polisi 

Ekonomi telah mensita 132 ka- 
rung tepung trigu kepunjaannja 
A.B.S. di Beteng. Tindakan ini di 
ambil karena tepung ini telah di- 
djual dengan harga Rp. 70,— tiap 
karungnja, djadi suatu tindakan 
jang melanggar peraturan, dan 
mestinja harus didjual dengan har 
ga Rp. 52,50. Mungkin harga jg 
dipasang tinggi ini disebabkan ka 
rena hari Sintjia, tetapi pada wak 
tu hari2 jang belakangan ini harga 
tepung Lk. Rp. 65,— tiap karung 
nja. 

   
Hb 

TJATUT KARTIJIS 
DIHUKUM 

Belum lama berselang oleh Pe- 
ngadilan Negeri di Semarang telah 
diperiksa perkaranja 4 orang jang 
dituduh telah mentjatut kartjis bios- 
koop. Orang2 ini T.O.Dj., L.P.A., 

bulan 
sedang seorang lainnja 

lan pendjara. 

OBAT2 TERLARANG 
DISITA 

Baru2 ini Polisi Ekonomie telah 
mengadakan pemeriksaan ' kepada 
beberapa pedagang obat2an di Pa- 

sar Djohar. Hasil dari pada tindak- 

an ini jalah disitanja beberapa bung- 

|kus obat2 seperti sulfa, pennyciline 

dsb.-nja pula, pendjualan mana ti- 

dak dengan izin. Mereka jang ber- 

| sangkutan kemudian ditempeli pro- 

ses verbaal. 

BURUNG MERAK. 
Oleh seorang penduduk di Kp. 

| Mugas kemaren sore djam 14.00 

(telah diketemukan seekor burung 

Merak jang tidak diketahui kepu- | 

'njaannja siapa. Burung ini kemu- 
“dian diserahkan 
dan siapa jang merasa kehilangan. 

'ia dapat mengambil burung terse 

kepada Seksi HI | 

but di Seksi tersebut. 

99 BUAH RADIO UNTUK 

DJAWA TENGAH 

Baru2 ini oleh djawatan penera- 

ngan propinsi Djawa Tengah telah 

diterima 90 buah radio baru merk 

fhilips dan Mets. — Radio tersebut 

akan dibagi-bagikan kepada djawa- 

'ftan2 penerangan kabupaten dan ko 

ta2 diseluruh Djawa Tengah. 

  

rang2 ini dengan tjuma2 dari tja-|| 
bang2 P.M.I, Indonesia ditempat mal. 
na ada kantor penerbangan tsb kel 
Markas Besar P.MI. Kini lagi di | 
adakan perundingan dengan Djwt. | 

(KA. K.P.M. dan A.U,R.I. untuk 
maksud sematjam ini, tetapi hasilaja || 

Pengiriman? barang ini dengan | 
KLM/GIA dibubuhi code izin GIA/ It 

.IBAY/4 dan dialamatkan sbb.: Mar 
rea | kas Besar Palang Merah Indonesia, 

| dil. Dr. Sutomo 8, Djakarta.   
didepan rumah | 

| besar. Peristiwa tersebut segera hen-| 
Idak dilaporkan oleh sopir Hardjo-| 

atmodjo kepada jang punja kerbau.lL. 
baru sadja -—— 
sudah  di-|- 

tjah, sedang sopir itu sendiri dikro- | 

jang kebetulan berada didekat tem-| 
Djuga kornet 

jang hendak membela so tak | ngannja kepada alamat Jajasan Benjk Nania 
bat. Pengrubutan ini baru dapat di-| 

Menurut keterangannja |. 

rampokan dan pembunuhan di-! 

hun Djimakir 1866. HI. Tgl 7 Agus 

idielaskan dengan gambar2, 

      
  

  

mulai menerima pendaftaran 

BUKU : 
Dari N.V. Pustaka & Penerbit 

,Endang” di Djl. Lontar IX no. 13, 
Djakarta kami terima buku2 penge- 
tahuan sebagai berikut: 

Pendidikan Kenegaraan 
Politeia dari Plato, 
Tjokrosujoso. 
Didalam buku ini dihidangkan 

petikan2 dari Politieia dari Plato 
mengenai peraturan negara jang 
sempurna. Menilik isinja buku tsb. 
merupakan batjaan berharga bagi 
setiap murid sekolah menengah atau 
setiap orang jang berminat menam- 
bah pengetahuannja tentang Kene- 

Serie 1: 
oleh Abikusno 

garaan. 
Politik Moneter, oleh Abikusno 

Tjokrosujoso. 
Buku diatas adalah buku pela- 

djaran tentang uang dan keuangan 
negara, “devisen dan perkembangan 
moneter Indonesia. Dapat dipudji- 
kan terutama kepada anggota2 
DPRD2 untuk memperoleh penger- 
tian tentang serta mempertinggi ting 
kat hidup dan kehidupan ekonomi 
negar3. 
Menghantarkan Pemuda | kearah 

'idikan Sedjati, oleh Arsul Tu- 
menggung. 3 
Buku ini berisikan lukisan2  ten- 

tang sifat2 pemuda dan nasehat? 
bagi pemuda — untuk meninggikan 
budi pekerti dan keluhuran djiwa. 

Mata, Saluran pendidikan dan Pe- 
nerangan, disusun oleh Amura. 

Alat2 visueel sebagai portret, film. 
slide, poster jang pernah diuraikan 
didalam ,,Mimbar Penerangan” dan 
Daya” didalam buku tsb. diatas di- 
susun kembali setjara teratur, di- 

merupa- 
kan petundjuk2 jang berguna bagi 
mereka jang berminat mengetahui 
seluk-beluk alat? itu. 

  

SIARAN R.R.I. SEMARANG. 
Hari Rebu 18 Pebruari "53 
Djam 17.00 — Pembukaan: 17.05 | 

— Taman Kusuma asuhan Pakf 
Djangkung: 17.30 — Pengumuman! 
dan Berita Daerah: 17.45 — Seruan| - 
Maluku: ' 18.00 — Suara Kartini, 

18.15 — Lagu2 Gembira hid. Staf 
Musik T.T. IV Semarang: 18.45 — 

'Ibu Kota Hari Ini: 19.15 — Siaran | 
Penerangan oleh Bg. Pemadam Kel bikin 
'bakaran Kota Besar Semarang: 
19.30 — Krontjong Aseli oleh O.K. 
Sinar Baru, 
Berita, 20. 05 — Siaran Pemerintah: 
20.30 — Pilihan Pendengar, 21 00 
— Berita Bahasa Djawa: 21.15 — 
Langgam Hawaii hid. Twilicht Sere 
naders: 22.00 — Warta Berita: 22.10 
— Tindjauan atjara esok hari, 22.15 

— Siaran ulangan beberapa orkes 
di Studio Semarang: 23.00 — Tutup. 

V.O.A. AKAN MENJIARKAN 
INTERPIU DGN NJ. ARTATI 

MARZUKI. 
Dinas penerangan Amerika Seri- 

kat di Djakarta mengumumkan bah 
wa Voice of America pada tanggal 
19 Pebruari dan pada tanggal 5 Ma 
ret akan menjiarkan interpiu jang 
diadakan dengan njonja Artati Mar 
zuki, anggota delegasi Indonesia pa 
da Perserikatan Bangsa-bangsa. 

Siaran ini akan diantara pukul 
19.00 sampai 19.30 dan akan diula 
ngi kembali pada pukul 22.30 wak   di Djawa. 

Receptie “perpisahan 
Karena perpisahan pada hari Kemis tg. 
diadakan pertemuan mela djam 10 sampai 12 pagi. 

Administrateur Pabrik Gula 
Djatibarang — — Tegal. 

  

KOOK - — dan BAKLES 

ANCELLENT 
Karangtempel 85 A — Semarang. 

untuk Cursus2 masak dan membikin kuwih2. 

     . 26 Februari 

      

  

B. WOLLER 

  

    
     

  

    

      

  

Njanjian Tino Rossi: 19:00 — Tan| 2 : : 
da waktu — Warta Berita, 19.10 —| 2 

  

20.00 — Sari Warta 

S. s. ,Generaal Van Geen" 

Masuk kira2 tg. 22 Febr. 

dan penumpang2. 

  

  

“oko Buku 

KOLEFEF 
membutuhkan 
jang ber engalaman/ un 
mesin ti . dan mesia bitung. 
Pelamaran | di Bodjong 13 prr 
djam 9 sampai Ik 

Tan 

  

  

ALHAMDULILLAH. 

Atas anugerah Allah SW. tok 

teri kami jang 

  

Lahir pada Kemis attam djam 
20,25. Tg. 12 Pebruari 1953. 
Ibu dan anak dalam sehat wal 
afiat. 
Dan kami menghaturkan banjak 
terima kasih kepada 'ibu Bidan 
R.A. “Bodjong. 56 a, 

Srag. atas pertolongan dan pe- 
sean jang 2 memu- 
as 
Ketoarga s. Oo. Kelasa bin S. 
Oesman, Gradjen 99 Bodjong 

Semarang       

  

     

- 2 Maton 
2 20. ds. Rp 76.- Ta 

“Rp. Kla NG 
Ta VITANOL E 

60-— untuk 1 
KPA Ne atau jang sangat Tem-: 
bek. VITANOL tangg. dapat ka- 
sih tenaga baru, tidak bukti uang | 
kembali a Rp. 20.- 4 ds. Rp. 76. 
RIGASTA untuk laki2 tahan la 
ma (nikmat) Rp. 20— SORGA 
ISTRI PILL. untuk pramp. tang” | 
gung memuaskan 2 fihak Rp. 2 
4 ds. Rp 76.— Porto Rp. 2e— 
Prijsc. gratis. 

THIO GIOK GIEM 
Ka Je 22 — pan ank 

& 
  

TT | 

  

"14 Februari 1953. 

| gauta 

1953 langsung ke Bandjar- | 
masin. Menerima muatan 

satuf montir 
tuk |: 

telah lahir dengan selamat pu- (f 

$ Djangan. putus pengharapan 

   

  

   

    

   

  

ALCHAMDULILLAH 

Telah lahir dengan selamat 
R. ACHMADI ADI WIBOWO. 
anak saja jang ke-VI pada tg. 

Semo oga ia kelak mendjadi ang 
asjarakat jang berman- 

fa'at fiddunja wal achiroh. 
Amien!!! 

Sjahlan Dirdjosuprapto 
St. Muslimah Asjhari 

I Ha Paras. No. 2 — Bojaojali.   

    

  
  

  

djam 9 pagi. 
“Hari DJUMAHAT 20-2-53 di ARGOPURO"No. 23 
(TJANDI) barang prabot 
COMPLEET. Hari melihat: Kemis djam 9—11:4—6 

  

  

rumah tangga baik dan 

F. VAN LOO 
  

  

  

BARU DIBUKA : 

Dapat melaiani : 

jang ringan. 

Silahkan hubungan.   
PEN GUMUMAN 
Perusahaan 
nHALBA" Trading Co. Ltd.(N.V.) 
Djalan Mlatihar Ki 16 Semarang 

kaju djati glondong maupun bezaagd hout, dengan harga 

ki 

Hormat kami : 
Fd. Beheerder. 

Sardjono Hadisiswojo.   
  

  

  

  

Lelang Nan 
'PEMBORONG2 bahan 

(Surakarta, Klaten, 

5: Surat2 penawaran buat tiap2 
3 golongan: 

(LL BERAS. 
H. 

     

Bahan Makanan 
makanan untuk Pendjara2. Dae- 
Sragen, Bojolali dan Wonogiri) an Surakarta 

bagian' “triwulan ke 11/1953 @ April 1953 s/d 30 Juni 1953). 
pendjara dipisah-pisahkan dalam 

DAGING SAPI/KERBAU, IKAN ASIN, TELOR ASIN. 
2 SAJUR MAJUR, KAJU BAKAR dll. 

» surat2 penawaran dilakukan pada hari lelang 
| PEBRUARI 1953 djam 9.00 pasi bertempat di Pendja 

jaitu 

Para peminat diharap lebih dulu minta keterangan/pendjela- 
Isan dan blangko2 surat penawaran pada tgl. 20/ 21 Pebruari 1953 
djam 11.00 3 Pendjara Surakarta. 

Direktur Kependjaraan Daerah 
Surakarta: 

(R. SOEMGARDJO) 
  

Tuan/Njonja akan dapat. 

  

— Achli Nudjum 
—.Astroloog Gwa Mia 

A. WAHID 
| Mendjawab setiap pertanjaan dari 
hati-sanubari Tuan: Njonla:” Kese- 

| hatan, Perkawinan, Pen ar, 
Penghidupan dsb. Rp. 1 

Pagi djam 9-12: bo) 5-7.   Penginepan' ,, GRAND” Plampi-' 
tan 39, Kamar 12, Semarang. 

et 

aman 

PENGANTEN BARU 
“Sekarang dan selama-lamanja 
Njonja dapat memperindah diri 

| Njonja. dan dapatkan itu perasa 
an berbahagia” dari Penganten 

    
  

  
  

      

        
OR FRIEND 

  

    
  

        
  

— Bagaimana, bata salah 
satu dari mereka menembak saja, 
sebelum mereka keluar dari djen- 
dela. Saja TN Roy ada disini. 

  

— Mudah2an barang ini dapat 
menolong” kawan kita jang ada di- 
bawah... biar tjepat2 lari. 
- Djangan berdiri" dimuka djen- 

Dia mempunjai sendjata. 

pa i TMAT LOOKIN GLASS AN) 
/ TH wiLL DON'T STAND N TH' SUN SURE FIXED HIM 

GET RID OF IN FRONT OF UP PROFESSOR! 

  

— Waduuh, mataku. 

  

  

  
dan i Katja pengilon tsb. 

matahari sungguh dapat menge 
djutkan dia, Propesor. 

-— Tolong, saja buta. 

   
   

             

    

    
      

    
   
      
    

  

| Baru, dengan tiap -kali minum 
| DIAMU SO SORGA 

|| Djamu ini membawa kebahagia- 
an, kerna. seluruh ketjantikan 

|| tubuh Nai ja selalu tinggal se 
gar, muda “dan tjantik, Serikat 
bahan? ' pilihan jang terkandung 
didalamnja. Djamu “ini teristime 
wa Untuk kaum wanita — Kaum 
Istri, dan Penganten Baru. 

$ " 1 doos Rp. 15.— 

  

   PALA TAN Aa 

SA 
Ta Ma Tata 
SEMARANG 

Toko Palaran Ioi Telp. 900, 
Semarang. AS en2 Surakarta: Tio 
judan 141,” Pasar Nusukan 4, 
Widuran 67, Pasar Kliwon 142, 
Giringan 28, Dj. Slamet Riadi 
394, Gading Kidul 170, ” Ngape-   

    

| man 15, Pasar Nongko 125. 
ME Sa aa Pa AA Dona mREaNa 

ACHLI ILMU FALAK 
— Occultist) 

Kesulitan dalam hal? seperti penghidupan, perdjodohan dan lain2. 
djawaban2 jang 

Bah a tanggung Ke dalan teguh... Kirim 4  pertanjaan 
YA dan UMUR dalam satu envelop dengan poswesel: Rp 10.- 

1 | padat 

tjotjok dan berbukti. 
berikut 

M. A. Gl. RAWAL 
Koma ato— Nana en. 

Besok malam premiere 
REX 5-—7.—-9— 17 tb.) 
Joan Crawford — Robert Young 

Frank Loveloy—-Eve Arden 

nAOODBYE MY FANGY" 
Bekas Mahasiswa menemui wanita 
'termasjhar jg. mulai sebagai pelang- 
gar dan berachir sebagai pembuat un- 
dang2. Pemaenan jg. paling meng- 
gemparkan taun ini, 
  

Ini malam pengh. 5.-7. Ahn 

»Les Miserablesss 
Besok malam premiere 

'ORION 5-1-.- (seg. um.) 
Richard Widmark— Const. Smith 

.Red Skies of Montana" 
20th Century Fox'Technicolor 

Pemandangan jang menggontjangkan 
dari barisan pemadam api bertugas 
memadamkan kebakaran hutan besar 
di Montana. Hanja sebuah kameraj 
film dapat menggambarkan jg. Neni 
kign: 

  

bls 

Ini Malam pengh. Haa “9. : 

3.0.5. Submarine' (seg um 
  

Metropale 5-79. (13th 
Clayton Moore —Pamela Blake 4 

»host of Zorros 
“   

Besok malam 

Ojagalan Tami kB th.) 
Maria — Ali Rahman 

sA LAD DIN« 
Film Malaya je. terbesar 
  

Ini malam pengh. 7.-—9,— 
Film R.R.T. Baru (seg am.) 

st Oktober di Peking" 
    iPertjetakan Smg. No, 584/1I/A/T 16 

     
  

BAN SAN YOK PANG KAPASAN 216-218-390:T1LP 837 U. SugnBajA 
BISA DAPAT BELI DISEGALA RUMAH OBAT den TOKO P.2.D. 

gen Semarang : 
   

  

     

     

    

1. Toko Obat Toen T Djin Tong. | 8. Toko Obat Ngo Hok Tong. 
2 La Aa Na 9. Toko Obat Tek Sing Tong. 

. OKO a ie 1 YO ong Talk 2 

4. Toko. Obat Hway Aan Tong. Ta Pass Ma na 
5. Toko Obat Eng Tay Ho. Ang NE 

Pekodjan 101. 11. Yoko Fog Bek: 
6. Toko Obat Weng Len. 12. Yoko Eng An. 
TI. Toko Obat Jensen. :13. Kong Djin Tong Dispensary. V5 
  

  

Tai Malam d. m. Hb. |   
    
   

   

  

    
    
    
    

  

          

Ma MAL. CONCERN CINEMAS 
  

Ini malam d. m. b.:(u segala umur) 4 
Bobby Driscoli — Robert Preston 
Martha Scott — Charlie Grapewin 

WEHEN I CROW Up” $ 
The warm, wondsrfully human story of a ,,Growing Up” Guy. Th 3 
most wonderful days you ever lived! Ba 

LUX 
5. —9.— 

  

G R AN D Ini malam premiere (u. 17 th.) 
Bg 2G Richard Ney—Vanessa Brown — Henry Daniel! 

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

Robert Louis Stevenson's Famous adventurer ! 

  

Ini malam (u. 17 th.) 
PAUL, HENRBID — JOIN SUTTON—!EFF 
DONNELL £ LON CHANEY — ELENA. VERDUGO 

Tn OF DA MASCUS" 

INDRA 
Get OA paru 

ar
a 

   

    

        
Akan, datang 

   

   
    

   

     
   

  

    

  

ae ea 2 As 
Here's to the hot-shot heroes of the U.S. Navy's hot- shell destroyors !- 
Film peperangan terbesar, heibat, una 

  

ROYAL | Ini Malam. ta. Wih) 
oa ROsA DEL. ROSARIO — BEN PEREZ ». 

(D ARNA" engan gam, Vii 
R3 Ae 

  

R 0 XY Ini malam bremiere( 18 dah. 
To -9—5 Ri . Jon Hall - Victor Mac Laglen-Rita J 

Rex si sket MICHIGAN Kid" 
Perdjoangan membasmi penjamun2! G 

an G Daan 

  

  

Main mulai tgl. 17 s/d 110 Kebenana 1053 | 

KETAW A TERUS 
Dalam 

,The Three Stooges" . 

  

Tana 
THEATER j 

Phone: 245 iii 1 Tn 
ntuk Segala Umur 

| SOLO beo pen ea maa ran GP na | 

      

 


