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Saja sama sekali tidak menen- 
tang Sarbupri dan kami un. bermak- 
sud untuk tetap tergabung dalam 
Sarbupri, tetapi Sarbupri jang bebas 

| komando PBB di. Korea, supaja man membeh 
-ke RRT. dan Korea. Uta a. Statemgnt tersebut ad mengenai keadaan internasional dewasa ini 

uternasional AsP 

1 

4 “ 

deration “of: Labour) statem    

   matis anan 

aa . State 

oleh panitia perhubungan buruh i 

  

— Tragisch 
(Baji Mati Diserang Tikus 

mati karena diserang oleh sedjumlah 
(tikus. Anak itu sudah s hari 
dirawat  dirumahsakit, Pee apa ea ge 
"karena gigitan s. Kedjadian ini 
kemudian Ma dokter 
|dan dalam pengusutannja kedapatan 
tempat anak itu dirawat, lobang? 

Idjalan tikus jang segera disumbat. 
Demikian harian Pikir. 

ng Ke Ame 

di- Paris 

    

  

YEDBRASI SERIKAT2 buruh Amerika Serikat (American Pes | 
entnja jang dikeluarkan oleh kan- | $ 
pada hari: Rabu, berseru kepada: 

  

kan setjara syste- 

  

   uh. 
Aan 

Selandjutnja  A.F:L. mengusul 
kan dalam statementnja itu, supa 
ja pemerintah Amerika Serikat 
mengundang presiden Indonesia, 
perdana menteri Tiongkok Kuo-| 

ngan resmi ke Amerika Serikat 
guna memperkembang. perhubu- 
ngan baik antara negeri2 tersebut 
dan Amerika, jang oleh A.F.L. di 
gambarkan sebagai ,,djago kemer 
dekaan nasional, demokrasi dan 
kesedjahteraan ummat manusia”. 

A.F.L. memulai  statementnja 
itu dengan seruan supaja ' semua 
rakjat ,,merdeka” (blok Barat — 
Red. Ant.) bersatu, suatu hat jg 

  

   
          

     

   

    

   

  

           

  

    

           

    

     
   

    
   

Pokok Ketegangan Dunia 

  

   

  

   

  

        

      

   
       

  

  

   

polisi, grombolfan jang 

| Itulah sebabnja maka kini mere- 
“Ika lalu mengubah siasat, mendekati 

'kota2 dimana mereka meskipun tak 
dapat ' beraksi setjara besar2an, te- 
tapi merasa lebih berhasil untuk me 
lakukan pelanggaran2 hukum setja- 

     

  

    

    

   

UA” meumad 

  

S, 
“Diduga Tergolong Pada M.M.C.? 

(Pendjagaan Kota Semarang Sudah Di- 
|fikirkan Masak-Masak: Diduga Aksi 
|Gerombolan Akan Ditudjukan Pada 

Daerah Purwodadi-Grobogan 
(Oleh Wartawan Kita). 

DARI KALANGAN jang be rwadjib wartawan kita mendapat 1 ngan, bahwa" kegiatan grom bolan dalam kota dan sekitarnja, 
jang pada achir2 ini nampak makin 
adanja per an dan pemerasan, 

meningkat terbukti dengan 

selama ini selalu bertahan digu- | mung2 dan melakukan aksinja didesa2 ketjil, merasa tjemas “akan dapatnja terus bertahan didaerah operasinja tadi, 

Politik Asia 
Eisenhower 

  

   

   

  

baik. di. Salatiga maupun di. 

lar 
  

IiDiajarmbkan, Dari  U- 
: “dara Oleh Pesawat? 

: Taipeh 

kemaren di. Taipeh, bahwa pesa- 
wat2 terbang Tiongkok Nasionalis 
telah melakukan penerbangan 
djauh kedaerah pedalaman darat- 
an. Tiongkok pada minggu lalu 

mintang, djenderal Nadjib dari 
Semarang, adalah 'bersangkut paut pula dengan akan adanja, per.| dan mendij isi. 

| 5 Pa NA TAN aga ana SIA 
emarang, Iah : caka | jatahkan amunisi, alat2 

BARU? INI seorang anak laki? Naa Kana NONA Na , 
alihan penjel sean keamanan dari tangan Mobiele Brigade. Po | radio dan instruksi2.kepada pasu- 

(berumur sebelas bulan jang sedang ara 1 3 aINa an La du 
lisi ke tangan fihak tentara. Dalam menghadapi .kekuatan angka | kan2. gerilja Kuomintang. jang ber: 

| dirawat dirumah sakit Menado telah O untux mengac SERA 
| tan perang kita jg djauh lebihlengkap persendjataannja ' daripa tempur: melawan pasukan2. RRT. 

menerangkan, bahwa- pesawat2- 
tadi harus terbang selama 10-djam!   

| diatas daratan Tiongkok sebelum 
Sampai. ke propinsi Cansu jang 
berbatasan dengar Mongolia dan 

“ Sinkiang, Pesawat2 tadi mendja- 
| tahkan alat2 pemantjar radio dan 
| Instroksi2 dari Taiwan, iran Rakjat Me- 

Ta (ra ketjillan' serta mudah untuk Pb ea aan ps 

pt 2 na Bana i Ni Ka ana e 3 “ mn : kg : | : £ 5 aporan2 jang diterima di Taipeh 

2 Pane apa 2 ek nado. - pada saat ini katanja lebih urgent | Disebabkan Karena Tidak Diakuinja RRT Oleh menghilang dikalangan rakiat. Da-| Ada Perobahan Besar » | menerangkan, “bahwa gerilja Kuo. 
Gjut. Sesuatu serikat buruh itu ha- 
nja harus memperhatikan kepenting- 
an sosial dan ekonomi dari kaum 
buruhnja dan' tidak boleh: turut da- 
lam politik. Hal ini telah ditetapkan 
dalam kongres kedua dari Sarbupri, | 
jang diadakan beberapa waktu jang 
lalu di Sukabumi. “Tetapi dalam 
kongres jang terachir jang” dilang- 

  

Rosana Ngaku 
Wartawan 

Baru2 ini dikabarkan, bahwa di 
Djember ada seorang wanita berna- 

dari pada jang sudah2. Kemudian 
diadjukannja 10 saran kepada pe 
merintah Amerika Serikat, jaitu: 

1. supaja diusahakan bersama, 
agar kesatuan aksi lebih dipenting 
kan dari pada. persetudjuan2 bila 

negara2 Jainnja: 

   
    

   

teral antara Amerika Serikat dan | 

Negara2 Barat: Kata Nehru Ke ngga 
Memasukkan Mentaliteit (Militer Dalam,Pimpinan 
Pemerentah Adalah Perkembangan Jg: 

PERDAMAIAN MENGHENDAKI tindakan2, 
' bersifat damai, demikian pernjataan perdana 

    
    

“Nam. hal 'ini oleh fihak jang menge- 
tahui. diterangkan, bahwa belakang- 
'an ini didaerah Mranggen disinjalir 

T adanja grombolan berkekuatan 200 
Berbahai :forang, diduga mereka termasuk ge- 

' TAI ja rombolan MMC.” Mungkin untuk 
OT 5 mentjegah! hal2 jang tak di-ingini, 

|| maka kini oleh fihak KMKB. Sema- 
prang “ telah “dikeluarkan larangan 

     
    

    

   
   

  

    
   

       

   

  

    

  

      

Lebih Njata Anti Komi- 
nis: Kata Penindjau Dja- 

karta 

| mintang itu melakukan pertempur- | 
! 
| 
| 
I 

PARA PENINDJAU politik ' 
luar negeri di Djakarta 
dalam politik luar negeri Eisen- 

an-pertempuran jang teratur dengan 
tentara RRT. Kalangan? itu mene- 
rangkan lagi, bahwa pesawat? ter- 
bang” Tiongkok Nasionalis laimnja 
baru2 ini telah terbang diatas Tibet 
untuk mendjatuhkan surat2 selebar: 

melihat an dan berusaha “mengadakan kon 
tak dengan 'pedjuang2  gerilja. 

DIDAPAT kabar hari Kemis “ 

Kalangan2 jang lajak mengetahui 3 

    

Ih Saran Federasi Sarekat?: B 
NTEEMI n.0n i Manage ia | Amerika rang, ElXi Alat2 Ge- iga 

   

    

sungkan: di: Dinkarta: kaum bonditnis | 79 »Nerijah Rosana” ig berdiam 2. stel Sak kanal Itakcan sidang madjelis rendah India pada hari Rebo. f berburu didaerah t Genuk, Mrang- hower terhadap Asia umumnja — | Sa Na 3 Sa mi ga ta ag en? Bag den Kan | mangkal tahap anggara peta ae apakan merah | masak Indonesa .— Sit be- | DELEGASI INDONESIA KE urus besar Sarbupri”. dian . wanita itu melakukan peni- | terbaginja Djerman' dan  supaja 1 3 jang: berwadjib: sudah mengambil robahag Ye (wending) JA di- TRADE. PROMOTION 

Ke-38 tjabang Sarbupri di Suka- Bia : pernjataan.. itu-berisi pula usui anik dielakkan: India telah : , 2. jang” tertentu guna men- bandingkan dengan politik jang CONFERENCE DI MANILA 2 
bumi itu sementara ini tidak ber- PWI Besuki menjatakan, tidak ke | agar di. Djerman Timur diadakan | Yang m , 5 na | #egah- meningkatnja gangguan ke- diikuti oleh Traman. Dari pihak Kementerian Pere- | 

maksud menggabungkan diri keda- 
lam sesuatu vaksentra. Mereka ini 
terlepas dari pengurus beSar di Dja-: 
karta, tetapi ingin tetap tergabung 
dalam Sarbupri, jang sesuai dengan 
keputusan2 jang telah diambil da- 
lam kongres di Sukabumi. Tjabang? 
jang memisahkan diri dari pengurus 
besar Sarbupri itu beranggota kl. 

  

      

     

  

   

  

   

nal seorang wartawan wanita jg 
bernama Nurijah Rosana. Setelah 
diselidiki memang ia bukan “warta- 
wan, tetapi penipu jg didalam mela 
kukan pekerdjaannja “memperguna- 
kan nama ,,wartawan?. 

—   

  

48 Pesawat 

  
buah pesawat jet Amerika pada 

       

  

hari | 8 

  

pemilihan2 dibawah 
PBB: 

3. supaja diadakan 
demokratis di-Saar: 

4. “supaja diadakan plebisit se 

plebisit jg 

pengawasan . berusaha sedapat mungkin guna mentjegah. 
Nehru. 

    matjam itu di Trieste: : 
5. supaja disusun rentjana jg 

lebih effektif” untuk mentjegah 

Astaga ! 
10 Hala Kawin Baru 

   

mengetahui, bahwa “isterinja 

"mempunjai 

  

     

   

  

    
    
   
    

  

Jjamanan di Semarang, diterangkan, 
bahwa soal pendjagaan ini sudah di 
pikirkan .masak2: pun menurut. per- 
kiraan, gerombolan: jang disinjalir 
di daerah Mranggen ini akan lebih 
enundjukkan  aktivitetnja kearah 

Timur dan Tenggara, kedaerah Pri- 
wodadi Grobogan. 
Seterusnja pun belakangan ini ter- 

     Ja kemudian mengutuk  kolonia- 
lisme dimana sadja, teristimewa di 
Afrika, jg menurut Nehru,: d 

konsekwensi2, jg sung- 
guh-sungguh: tidak ringan. 

Dalam pidatonja: tsb, Nehru dju- 

    

  

      
        

   
         

      

  

    

     
    

   
   

    

  

   
   

  

   

  

   

     

  

    

Perobahan politik ini menurut 
mereka dapaf menguntungkan ne- 
gara2. Asia. Perobahan politik ini 
terutama tampak dalam sikap pe- 
merintah Eisenhower jang lebih 
njata antkkomunis daripada pe- 
nerintah Truman,. dan langkah2 
jang diambil. olehnja diarahkan 

   
   

  

   

konomian didapat keterangan, 
bahwa wakil Indonesia didalam 
Trade Promotion Conference dari 
Ecafe jang diadakan di Manila da- 
lam minggu terachir bulan ini 
akan terdiri atas Taher Ibrahim, 
trade commissioner, Indonesia di 
Singapura dan" Anwar Sonda 'dari 

  

12.000 orang. masuknja barang? strategis ke | an | xo menijela, walaupun tak langsung, | «SL : j d itik ini r 

122 e bra HPA wukodk: dengar adanja desas-desus, bahwa | Pula-sedjalan dengan politik ini. Djawatan Perdagangan Kemente- i O/ LA 2 MN ang rear bg ba tgn - era aa na an "se ditami kota Setkarang tampak bebe. Menurut para penindjau politik tg Dots An 5 

Ta PER AR 5 £ KA la dan “Asia lainnja jang ada diba ' enarnja OUran IG Noken Ar .|rapa ,,muka baru” jang di uga mer | ini kepada Asia sekarang lebih ba“. BIP ana , 5 

maa Haa nana Ng USA Masuki wah' kekuasaan Sovjet Uni dan ' Lelaki. y 8. ru aa ga an: 1 Lagadi "mata? Neta jang kini|njak ditjurahkan perhatian daripa an Oa Meat gn Te 
SERING DIGA “Negp M » 2 dalam hubungan ini supaja nega j sungguh-sungguh  djitu dalam “lapa-| Detsarang didaerah Mranggen terse-| da dimasa jang lampau. nge Kar "€ Dr G ai a : 

BROMBOLAN. h Ganc UTrIG £ ra2 jang ikut serta dalam rentjana Seorang serdadu Amerika, je” #P”sannja, tetapi seperti seorang ahli but- Mengenai soal. ,,dinas spionase 1 ak IN en Ne ja an Nana. 

Pan Sa € ne Ag 2 ni embentuk suatu dana guna ' PAN idak bodi 3 negara: Perantjis pernah: "mengata-| gerombolan” tersebut fihak jang| “Mengenai denetraliszsi Taiwan, pa ! Ta 

ai en 3 5 53: emberikan - pengganti kerugian |: "amanja tida Oh ena noni ng mengetahui menuturkan pada war (ras indjau tsb menjatakan, bahwa | 2 : 2 

Sukarno telah mem Radio Peking jatakan' dpi Se 28 Pan umumkan, setela e, an pg Lea KEL, ski Laba Na La $ F 

Sesak , fe ja-pa ha da salah,satu.negara jg.men | aka 1G bulan 5 1 ngat awan, kita. bahwa: tidak' semua ..mu-Js0 AANG: DANA: MAN LAMA KANAN NA PA ap ak benar mena ie 

HF “kepada 
: ta kerugian? ekonomi karena 5 : Ka baru” itu adalah mata? gerom. |: berpengaruh besar terhadap erang Suku Bano- 

  

jau da h2 did z 

pat gangguan an gerombolan bersen- 
data n iba 

Kepada ,,Antara” Presiden se- 
landjutnja menerangkan, bahwa 

  

  

meriam2 penangkis. udara etau pe- 
sawat2 pemburu RRT. 

Menurut siaran itu,  pesawat2 
Amerika jang ditembak djatuh itu 
terdiri dari 3 buah pesawat thunder- 
jet F-84 dan 2 buah pesawat Sabre- 

  

  

   

6. supaja komando PBB di: 
Korea mulai setjara sysiematis 
membebaskan tawanan2 perang 
bukan" komunis di Korea: 

7. supaja Sekutu mempergiat 

an setia ikut serta dalam usa : : 

rat jg berkedudukan di Vir: 
" ginia.dan menikah dalam bu 
1 lan Pebruari 1952 .di- Mary- 

: land. Dalam- bulan Desember 
2. ia mempertjajakan rahasia- 

                

   

  

    

  

» |bolan jang bertugas 

dalam kota, tapi tidak “metulu" un- 
tuk' melakukan "dinas “mata2” ini, 

|kadang2 djuga untuk melakukan pe- 
kerdjaan2 Jain, misalnja mendjua! 
hasil2 perampokan dsb. 
Pun menurut rabaan fihak jang 

  

dalam kota! nesia, ternjata sekarang sesudah | 

netralisasikan pulau Taiwan itu, tij 
dak berpengaruh terhadap Indone- 
sia.. 

Sana Panen : Minggu jl. telah - terbang memasuki | € £ | sesungguhnja adalah seoran NA aabn Di ha Er sal 5 Pan Pa ! 2 Fe 

Peang Meong Ah : wilajah daerah 'Manchuria dan 3 buah dian enegakkan perdamaian du | laki-laki: Serdadu tsb. adalah Meriang kadang2 Organisasi Seronr perkembangan selandjutnja Aa ari sa Di Au stralia 

distrik Tjililin jang sering menda- taranja telah- ditembak djatuh. oleh (Pe doko MU Tk bolan ada mengirim orang2nja ke | wa langkah Amerika untuk men-de | 

PADA HARI Rebo di Adelaide ' 
| diterima berita2 jang mengatakan, 

: : 2.5 mt bahwa di Anna Greek, 600 mil Langkah Eisenhower ini menurut | Suri 7 : NG Penindjau tsb sebagian berha ! Sebelah Utara dari kota Adelaide 
sil.mentjapai tudjuannja, dan sebagi :telah timbul »perang suku2 bang 

2 psen Sesng-alenn yes PETA usahanja untuk mempertjepat ke Panen ran yang Serang, Peka aka? AA Da oi lan Tebaa isa?” Berita2 tsb. telah disiarkan 
terdjadi, sekembalinja dari Atjeh Pihak angkatan “udara Amerikal kalahan pasukan? ,.,komuns” dh nja kepada djaksa Maryland. datang dari Djakarta atau Surabaja. : 6 $ . (melalui apa jang dinamakan »pe - 

dan Solo, kira2 pada achir bulan Serikat tidak ' memberikan sesuath | Indo China dan supaja usaha ini ($. Sementara itu senator “Repu- Soal tersebut sebetulnja tidak perlu) Diantaranja Eisenhower berhasii ' dat radio”, jaitu sematjam peman Tn 
Pebruari ini atau awal bulan Ma- | komentar atas siaran Radio Peking |dikombinir dengan kesediaan Pe blik Paul Bailey dari Mary- dipikirkan bay bakat jala wadjib| dengan langkah itu untuk memeneh' #jar radio jang diperlengkapi dgu 13 

Pee 2 3 irEr. rantjis. untuk memberikan kemer !$” Jund kabarnja telah menju- bila aa 5 Bunga PMN di »homie-consumption”, tetapi 'gagai da , tenaga listerik berasal dari sebuah 2   
   

            

   

  

:dap RRT 
| Sedang Dipertimbangkan USA: Soal Timur Dja- 

dekaan nasional jang penuh kepa 
da Viet Nam setelah “pihak Ho 

gakkan negerinja dan mendjamin 
kekuatan militernja. 

8. supaja diadakan usaha2 ba 
ru untuk mempersatukan rakjat2 
dari daerah2 terbelakang di Timur 
Dekat dan Timur Tengah, teruta 
ma sekali “Tunisia, Marokko dan 

| sun suatu rentjana “ undang: 
undang jg menentukan, bah-     2 adalah batal dan tidak sjah: 

Operasi Di 
Indo-China 

  

   

    

   
    

   
   

  

jang masuk“ kedalam kota” Setma- 

polisi. Ini perlu diawasi, sebab teri 
tu masuknja “benggolan? kedalam 
kota tersebut: mengandung maksud? 
tertentu, maksud? jang biasanja ber- 
dasar" kedjahatan, 

RR 1 Djuga mengenai adanja perampo- 
na kan 30'rumah” didesa Tlogoredjo, 

      

Menurut Nehru maka. penola- 

Tg 

  

   

  

   
   

        

  

   
    

   

  

    

  

     

rang: Jang dimaksud muka lama? 

gal dalam politik luar negeri terha | dinamo jane di erakkan oleh dap. Eropah. Dengan” tindakan im ' Pa $ P 
ada beberapa sekutu 

ka dalam posisinja menghadapi ko 
munisme. 

Para. penindjau tsb. menjatakan 
sebagai pendapatnja, bahwa langkah 
Eisenhower itu sesungguhnja tidak 

Amerika di! 
dal. Pemantjar2 serupa ini banjak 

Polisi Australia jang mengada- 
kan penjelidikan tentang. timbul- 
nja. .perang” tersebut menghada- 
pi'rintangan2 karena kekurangan 
alat2 perhubungan disebabkan 

karenaia itu lebih | kerusakan hubungan? telgrap aki- 

  

    

Chi Minh dikalahkan dan sesudah || wa perkawinan antara 2 Jini Tata” bengpotan2” jang" ji Sipakai oleh kaum peternak jang 
. : 2 i eta bani jang" sudah jg t- ja kendjauhkar. di! : 5 2 | 
tenaga2 Viet Nam #nampu mene || orang” je” sama" kelaminnia pernah” ..berkenalan””' dengan Tihak |vi Hal mana daa smengjunka di tinggal didaerah2 jang terpentjik 

  

ra : : 1 i 5 4 na : 
| 1 mengherankan, 1 INA - « 

uh Adalah “Soal Korea Dan Indo-China: Kete:| Aiseria, dengan dijalan memben: Dipimpin Dari Washing- Aetengioen (Mianggen) pada teng laniliter daripada politikus, dan kare bat bandjir barup In Baba 
ME TA : f tuk suatu federasi negara2 demo - : 2 » t 12 Pebruari malam, dimana ada na itulah langkah2 ini kebanjakan | kan, bahwa seorang anggota  su- 5 

Hear rangan Dulles Ikrasi Afrika Utara, jg akan men 2 ton ! 23 0 penggedor menggasak barang? ditindjaunja dari sudut strategi mi j kubangsa' telah tewas dalam per- 3 
djadi bagian dari Uni Perantjis: e Ska ip RRT | Na nyai an N bi liter. (Pia). jtikaian2 jang terdjadi. (Reuter). 

5 
Sa : 6 KALANGAN MI di Paris | mau uga dilakukan o ro lan 

: NEGERI AMERIKA Serikat, John Foster Men pada hari Rebo menjangkal dengan jang bersarang di Mranggen ini. 
2 

ikan dalam konperensi-pers-nja jang pertama pada : negara2 tsb. akan mendapat ke keras berita-berita jg menjatakan, "Lebih djauh « dapat “diwartakan, , : 
fodjuan politik Amerika Serikat di Timur Djauh Ha En sam sebagai negara | bahwa pimpinan operasi-operasi di bahwa pada tanggal 17 menghadap t t 4 $ 

ik ach Ti pertikaian2 di Korea dan Indo China de- dek P 2 2 Indo China akan diserahkan kepa- Pa 18 Pebruari jbl. 30 orang gerombo- emar a a an 1 anusia ) 

ngan memu a tan. Dikatakan selandjutnjas bahwa dalam hubungan 9 supaja pemerintah Ameri | 44 sebuah  panitya tetap di Wa- TAAT Ne lam bersendjata lengkap telah me- : : st 6 : $ 
ini state department kini sedang mempeladjari segala ag Ta jang” Ika Serikat mengundang presiden | Shington. Beat Kadar benngsa si ola upaya Sea nak Di Indonesia Didjelmakan Dgn Pantja-Sila 
mungkin diambil untuk mengadakan tekanan terhadap RRT, ter- Indonesia dan beberapa pemimpin PN NAN - Na 

i Page na Di Ma Un Tt : : Ea kena - i 9 sek : ai: , “blok, termasuk: ketjamatan Mrang- 
masuk ke Pet” MEN an Mekade thd. pantai2 Tiongkok.) “| egara lainnja tsb. diatas “untuk | ,, an pn ongangg eka Mengenai masalah Lalat seni Baris Rn wan penduduk. Ha Perbedaaan Kelas Tidak Dapat Mer esap Dlm 
Dikemukakannja bks dodi eka dai aa Mei Sekai tindakan mengadakan kundjungan resmi ke membentuk suatu staf umum 3 ne- | Nebru men atakan” bahwa " India blok belum: diketahui. Seterusnja di Alam Fikiran Bangsa Indonesia: Li 

tjegah atau meminimumkan men sa. ' istimewa untuk mengadakan - teka- Amerika. £ : gara, . baik jg akan. berhubungan tetap taat Aa Naa ND jang. dapat keterangan, bahwa oleh fic : 1 " 

lirnja “barang? militer ke RRT se 'nan je lebih bera “Inci terhadap! 10. Supaja diadakan suatu kon | maupun jg tidak akan berhubungan diambil oleh PBB, jaitu 'penjele | hak jang berwadiib telah dapat di- Keterangan Mukarto 1 
nantiasa “dipertimbangkan oleh sta- | RRT Kalau PBB dengan embargo- Be “4 na Te dengan panitya tetap di Washington Sana Lai Bana : 2 |“plebi ' sita Ha Ne en 1: pistol Pavan di 3 

5 Tea aa meja Ben SAAT : asuknja ba- | Utara dan Selatan serta negara2 | sy, sit. Tetapi, demikian ' shru, PBB  sembunjikan ole Seorang penduduk £ ea 5 e 
mang Kor Ha ten San Ka ma Ba AN da Bana re Ma tlah Tenar teh MA UG Djepara.” Mengenai, desas-desus MENDIUNDJUNG tinggi martabat manusia mungkin meru- 
state department ' sedang men tnpa Mn “Amerika Serikat set peladjari tjara2 menghilangkan | Setandjutnja kalangan tsb. me- | dengan semestinja: “1 bahwa didaerah: Diepara ada dise- pakan kepertjajaan terpenting dari menteri luar negeri Mukarto Noto : 

Ae nd taon Haag en ana aninta kepada | rintangan2 perdagangan. njangkal “pula beritasberita “igodi oo i“usul-penje: Jundupkan sendjata2 untuk kepenti- widigdo jang orang dapat menarik kesimpulan dari pidato radionja 3 
ag Lamaran - semua Rar bae stuunia supaja me- (Antara—AFP) | siarkan oleh beberapa surat kabar lesaian masalah Kashmir. jg.telah | "gan gerombolan, fihak jang ber-| jang disiarkan pada hari Kemis tanggal 19 Pebruari. Pidato ini ci- 5 
DNS iaring sama sekali semua perdaga: Inggris tentang - pengluasan Pukt | diadjukan oleh Inggri dan AS: | aa TAPE Uni Po "Gapkanfoleh, menteri aa 0 dalam bulan Desember ketika ia 

ga . Sagan dengan RRT. Demikian Dut: Anzus. (Antara). Nehru mengatakan bahwa. bebera | '- S€ 1g ws || berada di New Yorkuntuk mengundjungi beberapa sidang dari si: 
Da Ono «3 es, / . 1 pa negara Senang sekal 1” m nge ' temuk: l Jamu $. @rserikata 1 pangsa Bangsa, Pidato tersebut telah di- 

Pena n 2 — Dalam. pada itu ia menegaskan, Ing g eTris Tetap x. mukakan 'usul2, Sak Dea ban Maa k Pee megan: Ge naa 1m. dan rn AT " An Ta 3 

ja San A3 5 ini iambi 
iterima 'oleh In da NE Eg : ag . empal Glen beberapa ratus pemantjar2 di Amerika Serika 

Karena Suka Kom MANA NN aa Jini belum didi AHLI PERTAMBANGAN Tire Tg Pn aa 2 Iditinggalkan sedjak mundurnja ang- : p p 3 rikat dan Putusan Masjumi Tak 

   

        

   
   

    
     

keputusan jg terachir. 

    

  
Akui RRT 

DJERMAN DI INDONESIA   

  

       

gauta:ex. Bn. 426. dari daerah Ku- 

   
   

dus. 

  

     

   

  

    

   

  

   

  

      
negara2 lainnja. 

28 » Mungkin”, demikian menteri Mu 

   

  

    

   

Se apa Indo-China dirangkai £ Van 1 5 
Disamping itu pidato radio 

Bisa Lain N kan dengan Korea. aan Naa yaaa, Reboj Oleh Kementerian Perekonomi- Aa Ya telah dimuat pula oleh sedjumtah |karto, sn pa sebab 
. Ke ae ea 5 s F ala - sekali menegaskan, anwa. Inggris lah diminta datan seoran Achirnia 10 PETI TEH UNTU ORBAN | besar harian2 Amerika. Serikat: dan | mengapa perbedaan kelas dalam ma 

ANGGOTA parlemen mr. Dal Maa na, Aa Pelan Na pertahankan pengakycsngg en BET Tali Peranitaraa Die 2 ea ai kia jarak Bad NE . KN aesan (4 Idari luar negeri. Ma ai HN dapat meresap 

jono, jang se 1 T & iiberna- tertarik batiannja Olek Keterangan ini diberikan OLEN WKA ana And ha negeri bah Ai 2 " : 4 € yA : f . Mengingatkan kembali akan hari? alam alam fikiran bangsa Indone- 

ing 3 put 5 perkatiannja oleh £ PLord Real dodi Bere ta baru? ini .telah datang geri ba wa soal j Ps pi ii B LANDA. 1 : 3 TA 5 ) : 
Keam SENKA Bara laa aa |£O/o0, hwa slam, Koor | pe na aa Ke HA adan da Aa Ka ap ag Deo gan BELANDA, Ka ama da peta oa ln (asean, Itubungan kta nesia, berhubung dengan keputa- | "sannja mengenai politik Ameti | ewanjaan2 jang Kritis berkenaan di. Bandung “untuk  mempeladjari ekonomi pertanian, jg. kuat... | Indonesia mengabarkan" «kepada | dahulu sebagai. salah” seorang pe- Pp 1. martabatnja masing2. 

sh DPP Masj dita meontian H, ka Serikat di Timur Djauh, Ta dengan ftindakan2 RRT terhadap bahan2 jang tersedia di Djawatan Ekangati Dag Pa Ha .dengan itu kita, bahwa hari Sabtu tgl. 21 Pe- | dioang untuk kemerdekaan Indone- | Oleh mente "3 Mi ired Les dut 
to presiden, menerangl ahwa (S udak pernah menjebut. ,,KoO: | orgng2 Inggris: di Tiongkok. ,,Kami Pertambangan di Bandung. Ia nan- Cah Menpan Mn MAA KAR TUM bruari 1953 dengan pesawat ter- |sia, menteri Mukarto membentang. nja dittindjukkan bahwa di Indone- 

dipandgta “aa Nda” | jica sendinan, melainkan na menjetudjui pengakuan atas peme- Ifi akan memberikan nasehat pada | 'W' Ba Ngga he San Ta aa KIM. takan. dikirimkan. 10 | kan bagaimana “beberapa tawanan sia kemartabatan ini di dieimakan 
jang dudak dalam pemerintaha Ha berkata tentang ,,Korea TAN | rintah RRT dan adanja wakil peme pemerintah Indonesia dalam soal | ye ement ini diimumkan oleh peti 'teh'-untuk: para korban ban- | Politik lainnja didjatuhi . hukuman , dengan Pantja Sila””din dewasa ini 

Lang Mais 51 Diab Fi 2 5 do China:” rintah Inggris di Peking menurut Nehru d: e Parang P3 mati oleh pemerintah tadi dan be- | bangsa Indonesia Sedang berdaja 

maka keputusan dewan pimpinan 

Masjumi ita tidak bisa lain dari 
   

4 

Dulles menjatakan, bahwa tu 
juan terutama dari politik Ame 
rika mengenai 2 negeri tsb. ialah 

manfaatnja” “demikian 

ding. Pengakuan Inggris | 
RRT diberikan dalam tahun 1950. 

Lord Rea-| Pertambangan. Direntjanakan su- 
kepada (Paja. Prof. Benz djuga mengun- 

djungi berbagai perusahaan- tam: 

tan, jang: na Bana ya  djir dinegeri Belania. 
tentang politik luar dan dalam | Teh jang seputuh peti ini ada-   negeri pemerintahan Nehru, oleh. lah pemberian. dari: kongsi dagang   tapa besarnja perasaan simpati jg 

meliputi segenap rekan2 para kor- 
ban tadi ketika hukuman mati ter 

  

   

upaja untuk mewudjudkannja. 
Diterangkan selandjutnja bahwa 

kelima fatsal jg tertjantum dalam 

an LL .. (melatih dan memperlengkapi pa | (UP). bang negara. . madjelis rendah India: (Antara). Hui Ho Liang di Djakarta. hadap“ mereka itu didjalankan. Pantja Sila itu merupakan pokok jg 

Karena kalau seorang itu sudah | sukan? setempat brani mampu | ka ' : Ke Meta uend nok de Ink "un : : dipergunakan oleh Indonesia seba. 

man aa Lan MP eerintah Je' menggantikan pasukan? PBB dan . aa naduat pendan 2 5 Sabu NT PAN an RM La arang Pa 2 : : gai pedoman guna melaksanakan 

DErSH .Compromis ,- maka sikap: ukin2 Pefantiis.: Dikatakak Tu P yh Ta 3 di Aa "sapi pa WAK ia aa 1 
sesuatu 'jg bertalian dengan' soal? 

ig diambilaja "pun Karus  berminjPasukan2 Pefantjis i Hae 8 ae 1 ang an er J Ne jum an OFLOLL SLam internasional, dalam  pekerdjaan2. 
demikian pula selaras dengan ita. | Pahwa pengalaman jang diperoleh , : OP Te 

nja di Perserikatan Bangsa Barigsa 

Atas pertanjaan apa jg dimaksud Amerika Serikat di Korea adalah 
sangat berguna bagi Indo China, BERKENAAN DENGAN diper- 15 Pebruari jang lalu telah meru- ini dianggap sebagai pemetjah masja| dianggap ,.Chatigun il djania'ah...    limin Indonesia akan — dimadjukan dan dalam mempertimbangkan ' ma- 

kannja dengan sifat “gompromis” | angat bc : : sa |dengarkannja suara2 jang menuntut muskan prosedir «jang diharapkan rakat: Islam di Indonesia, Din Hmerugikan persatuan). oleh Perti dalam rapat itu untuk di! salah2 jg bertalian dengan perda- 
itu, mr. Daljono me ndjukkan, | an TN Pa Aap ham ygtig “ adanja -persatuan' ummat Isian se- akan mendapat perhatian dan per| . Untuk mendjaga Supaja Lana 5 terima guna maksud tersebut. maian dunia, Achirnja' menteri Mu- 

bahwa jg duduk dalam pemerintah /TIAt bersedia pula untuk memb luruh Indonesia, terutama sesudah | timbangan dari masjarakat Islam In si2 Islam djangan: terl ut banjak, mal Sesudah disaring,” maka partai karto menerangkan “bahwa — apapun 

itu bukan ,hanja' golongan" Islam, ' 
tetapi djuga wakil2 dari mereka. ig! 
berideologi Tain, seperti sosialis, na- 
sionalis dll. Sebagaimana diketahui, | : 
pimpinan Masjumi- memutuskan “tk | 
tidak membikin ramai2 lebih lan- | 
djut pidato presiden di. Amuntai, | 
karena soal itu sudah tjukup di ra' 

1 Djauh. (Antara) 

rikan faedah2 jang diperolehnja 
litu kepada Perantjis bagi kepen | 
tingan kedua-duanja. 

Menurut pendapat Dulles, Sov 
jet Uni menggerakkan negara2 
'.pengikutnja” di. Asia untuk me 
nahan sedjumlah besar pasukan2 
Amerika dan Perantjis di Timur   berulang-ulang datang di Indonesia 

utusan — Ichwanul Muslimin” dari 
Mesir, jakni Said Ramadhan, akan 
tetapi berhubung hingga saat ini be 
lum terdengar adanja suara jang 
melahirkan konsepsi bagaimana tja 
ranja untuk melaksanakan persatu 
an .itu, maka dewan tertinggi Partai 
Islam Perti, dalam rapatnja pada tg   donesia, 

Adapun tjara2 sebaiknja menurut 
anggapan Perti untuk melaksanakan 
persatuan. itu antara. lain ialah: or- 
ganisasi atau partai2 Islam jang ada 
sekarang. supaja ditjukupkan, jakni 
status-guo Pebruari 1953 dan ba- 
rang siapa jang. menambah djumlah 

ana 

ka jang bersifat. sangat Jokaal hen- 
daknja digabungkan aa (organisa 
si jang besar jang sud “ada dan.jg' 
disukainja. Selandjutnja kepada um mat Islam di' Indonesia terutama pa 
ra ulama?nja diandjurkan dengan 'sa. 
ngat supaja memasuki salah satu par | 
tai Islam jang . disu! ainja dan ba- 
rang siapa jang berdiri diluar pagar 

atau organisasi — Islam jang tinggal 
mengadakan suati konferensi par- 
tai2 untuk membentuk satu badan fe 
derasi, jang akar mewakili selukuh 
ummat Islam keluar dan jang akan 
memegang komando tertinggi untuk 
perdjoangan kedalam, dengan ' tjata- 
tan bahwa badan federasi ummat Is 
lam. jang telah ada, jakni Liga Mus- 

    

nyo tia 

| skok bata reasch Genootschap 
| van Kunstanan Wetanschappen”" 2 : u “ 
  

  AG 
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Achirnja Perti menghendaki supa 
ja seluruh jajasan, front2 atau orza 
nisasi2 lainnja jang bersifat Islam 
dipersatukan dibawah pengawasan 
badan federasi jang tertinggi itu, de 
mikian antara lain konsepsi Perti ig 
dikeluarkan pada tanggal 15” Pe- 
bruari dan ditandatangani oleh ke- 
tuanja H. Siradjuddin. "Abbas, (Bia), 

# 

djuga jg membantu untuk mendjun- 
djung tinggi kermartabatan mannsia 
itu adalah baik dar apa jg mengha- 
Tang-halangi perkembangan  kemat: 
tabatan ini hendaknja direbah”, Bah 
kan dalam merigadakan perobahan2 
itu usaha tsb. harus dapat disesun   kan dengan martabat manusia”, de- 
mikian menteri. Mukarto. 
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SMG,, DJUM'AT 20 PEBR. 1953 

Minoriteit 

— — — — — Beberapa bari j.l., oleh PNI, soal minoriteit didjadikan 
lagi suatu probleem-opgave. Jang demikian tadi disebabkan karena rasa 
tidak puas dari kalangan minoriteit, jang oleh beberapa perlakuan dan 
aturan jang dianggapnja gai suatu diskriminasi, telah merasa diri di- 
tervelakangkan. PNI me ggap, hal jang demikian ini harus segera 
lenjap. Supaja segera ta suatu bangsa Indonesia jang homogeen, 
jang tidak membeda-b an keturunan, bahasa ataupun agama. 

— Sudahlah djelas, bahwa jang demikian itulah pula jang 
di-inginkan dan ditjita-tjitakan oleh pemerintah kita. Tetapi-pun djelaslah 
pula, bahwa tjita-tjita jang sedemikian itu tidaklah akan dapat terlaksana 
dalam satu Gua tahun sadja. Perbedaan niveau sosial, niveau perekono- 
mnian, kebudajaan, kebiasaan, bahasa d.l.l., dan terutama djurang-per- 
pisahan jang sengadja dibikin oleh pemerintah kolonial j.l. jang me- 
misahkan bangsa Indonesia asli dan golongan jang kini disebut minori- 
teit, adalan faktor2 jang sangat rumit-sulit, jang tidak gampang di- 

   

    
    

    

  

   

  

petjahkan dalam waktu jang singkat. 
— — — — — Dalam mewudjudkan tjita-tjita membentuk suatu bang- 
sa jang homogeen, “dari bahan2 serta ramuan suku2 bangsa jang 
ethnologies, biologis-raciaal dan jang dalam tingkatan sosial-ekonomi 
sedemikian heterogeem itu tjorak-nja, maka pemerintah perlu meng- 
adakan suatu her-ordening, suatu penjusunan baru dari masjarakat kita. 
Pemerintah melakukan suatu nivellering, suatu ,,tindakan-menjamakan”, 
jang menghentikan dan menjetop sesuatu jang berkembang terlalu tinggi 
atau terlalu tjepat dan membantu jang terlalu rendah supaja bisa tum- 
buh menjamai jang tinggi. Pemerintah mendjaga supaja jang kuat dja- 
ngan mendjadi lebih kuat lagi: dan dalam pada itu membantu dan me- 
nolong jang lemah supaja bisa memadai jang kuat. 

— Tindakan nivellering, tindakan-menjamakan tadi di- 
lakukan dalam segala lapangan. Dalam soal2 kemasjarakatan, maupun 
dalam soal2 per-ekonomian. Sudah barang tentu tindakan nivellering, 
tadi karena sifatnja, gampang diartikan sebagai suatu diskriminysi. 
Sebab sudah sendirinja pihak jang kuat jang merasa dikekang pertun- 
buhannja dan dalam pada itu melihat pihak lain jang lebih lemah. di- 
mandja-mandjakan supaja bisa tumbuh mendjadi kuat, akan merasa' ci- 
diskrimineer, diperlakukan dengan beda-beda. Terlebih-lebih dalam soal 
ekonomi. Dan memang dim soal ekonomi inilah, dlm mana umumnja 
golongan minoriteit itu kebetulan tergolong pada pihak jang lebih 
kuat dari pada umumnja bangsa Indonesia asli, maka disinilah akan 
lebih terasa soal ,,diskriminasi” tadi. Dan kalau tidak salah rabaan kita, 
memang djustru soal ekonomi inilah jang biasanja dianggap soal diskri- 
minasi terhadap mereka itu. 

Berdasarkan. ketegasan jang kita suguhkan diatas, maka 
kesabaranlah jang mendjadi dasar pegangan kita bersama. Dengan ke- 
sabaran ini, jang memang berat dirasakan oleh pihak jang terkena, maka 
achirnja kita sampai pada tudjuan pertama ialah menjamakan golongan 
minoriteit. Dan sendirinja tudjuan ini tidak dapat ditjapai dalam waktu 
singkat, seperti jang mereka kehendaki. 

  

Kabar Kota | 
PINDAH KE DJAKARTA 
Sarbuksi tjb. Idk. HI Semarang 

mengabarkan, dengan kepindahan- 
nja Harijanto selaku ketua ke Dja- 
karta, maka- rapat anggauta tg: 6 
Pebruari 1953 telah memutuskan 
sdr. Seebagijo, wk. ketua sebagai 
ketua Sarbuksi,tjb. Idk. III jang ba- 
haru. Adapun susunan staf “tainnja 
tetap sebagai biasa. Harap fihak jg. 
bersangkutan maklum. 

JANG BERTANGGUNG 
DJAWAB. 

Sdr. Djojosoewarno minta dika- 
barkan, kepada chalajak ramai jg. 
ingin memberi bahan2 usul untuk 

  

      hendaknia mengirimkan surat- 
r na alamat sipengirim jang 
terang atau bertemu sendiri dengan 
saudara tsb. Soal2 jang bersifat ra- 
hasia akan tetap dirahasiakan. Ba- 
njak surat2 sebagai bahan usul per- 
baikan tanah partikelir, djalan dan 
saluran2 dikampung? jang diterima- 
nja tidak ada tanda tangannja hing. 
ga seolah-olah tidak dipertanggung 
djawabkan. i 
STATEMENT BKBITA DJAWA 

. TENGAH 5 
Dikabarkan, pertemuan  ”Badan 

konperensi Bangsa Indonesia Turun 
an Arab” .komisariat Djawa Tengah 
jang dilangsungkan di Solo tg. 12/2 
jl. telah keluarkan suatu pertanjaan 
jang maksudnja tidak dapat. menje- 
tudjui pelaksanaan pasal 58 UUD 
sementara RI untuk warga negara 
golongan Arab dan pengangkatan 
anggauta2 konstituante dan DPR 

karena ini masih merupakan suatu 
perintang bagi pertumbuhan nasio- 
nal warga negara golongan itu dar 
tidak sesuai dengan djiwa dari mak 
lumat politik 1 Nopember 1945. 

Selandjutnja pada pemimpin? rak 
jat didesak akan terwudjudnja demo 

DPRDS Kota Besar Sema- 

UANG LEMBUR KOTA 
BESAR SEMARANG. 

Dari kalangan jang berdekatan di 
dapat kabar, bahwa uang lembur 
Kota Besar Semarang selama tahun 
1952 Lk. Rp. 400.000,—  terbagai 
al. bagian Pembersihan Kota 
Rp. 56.726,01, Bis Kota Rp. 69.102, 

|01, Perbendaharaan Rp. 24.067,90, 
Pekerdjaan Umum Rp. 22.476,47. 
Air Minum Rp. 24.077,35, Peman- 
dian Rp. 21.668,20, Pemadam Ke- 
bakaran Rp. 16.964,96, Djwt. Kese- 
hatan Rp. 16.125,12, Pasar Rp. 12. 
524,18, Rumah2 Rp. 13.704,77. Jg. 
paling sedikit ialah bagian hukum 
Rp: 55,30. 

CONCERT GASPAR CASSADO 
- Besuk tg. 22 Pebruari 19535 ber- 
tempat di Aula SMA, -djl. Oei Tiong 
Ham akan diadakan. concert. 

  

Cellist Gaspar Cassado jang di-ikut 
oleh Pianist Karl W. Hammer. Con- 
cert tsb. dimulsi pada djam 20:09 
dan diselenggarakan Ke 
landse Vereniging Semarang. Untuk 
para anggauta dan donateurs. dari 
perkumpulan ini Concert. tsb. “dite- 
tapkan pada tg. 20-dan 21. Pebru- 

ari. : 

RUMAH JG. DINJATAKAN 
sONBEWOONBAAR” 

Berkenaan dengan adanja bebe- 
rapa pertanjaan 

ka” mengenai peristiwa rumah: jang 
berada di pinggir kali Djurnatan 
dari kalangan DPD Kota Besar Se- 
marang didapat keterangan, bahwa 

menurut hukum2 jang ada. Setelah 
rumah tsb. dinjatakan ,.onbewoon- 
baar”, kemudian akan datang pada 
temponja untuk mentjabut kemba 
li surat izin jang telah diberikan. . 

Pada tg. 15-10-52 pernah pemilik 
rumah itu telah didenda Rp. 100,— 
oleh hakim, karena melanggar surat 
izin jang telah diberikan. Dalam   krasi jang sehat dalam menghadapi | soal ini fihaknja Kotapradja Sema- 

| terbentuknja konstituante dan DPR 
liwat saluran? politik. ae 

Badres selaku komisaris BKBITA : 
Diawa Tengah (Ant.). - 

ZEYSTER DATANG Di 
JOGJA. 

Menurut keterangan dari ka- 
langan jang berdekatan di Sema- 
rang didapat kabar, bahwa- pada 
tg. 25 Pebruari 1953, seorang wa- 
kil dari Perguruan Tinggi di Mel- 
bourne, Zeyster akan datang di 
Jogja untuk melakukan penindjau 
an tentang pendidikan dan sosial. 
Hari itu djuga Zeyster akan pergi 
ke Solo dan esok harinja menudju 
ke Surabaja. 

ANGG. POLISI GUGUR 
Harivini di kantor2 Polisi dan ge- 

dung Papak telah berkibar bendera 
setengah tiang. Menurut keterangan 
pemasangan bendera ini adalah se- 
bagai tanda bela-sungkawa mengenai 
gugurnja sdr. Amat Bosari, angau- 
ta Polisi di Banjumas dalam per- 
tempuran melawan gerombolan jang 
baru2 ini terdjadi di Purwokerto. 
Djenazahnja sdr. Amat sore“ ini 
akan dikubur di Taman Pahlawan, 
Semarang. Tan 

    
SIARAN R.R.I. SEMARANG 

—. Djum'at, 20 Pebr. 1953: 
Djam 17.00 Pembukaan dan pem 

batjaan atjara: 17.05 Taman Pela- 
djar oleh S.M.A. Negeri dbp.. Wido- 
do, 17.30 Pengumuman dan Warta 
Daerah: 17.45 Taman Peladjar: 18.09 
Tjahja Kemala: 18.15 O.K. Irama 
Masa, 18.38 Adzan, 18.45 Buluh Pe 
“indu, 19.00 Tanda waktu WARTA 
3ERITA: 19.10 IBU KOTA HARI 
:NI: 19.15 TINDJAUAN TANAH 
AIR: 19.30 Sonata terkenal buah 
tiipt. Beethoven, 20.00 SARI WAR 
TA BERITA 20.05 SIARAN PE- 

MERINTAH: 20.30 Wajang Orang 
oleh Ngesti Pandowo dbp. Sastro- 
sabdo Tjerita: SINDHU — SENA,: 
21.00. BERITA BAHASA DIJAWA, 
21.15 Wajang Orang: 22.00 WARTA 
BERITA: 22.10 Tindjauan atjara 
esok haris 22.15 Wajang Orang: 
23.30 Tutup. 

  

rang masih berlaku bidjaksana, 

Perterkuan-teb “dhpimpik kei akan tetapi rupa?nja sikap jang de j 

mikian ini tidak banjak diperhati- 
'kan oleh fihak jang bersangkutan, 

hingga achirnja tentu datang pada 
saatnja untuk mengambil tindakan 

sebagaimana mestinja. Dengan di- 

njatakannja ,,onbewoonbaar” itu, di 

harapkan djuga supaja pemilik ru- 

mah tsb. merombak bangunannya 

dengan memakai tenaga ahli Tetapi 

seperti dikatakan tadi hal ini rupa2- 

nja djuga tidak banjak diperhatikan. 

Dengan singkat dapat dikata, bah- 

wa jang berwadjib tetap menaroh 

perhatian atas kedjadian rumah ini 

dan akan ambil tindakan2 seperlu- 

nja. 

iti |putra2 negara jang baik dari berba- 

oleh Neder- 

jang telah “diadju-. 
kan oleh pembatja ,,Suara Merde- 

TANGGAL 21 PEBRUARI be: 
sok pagi ini adalah ,,Hari Solidari- 
tiet Internasional Pemuda dan Pela 
djar terhadap negara Djadjahan 
dan setengah Djadjahan”, maka ha 
ri ini adalah besar sekali artinja ba 
gi perdjoangan Pemuda  Indonesiaj 
chususnja dan pemuda seluruh. du! 
nia jang masih berdjoang untuk men' 
tjapai kemerdekaan jang” sedjati' 
umumnja. Pemuda2 sedunia diba-' 

|wah pimpinan Persatuan  Pemudai 
Demokratis Sedunia (W.F.D.Y:) te-! 

hadap Kolonialisme didjadikan ,,ha: 
ri perdjoangan”. Pada tanggal 2! Pe 
bruari 1947 pemuda dan peladjar 
India mengadakan pemogokan dan 
demonstrasi solidariteit ' menentang | 
perlakuan marine Inggris - terhadap 
bangsa India. Pada waktu demonstra | 
si itu dilangsungkan, maka alat2 ke 
kuasaan Kolonial Inggris disana me 
ngadakan tindakan sehingga kawan2 
kita pemuda dan peladjar banjak jg 
tewas. - : : 

Pada tanggal 21 Pebruari 1948 
pemuda peladjar. Mesir mengada- 
kan demonstrasi besar menentang 
pendudukan Inggris di Mesir jang 
berachir  djuga dengan tindasan 
jang keras oleh pemerintah Ing- 

han terhadap banjak pemuda. pe-. 
ladjar. : oi 

Kedjadian diatas djelas menun- 
djukkan bahwa perdjoangan pe- 
muda dan peJadjar seluruh dunia | 
adalah untuk melaksanakan ,,peri- 
kemanusiaan” dari piagam Perseri 
katan Bangsa. - 

Hari 21 Pebruari timbul seba- 
gai perwudjudan rasa persatuan 
dari seluruh pemuda didunia gu- 

nal sedjati, demokrasi jang luas 
dan perdamaian dunia jang kekak 

Semendjak meletusnja api revo- 
lusi di Indonesia, maka pemuda 
dan peladjar benar2 mengetahui 
bagaimana berat perdjoangan se- 
suatu bangsa jang ingin melepas-/| 
kan belenggu pendjadjahan. De- 
ngan itu bisa ada saling mengerti 
sebagai  pendjelmaan rasa-setia- 
Kawan atas perdjoangan pemuda2 
diluar negeri, seperti di Malaya, 
Viet Nam, Mesir, Tiongkok, Tu- 
aisia, Maroko, Algeria, dan lain2 
negeri lagi jang sedang berdjoang 
untuk maksud jg sama. Dan ka- 
rena persatuan maksud dan idee 
inilah jang mendatangkan rasa 
solidariteit antara pemuda2 di- 
berbagai-bagai negeri tersebut. 

Pemuda Indonesia mengetahui ba 
gaimana bantuan jang diberikan oleh 

gai negeri didunia ini pada waktu ki 
ta sedang mati2an berdjoang dalam 
api revolusi. Dan didalam kita mem 
peringati ,,Hari 21 Pebruari” ini sa 
ma sekali tidak boleh melupakan 
djasa2 jang besar dari Persatuan Pe 
muda Demokratis Sedunia (W.F.D. 
Y.) dan Persatuan Peladjar Sedunia 
(LU.S.). Karena kedua Organisasi itu 
lah sebagai pelopor jang tulus ichlas 
dalam perhubungan setia-kawan da- 
lam perdjoangan rakjat seluruh. du- 
nia: Maka sudah selajaknja, bahwa 
'kita menjampaikan saluut setinggi2 
nja kepada kedua organisasi itu. 

Sudah terang dan djelas, bahwa: 
pokok dari peringatan dari pada ha   

peristiwa ini akan didjalankan terus j 

ri ini, jaitu merupakan hari pembu- 
.latan tekad pemuda dan peladjar 
sedunia didalam perdjoangan pembe 
basan ummat manusia seluruh du- 
nia. Ketika tidak boleh mengetjil- 
kan rol dari pada solidariteit-pemuda 
sedunia ini, karena dengan adanja | 
rasa setia kawan jang kekal, maka 
segala bentuk penindasan jang ber 
bentuk internasional pula bisa kita 

' patahkan. Inilah perlunja solidariteit 
internasional antara pemuda selu- 
ruh dunia, 

: Awas bahaja perang. 
Pada hari peringatan ini, marilah 

kita pemuda2 Indonesia menanam- 
kan pada setiap dada kita masing2 
bahwa kita didepan mempunjai rasa 
tanggung djawab jang besar terha- 
dap kesedjahteraan dan. kebahagia- 
an masjarakat kita bersama. Dan de 
ngan kendaraan itu, maka perlulah 
kita insjafi, bahwa pada. dewasa ini 
ada bahaja bagi kesedjahteraan dan 
kebahagiaan ' masjarakat kita jaitu: 
BAHAJA PEPERANGAN jang me 
ngantjam kita. 

Terang dan djelas bagi kita gene- 
| rasi baru, bahwa akibat peperangan 

ANEKADJAWA TENGAH 
SOLO 

PAGUJUBAN PEGAWAI 

  

Atas inisiatief Sdr. Tjitrawinarno 

Commis Keuangan Kabupaten Su- 
kohardjo, kini telah berdiri Paguju- 

ban Para Pegawai Pelandjo (P4) jg 

terdiri dari bermatjam-matjam pega : 
wai Djawatan seluruh Kabupaten 

Sukohardjo dan Wonogiri jg naik 
Kereta Api, bus dan sepeda. Ada- 
pun azas dan tudjuan gotong-rojong 

mengenai Sosial Ekonomi. P4 ini 

telah mempunjai anggauta 40 orang 
lebih. 

PESANAN PROTHESE 

“Dalam sebuah surat edarannja 
Lembaga Prothese Kementerian Ke 

sehatan Surakarta mengumumkan, 

bahwa untuk 6 bulan lamanja terhi 

tung mulai bulan Djanuari 1953 ini 

Lembaga Prothese Surakarta tidak 

menerima pendaftaran baru tentang 

pesanan prothese. 
Tindakan itu terpaksa diambil ber 

hubung dengan banjaknja pesanan 

jg harus diselesaikan dari tahun '52 
il dan untuk  mendjaga djangan 

sampai pemesan2 mendjadi ketjewa. 

Dalam waktu 6 bulan tsb. pesa- 

nan2 lama sedapat mungkin akan 
t   diselesaikan. 

  

| Adjudant 

  

Berhubung dengan itu, diminta 
kepada Kantor2 Sosial Daerah dan 

Djenderal setempat dja- 
ngan mengirimkan penderita tjatjad 
untuk. mendapatkan prothese ke 

' Lembaga Prothese R.C. Rehabilita- 
itie Centrum sebelum berhubungan 
terlebih dahulu dengan Pemimpin 
' Lembaga Prothese. : 

Dalam hal2 menjimpang dari atu 
ran2 tsb. diatas, supaja dimintakan 

“keterangan kepada. Lembaga Pro- 
these, sebelumnja - mendjadikan se- 
suatu hal kepada “para penderita 
tjatjad. ! 

|. PEMBANGUNAN DESA, 

Diberitahukan, bahwa kini di -da- 
erah Ketjamatan Baki Sukohardjo, 
telah selesai dikerdjakan Pembangu- 
nan2: 
Rumah Pendjualan Garam beser- 

ta gudangnja, gedung Sekolah Rak- 
jat. 

Djembatan besar jg pandjangnja 
35 m. untuk menghubungkan Solo 
— Wonosari. 

Perlu diterangkan bahwa di Ke- 
tjamatan Baki, pembangunan2 desa 
sangat pesatnja. Djembatan Rakjat 
di. kalurahan Gedongan  Mungut 
dan. kalurahan Mantjasan telah se- 
lesai dikerdjakan. Adapun biaja-bia- 
ja dipikul oleh rakjat sendiri setjara 
gotong rojong. 

  « 
« 

tanu. menjebab: kan kesengsaraan ig! ' 

lah menetapkan hari perlawanan terj: 

gris jang mengakibatkan pembunu | 

na mentjapai kemerdekaan nasio- | 

   

   

              

    

pada waktu2 dang 

pada waktu ini masih kita rasakan. ' 
Bagaimana “bergelimpangan , 
mati kebom,. bagaimana rumah han 
tjur kena mortir, bagaimana kita ta 

  

  
njak anak2 ketjil jang kehilangan 
lagi penderitdan2 akibat peperangan 
itu. Dan dengan 'inilah kita dapat 
menarik peladjaran dari  pengala- 

   

rangan harus kita tjegah. 
Memang bahaja perang pada wak 

tu ini sungguh2 ada. Dan perang itu 
dibuat. dan memakai tenaga manusia 
maka demikian djuga perang itu bi 
sa digagalkan “oleh. manusia. Sedja- 
rah jang terbentang didepan pemiu- 
da pada waktu ini menentukan na 
sib kita bersama. Kita akan kehile 
ngan kebahagiaan dihari depan bila 
perang jang dahsjat itu meletus, bah 
kan-lebih2 sengsara dari pada jang 
sudah2. Dan hanja dengan dunia jg 
damailah, maka kita pemuda menge 
njam rasa kebahagiaan hidup dike-| 
mudian hari. Maka oleh karena it 
kami serukan, marilah kita benar2 
berdjoang guna mentjapai hari de- 
pan jang baik dengan mentjegah me 
letusnja perang. 3 

aminan hidup pemuda 

da waktu ini 
gara negara besar didunia ini, maka 
|djuga bagi pemuda Indonesia sendiri 
terasa akibatnja. Kita bisa rasakan 
akibat itu dengan makin mexosotnja 
djaminan-hidup 'kita pemuda umum 
nja. Kita rasakan, bahwa djaminan 
hidup. kita dalam-lapangan  pendi- 
dikan, olahraga, kebudajaan, ekono 

ms anakan Tara makin -djelek. Dise- 
kolah kir SPNkAA "Ii jang ku- 
rang, buku2 tidak ada, gedung? ig. 

tak, Dalam lapangan olahraga 
anjalah sebagian mereka jang mam 

pu dapat mengil 
rena mahalnja alat2 olahraga. Da- 
lam lapangan kebudajaan kita ha- 
nja mendapatkan paksaan? hiburan 
jang penuh dengan ketidak djudjur- 
an. Begitu pula dalam lapangan eko 
nomi kita rasai djuga pemuda-pemu 
da jang banjak. menganggur karena 
tidak ada pekerdjaan, peladjar? ti- 
dak mempunjai asrama 
sendiri utk meringankan beban orang 
tuanja dalam perbekalan uang guna 
beaja sekolah. Pendeknja ' 
sotan seluruh kehidupan pemuda pa 
da waktu ini ialah akibat dari se- 

— 

jang pada waktu ini makin kita ra- 
sakan. : 

ba : Jaa 
ini sudah : i 
ribu j in “dari Sekolah m la h m “3 

  

1138 Harimau 
Tertembak Dlm Periode 

Setengah Tahun 

Menurut statistik - dari. Djawatan 
Sosial Sumatera Utara, dapat diketa 
hui. bahwa sedjak bulan Djuni 1952 
hingga kini telah, dapat ditembak ma 
ti didaerah ini 138 ekor harimau. , 

Pembasmian binatang2 buas di Su 
met 190, jang pada awal Tap 
jang lalu banjak mengganas dida 
rah ini, diperhebat setelah mbah 

Chusus untuk membasmi binatang2 
buas inis bantuan ini oleh Djawa 
tan Sosial Sumatera Utara telah di 
bagi2kan kepada. kabupaten2. 

diberikan Pemerintah Pusat untuk 
membasmi binatang2 buas itu selix 
ruhnja berdjumlah Rp. 30.000,—. 
Menurut tjatatan Djawatan . Sosial, 
harimau2 jang banjak dapat tertem 
bak ialah dikabupaten Labuhan Ra 
tu di Sumatera Timur, jaitu 29 ekor. 

Sumatera Timur, sebanjak 23 ekor. 

DJOKJA 
KANTOR PENJULUH PERBU- 

RUHAN DJADI RAMAI. 
Keputusan enteri perburuhan 

untuk mendjadikan kantor penjuluh 
perburuhan didaerah istimewa Jogja 
karta sebuah kantor pembantu, jg 
dibawah kantor penjuluh perburu- 
han propinsi di Semarang telah me 
nimbulkan perdebatan hangat dida- 
lam DPRD Jogjakarta, ketika dila- 
kukan pembitjaraan mengenai !apo- 
ran panitia ekonomi tentang hal ini. 
Anggota2 dewan tidak mau membi 
tjarakan laporan tsb., walaupun ang 
tr panitia Susanto jg djuga men- 
jadi anggota DPD seksi perburu- 

han menjatakan, bahwa soal ini be 
lum selesai dan bahwa masih ditung 
gu keputusan hakim mengenai hal 
ini. 
DPRD kemudian memutuskan un 

tuk mengadjukan protes kepada pe- 
merintah pusat pada umumnja dan 
menteri perburuhan .chususnja- tera 
dap keputusan menteri perburuhan 
Ink: : 

KUDUS 
TANAMAN TANAH 

KARANGKITRI. 
Dengan dipimpin oleh Kepala Da- 

erah Kudus, tgl. 18-2 telah diada- 
kan rapat jg didatangi oleh Djw. 
Pertanian, Kehutanan Perhewanan, 
Pengairan, Wedana - Tjendana, BTI 
dan Petani. 

Rapat membitjarakan tjara meng- 
gerakkan tanaman tanah karangkitri   
    

man2 jang sudah2 itu, bahwa pepe | 

ersiapan perang jang pal 
mendjadi2 antara ne-f 

uti berolahraga ka-| 

Peladjar/ 

kemero- m 

sudah perang dan persiapan perang| 

| bersiap 
.KONP 

i IDA? di Indonesia. 

    

nja bantuan dari Pemerintah Pusat : 

Seperti diberitakan, bantuan jang : 

Sesudah itu, dikabupaten Asahan di, 

  

ruari: Hari 

  

   

  

mn segala kebutuhannja. Dan 
apat pula kita bandingkan kalau 

1 divisi berlapis badja membutuh- 
kan tidak kurang dari 500 djuta 

'musna. Kita tahu, ba | #ellar, maka ini berarti kalau kita 
pergunakan untuk membangun se 
kolah2 jang bobrok pada waktu 
ini adalah lebih berguna. 

Komperensi di Wina. 
Dengan djaminan hidup jang 

semakin djelek ini dirasai pula 
Oleh segenap pemuda dan pela- 
djar disegala pendjuru dunia. Dan 
'karenanja, besuk pada tanggal: 
22 s/d 27 Maret jang akan da- 
tang oleh pemuda2 seluruh dunia 
akan diadakan 8 
INTERNASIONAL PEMBELA- 
AN. HAK2 PEMUDA” di Wina. 

Konperensi tersebut membitja- 
rakan pula laporan mengenai: 
1. Penghidupan dari sjarat2 ker- 

dja bagi pemuda buruh. 
2. “Tuntutan pemuda Tani. 
3. Kebudajaan dan pendidikan 

bagi pemuda dengan djiwa 
(semangat) perdamaian dan 
persaudaraan diantara bang- 
sa2 didunia. 

4. Hak pemuda untuk menda- 
|“patkan hiburan2, olahraga dan. 
“kehidupan jang sehat. 
Dengan pemetjahan soal2 diatas 

—. massalah2 tersebut merupakan 
segi hidup dari pemuda. Maka su- 
|dah sewadjarnja kalau  Konperensi 
itu mendapat perhatian penuh dari 
segenap lapisan masjarakat 
umumnja dan pemuda chususnja. 
Pemuda dan peladjar seluruh du- 

nia dengan penuh harapan menanti- 
kan hasil dari pada konperensi jg. 
maha penting itu. Begitu djuga pe- 
muda Indonesia umumnja harus me 

tahui “dan menginsjafi betapa 

pentingnja konperensi tersebut di- 
pandang dari kepentingan pemuda 
se hnja. 

Maka perlu dan mendjadi kewa- 
djiban bagi setiap pemuda Indonesia 
— untuk. turut meramaikan Konpe- 
rensi itu ditempatnja masing2. Di- 
samping itu pada saat ini dari. ber- 
bagai organisasi pemuda diperba- 

i2 negeri, demikian pula di Indo- 
nesia, sedang dipersiapan pengiri- 

delegasi2 jang — akan men- 
datangi Konperensi tersebut. 

3 & 

E ' Menudju konperensi 
sional. 

| Sebagai kelandjutan dari pada 
wadjiban kita bersama, jaitu 

jap. siap untuk mengadakan 
YMNPERENSI — NASIONAL 

IREMBELAAN. HAK2 . PEMU- 
Ini mendjadi 

kewadjiban dari segenap organisa- 
si pemuda di Indonesia untuk me- 
ngambil bagian jang actief dida- 
lamnja. Kita seharusnja mewu- 
djutkan Konperensi Nasional itu 
nanti kan Konperensi dari 
segenap golongan pemuda di In- 
donesia, dengan tidak memandang 
kepertjajaan, agama, pendirian 
politiek, maupun apa sadja. 

Kita harus menghilangkan rasa 
| jang demikian antara pemuda2 
sendiri. Kita harus berani mentja- 
ri titik2 pertemuan antara berba- 
gai organisasi pemuda di Indone- 
sia ini untuk mewudjudkan ,,Kon- 
perensi Nasional Pembelaan Hak2 
Pemuda” jang mendapat duku- 
ngan dari segenap golongan pemu 
da. Memang sukar dielakan kebe- 
naran jang kita alami pada wak- 
tu ini, bahwa mengenai djaminan 
hidup jang kita terima di Indone- 
sia tidak ada dinding? pemisahan 
antara berbagai2 golongan pemu- 
da tadi. Dengan ini tidak ada ala- 
san sama sekali bagi kita pemuda 
Indonesia umumnja untuk tidak 

' bersatu mendukung Konperensi 
| Nasional nanti! 

Maka sebagai penutup, baiklah 
.kiranja kita bersama2 mempunjai 
kejakinan dan pendirian jang sa- 
ma bagi sleuruh pemuda umum- 
nja, bahwa peringatan ,,Hari 21 
Pebruari” kita djadikan hari pem- 
bukaan segjarah pemuda jang ba- 
ru, jaitu persatuan JANG BU- 
LAT untuk 'segala golongan pe- 
muda, guna mentjapai hari depan 
jang gilang gemilang. 

Pemuda, ada peperangan berar- 
ti kesengsaraan.! 

Damai berarti kebahagiaan! ! ! 

Na-   
  

(jg gundul) untuk kepentingan pcr- 
tanian rakjat dalam soal pengairan- 
nja. Dalam rapat tsb. dibentuk bs- 
dan jg di kepalai Kepala Daerah 
dengan nama ,,Panitya: Karangki- 
tri.” e3 

HARGA BAHAN MAKANAN 
TURUN. ' 

Karena panenan padi didaerah De 
mak dan Djuana, dan terutama ka- 
rena injectie. beras dari Pemerintah 
telah mulai didjual, harga bahan 
makanan di daerah kabupaten Ku- 
dus, djika dibandingkan dengan har 
ga pada waktu patjeklik tahun jl. 
sangat turun. 

Padi jg terbaik hargania Rp 110.- 
per kwintal: beras jg terbaik harga- 
nja Rp 230,— per kwintal: djagung 
pipilan harganja Rp 90,— per kwin 
tal, ketela rambat  harganja Rp 
30,— per kwintal) ketela puhung 
harganja Rp 30,— per kwintal, gu- 
la merah (tumbu) harganja Rp 75.- 
sampai 100,— tiap kwintal. 

WONOGIRI 
MOMENTOPNAME PBH 
Oleh Inspeksi Pendidikan Masjara 

kat Kabupaten Wonogiri baru2 ini 
telah diadakan momentopname ter- 

  

hadap penduduk jg dapat membatja 
dan menulis baik didaerah jg dekat 
maupun jg djauh dari Kota Wono- 
giri. 
Momentopname tersebut  dilaku- 

kan didesa Kaliantjar dan Djaten 
bagi Katjamatan Selogiri dan Kalu 
rahan Sambiroto dan Gambiranom   bagi Katjamatan Pratjimantoro. 

Perguruan Tinggi de- . 

»KONPERENSI | 

  

“ (bo pembesar2 Mung Thai telah me 

itu, maka bisa kita mengerti bahwa . 

Birma 
Chawatir 

| Djumlah Gerilja KMT 
Diwilajahnja Makin 

| Bertambah 

Djuru bitjara Pemerintah Bir- 

ma, pada hari Rabu telah memin- 
ta pada Pemerintah Muang Thai 
supaja djangan membolehkan pa- 
sukan2 Tiongkok Kuomintang ber- 
gerak melintasi daerah Muang 
Thai menudju Birma. 

. Djuru bitjara-itu selandjutnja ti 
dak menerangkan bagaimana dja- 
waban pemerintah Muang Thai 
atas permintaan tersebut. 

Menurut taksiran pemerintah 
Birma, serdadu Tiongkok Kuomin- 
tang jang ada didaerah Birma ada 
10.000 orang dan memandang ke- 
adaan ini dengan  kechawatiran 
jang makin bertambah. Pasukan2 
Kuomintang ini datang di Birma 
sesudah dikedjar2 dan diusir ke- 
luar oleh pasukan2 RRT dari pro- 
unsi Yunnan. 
Mereka hidup dengan sumber? 

bahan makan daerah padalaman 
Birma dan djuga dari bantuan? jg 
asalnja dari luar. Perampokan? jg 
dilakukan makin djauh masuk dae- 
rah Birma menjebabkan makin se- 
ringnja terdjadi pertempuran dgn. 

| pasukan2 keamanan Birma. 
Selandjutnja A.F.P. mengabarkan 

dari Bangkok, bahwa pada hari. Re 

| njangkal berita2 jg menjatakan ba- 
| hwa Kedutaan Birma di Bangkok 
|telah mengadjukan permintaan supa 
Lia Pemerintah Muang Thai meng- 
| hentikan gerakan2 dan penjelundu- 
Ipan sendjata melalui daerah Muang 
Thai dari pasukan2 Kuomintang. 

Pembesar2 tsb. mengatakan pula 
| bahwa kedjadian sematjam itu be- 
lum pernah terdjadi diperbatasan 

Muang Thai, karena adanja patro- 
li2 jg terus menerus dari polisi2 ber 
sendjata Muang Thai. (Antara). 

Pengurus Liga 
Muslimien 

»Liga Muslimin Indonesia” me 
ngumumkan, bahwa susunan De 
wan Liga Muslimin Indonesia 
buat tahun 1953—1954 adalah se 
bagai berikut: 

Ketua Umum Abikusno Tjokro 
sujoso, Wakil Ketua I K.H. Dah 
lan, Wakil Ketua II H. Siradjud 
din Abbas, Sekretaris Umum Ah 
mad Masruri dan anggauta2 de 
wan jalah H. Danial Ajjub, 
H. Idham Chalid dan dua orang 
lagi jang akan ditentukan. 

Madjelis Keuangan diketuai 
K. H. Dahlan dan sebagai anggau 
ta R.H.O. Djunaedi. 
Lembaga Hadi: beranggauta Kj. H. 

Ijas (N.O), Kj.A. Wahid  Hasjim 

(N.O.), Kj. Sapari (PSII), Abdullah 
Aidid . (PSI), Ma'anah . Hasnudi 
(PERTI) dan Chairuddin  Sjaukani 
(PERTI). 

Badan Persiapan Kongres Islam 
beranggauta Ki. H. Masikur (N.O.), 
R. Surjoningprodjo (N.O.), Sofjan | 
Siradj (PERTI), Sawir Bustaman 
(PERTI), Arifin Sudarjo (PSII) dan 
Kj. Sapari (PSII). 
Lembaga Sjariyah Wal Ubudijah: 

Kj. H. Abdul Wahab (N.O.), Ki. 

  

| Mimbar Djum'at 

  

  

tetapi kekajaan itu ja 

s. Abi Hurairah r.a). 

MANUSIA JANG INSJAF 

      

  

m. 

Kewadjiban2 

keperluan masjarakat 

jang tidak ada faedahnja. klidup 

lebih rendah tingkatannja 

bersiap-sedia untuk memberikan 
machluk insany. 

Kehidupan manusia 
Oleh karena manusia ditjiptakan 

oleh TUHAN dengan sebaik-baik 

tjiptaan, pula telah diberi beberapa 

kemuliaan dan kelebihan, maka ke- 

hidupan tiap-tiap manusia itu harus 

mempunjai tingkatan jg lebih ting- 

gi daripada sifat kehidupan mach- 

luk bangsa hajawany. Antara lain 

kehidupan manusia itu harus ber- 
djasa, tidak menghabiskan umurnja 
dengan sia-sia dan menjesatkan “diri 
nja lantaran tjintanja kepada kem 
wahan hidup didunia. 

Kehidupan manusia dimuka bumi 
ini sedjak mula djtjiptakan oleh Jang 
Maha Pentjipta — pada hakikatnja 
— sudah membawa dasar suka ke- 
pada jg baik dan indah, dan bentii 
kepada jg tjemar, buruk dan kedii. 
Selandjutnja oleh TUHAN diberi 
peraturan untuk hidup dan kehidu- 
pannja, agar  kehidupannja sesuai 
dengan perikemanusiaannja jg ting- 
gi, jalah undang-undang dan batas- 
batas halal dan haram. Tetapi kalau 
manusia sudah berani meninggalkan 
dasar jg sebaik dan sesutji itu, lalu 
tak mengenal lagi akan batas-batas 
halal dan haram, dengan sendiri- 
nja ia hidup dalam tingkatan jg le- 
bih rendah daripada tingkatan mach 
luk jg sesungguhnja lebih rendah 
daripadanja. 

Djika tingkatan manusia pada 
umumnja Sudah sedemikian rupa, te 
patlah apa “jg pernah dinjatakan 
oleh TUHAN dalam kitab sutii AL 
Our'an, jg artinja: ,,SESUNGGUH- 
NJA KAMI TELAH MENTIIPTA 
KAN MANUSIA ITU DENGAN 
SEBAIK-BAIK KEDJADIAN: KE- 
MUDIAN KAMI - BALIKKAN 
DIA KEPADA JG SERENDAH- 
RENDAHNJA.” (Surat At Tien 
ajat 4-5). 

Djangan terpedaja. 
Manusia sampai berani mening 

galkan dasar perikemanusiaannja 
Jang sutji serta tinggi tadi, lantar 
an dari amat tjintanja kepada ke 
mewahan hidup didunia jang fa 
na ini. Mereka lupa bahwa hidup 
nja dimuka bumi ini sangat terba 
tas,“ dan mereka lupa bahwa ke 
hidupan rochaninja jang akan ke 
kal. Sebab itu TUHAN selalu 
memberi peringatan kepada ma- 
nusia dengan perantaraan Nabi- 
PesuruhNja jang membawa Fir- 
manNja, hendaknja mereka dja- 
ngan terpedaja dan tertipu akan 
hidup dan kehidupan jang akan 
fana dan tidak akan lama itu. Ma   Muslim Arif (PSII) dan H. Danial 

Ajjub (PERTI). : 
Lembaga Ekonomi: Kj. Abdul: 

Wahid Hasjim (N.O.), H.M. Achsin | 
N.O.),- Abikusno Tjokrosujoso (PS | 
II), M.T. Abubakar (PSI), H. Sof- 
jan Siradj (PERTI). 

Dua lembaga lagi jaitu Lembaga 
Hukum dan Lembaga Pemuda, Wa 
nita, Buruh, Fani, masih akan di- 
tentukan anggauta2nja. 

Belum Akan Ki- 
rim Misi Parle- 
menter Ke Luar 

Negeri 
“Kalangan pemerintah jg mengeta- 

hui menerangkan hari Kemis, bhw 
pengiriman sesuatu misi-parlementer 
Indonesia keluar negeri pada waktu 
ini. oleh pemerintah belum diang- 
gap. pada waktunja. 

Menurut — anggapan pemerintah 
dewasa ini perhatian haruslah lebih 
diutamakan kepada soal-soal di da- 
lam negeri. F 

Keterangan ini diberikannja - pers, 

berkenaan dengan adanja maksud   dari DPR untuk mengirimkan mi- 
si-parlementer ke Pilipina “dan/atau 
ke India. 

Hatsil pengambilan - mement tsb. 
adalah sbb: bagi Katjamatan Seio- 
giri (2 kalurahan) dari 6.003 pendu 
duk terdapat 1.399 orang jg dapat 
membatja dan menulis, dan bagi 

| Katjamatan- Pratjimantoro (2 kalu- 
'rahan) dari penduduk 5.101 terda- 
.pat 1.771 orang jg telah dapat mem 
' batja dan menulis. 

Momentopname tsb. diadakan de- 
ngan maksud untuk mengetahui: 
.djumlah jg sebenarnja dari pendu- 
duk jg telah dapat membatja dan 
menulis sebagai bahan perbandi- 

ngan antara daerah satu dengan da- 
cerah lainnja mengenai aktiviteit 
'Pemberantasan Buta Huruf jg telah 
didjalankan dalam tahun 1952 j.l. 

REMBANG 
TANAH GUGUR 

Dilaporkan pada jang berwadjib 
di Rembang, bahwa dalam ming 
gu jl. tanah seluas Ik. 8 ha dipe 
gunungan “Butak”, desa Pakis 
Ik. 36 km sebelah timur Rembang 
telah gugur, sehingga kini merupa 
kan "kawah”, tetapi tidak dika- 
barkan sampai seberapa dalamnja 
"kawah” itu. 

  
  

| Korban manusia tidak ada, ta ' 
pi kerugian tanaman2 polowidjo 
ditaksir seharga Rp. 5.000.—. 

GURU ,,TJABUL” DIGAN- 
5 DJAR 5 BULAN. 

| Pengadilan Negeri di Rembang te 
lah mendjatuhkan hukuman 5 bu-   ilan pendjara kepada seorang 

» 
Y 

guru 

  

nusia boleh mentjari dan menge- 
djar kekajaan didunia ini, dan me 
mang sudah seharusnja demikian, 
tetapi djangan lupa guna apa ke 
kajaan dunia itu harus ditjari? 
Manusia boleh menuntut ketinggi 
an deradjat dan tingkatan dimuka 
bumi ini, dan memang sudah se- 
lajaknja demikian, tetapi djangan 
terpedaja untuk apa deradjat itu 
harus dituntut? Alhasil, manusia 
boleh mentjari dan menuntut apa 
pun djuga jang memang dihadjat 
kan untuk kesempurnaan hidup- 
nja didunia, tetapi djanganlah ter 
pedaja tentang guna dan untuk 
apa barang jang ditjari dan ditun 
tutnja itu! Dalam pada itu, dja- 
ngan lupa mengingat batas-batas, 
halal dan haram jang telah diten 
tukan oleh TUHAN! 

Pimpinan Islam. 
Sepandjang pimpinan agama Is- 

lam. kepada ummat manusia teruta- 
ma kepada para pemeluknja (kaum 
Muslimin), mereka itu  hendaknja 
mentjari . dan mengedjar  kekajaan 
dunia, karena kekajaan itu “untuk 
kepentingan dan kesempurnaan hi- 
dupnja didunia. Tetapi djangan dilu 
pakan, bahwa kekajaan jg sebenar- 
nja itu adalah kekajaan djiwa, Se- 
bab itu Islam memberi 
kepada segenap pemeluknja, hendar: 
lah “masing-masing dari mereka itu 
selalu memperhatikan akan kepenti- 

Sekolah Rakjat bernama P. jg di 
persalahkan berbuat ,,tjabul” terha- 
dap seorang anak muridnja wanita. 
Wanita ini adalah murid dari salah 
suatu kursus dimana guru tsb. men 
djadi gurunja. 

Ketjuali hukum badan selama $ 
tahun P. tidak diperkenankan: mem 
beri peladjaran. 

MAGELANG 
Ae ar RORO 

SANDIWARA DJAPEN KABU- 
PATEN BERKELILING. 

Diperoleh keterangan bahwa 
Sandiwara Djawatan Penerangan 
Kabupaten Magelang akan keli- 
ling besok: tg. 23-2-1953 di Ke- 
tjamatan Mungkid. tg. 24-2-1953 
di Ketjamatan Ngluwar. 

Ditemvat2 tersebut Sandiwara 
akan mulai djam 21.00 dengan 
lakon PEMILIHAN UMUM. 

BOJOLAN | 
MENINDJAU POS KOMANDO 

DAERAH AMPEL. 
Residen Surakarta dengan rombo- 

ngannja ig terdiri dari Kepala Polis' 
Karesidenan, Kepala Daerah dan 
Djawatan Penerangan Kabupaten 
telah mengadakan  penindjauan ke 
pos komando operasi daerah Ampe! 
Barat. Kepada petugas operasi dida- 

|erah itu Residen memberikan nase: 
hat sangat berharga. Setelah menga 
dakan penindjauan kedesa-desa seki 
tarnja Residen dengan  rombongan- 

nja kembali ke Solo. 

  

Karena machluk hajawany itu — bagaimanapun 

pimpinan 

Kekajaan  Sedjati 
Hikmah Kekajaan Rochani Lebih 

8 Utama 
(Oleh : H. Munawar Chalil) 

canlah kekajaan itu lantaran banjaknja harta-benda, akan 
Dukgpin . lah kaja djiwa”. (H.R. Buchary dan Muslim dari 

akan perikemanusiaannja jg tinggi 
bahwa hidupnja dimuka bumi ini mempunjai 

atjam kewadjiban jang harus diselesaikannja. 
ng harus diselesaikan itu, tidak hanja untuk keper 

luan dan kepentingan diri sendiri ya Kenpegana sadja, tetapi 
: kurang2 pula jang untuk keperluan dan kepentingan umum, 
tidak kurang2 pul ga ada disekelilingnja. Hidup manusia di- 
muka bumi ini, kalau hanja untuk mentjukupi hadjat diri sendiri, 
kiranja tidak ada gunanja ia hidup lama, menghabiskan waktu 

manusia jang tidak memperguna 
edah dan tidak pula memberikan faedah kepada orang lain, 

Nak aa hidup machluk bangsa hewan, bahkan 
tingkatannja daripada tingkatan hidup bangsa hewan. 

djuga — selalu 
guna dan faedah bagi kepentingan 

ngan umum, keperluan 
bersama! 

Sebagian dari antara ummat Is- 
lam -harus ada jg mendjadi  haria- 
wan besar, tetapi harta  kekajaar- 
nja itu djangan selalu . dipergunu- 
kan untuk kepentingan diri dan ke- 
luarganja sadja. Ia harus insjaf, bu- 
hwa kekajaan jg telah ada ditangus 
nja itu sebagian banjak dari djasa 
orang banjak, maka sebagian dari 
.kekajaannja itu haruslah di pergu- 
nakan untuk kepentingan umum 

atau keperluan masjarakatnia. 

masjarakat 

Sebagian dari antara ummat 
Islam harus ada jang tjakap-tju 
ikup menduduki kedudukan (pang 
kat) dimanapun djuga, terutama 
dalam lingkungan pemerintahan 
atau negara. Tetapi hasil dari ke 
dudukannja itu djangan hanja di 
pergunakan untuk kepentingan di 
ri sendiri dan keluarganja sadja. 
la harus ingat bahwa kedudukan 
jang diperolehnja itu dari usaha 

| dan djasa orang banjak jang diba 
wah pimpinannja, maka sudah se 
wadjibnja sebagian hasil dari 
pangkatnja itu disampaikan un- 
tuk keperluan masjarakatnja. 

Demikianlah selandjutnja, um- 
mat Islam harus pandai dan tja- 
kap tentang segala sesuatu jang 
memang dihadjatkan oleh masja- 
rakatnja. Tetapi hasil dari kepan 
daiannja atau ketjakapannja itu 
djangan selalu dipergunakan un- 
tuk kepentingan diri sendiri dan 
keluarganja sadja, dan selebihnja 
ditimbulkan untuk kemewahan hi 
dupnja dia, dengan tidak meng- 
ingat akan kepentingan masjara- 
kat atau keperluan rakjat. Djika 
para hartawan, para bangsawan, 
para muliawan dan para tjendeki 
awan dalam suatu masjarakat 
atau negara tidak mengingat akan 
kepentingan umum, sebagian da 
ri hasil mereka masing2 tidak di 
pergunakan untuk keperluan jang 
dihadjatkan oleh masjarakannja, 
maka pada suatu saat TUHAN 
'akan  mendjatuhkan la'nat- dan 
Murkanja atas mereka, dengan 
tidak disangka pada sebelumnja, 
jang sekurang-kurangnja kekaja- 
an harta benda jang mereka tim- 
bun itu akan ditelan oleh masja- 
rakat mereka dan/atau oleh ben 
tjana alam... 

Para sidang pembatja dan 
kaum Muslimin jang budiman! 
Marilah diatas itu kita renungkan 
bersama-sama.! 

  

PERTENGAHAN MARET PE- 
MAIN2 PSSI AKAN DILATIH. 

Untuk menetapkan kesebe- 
lasan jang akan dikirim ke 
Hongkong, Bangkok dan 
Rangoon. 

Menjambung berita tentang 
maksud pengurus besar PSSI un- 
tuk mengadakan 'latihan2 guna 
menetapkan kesebelasan jg. akan 
dikirim ke Hongkong, Bangkok 
dan Rangoon - pada pertengahan 
bulan April jang akan datang, le- 
bih djauh dapat dikabarkan, bah- 
wa latihan2 itu akan diadakan pa- 
da pertengahan bulan Maret jang 
akan datang untuk waktu selama2 
nja dua minggu. 

Oleh Sekretariaat PSSI telah di 
sampaikan kepada anggota2nja 
(Bonden) daftar dari nama pe- 
main2 jang dipilih untuk mengi- 
kuti latihan2 jang akan diadakan 
di Djakarta dibawah pimpinan pe 
latih Choo Seng Oue dari Singa- 
pura. 

Selain pemain2 jang dipilih dan 
diumlahnja 34 orang itu, diberi 
djuga kesempatan pada daerah2 
(Komisariaten PSSI) untuk mengi 
rimkan 2 atau 3 orang dari dae- 
rah guna turut dilatih sebagai ka- 
der-pelatih. Kesebelasan jang di- 
(susun nanti dari pemain2 jang me 
ngikuti Jatihan itu, sebelum be- 
rangkat ke Hongkong, akan dila- 

: tih sekali lagi selama 1 minggu. 
Menurut  rentjana, perdjalanan 
akan melalui Manila. Dalam rom- 
bongan PSSI itu mungkin djuga 
akan turut sebagai supporter, Sul- 
tan Hamengku Buwono Ketua 
KOI 

34 Pemain jang dipilih untuk 
mengikuti latihan2'di Djakarta pa 
da pertengahan Maret nanti ialah: 

Dari Djakarta 9 orang: v/d 
Vin, Chr. Ong, Chaerudin, Tan 
Liong Houw, Sudira, Wim Pie, 
Muskita, Djamiat, dan Sugiono. 

Dari Bandung 7 orang: Saelan, 
Anas, Jachja, Treddy Timisela, 
Tanu, Amung dan Witarsa. 

Dari Semarang 1 orang: Han 
Siong. ! 

Dari Jogja 1 orang: Sardjiman. 
Dari Solo 1 orang: Darmadji. 
Dari Malang 1 orang: Ramelan. 
Dari Makassar 1 orang: Sunar. 
Dari Medan 3 orang: Idris Ram 

lan dan J. Siregar. 
Dari Surabaja 10 orang: Pas- 

gua, Sidhi, Sidik, Sian Liong, Sa- 
deran, San Liong, Ing Hien, Tiong 
Hoo, Thiang Gwan dan Taihitu. 

Dari pemain2 itu nanti dipilih 
19 orang jang akan mengikuti 
serdjalanan PSSI ke Hongkong, 
Bangkok dan Rangoon.   
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| 8300 Padri 
Honggaria 
Dihentikan : : 1 

     

HARIAN Austria Die Presse” PX | l 1 ga | Perkara Sultan Hamid Dan Hubungannja Denga gan | 
| Soal -Westerling : : 

jang mengutip keterar 
»Sumber jang lajak dipertja 
da hari Rebo memberitakan, 
wa sedjumlah 800     

akU | sedia memberi keterangan? 

     
   

- Sri Sultan Dan 

'Agung di Djakarta dimulai, 

   

Memberi Perintah Mensmbali Mati 

Kol. Simatupang | 

pihak resmi jang bersangkutan tidak ber 
sekitar perkara ini, mungkin ,supaja ti- 

kipun demikian, sedjak peradilan.” Meskipun 

    

| 

LIMA HARI sebelum peradilan Sultan Hamid oleh Mahkamah | 

  

   

   
  aa 

- u Ta Sumatra Sit : 

  

  

    

   

  

Menurut berita2 maka pala | mi memberi gambaran sekitar perkara tersebut a.l. tuduhan jang 
departemen agama di Hongaria, | dikemukakan oleh pihak pemerintah sebagai dasar dilakukannja pe Janos Horvath, dalam bulan De- | nangkapan Hamid ketika itu, dasar-dasar jang dikemukakan oleh 
sember jang lalu telah menjeleng- | Djaksa Agung untuk menjerahkan Hamid kepada Mahkama . Agung 
garakan suatu pertemuan uskup2 | dan keterangan? resmi bahwa Hamid telah mengakui kesalahan?nja. 
dan kepada mereka ini diberitahu- |... 3 Da meme Tn Ka 3 kannja, bahwa djumlah padri2 Ka- | 0, Tuduhan? pemerintah, 
tholik di 1 a berhubung de- | K h xt | Sultan Pontiartak, Hamid Alkadri Ea na 38 II (ketika itu Menteri Negara da- | ngan sabang penenanntan Ia) 5 esehatan lam kabinet RIS) klitangkap di Dja rus dikt 'sebanjak 1090. 

| Tetapi dikabarkan, bahwa para, 
uskup telah menolak untuk me- 
matuhi perintah itu. Horvath ke 

. mudian memerintahkan diadakan- | 
nja penjelidikan apakah semua. 
padri2 setudjui samasekali de- 
ngan pemerintah jang sekarang 
Pemberhentian 800 padri itu ada: 
lah akibat dalan penjelidikan 
jang telah diadakan. (Reuter). 

. 

    

  

Sudan Bebas. 
Untuk Gabungkan Diri 
Dgn Negara Mana Jg 

Disukai : 
SEKRETARIS PARTAI repu- 

blik Sudan, Ibrahim Balri, hari 
Rebo menerangkan bahwa sekali | 
negerinja sudah merdeka. maka 
»Mesir tidak dapat menghalang- 
halangi kami untuk bergabung de- 
ngan persekutuan negara2 mana- 
pun djuga”. Adalah tergesa-gesa 
pada tingkat sekarang ini untuk 
berbitjara mengenai penggabung- 
an dengan commonwealth Ingge- 
ris ataupun dengan persekutuan 
negara2 lainnja, demikian Ibrahim 
Badri jang dalam pada itu me- 
nambahkan, bahwa sebagai suatu 
negara jang merdeka dan berdau- 
lat Sudan bebas untuk menetap- 
kan dgn negara ataupun negara2 
mana d'ia akan menggabungkan 
diri. Hal ini tidak akan bertenta- 
ngan dengan perdjandjian jang te- 
lah diadakan. 

Sementara itu ketua partai kesatu 
an nasional Sudan. Ismail El Azhari, 
menerangkan bahwa: rakjat terba- 
njak di Sudan pada waktu ini me 
nolak untuk menggabungkan Sudan 
dengan commonwealth  Inggeris. |, 
Oleh sebab itu katanja Inggris hen- 
daknja melepaskan harapan2,  bah- 

IBoudewijn mendapat ketjaman2 
hebat berhubung dengan k 

tu bentjana air bah menimpa ne 

'radja menderita sakit keras. Per- 
injataan ini telah dibantah oleh dr. 
|Luigi jang  menjatakan, 

BaudewijnBaik 
Segera Bisa Kerdja Lagi 
000. Seperti Biasa 

DARI Antibss, daerah Rivi Perandis, diberitakan bahwa aan 
(dr. Georges Luigi, dokter Peran 
tjis jang merawat radja Boudewijn 
dari Belgia, telah dinjatakan bah 
wa kesehatan radja Belgia sudah 

Istirahat serupa itu dalam pada 
itu seakan-akan tidak dapat dise 
suaikan” dengan situasi politik de 
wasa ini di Belgia, dimana radja 

katannja ke Riviera djustru diwak 

gerinja sendiri. 
Perdana menteri Belgia, Jean 

yan. Houtte, hari Selasa mene- 
rangkan dalam parlemen bahwa 

bahwa 
dalam waktu beberapa minggu Ia- 
gi radja Boudewijn sudah dapat 
mendjalankan pekerdjaan2nja se- 
bagaimana biasa. 

Sementara itu telah berangkat 
dengan pesawat terbang ke Rivie- 

dja Boudewijn, untuk mengada- 
kan pembitjaraan2. Kalangan2 is- 
tana menerangkan, bahwa kolonel 
Brinchard telah bertolak kesana 
sebagai kurir jang mendjalankan 
pekerdjaan2 routine. (Reuter). 

Sabotase Dlm. Pe- 

ru berbagai tempat di Indonesia, ter- 
an Tn Lan 3 takan au utama di Djawa. Barat. 
ak jakan Intirahat: ya Dalam pengumumannja pada tg 

ra kolonel Brinchard, adjudan ra- | 

Ginja keributan2 di Makassar jang 
disebabkan oleh penjerbuan pasu- 
kan2 polisi dan KNIL terhadap | 
markas TNI dikota itu, dan kira2: 
10 mipggu sesudah oleh gerombo 
lan Westerling (dilakukan aksi jang 
disertai p : 
TNI di Bandung pada tanggal 23 
Djanuari 1950, jang diikuti 

5/4-1950, pemerintah RIS al. me 

njatakan sbb.: ,,Setelah petjahnja 

aksi Westerling di Bartiung pada 
tanggal 23-1 jl, maka telah timbul 

sangkaan, bahwa aksi itu direntja 
nakan dengan setahu dan malahan 

anggauta kabinet”. ' 

»Bukti2 jang timbul pada peme 
riksaan selandjutnja dari orang? 
jang ditahan berhubung dengan 
aksi Westerling tersebut, menjata- 
kan (lengan tidak dapat disangkal 
lagi, bahwa anggauta pemerintah 

itu tidak hanja tersangkut dalam 

kan negara itu, tetapi malahan 
memberi pimpinan pada aksi terse- 
but”. Demikian a1. pengumuman 
jg selain mengatakan pula bahwa 
Hamid pada hari itu ditangkap, me- 
nerangkan pula bahwa ia dipetjat 
sebagai anggauta pemerintah 

—. Hamid mengaku. 
Dalam pengumuman pemerin- 

Mulai tg. 13 sampai 
    15 Pebruari dilangsungkan konperensi 'PNI Suma- “ 

karta pada tanggal 5 April 1950, | 
bersamaan harinja dengan terdja | 

pembunuhan? anggauta | 

oleh | 

dengan persetudjuan salah seorang | 

aksi jang bertudjuan mengguling- | 

  

   
   

tera Selatan di- Palembang 
pinan partai di Djakarta hadlir « 
nadi Sofiaan, ketua fraksi PNI diparlemen dan njonja Sudarman dan 

| Slamet dari bagian pemilihan umum PNI. Gambar: Gubernur dr. M. isa 
sedang mengutjapkan pidatonja. an 

bertempat di Balai pertemuan. Dari pim- 
“8       

    

  

“Utk Naik Hadji 
Mei Rombongan Pertama Bisa Be- 
rangkat, Pn ane anu Dilakukan 

Oleh P.H.I. Demissioner 
SAMPAI DENGAN tgl. 15 Pebruari 1953 jang baru lalu, ja- .itu waktu pendaftaran terachir untuk memadjukan permintaan nai hadji ketanah sutji tahun ini, telah tertjatat dan terdaftar 30.000 

orang dari seluruh Indonesia, sedangkan guotum hadji tahun ini — 
sebagaimana diketahui — ditetapkan 14.000 orang. Dari djumlah 30.060 pelamar untuk naik hadji itu, oleh sua | 
djuk dan terdiri dari Pemonggeatka kantor urusan agama, alim ula- 
ma, Panitia Hadji Indonesia, djawatan kesehatan dan lain2, akan di- 
lakukan saringan dan udjian2 ditiap daerah atau kota besar. Mere- ka jang..lulus dari saringan dan udjian jang diadakan itu, misalnj 
diudji tentang kesehatannja, | sjarat2 untuk Tak 
pagi dan sebagainja, dimasukkan 
hadji. 

Apabila sesudah dilakukan sari- angkutannja. Jg turut hadir dalam 
ngan dan udjian itu ternjata djum- pertemuan 'itu, ialah pihak Kemen- 
lah tjalon djemaah hadji masih me- terian2 Dalam Negeri, Luar Negeri, 
lebihi guotum jg telah ditetapkan, | Perhubungan, Deviesen  Instituut. 
jaitu 14.000 orang, barulah akan dij Djawatan Bea dan Tjukai, Bank Ne 
lakukan undian, sampai djumlah/ gara Indonesia, Bank Rakjat Indo-   tah pada tanggal 194-1950 di- 

katakan al. sbb.: : 
»Dalam pemeriksaan jang te- 

lah dilakukan sesudah ia ditang- 
kap Sultan Hamid telah menga- 
kui, bahwa ia telah memerintah- 
kan kepada Westerling untuk 
menjerbu sidang Dewan Menteri 
jang diadakan pada tanggal 24 
Djanuari jang lalu (djadi sehari 

| Demikian Kepala Bahagian Urusan ! sat, perusahaan? pefkapalan ,,Ina- 

tjalon itu sesuai dengan guotum tsb. | nesia, Panitya Hadji Indonesia Pu- 

Hadji Kementerian Agama, R. 3u- |co”, Kongsi Tiga, Nusantara dan 
riadilaga, dalam pertjakapan dgn. |lain2. 
Antara” kemarin, 
Diterangkan selandjutnja, bahwa Dalam pertemuan itu dibitjara- 

berhubung dengan sudah liwatnja|kan hal2 jg mengenai urusan hadji, 
masa pendaftaran hadji tahun ini, 
jaitu tgl. 15-2 jg baru lalu, maka 

seperti tentang soal perongkosan, 
paspor, keberangkatan ke-kota2 pe- 

uwirjo, wk. ketua DPP PNI/ Ma- | 

.|liti. Pada permulaan tahun ini telah 

2 30.000 Pem Be 2 Ia 

KI pensiun pada pegawai jg telah tju- 

nerbangan Inggr? 

ia supaja segera diadakan penjeli- , 
dikan2 berhubung dengan berita2| Djenderal Kementerian Pertaha- 

sesudah pembunuhan2 di Ban- 
dung, Red), menangkap semua 

Maskapai penerbangan Inggris) Menteri jang hadir, menembak Skyways of London” telah memin| mati Menteri Pertahanan dan pa- 
da ketika itu djuga Sekretaris   wa Sudan pada suatu saat akan ma 

suk dalam commonwealth. 
mengenai sabotase jang mempunjai| nan Mr. Ali Budiardio dan fg. 
sangkut-pautnja dengan hilangnja sa| Kepala Staf A. P. Kolonel Sima- 
lah sebuah pesawat maskapai terse | tupang”. ,.Selandjutnja memben- 

Seorang pemimpin Sudan lainnja 
jakni Abdullah-Khalil,.. sekretaris-par- 
tai Umma menjatakan bhw. apabila 
Sudan sudah merdeka sepenuhnja 

but pada  trajek London — New | tuk. suatu pemerintahan dengan 
Kekek 

don menulis 

Sultan Hamid sebagai Menteri 
Pertahanan”. Patut ditjatat, bah- 
wa sehari sesudah ditangkap, 
Sultan Hamid dibawa kedaerah 

Harian ,,Daily Express” “di Lon- 
dalam sebuah kara- 

Sean 4 #nggeris Kurangi 

| gara Garut kira2 pukul 23.30, Perte mpuran sengit dengan pihak tentara 

: mah? sebanjak itu. Baru kira2 pukul 01:30 geromboaln itu mundur. 
: , 

— Menurut laporan pertama djum- 

maka negara ini pasti akan menga 
dakan hubungan? dengan lain? ne- 
gara. ,,Daiam hal ini Mesir. tidak 
dapat menghalang-halangi kita, kare 
na jang demikian itu akan berarti 

ngan dihalaman muka, bahwa ada 
»dlasan2 jang lajak” untuk berpen- 
dapat bahwa telah terdjadi sabotase 
idalam peristiwa hilangnja pesawat 

1 : tersebut. Pesawat itu mengangkut 10 bahwa Mesir hendak mendjalankan militer Inggris, 10 wanita dan 13 
kekuasaannja atas negara kam:.” kanak2 jang sedang dalam perdja- 
(Reuter). lanan ke Jamaica (Reuter). 

  

Garut Diserang: 
100 Angg. D.I. 

113 Rumah Dibakar Musnah — 
6 Orang Penduduk Tewas 

SEBUAH GEROMBOLAN ber sendjata sebanjak Ik. 400 orang Rebo 
malam telah menjerang kota Garut. serangan itu gerombolan 
membakar 113 buah rumah, membunuh 6 orang dan melukai 4 orang 
penduduk. Menurut berita itu, gerombolan datangnja dari djurusan teng- 

, ik sendfadi: dag fa itu tidak berhasil mentjegah gerom- Se Kn ba da Ta 
tahankan lagi, maka tjamat ber- 
sama pegawai2nja mundur dari Tji 
sewu. Karena kawat2 telpon djuga 
diputuskan oleh gerombolan, maka 

laporan tentang tjamat.cs itu hing 

ga kini belum diterima lagi. Dapat 
ditambahkan, bahwa 'Tjisewu itu 

adalah sebuah ketjamatan dalam 
distrik Bungbulang (kabupaten Ga 
rut) letknja sangat terpentjil 
dan tidak bisa didatangi dari ibu- 
kota distrik Bungbulang, karena 
'djalannja tidak bisa Jdilalui kenda 

raan, Tjisewu itu bisa djuga dida 

tangi dari djurusan Pengalengan 

(kabupaten Bandung). 

lah rumah2 jang dibakar dalam 
kota Garut itu adalah 20 buah 
Gikampung Pesantren, 28 buah 
dikampung Sukadana-selatan, 36 
buah rumah dikampung Sukada- 
na-utara dan 21 buah rumah di- 
kampung Sumbarsari. Berita jg. 
Giterima siang hari Kemis. me- 
nambahkan, bahwa selain dari 
djumlah2 tersebut masih ada, lagi 
S buah rumah lainnja jang diba- 
kar, sehingga seluruhnja adalah 
113 buah rumah jang dimakan 
api. Berapa kerugian rakjat be- 
lum dapat ditaksir. Tentang 
djumlah korban, menurut kabar 
dari Garut itu adalah 6 orang di- 
bunuh dan 4 orang mendapat 
luka2 berat. Mengenai gerombo- 
lan didapat keterangan, bahwa 
gerombolan itu adalah ,,Darul Js-| 
lam” jang dipimpin oleh Enoch. | 
Djuga dikabarkan, bahwa selain 

pada melakukan perbuatan2 | 
tersebut diatas, gerombolan itu 
berusaha untuk membebaskan 
para anggauta D.I. jang ada di- 
dalam kamp tawanan D.I. di Su- 
kadana. Dapat ditambahkan, bah- 
wa pada tanggal 18 Gubernur 
Djawa Barat, Residen Priangan, 
jang mengantar Menteri Sosial 
telah mengundjungi Garut untuk 

Rumah asap, karet 6 ton 

dan sebuah gedung sehar 

ga Ik. Rp. 435.000,— dibakar 

Onierneming ,,Lemahneundeut” 
termasuk daerah ketjamatan Tjisa 

|ga: (sebelah utara dari Tjiamis) te 
lah mengalami serangan gerombo 
lan bersendjata sebanjak 80 orang 
| Gerombolan itu membakar sebuah 
bangunan tempat mengasap karet 
dan karetnja sebanjak 6 ton. Sela 
|in dari pada itu djuga kantor on- 
derneming tersebut digarong dan 
mesin tiknja digorflol. Pos polisi 

  

   

  

sjang lebih aman”, jaitu ke Jog- 
ja dan ditahan disana, dan baru 
kira2 pada pertengahan tahun 
jang lalu dibawa ke Djakarta 
dan ditahan di Tjipinang. 

Tuntutan? terhadapnja. 
Setelah pemeriksaan Kedjak- 

saan Agung selesai, perkara Ha- 
mid diserahkan kepada Mahka- 
mah Agung pada tanggal 16/1-53. 
Menurut keterangan resmi dari 
pihak Kedjaksaan Agung ketika 
itu, tuntutan terhadap Sultan 
Hamid adalah berdasarkan : 

Primair, pasal 108, ajat J No. 
2 juncto ajat II (jang ikut-serta 
atau menggabungkan diri dengan 
gerombolan jang mengangkat 

sendjata terhadap pemerintah, 
dapat dihukum dengan hukuman 
pendjara paling lama 15 tahun: 
pemimpin2 dan  penjelenggara 
pemberontakan dapat dihukum 
pendjara selama hidup atau pa- 
ling lama 20 tahun). 

Subsidair, pasal 110, ajat II 

No. 1: (Membudjuk orang lain 
supaja melakukan, menjuruh me- 
lakukan atau turut melakukan 
kedjahatan atau memberi ban- 
tuan atau kesempatan, 

atau keterangan untuk melaku- 
kan kedjahatan). : 

Atau lebih subsidair, pasal 119, 
ajat II No. 2: (Berusaha untuk 
mendapat atau mendapatkan ba- 
gi orang lain kesempatan, ichtiar 
atau keterangan untuk melaku- 

kan kedjahatan). 5 
Atau lebih lagi subsidair, pasal 

163 bis. 
f 

Selandjutnja gerombolan memba- 
kar sebuah rumah gedung, setelah 
isinja digarong habis-habisan. Da 
ri penduduk didaerah itu gerombo 

lan meminta bahan pakaian arill. 
Demikian berita dari Tjiamis jang 
kita terima hari ini. 

Peristiwa tersebut terdjadi tg 17 
jbl. kira2 pukul 06.00 pagi2 

Tentang kerugian dikabarkan, bah- 
wa bangunan tempat mengasap ber 
sama karetnja sebanjak 6 ton jang 

dibakar itu mengandung harga se 

besar Rp. 400.000— Rumah ge- 
dung jang djuga dibakar dan ba- 
rang2 jang digondol ydalah sehar 
ga Rp. 35.000.—. Mengenai gerom- 
bolan didapat keterangan, bahwa 
dalam tembak-menembak dengan 
"pihak polisi, dari kalangan gerom 
bolan ada 4 orang jang tertembak 
sehingga mereka itu kemudian di 

gotong pulang. Gerombolan tsb ber 

asal dari 'daerah Dajouhlukur, dis-   didekat emplasemen onderneming meneruskan . perdjalanannja ke litu mendapat djuga serangan se- 
Pameungpeuk. Demikian berita 
dari Garut. hingga terdjadi tembak-menembak. 

trik Madjenang, keresidenan Ba- 
njumas. Menurut keterangan itu, 

gerombolan tersebut bersarang di- 

ichtiar | 

kemaren dulu bertempat" di Balai 
Kota Djakarta, dilakukan pembitja- 
raan2 dan perundingan “antara Ke- 
menterian Agama sebagai koordina- 
tor dengan instansi2 dan Kemente- 
rian2 serta pihak perusahaan? per- 
kapalan jg mempunjai sangkut paut 
dengan urusan hadji dan soal peng- 

  

Djumlah Pega- 
“ woinja 

Djumlah - pegawai sipil pemerin- 
tah di Inggeris telah berkurang dgn 
hampir 20.000 orang djika diban- 
dingkan dengan tahun jl., demikian 
menurut ,,Buku Putih” Inggeris, jang 
diumumkan pada hari Rebo. 

Pengurangan djumlah pegawai itu 
disebabkan oleh penghapusan distri- 
busi dari banjak bahan makanan dan 
barang2. Djumlah pegawai pemerin 
tah pada waktu “imi ialah 666.536, 
angka jang terendah sedjak 1942. Di 

bandingkan dengan tahun jl maka 
djumlah pegawai telah berkurang de 
ngan 17.500 orang. - Pengurangan 
djumlah pegawai terutama terdapat 
dalam kementerian bahan makanan 
dimana karena penghapusan distri- 
busi telah dilepas 3.474 orang. (An- 
tara). 

Russia Tak 

Antjam 
Putuskan Hubungan 
Diplomasi Dgn Balkan 

KALANGAN berkuasa di 
Athena hari Rebo menerangkan, 
bahwa desas-desus jang tersiar di 
luar negeri, bahwa Sovjet Uni te 
lah mengantjam akan memutus- 
kan hubungan2 diplomatik dgn 
Junani, Turki dan Yugoslavia dji 
ka negara2 ini mengadakan suatu 
pakt persahabatan, adalah tidak 
benar. . 

Desas-desus tsb. tersebar ketika 
perundingan jang sedianja akan 
dilangsungkan hari Selasa “antara 
para wakil menteri luar negeri 
ketiga negara diatas tidak. djadi 
diadakan dan ditunda berhubung 
sakitnja peserta dari Turki. 

Menteri luar negeri Junani, 
A. Stephanopuolos, Selasa malam 
membenarkan bahwa pakt perse 
kutuan bersangkutan dgn tidak 
perlu mengalami kelambatan akan 
disusun dan kemudian  ditanda- 
tangani oleh utusan dari ketiga 
negara tadi. (AFP) 

   

labuhan sampai naik- kekapal, soal2 
tempat pemondokan sebelum berang 
kat, dan sebagainja sampai para 
djemaah hadji kelak pulang kemba- 
li ketempat tinggalnja masing2. 

Belum ada ketetapan 

Oleh R. Suriadilaga lebih djauh 
Giterangkan,. bahwa sampai seka- 
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nunggu: dahulu “ketentuan. dari peme 
rintahan Saudi Arabia. Tetapi me- 
nurut - keterangan itu. selandjutnja, 
perongkosan. tsb.. ditaksir Lk. Rp 
7.000.— tiap orang untuk tarif te- 

Achir Mei direntjanakan 
- be kapal pertama. 

Diterangkan, ' bahwa keberangka- 
tan para tjalon djemaah hadji tahun 
ini, direntjanakan dapat - dilakukan 
dengan kapal pertama pada achir 
bulan Mei jg akan datang. 

Tentang soal kapal2 jg akan me- 
njelenggarakan pengangkutan dari 
Indonesia ketanah sutji diterangkan, 
bahwa soal penetapan kapal2 oleh 
pihak Kementerian Agama di serah 
kan kepada Kementerian  Perhubu- 
ngan untuk menetapkannja, terma- 
suk djumlah kapal jg akan dipakai. 
Tetapi sementara itu, menurut Su- 
riadilaga, dari pihak Kementerian 
Agama telah dimadjukan .perminta- 
an kepada Kementerian  Perhubu- 
ngan, agar kapal2 jg akan diserahi 
tugas menjelenggarakan pengangku- 
tan djemaah hadji itu, benar2 me- 
menuhi, an jg diperlukan, dan 
agar maskapai2 perkapalan . dapat 
mengadakan perbaikan2, misalnja 
tentang soal air didalam kapal, tem 
pat pemondokan, ' kebersihan, tern- 
pat sembahjang berdjemaah, hibu- 
ran2 didalam kapal, dan sebagai 
nja. , K 

Hal2 diatas perlu dikemukakan 
berhubung dengan pengalaman? di 
aa jig sudah2, demikian Suriadi- 
aga. “ ! 
Menurut dugaan, apabila setiap 

kapal rata2 mengangkut 1000 dje- 
maah hadji, maka untuk tahun ini 
diperlukan 14 buah kapal, 
djumlah ini mungkin berkurang ka- 
rena ada beberapa kapal jg akan 
menjelenggarakan pengangkutan 2 
kali djalan. : 

Penjelengg hadji dila 

ner, 
Menurut keterangan Kepala Bagi- 

an Urusan 'Hadji Kementerian Aga- 
ma andjutnja, . penjelenggaraan dan soal pengangkutan djemaah ha 
dji tahun ini, seperti biasa tetap di 
lakukan oleh Panitya Hadji Indone- 
sia Pusat (jg kini “dalam keadaan 
demisioner) . dengan diawasi” oleh 
instansi pemerintah jg bersangkutan, 
dan dalam hal ini adalah Kemente. 
rian Agama. KESAN 
. Diterangkan, bahwa seperti tahun 
jg sudah2, maka djuga dalam tahun 
ini akan dikirim rombongan keseha 

  

  

kampung2 Masa, Tjilumping, desa 

Bolang Desa ini jang letaknja da 
lam daerah keresidenan Banjumas 

itu, berbatasan pada keresidenan2 

Tjirebon dan Priangan. Demikian 
berita 'dari Tjiamis.   tan, tapi djumlah orang dalam rom 

bongan kesehatan jg akan turut: ser 
ta tahun ini, belum diketahui. Ta- 
hun jg lalu, menuret: Suriadilaga, 
rombongan “kesehatan ketanah sutji 
terdiri dari 2 orang dokter dan 20   orang djururawat, 

  Ketjamatan Tjisewu didu 
duki oleh gerombolan 

Selain dari pada itu Antara” 
mendapat kabar, bahwa sampai ha 
ri Kemis kemarin nasib tjamat Tji 
sewu dan para pegawainja, jang 
pada malam Rabu (tanggal 17/18) 
jbl. mengundurkan diri dari “ibuko 
ta ketjamatan Tjisewu, belum dike 

tahui. Pada malam Rabu itu (tang 
gal 17/18) ibukota ketjamatan Tji 
sewu telah Idiserang oleh gerombo 
lan sebanjak Ik. 250 orang, jang ke 
mudian menduduki Tjisewu itu Pa | 
da” waktu serangan, setelah ternja 
ta ydawa Tjisewu tidak bisa diper 

SEORANG  ANGGAUTA - kabi- 
net, ketika ditanja sampai dimana 
duduknja soal tuntutan pemerintah 
Indonesia pada pemerintah Belanda 
untuk menjerahkan Westerling, ber- 
hubung dengan akan diperiksanja 
perkara Sultan Hamid oleh mahka- 
mah agung pada tg. 25 Pebruari 
ini, mendjawab, bahwa ia tidak ta-   tutan pemerintah Indonesia itu. 

& 

hu sampai dimana penjelesaian tun- | mendjadi 

| Anggauta kabinet itu ' hanja me- 

| ngemukakan, bahwa menurut pen- 

| dengarannja pemerintah dan banz- 

|sa Belanda sekarang menghadapi 

suatu persoalan jang sama seperti 
terhadap mas'alah penjerahan Wes- 
terling itu, ialah setelah beberapa 
pendjahat perang bangsa Belanda jx 

orang: Djerman,. karena 
masuk tentara Djerman dalam »s. 

W esterling Masih Dapat Dituntut 

Djerman Barat. 

  

meminta pada pemerintah Djerman 
Barat uitlevering daripada mereka 

atas dasar 
kedjahatan mereka terhadap bangsa 
Belanda pada peperangan dunia ke- 

jang melarikan diri itu 

  

Ii. Djika pemerintah Belanda kon: 

  

rang dunia ke-II, melarikan diri ke 

Pemerintah Belanda rupanja telah 

sekwen dalam hubungan ini, maka 
ia wadjib memenuhi pula perminta- 

Indonesia 
an Indonesia terhadap Westerling ig 
dianggap pendjahat terhadap puluh- 
an ribu bangsa Indonesia dimasa 
lampau. 

Djika keterangan jang saja dapat 
ini benar, demikian anggauta kabi- 
net ini selandjutnja, aspek tsb. tadi 
sebaiknja diselidiki kegunaannja un- 
tuk mendesak pemerintah Belanda 

surjiplandjaan- perumah 

tetapi | 

— Anggaran Dikurangi 

Dalam Memori Pendjelasan dari 

  

at SAN Belandja Pegawai 
Untuk tahun dinas 52 belandja pe 

gawai dapat diperkirakan dengan te- 

dapat diketahui djumlah bezetting 
pegawai seluruhnja dan djumlah pe- 
ngeluaran sebenarnja. 

Selandjutnja  didjelaskan, bahwa 
mengingat penghematan jg harus di 
akukan guna menekan dificit, be- 

landja pegawai ini terpaksa dikura- 
ngi. Penghematan itu diharap dapat 
“Se dengan djalan seperti beri- 

ut: 

.1. Menghentikan segala pengang- 
katan pegawai sipil baru, sehingga 
dengan demikian djumlah pegawai 
terbatas pada bezetting sebanjak 
43.222, djumlah mana kurang 3.700 
dari formasi jg direntjanakan untuk 
tahun 1952 sebanjak 46.922, 

2. Dengan menghentikan peng- 
angkatan2 baru dan memberikan 

kup usia dan masa kerdjanja diper- 
kirakan dapat ditjapai penghematan 
sebanjak Rp 10 djuta, sehingga djum 
lah belandja pegawai untuk tahun 
53 mendjadi Rp 319 djuta — Rp 
10 djuta djadi Rp 309 djuta. 

! Belandja barang. 
Belandja barang untuk tahun 1952 

merupakan pengeluaran ,,routine” 
sedjumlah Rp 140 djuta dan penge- 
luaran ,,eenmalig” Rp 30 djuta dja 
di djumlah semuanja Rp 170 djuta. 
Pengeluaran Routine termasuk biaja 
perlengkapan jg pembeliannja dipu- 
satkan sebanjak Rp 29.133.500, ja- 
itu untuk pembelian alat2 kantor jg. 
sangat dibutuhkan untuk 3392 kan- 
tor Pamong-Pradja. 

Untuk tahun 53 tidak disediakan 
pengeluaran eenmalig ini, sedang- 
kan pengeluaran routine-pun di ku- 
rangi dengan 3296 atau Rp 45 dju: 
ta, mendjadi Rp 95 djuta. 

Belandja modal. 
Belandja modal untuk tahun 1952 

direntjanakan, Rp 24 djuta dan utk 
tahun 53 Rp 16 djuta, djumlah?2 ma 
na dibutuhkan untuk pembelian 
kembali tanah2 partikulir dan reha- 
bilitasi tlpon Pamong Pradja dlm 
daerah2 jg keamanannja sangat ter- 
ganggu. 

Belandja lain2 untuk tahun 52 
dan 53 berdjumlah masing2 Rp 
1930 djuta dan Rp 1.272 djuta. Da 
lam djumlah2 tsb. termasuk. tundja- 
ngan kepada daerah? otonom seba- 
njak Rp 1.925 djuta dan Rp 1.214 
djuta serta tundjangan untuk pembe 

eri tanggaan Kepa- 
la2 Swapradja sebanjak Rp 5 djuta 
dan Rp 6 djuta. 

Selandjutnja dalam belandja lain? 
untuk tahun 1953 termasuk tundja- 
ngan2 kepada desa sedjumlah Rp 
52 djuta. 

Pengeluaran routine untuk dae- 
rah otonom tahun 52 berdjumlah 
Rp 1.543 dan biaja untuk usaha? 
Rp 382 djuta. Pengeluaran? itu' utk 
tahun 53 dikurangi. mendjadi Rp 
1.490 djuta routine dan Rp 224 dju 
ta untuk usaha2. 

Dengan demikian anggaran belan- 
dja untuk daerah otonom berdjum- 
lah Rp 1.714 djuta. Sebagai tundja- 
ngan dari pemerintah Pusat diren- 
tjanakan Rp 1214 djuta, sedang ke 
kurangannja sebanjak Rp 500 djuta 
diharap dapat ditutup dari peneri- 
maan sendiri.. Untuk  melantjarkan 
financiering usaha2 daerah otonom 
akan diberikan werkvoorschot seba- 
njak Rp 500 djuta. 

Dibanding dengan tahun 1952 tun 
djangan Pemerintah Pusat pada dae 
rah2 otonom mendjadi kurang de- 
ngan Rb 1.925 djuta — Rp 1214 
|djuta djadi Rp ja djuta atau 4076. 

“ 

Organisasi. 
. Diterangkan dalam Memori 

Pendjelasan itu, bahwa untuk 
membentuk susunan jang -bulat 
di kantor Kementerian Pusat da 
pat dikatakan sekarang telah sele 

gian masih ditempatkan di Jogja- 
karta dan baru 2 bagian berada 
di Djakarta, dalam tahun '52 se 
mua Bagian telah dipersatukan di 
Djakarta. Selandjutnja  kebutuh- 
an2 Bagian2 itu telah dilengkapi 
dengari Sub. Bagian/ Seksi, sehing- 
ga dengan demikian susunan kan- 
tor Kementerian Pusat terdiri dari 
11 Bagian, 10 Sub Bagian dan 85 
Seksi. 

| Susunan Kementerian Dalam 
Negeri vertikal kebawah terdiri 
|dari 10 Kantor Gubernur, 28 Kan 
(tor Karesidenan, 163 Kantor Ka- 
bupaten, 630 Kantor Kawedanan 
'dan 2.558 Kantor Ketjamatan. 

Dalam anggaran tahun 1952 
Djawatan distribusi jang dalam ta 
hun '51 masih merupakan Djawa- 
tan dalam likwidasi telah dihapus 
kan. Begitu pula telah dikeluar- 
kan dari organisasi Kementerian 
D.N. Panitia Pengawas Pilem dan 
Bank Rakjat organisatoris masing? 
dimasukkan dalam Kementerian 
Pendidikan, Pengadjaran dan Ke- 
budajaan dan Kementerian Per- 
ekonomian. 

Selandjutnja dikeluarkan dari 
Anggaran Kementerian D.N. Dja 
watan Kepolisian jang dimasuk- 
kan dalam anggaran B I, menung 
gu hasil pekerdjaan Panitia ad. 
hoe terdiri dari Menteri Dalam 
Negeri, Kehakiman, K.P.P.K. jg 
bertugas merentjanakan peraturan 
baru tentang kedudukan Djawa- 
tan tsb. 

Mengenai Tatapradja. 
Mengenai soal Tatapradja ini di 

djelaskan, bahwa langkah perta 
ma dari pemerintah dilapangan ke 
tatapradiaan ini ditudjukan kepa 
da konsolidasi pemerintahan dan 
keamanan. Setelah usaha2 meng- 
likwideer apparatuur2 dari ex Ne 

Ditetapkan Hanja 43,229 

) tam melaksanakan Program Pemerintah dalam tahun 
kuatan formasi dan banjaknja uang jang dipergunakan. 

Dgn 741.558.700: j 
OrT. Sendiri— 

: GARIS BESAR dari kebidjaksanaan politik Anggaran Belan 
dalam Nota Keuangan jang disampaikan oleh pemerintah pada par 

' ber-jl. telah yee ah djuga kita muat barang sekadarnja dalam harian kita ini. Sekarang telah di sampaikan pula berangsur-angsur Memori Pendjelasan, pos demi ) 
Kementerian Dalam 

anggaran '52 

| ANGGARAN BELANDJA '52— 53 

Pisau Penghematan Kementerian D.N. 
umlah Pegawai Akan 
rang " 

dja tahun ?52—'53 jg tertiantum 
lemen dalam pertengahan Desem 

pos dari Kementerian masing2. 
Negeri, diga mbarkan tugas kewadjibannja da 

—'53, susunan organisasi dan ke- 

  

| bantuan 
mong desa jang telah bekerdja ! € 

. disusul dengan daerah2, dari Kabu- 
| paten jang. lain. 

sai. Kalau dalam tahun 51, 8 Ba 

antara Djawatan2 Pemerintah di 
daerah. 

Berhubung dengan hal itu, ma 
ka dengan surat edaran Perdana 
Menteri tgl. 31-5-52 kekuasaan 
koordinasi antara Djawatan2 di 
daerah2 diletakkan pada Kepala 
Daerah (Gubernur s/d Tjamat). 

Mengenai soal keamanan dinja 
takan, bahwa soal itu bukanlah 
soal pemakaian alat2 K-kuasaan 
Pemerintah. Didaerah itu keaman 
an akan tetap terpelihara apabila 
soal2 sosial, ekonomi dan politik 
jang mendesak dapat dipetjahkan. 
Dalam hubungan ini maka pelak 
sanaan tindakan pemerintah ten- 
tang penampungan ex tawanan 
S.O.B. begitu pula soal pemberan 
tasan bahaja kelaparan diserah- 
kan pada Kepala Daerah. Dalam 
pada waktu sedjalan dengan usa 
ha mengisi otonomi daerah perlu 
ditindjau dan dipersiapkan penje 
rahan kewadjiban dan hak2 ke- 
kuasaan dari Pamong Pradja 
umumnja dan Residen chususnja 
pada instansi lain. Untuk hal itu 
dengan keputusan Perdana Men 
teri telah dibentuk Panitia Inter- 
departemental, jang djuga bertu 
gas menjelenggarakan peraturan 
penjerahan kewadjiban2 dan hak 
kekuasaan itu. 

Urusan Desa. 
Mengenai Urusan Desa ini di 

djelaskan, bahwa tindakan2 jang 
diambil terutama didasarkan pada 
pertimbangan bestuurpolitis. dan 
meliputi, pemeliharaan nasib Pa 
mong Desa, kebutuhan materieel 
dari desa dan penjelesaian urusan 
penghapusan desa2 perdikan. 

: Untuk desa2 di Djawa dan Ma 
dura djaminan penghasilan tsb. 
besarnja demikian rupa agar peng 
hasilan termasuk bengkok dan se 
bagainja dari seorang Kepala De- 
sa, Tjarik, Kamitua atau polisi 
Desa dari berturut2: Rp 100,—, 
Rp 50—, Rp 35.— dan Rp 25.- 
sebulan. Untuk daerah2 diluar 
Djawa dan Madura bantuan itu 
kira-kira sama, jaitu Rp 1.— se 
tahun tiap desa dihitung menurut 
banjaknja djumlah penduduk. Se 
djak tahun 1951 telah diberikan 
sumbangan tersebut kepada desa2 
di Djawa dan Sumatera, dalam 
tahun 1952 pemberian itu diper 
luas . pai Maluku-dan “diharap 
kan bahwa dalam tahun '53 ban 
tuan serupa ini akan pula dapat 
diberikan pada desa? di Kaliman 
tan, Sulawesi dan Sunda Ketjil. 

Bantuan pada Pamong Desa 
jang karena keadaan keamanan 
diperintahkan oleh fihak jang ber 
wadjib untuk mengungsi, dan da 
lam pengungsian 

dja 

sian itu Rp 30— pada Kepaia 
Desa dan Rp 15.— pada Famong 
desa lainnja. 

Selain dari pada itu akan dibe 
rikan djuga bantuan 
pada achliwaris Pamong Desa jg 

lankan kewadjiban untuk kepenti 
ngan negara jang ditetapkan utk. 
Kepala Desa, Wakil, tjarik dan 

sing2 Rp 500, Rp 350, dan Rp 
200. : 

Pun begitu pula akan diberikan 
sekali gus kepada Pa- 

lebih dari 30 tahun. 
Selain dari pada soal2 tersebut 

diatas, maka pemerintah akan 
melandjutkan pembentukan usaha 
usaha didesa pertjobaan jg. telah 
dibentuk dalam tahun j.l. di 153 
Kabupaten. Melandjutkan pendidi 
kan Dem desa, penjempurna- 
an administrasi, bantuan kepada 
desa2 baru dibekas tanah partiku 
lir dan pemberian penggantian 
pada bekas Kepala Desa dari 
desa2 perdikan jang telah dihapus 
kan. 

Urusan agraria. 
Jang terpenting tindakan 

rintah dalam soal ini dikatakan, 'iw- 
lah mempersiapkan Undang2 pokok 
hukum tanah jang akan menggan- 
tikan hukum agraria kolonial. Per- 
siapan itu . telah mulai dikerdjakan 
oleh Panitia Agraria pada tgl. 19 
Maart '51. 

-Selain dari pada itu telah pula di 
siapkan beberapa rentjana guna me- 

ingatasi persoalan, sebagaimana hal- 
:nja dengan pertikaian tentang pem- 
bagian tanah di Sumatera Timur 
chususnja dan 
perkebunan, oleh rakjat pada umurm-' 
nja. 

Dikatakan seterusnja, bahwa un- 
tuk mentjapai penjelesaian  seluruh- 
nja dari pada masaalah tanah per- 
kebunan dan tidak menunggu ter- 
bentuknja undang2 jang tersebut di 
atas kebanjakan kali harus dilaku- 
kan pelepasan hak “ dengan damai 
oleh pemiliknja atas sebagian atau 
seluruhnja, jang berarti pemberian 
uang ganti rugi oleh pemerintah. 

Angka2 jang njata tentang be 
rapa luasnja tanah perusahaan 
kebun besar jang diduduki rakjat 
sukar diperdapat, tetapi bolehlah 
ditaksir 2076 dari luasnja tanah 
perkebunan. Ketjuali Sumatera 
Timur Juasnja tanah2 kebun itu 

: : "EPA52 1953 ada lebih kurang 1.400.000 ha Belandja Pegawai Rp. 319.361, 800 Rp. 309.019.100  |dan dikuasai olen rakjat Lk. 280. Belandja Barang 5 170.203. 400 95.000.000 000 ha dan kalau tiap ha memer 
 Belandja Modal 24.380. 600 16.000.000 lukan ganti kerugian Rp 1000.— 
Belandja Lain2 1.930.102.000 1.272.470.000 maka penjelesaian sengketa tanah ATA ta Hen AN He z Litu akan memakan biaja Rp 280. 

Djumlah Rp. 2.444.047. 800 Rp. 1.692.489.100 '000.000.— Untuk penjelesaian 
tanah pertanian kefjil jg Juasnja 
12.130 ha, ditaksir” akan . ada 
4.808 ha jang harus diselesaikan 
dengan djalan pembelian kembali 
maka akan memakan  biaja 
Rp 3.365.000 (1 ha. Rp 700) dan 
untuk penjelesaian soal tanah di 
Sumatera Timur jang sudah dihi 
tung seluruhnja akan makan biaja 
Rp 25.000.000. 

Dengan demikian akan diperju 
kan uang sebanjak Rp 308.365. 
000. 

Pengeluaran jang sebanjak itu 
akan direntjanakan buat 4 tahun. 
Dan buat 1953 mengingat ke- 
mungkinan2 berhubung dgn ter 
batasnja waktu semuia  rentjana 
sedjumlah Rp 54.682.800. Mengi 
ngat keuangan negara sedemikian 
rupa, sehingga untuk sementara 
waktu belum dapat diizinkan pe 
laksanaan rentjana 4 tahun itu. 
Demikian untuk sementara waktu 
|terpaksa djumlah biaja buat ke 
perluan tsb. diturunkan sampai 
Rp 13.000.000. Tetapi djika' ke 
adaan keuangan negara ditahun” 
depan mengizinkan akan diadju- 
kan anggaran belandja tambahan. 

Mengenai pembelian tanah par- 
tikulir dalam tahun ini akan ditin 
diau kembali, dan dalam menju- 
sun rentjana pembelian jang baru 
diambil sebagai pendirian pokok, 
bahwa jang didahulukan ialah : 

tanah2 jang seluruhnja atau se- 
bagian besar dibebani hak usaha 
rakjat asli, tanah2 jang menurut 
taksiran tidak minta biaja terlalu 
tinggi dan tanah jang keadaannja 
mendesak atau untuk keperiuan 
jang mendesak. 

Minoriteit. 
Soal ini diterangkan, bahwa pc- 

merintah telah mulai melakukan 
pendaftaran. Disamping pendaftar 
an masih perlu diberikan pene- 
rangan2 pada golongan2 tersebut, 
tentang soal jang bersangkut-paut 
dengan kewarganegaraan dan da- 
sar2 idiologi Negara. Selandjutnja 
masih perlu diperhatikan kepen- 
tingan minoriteit dalam merentja 
nakan Undang2 Agraria, kewarga 
negaraan dan pendidikan. 

Demokratisering - pemerin- 
tah daerah. 

Sedjalan dengan usaha melaksa- 
nakan pemilihan anggota  Konstitu- 
ante dan DPR telah diadakan per- 
siapan untuk pendaftaran pemilih - 
berupa pentjetakan 50 djuta kartu 
pemilih. 

Dan penjerahan jang njata (reecle 
overdrachten) dari urusan2 Peme- 
rintah Pusat kepada daerah2  oto- 
nom telah berangsur2 dilaksanakan 
dalam tahun j.l. Penetapan perim- 
bangan keuangan  (financiecle ver-   

'bahwa kini 
1 dang2 pembentukan Propinsi2 jang 
isampai kini masih merupakan dae- 

£ «rah administratip 
sekali gus | 

| 
gugur dalam dan karena mendja | 

Ikan 
' menjiapkan kader2 pegawai daerah 
Lotonom dengan dimulai Kursus Di- 

lain2 anggota Pamong Desa ma- ' 

houding) telah dibentuk pula Penitia 
tetap menberi | Perimbangan Keuangan jang anggo- 

kan tenaganja pada Pamong Pra : 
atau Badan Pemerintahan j 

lainnja, maka kepada mereka ini j Panitia tersebut 
diberikan selama dalam pengung | 

tanja terdiri dari pegawai kemente- 
rian Keuangan, Dalam Negeri. Dan 

telah dapat pula 
menjiapkan rentjana undang2 itu. 

Selandjutnja — diterangkan - pula, 
sedang disiapkan Un- 

seperti Kaliman- 
tan, Sulawesi, Maluku dan Surda 
Ketjil. 

Selain dari soal2 tersebut, dinjata- 
bahwa pemerintah telah pula 

nas Praktek Pegawai Daerah Oto- 

nom setingkat dengan Kabupaten jg. 
diselenggarakan di kantor Kemerite- 
rian Pusat untuk mendidik tjalon2 
Sekretaris dan . Kepala Keuangan 
Kabupaten2 di Sulawesi dan akan 

Pemilihon Di 
Nensal Th 1954 
RADJA Tribhuvan dari Nepal 

hari Rebo mengumumkan, bahwa 
pemilihan2 umum jang pertama 
dinegaranja akan diselenggarakan 
dalam bulan Maret tahun 1954. 
Pengumuman tsb. dikeluarkannja   

peme- | 

pendudukan tanah ' 

dalam pidato radio di Khatmandu 
bertepatan dengan hari nasional 
Nepal. 

Radja Tribhuyan menerangkan, 
ahwa ia ingin mengachiri peme 

,xintahan seorang jang terpaksa 
| Gidjalankannja sesudah terdjadi 
| pertikaian antara partai2 nolitik, 
| Akam tetapi sebelum diselengga 
rakannja pemilihan2 umum diang- 
nja tidak praktis untuk menghapus 
kan pemerintahan sekarang ini. 

Achirnja radja tersebut menjata- 
“kan terima kasih kepada India atas 
| bantuan jang telah diberikan guna 
: perkembangan Nepal, sementara ke 
pada negara2 sahabat lainnja ia me 
njampaikan terima: kasih atas: good- 
will mereka 'untuk mengadakan hu 
bungan2 dagang dengan Nepal. 

(AFP). 

BANK DJEPANG TINDJAU 
ASIA TENGGARA. 

Dua orang wakil dari Bank of 
Japan, Hiroshi Hara dan Kuniaki 
Yokata, hari Selasa telah tiba di 
New Delhi dalam perdjalanan me 
nindjau keadaan ekonomi di ne- 
gere2 Asia Tenggara. 

Bulan depan bank Djepang itu 
akan membuka suatu tjabang di 
Kalkuta dan kemudian di Bom- 
bay. 

  
    gara2 ae dan membentuk ap 

paratuur baru pada permulaan ta 
hun dinas ini dapat diselesaikan,   lagi supaja menjerahkan Westerling. 

  

maka segera dimulai dengan me 
ngadakan kerdja-sama jang baik 

1 

, “ 

NON AKAN AL MA AK 
  

KELUAR KOTA 
A. Wahid—Hotel ,,Grand” Semarang 

tg. 20—24 tidak terima tamu.. 

  

  
 



  

   

  

   

     

   

    Pa Nb an Tn ag 
SOETOMO 

|. Djalan Pontjol 46 
u . SEMARANG 
Praktek Umum : 
Djam bitjara: : 24 
K. Sore 4.30 — 630 | 

      

  

    
   

  

   

' MARGARINE “gg 
Te mbak 
£ menggaringkan goreng- 
— dorendan dan menambah 

— lezatnja lauk-pauk 

Pa aib aa 

  

    
    
Gosoklah dada, tenggo- 
rokan' dan punggurignja 
lengan. VapoRubi" Taw 
perlu'memaksi obatiobat 

Liu dalam. Hidung jang but 
y&. tu akan,,bolong”, batuk. 

: nja kurangan, dada jang 
Sesak» agak longgarr 
semuanja 'itu sekaligus 

  Pasti bagus kuwehnja 

Karena PUSAKA kuwehnja mendjadi repui 

dan empuk, lagi pula baunja sedap dan 

agak istimewa. 

nu 

  

sma” “Aji /VICKS. 
APpoRus 

Ta Pp. MI | tmportir : HOPPENSTEDT 1 

  

  

     
   

  Sedap rasa rotinja 
PUSAKA. menjunglap roti biasa 

“mendjadi santapan djamuan. Anak- 
anak gemar benar akan itu: djugu 
para tetamu. 

        

      

——— — Kursus membikin —— 

Roti/Kuweh2 &, Pakaian Wanita 
: 959 TAMAN-PROGO 12 

3 D Y SEMARANG 

22, BAGIAN BAK-LES. 

  

   

dan EZ. 40 
“ Pakai PICK-UP aansluiting. 2 
“AKAN: TIBA MINGGU INI 

    

: “Hargarine PUSAKA ini tulen, sedardan AT 

    

   

        

      
      

| Pada pekan jang pertama tiap2 bulan menerima Peladjar2 » : api | lp bih enak. danle Dita banjak 
“Persediaan tidak banjak, onderdeel di- MI '| baru, KURSUS jang akan dimulai Sa DNA LS ku TP 2 “Yamin dan bahan be una jang seiskari aa 5 TE RE t Roti/Kuweh2 (bakken) 18 matjam, dimulai 2. 1, seminggu 14. Ba na garing ain2 nja, 

F3 : satu kali, sebulan selesai. Kn . dikand ng, HP Sa Sutan Ha da PA ga, 3) 
SI: : aa a 4 TAART. POTONGAN. (Snij Taart) 25 matjam, tiap-tiap hari i ' sedan 2 / . ha Super Radio Company N. V: sori pake obeng wika Ganga. Tobalah PUSAKA sekarang djuga!    Tjabang Semarang : 

     

SETERAN No. 5 KUWEH KERINGAN (Drooggebak) 50 matjam, tiap2 hari 
Ss BN RABU), 2 bulan selesai, : k 

memesan | | Bagi PENDUDUK DILUAR KOTA SEMARANG, untuk 
na Aria M BAGIAN BAK-LES diadakan PELADJARAN TERTULIS 

(schriftelijk). . 

TJITAKAN2 djuga ada disediakan, mintalah keterangan2 

jang lebih djelas., 

  

    

  

M
a
 

  

Pemimpin Pp NAN AA . — 

Njonjah LIEM SING HIAP. # B3 51 PUj/r.-02-2             
  

  

32-HP/v-5203 

    

    

   
   
    

    

    
Mintalah berlangganan Madjallah ,,MINGGU PAGP. Satu-satunja mingguan penghibur, enteng 
tetapi berisi diseluruh Indonesia. Beraneka warna isinja, dihiasi pula dengan banjak gambar. Lain 
dari jang lain. , 

  

   
   

  

Kiu BINT Di 
1x LI DITANGGUNG 107/, TIDAK LUNTUR “CL 
TERBIKIN OLEH TABiB AMIRODIN. SOLO. 

TUA MENDJADI MUDA- RAMBUT PUTIH MENDJADI ITAM 
PREMI Ra. 500.— untuk, siapa sadja jang bisa bikin lebih baik dari 

5 | 'TJAP: POTREK BINTANG AMPAT. TtanGcunG 
TIDAK LUNTUR, KALAU LUNTUR BOLEH DITUKAR. Har 
ga S gram Rp.25.-—, 3 gram Rp. 15.— 
Tempat Agen2 Harga sama Ongk. kirim vrij. Masih tjari Agen2. 

PENDAPATAN BARU ,AMIRO POMADA" 
Ini Pomada- bisa bikin hitamkan rambut, Kalau pake selamanja 
ini Pomada tanggung tidak bisa putih. Kalau putih, kembali hi- 
tam dengan pelahan2. Mulai didjual Bulan Dianuari 1953. 

HARGA 1 POT Rp. 59— 

ZONDER OPERATIE 
Tanggung bisa bikin baik. Sakit Aambeien (wasir) orang laki pelu (impotensi), kurang shahwat dan lain-lain. Kalau minta baik dengan Garansi, boleh datang di kami punja rumah, ongkos2 

    

  

  

f Tgl. 5 April 1953 Madjallah ,,MINGGU PAGI” genap berusia 
| 5 tahun. Untuk memperingati itu, maka akan diadakan sajem- 

bara besar dengan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2500.— | 
y 

  

Download rubriek madjallah ,,MINGGU PAGI”: | 
| Ini barulah 

1. ,APA DAN SIAPA?. e : djamuan...... 
melukiskan penghidupan orang2 ternama. 

2. ,SUKA DUKA". bad pat, ROYAL MIXED an 2 
- . & . b - menggambarkan suka duka penghidupan seseorang anggauta masjarakat. Mitsal- dari Ver kade Na ln Na Har 

1 nja: suka duka seorang menteri: suka duka seorang djandas suka duka seorang : 10 matjam biskuit Ansar Hiu £a Pa 
5 djuru-rawat, suka duka seorang hukuman dil. “lagi. : jang segar dan lezat : , ia uat lelaki 18 lemah Rp. 100.- Rp. 50.- Rp.25.- 2. Amiro Dol. ita jg tidak tioti ok Cafe Noir, Nizza, Boudoir, Marie Wanita jg tidak tjotjok bulan 3. ,RAHASIAKU” : Sadar ta 2 Rp. 100.- Rp. 50.- Rp. 25.- : Petuit Beurre dan banjak lain? nja. Pan Nol Wanita jg sakit keputihan R Rp, 50.- Rb HA Ana 2-1 : ska ni 

miro Oli. Obat lelaki buat plesir Rp: 20.- Rp. 10.- Dalam rubrik ini seseorang mentjurahkan isi hatinja dengan terus terang. NE ciki ting sien Wan Amit Salep. Sakit Aambeien ko mplit Pp Rp. 50.- 
4. ,SPETUNDJUK2 DALAM SOAL PERTJINTAAN”. x Ka telah tersedia an ai pe Dur av9tuk dan pandjang Rp. 10-    G Paling sedikit pesan Rp. 25.— Ongkos kirim Vrij. 

Kurang dari itu tambah Rp 2,50. 
Agen: Ngupasan 12 JOGJAK ARTA. 

Kasim Dada Kp. Melaju 36 SEMARANG 
Gularr Ali, Muka Pasar KLATEN: 
Toko Obat: Eng” Tay' Ho Pekodjan 101 Semarang. Toko' Obat' Hok An, Petjinan MAGELANG. Tabib Amirodin, Depan Ku Sumojudan 95A SOLO. 

5. /IJERITA PENDEK”. 
6. ,SPIONASE CONTRA SPIONASE”. 
7. sSPERGAULAN ANTARA MANUSIA DENGAN MANUSIA”. 
8. ,SKETS MASJARAKAT”. 
9. »,PENGALAMAN ANEH2 DALAM PENGHIDUPAN KITA”, 

| 10. ,,LAJAR PUTIH”, 
: 11. ,OLAH RAGA”. 

      
          

    

  
  

      

  

  

  

  

  

        

        
           

  

    
  

   
    

    

  
          

  

  

  

          

  
  

               
        

  

        

  

           

    

  

   
       

  

       

    
    

12. Dan lain-lain lagi jang interessant. ? 2H “bee aa Eka AP » sengketa - kAveteg? Dog NA WI Ka Jah Pe SARAN ART AR ' 
$ . Ig : R Li P 2 2 aa TERBIT 27 TEBRUARI 153 | “FE CITY CONCERN CINEMAS —— ng 5 i Fi :£ r - M mparkan V4 A5 Jak en Harga langganan Rp. 8.- sebulan Megang buku A  — Megang buku A bata “730.000 pembatja sodjak — Nb Lho Ui METE oa 5 1930. NJ : ENG'S Etjer an 29 2.- snake setahu» Ng Ta ea : Te ain gk adan G3 LUX. 5.—7.-9— Ini malam premiere (u.17 th) Kursus. Dagang. ,,Parman: | »GAGAKLODRA 1930 - 1952" t 2.3 . . Teposanan Sriwedari Solo TEBAL 204 PAG. BANJAK Robert Cummings — Terry Moore — Jerome Courtland n2 di SEMA Ba »MINGGU PAGI” ti : et Ta GAMPAR.! E sar Mia Pee Nan SA Kar an 4 SARAN 21 Rp. 11,60 -- 106 porto. Udara 29 The BAREFOOT MAILMANY 3 

sk Aa aa AA MERDEKA” TE AN Mn " na | | "Aga Radja Ilmu in Super Cinecolor , Djalan Purwodinatan Utara 11 A. Jogjakarta. |, ' Ini malam (seg. ra Suami-isteri The Slickest Con Man, Gun Man, Ladies Man Ne aa | KETAWA. TERUS Dalam || | Pengantinan Seumur Hidup” of them all is . ... Sylvanus! 
E : : aa uIhe Three Stooges" ||» 108 4 101i pro -d , P Sa &. — — — Udara 4 Rp. 1. 1 — : sg LEE | " Segera 20 th. Century Fox mempersem- SPRAHA" Ayoney Servicy G R AND : Ini malam d.m. b. (a. 17 th.) apa : su | THEATER bahkan: - Petjinanketjil 55h: MALANG 5 51.—9— Richard Ney—Vanessa Brown — Henry Daniel! Ant na : | Phone : 245 RESI MISERABLES" | The Secret of St Ives' Kl | : Sia SOLO “dgn DEBRA PAGET 3 "“ UAN La bar Kota 1 ocers 25 2 ! Days of danger!..... Nighis of Romance! 
.Ka Ul XNOLO Roy Rogers P: — : : ays of danger!..... Nights of Romance! ARA Up Naba Em Gn ae 2 INI MALAM D.M.B. Robert Louis Stevenson's Famous adventurer ! 

KONPERENSI ST.LI. SELU- 9 te 1 : $ TEMENTAS wuari Y | Jt E SPLENDIP... , E Ri Bat MAYA TENGAH: Non, maose moweeeeJusualty Tua (EN Area un“ | oceeten.. Jaan Kou DA maen, JAM Awan” MIREX s.-7-0— GT an Maak kebgagai, Ban ba 8 Isak naa 5 TERKIN i EXETING IN Pan ane PKEVILLE'S e WALET 1 ARE INTEREST Ydan Crawtord « Robert Yddad INDRA Ini malam d.m.b. tu. 17 th.) langsungkan konperensi Serikat Ta | IN GOT Away/ Ar dg sasa ti aa Ta AT okanbn AN aa .GOODBYE MY. FANCY 5 — 1. —9-— Pat O'Brien-Cameron Mitchell-Richard Denning ni Islam Indonesia seluruh Djawa aaeruN” | ia Ne Naa Pa OKINAW As Ben ep aa AN | 3 2 3 
. 5 5 

OR | ON A10, (seg. um.) Here's to the hot-shot heroes of the U. S. Nav 
Richard Widmark-Const. Smith | Film peperangan terbesar, heibat, gempar ! 

I,Red Skies of Montana” 

pembelian . padi jad, agraria dan 
perekonomian rakjat. 

“SEPEDA HILANG. : 
Didapat kabar, bahwa pada tg. 18 

ys hot-shell destroyers ! —      3 
          

         

    

  

                   
  

  

Pp : 3 Color by Technicolor ROYAL Ini Malam (u. 17 th.) ebr. jbl. djamm 6.30, sebuah sepeda 
ON : 5.» -9.— ROSA DEL ROSARIO — BEN PEREZ 

kepunjaannja seorang Tionghoa “jg. Teeaa : baka D. 13, disandarkan dipekarangan ,,Panti 3 ati aa 'Metropole — 5-7.-9.- (13th) D A R N "1 Perempuan berambut Ular Mena 5 Man mark - 3: v 1 “2 NA 74 1 AI | Clayton Moore -Pamela Blake ” Serem! Gempar ! Philips telah disambar oleh alap2 | Waw en PN kebon ma 4 na nga ana Naa Kd g 4 | : 
sepeda, sekalipun sepeda ini telah — Roy, orang2 jang telah ' mer —& Kegemparan itus —, Ini: Willie O' Dooley, pemilik... —' Hotel ini sebenarnja : tak be- Ghost of Lorros 
terkuntji, : ana ah sak: hotel “sdja sudah “lari. lah jang djustru saja satu2nja hotel di: Pikeville. gitu mentjukupi nonah,: tetapi .nona 9? i f 

MAI Se aai Kegemparan seperti . ini -tidak tjart. Kenalkan, saja — Bagus: barangkali: Sapa da- Oa disambut ' dengan tangan: ters ROXY Ini malam premiere (u. 13 th.) TAMAN KANAK2. , btn Pala Ag Pikeville, Nona. Crystal  Keefier....i.... pat menolong saja, sedang" saja buka. . 5 : Atas usaha GRT. Kr. Tempel (Mi: Ha Tn 3 Aug penulis tjeritera2, jang .. hendak menjiapkan: bahan2 urituk —— Rupa2nja hotel'jang sudah. ro- Djagalan 7.-—9.— (13 th) 7.9 Eddie Dean — Roscoe. Ates telah didapat keputusan oleh Pe-| : g chusus  mentjari tjorak — tjeritera. y poni NN NAN ai PR krna Mariam -. Ali Rahman Kau WILD W $ " in ngurus P. I. B. I. tjab. Semarang, kedaerahan. 1 anjak. pernatian. orang, "pikir Roy. Tn " v T TN : bahwa pada tgl. 26-2-”53 di R.'M — Terima kasih, “Nun ALADDIN« . “ Cinecolor T. Kr. Tempel G. Subuh akan di- IM, saja Roy "Rogers. Penuh sensatie, Gempar! 
        buka sekolah Taman Kanak2 P. | bapa to No2884/IN 4 Wa ana TG uin mma Nan LB.L-dirumah Tn. Soeparto. OM MEAAR MEMMIAL ANAMLLAMA LNE AL LA MAMA LN ARETAK ATK AN PA TAPAK Pertjetakan Smg. No. 58A/IN/A/T ga   

 


