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Terbesar Dlm Se- 
Atjeh-Orang? Me- 
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   Ta ng ingsi Ke Mesdjid 
KAb SATBN Atjeh Besar pac 

  

djan2 leba jnag turun & 
Ban ana aan Berpuluh2 
naa Senin ay mna - 

lah korban manusia masih b Iu 
Giketahui. 

  

tempat Sa tan air naik 214 meter 

rumah dan toko2 terbenam air bah. 

Penduduk berbondong-bondong 

mengungsi ketempat2 jang lebih | 
tinggi diantaranja kemesdjid raja 
dan rumah koordinator Atjeh. 

Generator sentral listrik 1 

Kotaradja tidak akan 

rah luar terputus sama sekali ka- 
rena djalan2 raja dan rel kereta 
api terputus. 

Dalam pada itu Djawatan So- 
sial Sumatera Utara mengumum- | 
kan, bahwa Barusmudik ,,Tapa- 
nuli Tengah telah dilanda air 
bah pula pada tanggal 27/1 jl. 
Satu mesdjid, 2 gedung sekolah 
dan rumah rakjat hanjut. Disam- 
ping itu banjak pula sawah? dan 
perahu2 nelajan mendjadi binasa. 
Guna memberi pertolongan pada 
korban? malapetaka bandjir di- 
kedua tempat tersebut Djawatan 
Sosial Sumatera Utara telah: 
mengirimkan bantuan pertama 
Rp. 10.000— ke Kotaradja dan 
Rp. 5.000.— ke Barusmudik me- 

lalui kantor2 sosial jang ada di- 
sana. 2 3 

, 

RUNDINGAN PERDAMAIAN 
DENGAN HUK. 

Seorang wakil pemerintah Phi- 
lipina dengan disertai seorang se- 
nator dan seorang saudara dari 
presiden Ouvirino hari Djum'at ke 
maren dengan mobil menudju ke 
gunung Arayat di Luzon tengah 
untuk mengadakan konverensi 
pronegata dengan pemimpin2 

uk. . "4 

  

nan & 

    tam 

SEDJUMLAH -.ahli kimia hari 
Kemis mengemukakan laporan “di 
Philadelphia mengenai penjelidikan2 
jang mereka lakukan terhadap me- 
ritja hitam, dengan maksud apakah 
bahan tersebut dapat dipakai untuk 
melawan tuberculose. , 

Hasil penjelidikan menundjukkan 
bahwa lada hitam karena aktivitet 
anti-zat masam dapat dipakai meng- 
obati tbc, oleh karena basil tbc 
menghasilkan lilin, jang kira2 80fo 
terdiri atas zat asam. Pengurangan 
zat asam itu mungkin akan meng- 
akibatkan bahwa hasil tadi  terha- 

K0 Abajar dimuka) R 
» 11.— luar kota (ditambah Rp. 0,3 

ok Harga Eljeran 

sehingga buat 3 bulan lamanja |4 

penerangan listerik. Perhubungan 
lalu-lintas Kotaradja dengan dae-| 

-proklan 

     

30 wituk me 
6 sen per   
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Dua pemimpin         dalah  Georgi Malenkov 

IIRahasia Soviet. Oleh fihak 
- 

-#Di 
Pulihkan Keamanan 

jang meriah. Dari 
do) Presiden dan 

oleh berpuluh2 ribu rakjat, dimana 
produksi dan keamanan adaleh sis: 
sjarakat adil dan makmur. 

Proklamasi kemerdekaan dika- 
takan adalah sekedar suatu per- 
njataan, pada waktu mana kita 
hanja mempunjai bendera merah 

putih, Jagu Indonesia Raya, dan: 
rentjana UUD, disamping naskah 

klamasi kemerdekaan tjita?2 kita 
belum tertjapai, sebab untuk itu 
Kita harus menjusun suatu ma- 
sjarakat jang tiap  anggotanja 
Men penghidupan jang la- 
Jak. : 

Dikatakan oleh Presiden, bah: 
wa djika kita ingin hidup mak 
mur, tidak tjukup djika kita ha- 
nja membikin satu pelabuhar 
Bitung atau membuka satu pa- 

brik . pengolahan kopra di Sukur 
(dekat: Menado). Kita harus lebii 
banjak membangun dan terutamz 
adalah kewadjiban pemuda untul 
bekerdja keras dilapangan pem- 
bangunan itu. 

Pun Menteri Penerangan ber- 
bitjara mengenai soal pembangu- 

nan. Sembojan2 jang tampak an- 
tara lain menuntut diadakannja 

  
   

  

   

  

  lang menghasilkan lilin. perbaikan pada sekolah2, pun ada 

  

Undang? 
4 

Aa Agrari 
Direntjanakan Agar Warganegara ,,Bukan Asli" 

Bisa. Dapatkan Hak Atas Tanah 
Singgih Praptodihardjo, acting kepala urusan agraria pada Ke- 

menterian Dalam Negeri, dalam pertjakapan dengan ,,Antara” me- 
nerangkan, bahwa kini oleh Kementerian tersebut telah disiapkan 
beberapa usul rentjana undang2 mengenai agraria, bahkan diantara- 
nja sudah ada jang mendapat persetudjuan kabinet. Salah satu ren- 
tjana jang penting, tapi jang belum mendapat persetudjuan kabinet, 
ialah jang mengatur hak-peralihan (overgangs-recht) kepada warga- 
negara 
peraturan peralihan jang menudju 
dari per-undang2 

Bevan Akan 
Ke Indonesia? 
KALANGAN jang berdekatan 

dengan Aneurin Bevan menerang 
kan kepada wartawan ,,Antara”, 
bahwa Bevan, anggauta parlemen 
Inggris dari Partai Buruh sajap 
kiri, dalam kundjungannja ke In- 
dia mungkin diandjurkan supaja 

djuga mengundjungi Indonesia. 
Kundjungannja ke India adalah 

. satu daja-upaja supaja Bevan le- 
. bih mengetahui masalah2 Asia, 

. dan ia akan mempunjai banjak 
waktu untuk mentjari tjara bagai 

— mana mengkoordinir usaha orang 
orang seperti Tito, Nehru dan Be 
van sendiri, jang ingin mengikuti 
politik ,,tengah” didunia jang bu- 
kan-komunis. 

Djika tidak timbul sesuatu kri 
sis ditanah Inggris, Bevan tidak 
akan segera pulang, karena mung 
kin tidak ada perkembangan poli 
tik jang penting, disekitar waktu 
penobatan ini. 

Apakah Bevan akan pergi ke 
Indonesia atau tidak, bergantung 
kepada kuatnja orang mengan 
djurkannja. Dalam waktu belaka 
ngan ini ia beberapa kali menje- 
but-njebut Indonesia dalam pida 
tonja. 

Demikian “ dikawatkan Anta- 
ra” dari Amsterdam. 

... 

ikan Djepang. 

bawah supervisie 

biasanja disebut ,,bukan asli” atas tanah, jakni sebagai 
kepada persamaan (uniformiteit) ' 

bagi seluruh warganegara Indonesia sebagaimana 
prinsip jang dipegang oleh Pemerintah. 

Menurut Singgih, peraturan per- 
alihan itu kini masih perlu, mengi- 
ngat, kepada kenjataan, bahwa ,,was 

'ganegara baru” atau ,,bukan asli” 
itu pada umumnja belum  terlebur 
(opgelost) dalam pergaulan hidup 
warganegara jg ,,asli”, 

Pokok daripada usul rentjana un 
dang2 itu, ialah mengatur. bahw: 
atas sjarat tertentu, para warganegi 
ra ,,bukan asli” bisa 'mendapatka: 
hak atas tanah. Dalam usul perati, 
ran itu- ditentukan pula maximun 
luas tanah jg dapat dimilikinya utk. 
mendjaga djangan sampai pemberi- 
an hak itu merupakan sumber per- 
saingan antara warganegara "asli" 
dan bukan asli” dalam kehidupan 
perekonomian jg ada sangkut paui- 
nja dengan hak2 tsb. 12 

Seterusnja diterangkan oleh Sing- 
gih, bahwa diantara usul2 rentisna 
undang2 jang telah disetudiui oleh 
kabinet, ialah jang mengenai .ont- 
eigening” dari tonah? partikulir. di 
Djakarta dan sekitarnia, lebih dari 
:1000 ha, tanah, jang sampai kisi 
masih kepunjaan tuan? tanah. 

Usul tentjana undang2 lainnja-ig. ' 
telah disetudjui kabinet, ialah meng- 
atur inventarisasi” — tanah2 tang 
kini dikuasai oleh pelbagai diawatan. 
Tentang hal ini Singgih menerang- 
kan, bahwa dalam zaman pendudu- 

timbullah djawatan? 
baru, disamping djawatan2 lama, jg. 
menguasai tanah dengan tiada ber- 

sendi atas hukum jang tertentu. Un- 

tuk mengatur ,.kekatjauan” dalam 
hal ini, maka dirasakan urgensinja 
oleh Pemerintah untuk melakukan 
.inventarisasi” segala tanah jang di- 
kuasai oleh pelbagai djawatan itu, di 

lam Negeri. 

1.pe Russia jang djarang2 muntjul gambarnja di surat2 kabar, 
api jang memegang peranan terpenting dalam pemerintahan Sovjet. Kiri 

ah. jang dikabarkan akan mendjadi pengganti 
alin dan kanan adalah Lavrenti Pavlovitsch Beria kepala dinas polis' 

1 Barat dikabarkan, bahwa 
ng sebenarnja memerintahkan penangkapan 9 

dakwa hendak membunuh pemimpin? Sovjet baru2 ini. 

jang berderet2 sepandjang djalan jang menjerukan 
Sesampainja di Menado Presiden berpidato dirapat raksasa jang dihadir 

   

            

      
ERA 

ua orang inilak 
dokter Russia, iang di-   

Warouw Dan Su- 
diro Adalah Satu 
Sembojan Penjambutan Presiden: 

Menado 
Tidak Dgn Kekerasan 

KOTA MENADO jg. berpenduduk Lk. 75 ribu djwa pada Kemis 
petang menjambu, kedatangan Presiden dan rombongannja dalam suasans 

lapangan terbary Mapanget (Lk. 27 km. dari Mcna- 
rombongannja menudju kota Menado, 

jang dihias dengan bendera? dan pinuZ gerbang, 
melalui desa? 

dengan pendudukaj: 
pekik2 Merdeka” 

dikatakan, bahwa soal2 peaanibaha: 
at2 jang penting untak mencapai ma 

jang berbunji ,,Sudiro dan Wa: 
:0uw adalah. satu”. 

Malamnja diadakan resepsi d 
sedung Pertemuan jang baru se 
lesai didirikan ditepi pantai, jan 

letaknja tidak berapa djauh dar 

tempat kediaman kepala daerah 
Hari Djum'at rombongan Pre- 

siden akan ke Amurang dan ma 
lamnja kembali ke Menado, dima 
na rombongan akan menjaksika: 
bertundjukan kesenian asli. 

Pulihkan keamanan tidak dg. 
kekerasan. 

Sementara itu dapat dikabar 
kan pula, bahwa tg. 29/1 petan: 
oleh partai2 politik kota Maka 
sar telah diadakan pertemuan 
antuk bitjarakan soal2 mengena 
isaha pemulihan keamanan di- 
daerah ini. Oleh pertemuan tsb 
telah diambil pernjataan jang 
desak pemerintah agar tjara pe- 
mulihan keamanan di Sulawes 
Selatan dilaksanakan tidak de 
ngan djalan kekerasan. Pada pi 
hak2 jang bersangkutan dian 
djurkan supaja dengan sungguh: 
berusaha dengan sekuat tenaga 
dan bidjaksana kembalikan kea- 
manan didaerah ini. 

Pernjataan tsb. akan disampai- 
kan pada Presiden setibanja di 
Makasar. : 

Jang menjetudjui pernjataan 
itu P,KR., P.N.I, Masjumi, pPar- 
kindo, P.LR., Partai Buruh, P.S. 

L, Parindra, P.R.I., P.K.I., Parta' 
Murba, P.R.N., Lembaga Indone- 
sia-Maluku, Partai Katolik dar 

Biro PR. 

Lagi Tjengkeh 
Ditjampur? 
Tapi Dalam Tempat 

Jang Dizegel 
(Oleh Pembantu Kita) 

MENJAMBUNG berita dalam 
”S.M.” tentang diterimanja tjeng 
keh luar negeri sebanjak 42 ton 
pada tanggal 28/1 oleh PPRK 
Kudus dari PPTI Semarang, me 
nurut pengaduan dari beberapa 
pengusaha2 rokok bahwa tjeng- 

itu tertjampur: dengan- tjengkeh 

lagi) menurut keterangan tjampur 
an itu sebanjak 407o-   

' Keterangan jang kami dapat 
dari jang bersangkutan, bahwa 
fjengkeh tersebut diterima . dan 
disimpan dikantor PPRK masih 
dalam keadaan dizegel (dengan 

plombeer). . 
Fihak mana jang membuat ke- 

tjurangan tsb. kini sedang diusut 
oleh pihak jang berwadjib. 

  

     

keh Zanzibar jang diterimanja 

jang sudah Kering (tak berminjak , 
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| Rilua n “Kerd: ! du 

ngan dua kompi pasukan2 Ho. & 
lah timur Ankhe dan kira2 450 | 

Sembilan buah kapal perang P: 
rantjis mengambil bagian dalan 
serakan pendaratan ini jang dipir 
in o:ch laksamana Bosvieub, ko- 
nandan eskader angkatan laut Pe 
'antjis di Timur Djauh. Pasukan: 

anz melakukan pendaratan itu 
nendapat bantuan kuat oleh pe- 
awat3 pemburu dan pembom Pe- 
'antjis jang berpangkalan dikapa' 

aduk. Menurut  djurubitjara ko- 
nando Perantjis gerakan pada ha 
i Kemis itu ialah pendaratan jang 
'ertama kalinja jang dilakukar 
erhadap daerah pantai Annam js 

'ikuasai oleh psukan2 Ho sedjak 
41m 1945. Dikemukakan, bahws 
ivan pendaratan itu bukannjz 
'tuk menduduki daerah pelabu- 
'n @uinhon, tetapi dimaksudkar 

anja sebagai gerakan untuk mem 
Nokkan perhatian dan mengan 
am dari belakang pasukan? He 

Shi Minh jg sedang berusaha me 
rebut kota perbentengan Vietnam- 

Perantjis Ankhe. (Antara — AFP) ' 

Sementara itu Perantjis telak 
menjetudjui usul rentjana antara 
ahun 1956 dan 1958 pasukan2 Pe- 
antjis dapat ditarik kembali dari 

| ndo China, demikian nernjataan 
'epala staf tentara Vietnam Bao 
Dai, djenderal Nguyen Van Hinh. 

sada hari Djum'at- Menurut Van: 
Iinh, jang seperti Giketahui ialah 

'utera perdana menteri Vietnam 
3a0 Dai, Nguyen Van Tam, pem-' 
sentukan ,,beberapa puluh” batal-' 
0n2 ringan diperlengkapi dan dila 
ih untuk melakukan perang anti- 
rerilja akan memungkinkan Pe- 
'antjis untuk menarik kembali da 

terdiri atas 215.000 orang. 

Van Hinh mengumumkan hal in 

yentukan kesatuan2 baru, jg akar 
memperkuat djumlah 350.00 oranz: 
Vietnam, jang kini melawan pasu 
san2 pihak Ho sebagai anggota 
pasukan2 Vietnam-Perantjis da 
kesatuan2 polisi, menurut Va: 
3inh akan dimulai sebelum aech 
tahun ini. 3 

Ia menerangkan selandjutni 
bahwa soal2 tehnis dari rentjar 
Bao Dai itu, jang telah ia sampai 
kan kepada pemerintah Perant: 
baru2 ini dalam kundjungannja k 
Paris, akan diselesaikan di Pari: 
Ian pembitjaraan2 lebih Jandju 
mengenai rentjana itu segera akz: 
limulai setelah Jean Letourneau 
komisaris tinggi Perantjis untul 
Indo China, sampai kembali di Sz 
zyon. (Antara — UP). 

13 Imigran Ge 
lap Tionghoa 
Kalau Dikembalikan 
Minta Ke Taiwan 

Atau Hongkong 

Dari 21 orang Tionghoa jang 
beberapa waktu jang lalu ditahan 
oleh djawatan imigrasi karena 
mentjoba masuk Indonesia setja- 
ra tidak sah, 13 orang masih ber- 
ada didjawatan imigrasi di Tan- 
djung Perak Surabaja. Dua dira- 
wat dalam rumah sakit di Suraba 
ja dan jang enam lainnja telah 
kembali kedaratan Tiongkok. Ke- 
tigabcias orang Tionghoa tadi, te- 
lah menjatakan, bahwa mereka 
hanja bersedia dikembalikan - ke 
Hongkong atau Taiwan, Hal ini 
menimbulkan kesulitan, karena 
mereka tidak mempunjai - surat2 
jang sah, untuk Hongkong sedang 
kan di Taiwan orang takut akan   

“terdjadinja infiltrasi komunis. 
CHTH Surabaja, jang memperha- 

tikan nasib ketigabelas crang tsb. 
hari Kemis telah meniampaikan su- 
rat kepada kepala djawatan imigrasi 
di Djakarta dengan permintaan un- 
tuk menganggap mereka sebagai ne- 

larian politik dan berdasarkan ini 
memberikan idzin kepada mereka 
untuk diam di Indonesia. Dalam hal 
ini dikemukakan, bahwa Indones 
adalah anggota PBB, jang mens- 
hormati hak2 manusia.“ 

Diusulkan untuk membe 
mereka atas tanggungan kec! 
mereka di Indonesia. 

1 eka: 

      

   

  

i Indo China pasukan2-nja, jang. 

selum lagi 24 djam setelah ia tib: £ 
sembali di Saigon dari Paris Per f 

  

TI 

elakang 
'nja Didaratkan 

an Dibelakang Front Ankhe 
.. “BEBERAPA RIBU” orang pasukan? Vietnam-Perantjis telah 

melakukan gerakan pembelokan perhatian dibelakang front Ankhe 
di Annam jang sedang dikepung oleh pasukan2 Vietnam Ho Chi 
Minh dengan djalan melakukan pendaratan dan menduduki pela- 

| buhan @uinhon jang tadinja dikuasai oleh pasukan? Ho, demikian 
diumumkan oleh djurubitjara staf umum tentara Perantjis di Sai- 
gon pada hari Djum'at. Pendaratan 

dimalai pada waktu fadjar hari Kemis kemarin dulu. Menurut dju- 
rubitjara Perantjis pasukan? Vietnam Perantjis berhasil merebut 

jang dilakukan dengan tiba? itu 

pelabuhan @uinhon setelah bertompur selama beberapa djam de- 
vinhon letaknja kira2 60 km sebe- 
n sebelah timur-laut Saigon. 

GUO Tentara 
| Perantjis Tewas 
56 lama Achir Tahun 1952- 
| Kata ,.Krasny Flot” 

  

| - fa 
aa 

. SURATKABAR Sovjet ,,Kras 
yY Flot” muat karangan Kolonel 

MI. Petrov, mengenai keadaan mi 
|liter di Vietnam. 

— Petroy mengatakan bahwa pa 
sukan2 Vietnam Ho Chi Minh, ig 
memegang inisiatif, telah memper 
#iat operasi2-nja, hingga “dalam 
—ulan2 jang terachir dari tahun 
1952 mereka berhasil menewas- 
kan lebih dari 65.000 opsir dan 
serdadu lawannja di Vietnam Ba- 
srat-laut. : . 

Di front Barat-laut ini, djumlah 
rang tawanan merupakan 807 
lari djumlah pasukan pihak Pe 
ranfjis jang beroperasi disana. Ba 
njak pula garnisun pos2 pertaha 
“lan pihak Perantjis telah menje 
'ah, lengkap dengan alat2 sendja 
a dan amunisi mereka. 

Ha 

Sementara itu satuan2 Jainnja, di 
intaranja pasukan? gerilja, meneng 
idaerah2 jg diduduki oleh Peran- 

Jis, dikedua tepi sungai Merah. Ai 
Yara 14 Okt. 1952 dan 1 Djan. 1953. 
Sasukan2 gerilja telah menghantarn 
ebih dari 77 pos pertahanan lawan 
idak terhitung djiumlah pos jg d' 

inggalkan oleh pihak Perantjis» da- 
'am pada itu mereka ' menswaskar 
kira2 10.000 opsir dan serdadu. 
" Demikianlah kata Petrov a.l. 
: (Eass). 

| |. 

. : hk 

njesa 1 
“Putusan Hakim B!d. 
Atas Perkara Co'son 
BERHUBUNG dgn keputusan 

hakim di Den Haag atas diri Col- 
son dan Meine Pot, jg masing2 
mendapat hukuman satu tahun 
pendjara dipotong dgn  tudjuh 
setengah bulan selama dalam ta 
hanan dan dibebaskan, karena 
pertjobaan pembunuhan terhadap 
diri Atase Militer R.I. di Den 
Haag — Letnan Kolonel Harjo- 
no, maka Pemerintah Republik 
Indonesia dengan perantaraan Ko 
misaris Agung Republik Indone- 
sia di Den Haag telah menjampai 
kan sangat keketjewaannja kepa 
da Pemerintah Belanda atas kepu 
tusan hakim tsb. di Den Haag. 

Pemerintah Republik Indonesia 
Jan bangsa Indonesia amat tertje 
1gang dan merasa tertusuk pera 
saan keadilannja waktu  mende 
agar keputusan hakim itu. Dgn 
keputusan hakim tsb. ternjata bah 
wa rechtbank dinegeri Belanda 
menganggap, pertjobaan pembunu 
Jan itu sebagai soal jang remeh, 
sedangkan rakjat Indonesia dan 
Ijuga Kementerian Luar Negeri 
Belanda sendiri menganggapnja 
sebagai soal jang .amat penting”. 

Demikian diumumkan dari Ke 
menterian Luar Negeri. (Antara) 

Menteri Angk.   PANITXA Senat “Amerika Seri- 
kat urusan angkatan perang hari Ke 
mis telah" menjetudjui pengangka- 
tan? Robert Stevens sebagai mente- 
ri angkatan darat: Harold: Talbott 
sebagai menteri angkatan udara “dan 
Robert: Andersoh' menteri angkatan 
laut Amerika.  Stevens dan Talbott 
telah menjatakan "bahwa “mereka 
ckam melepaskan saham? pada kons 
s2, jg mempunjai kontrak dengan 
pemerintah. Pengangkatan? ini seka 
rang diserahkan kepada senat leng- 
kap. 

Stevens mempuniai 12.090 saham 
.Owens Cornin Fibre Glass Corpa- 
rattor” dan 42.436 saham dalam 21. 
P. Steyens & Co” suatu perusahaan 
textil kepunjaan keluerganja. (UP). 
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Drama T-bone 
“Hull   
  

    

  
t 

i 

waktu saat berhasil dipantjangkan b 

! bukit difront tadi, pada se 

-9how” Jang Sial 
Keragalan Serangan di T-bone Hill Bikin Geger 

: Opsir2 PBB Di Korea Djadi Gusar 

PANITYA DEWAN perwakilan Amerika jang mengurus ma- 
salah2 jang bersangkutan dengan 
meminta kepada pimpinan tentara Amerika untuk memberikan per- 
tanggungan-djawab mengenai serangan jang gagal dari pasukan2 
PBB atas sebuah bukit di Korea jang dipertahankan oleh pasukan2 
Utara. Permintaan ini diadjukan atas desakan para anggota Kongres 
Amerika Serikat. Panitya tersebut 
paja ,,memberikan keterangan se 

Anggota dewan perwakilan rak 
at dari partai republikan, Cairo 

dofiman,dan . rekannja William 
Bray, pertama kali menjinggung 
soal ini ketika mereka menanja- 
kan apakah operasi bersangkutan 
adalah suatu tindakan normal dan 
uapat dibenarkan ataukah  hanja 
semata-mata “merupakan -sema- 
jam show” (pertundjukan) un- 
uk menghibur sedjumlah tamu2 

tinggi. Perlu diketahui, bahwa per 
tempuran tersebut disaksikan oleh 
beberapa opsir tinggi jang me- 
ngundjungi kebagian front ber- 
sangkutan. Opsir2 ini telah men- 
dapat suatu skema mengenai wak 
tu dan babakan? daripada opera- 
si jg dilakukan dan kepada mere- 
ka ditundjukkan tempat2 istime- 
wa darimana mereka dapat 
njaksikan dengan baik kelangsu- 
ngan pertempuran. Dalam perta- 

njaan2 kedua anggota tadi kepa- 
da menteri pertahanan Charles 
Wilson antara lain  dipertingkat- 
kan, bahwa peristiwa serangan jg. 
gagal itu diduga akan mendjadi 
suatu masalah jang lebih hangat 
diperbintjangkan. 

5 

j 

| 
1 
! 
! 

Dari fihak tentara sementara itu 
diberitahukan, bahwa djenderal 
Lawton Collins, kepala staf tentara 
Amerika, jig ditunggu  kedatangan- 
nja kembali di Washington pada ka 
ri Sabtu ini, segera akan menjelenz 

mur Djauh hari Sabtu jg lampau rn 
tuk mengundjungi garis2 pertempu- 

iran di Korea dan untuk menghadiri 
.konperensi dimarkas-besar djende- 
iral Mark Clark, panglima tertinggi 

PBB di Timur Djauh, jg 
i berkedudukan di Tokio. 

| 

  
Dalam resolusi jg diadjukan oleh 

Hoffman diminta dengan sangat ke- 
pada kementerian pertahanan Suipa- 
ia mendjelaskan kepada dewan.per- 
wakilan rakjat mengapa serangan 
tsb dilantjarkan dan apakah telah di 
undang djuga wartawan2 dan lain2 
orang guna  menjaksikan serangan 
tsb. Djuga diminta keterangan me- 
ngenai djumlah serdadu? Amerkka 
dan serdadu2 sekutu jig tewas. 

  
Suatu gambar dari front ,,T-bone Hi 

pembalasan fihak Utara (batja berita dibawah ini). Pada gambar ialah 

disekitar serangan jang dilakukan hari Minggu jang lalu atas bukit 
T-bone Hill, akan tetapi dilumpuhkan samasekali sesudah 4 djam 
akibat tembakan2 balasan jang dahsjat dari fihak Utara. 

garakan konperensi pers. Djenderal h 
/Lawton Collins telah bertolak ke Fi 

  
Anggota William Bray dalam sii- 

t 

   

ratnja kepada menteri: pertah nan ! 
Wilson bertania bukankah tentara ! 
Amerika telah mei FAN, 

   suatu show dimara monusia dian 
kan nasibnja hania semata-mata utk | 
menghibur para. tetamn?” 

| : ditepan jan 

Hah 

leh 
kam des 

    

Dalam. pidatonia 
Hoffman menegaskan. 
niak orang telah memper 

bahwa djiwa para pemuda 

“ba 
  

Lagan, 

  

  

Indonesia 
VAN DER WERFF & Hubrecht, 

berdasarkan berita2 dari Djakarta 
dalam . Beursoyerzichtnja enduga 
bahwa Menteri Keuangan , Sumitro 
bermaksud akan melunaskan semua 
pindjaman Kotapradja (dulu, jg ter 
diri dari gulden, Red.) dan menggan 
tinja dengan pindjaman rupiah. Se- 
landjutnja Beursoverzicht itu menu- 
lis, bahwa bertentangan dengan ke- 
terangan dari pihak pengurus dalam 
rapat para pemegang sahamnja. dju | 
ga Deli Spoor bakal turut dinasiona- | 
lisir. Van der Werf menerangkan 
dim beursoverzichtnja, bhw andjuran 

£ 

Akan Kurangi Beban Hutangnja 
minta agar soal ganti kerugian bagi 

nasionalisasi kereta api dan tram di 
selesaikan setjara pantas. berdasar- 
kan tarif jg bertambah tinggi. dan 
berkekuatan surut sampai ts. 1 Dja 
huari 1951, andjurah mana ditolak 
oleh direksi, achirnja disetudjui oleh 
sebagian besar pemegang saham. Su 
rat2 jg menjatakan setudiu mengalir 
terus, dan mereka jg setudju itu te 
tap mendesak supaja diadakan peng 
hematan dikantor-besar, 

Mengenai pelunasan pindjaman 
tsb. diatas, Van der Werff & Hub- 
recht lalu mendjelaskan, bahwa Su- 

Kementerian Da-j nja supaja kepada Menteri Djuanda mitro berusaha mengurangkan kewa 
dikirimkan kawat permintaan jg me |djiban membajar rente luar negeri ' mengurangkan 

Lan 
a nKan stawian 

vpa Kunsten en   

  

dan.ini akan diganti dengan rents 
Indonesia. Van der Werff & Hub: 
recht mengatakan, haha. semua pe 
Junasan itu berlaku menurut pera- 
turan pindjaman, di Indonesia dan. 
rupiah, dinegeri Belanda dengan 
gulden, Djumlah pindjaman itu kis 
rad. 30.000.000. gulden, dan kira2 
separonja dinegeri Belanda, sehing. 
ga semua - pelunasan mungkin 60. 
000.900.— rupiah, ditambah dengan 
rente tunggakan: tiap tahun kewa- 
djiban membajar rente luar negeri 
dikurangkan — dengan  600.000.— 

. gulden.  Pemindahannja 
pindjaman rupiah akan membantu 

peredaran wang, jg 

“ 

Kebudajaan Ierasaua . 

scb Gersat has 

Watansahsdrei, | 
1 

besar artinja dalam keadaan  keua- 
ngan Indonesia pada dewasa ini. 

Beursoverzicht tsb. rncngatakan Tz- 
gi, bahwa kepertjajaan orang mulai 
besar, kepada keadaan di Indonesia, 
sebagiannja disebabkan oleh pembas, 
jaran dari coupon ig ditunggak dan: 
pelunasan pindjaman  Djawa-Timur. | 

Menurut anggapan penulisnja, peng: 
angkatan “Van  Bijlandt  mendjadi 
Kommissaris Tinggi Belanda di In- 
donesia mungkin dapat. memper- 
baiki perhubungan antara Belanda 
dan Indonesia. 

mendiadi j 
Demikian. .,Antara” di Amster- 

“dam. (Antara), 

' pat berdiri sendiri 

IP”. Serangan mendadak dari fihak 
PBB jang semula dikira akan mendapat kemenangan mutlak serta di- 
maksudkan sebagai suatu ,,show” untuk dipamerkan pada opsir2 tinggi 

| PBB, tapi kemudian berbalik merupakan kekalahan akibat pukulan2 

endera Amerika diatas salah satu 
rangan mula2 diadakan. 

angkatan perang hari Kemis telah 

meminta kepada fihak tentara su- 
lengkapnja mengenai kenjataan2” 

ngan sia-sia dikorbankan “guna se- 
suatu jg dapat disebut - sebagai 
show” dan. bahwa. resolusinja se- 
ngadja” ditudjukan” Ik mempsi 
oleh kenjataan2. Belakangan Hctf- 
man menerangkan kepada pers, ban 
wa kepadanja telah disampaikan kec 
terangan2 bahwa tamu? js telah di 
undang untuk menjaksikan operasi 

ig bersangkutan sesungguhnja ada- 
jah djenderal2 dan pedjabat2 militer 
tinggi jg setjara sah memang 'mem- 
punjai perhatian terhadap -kelangsu- 

    

   

  

  

Ira Dewan Menteri 

Soal Misi Militer 
Belanda 

Akan Dibitj arakan 

Kabinet Pada 

Waktunja 

DALAM SIDANGNJA pada kari 
Djum'at tanggal 30. Djanuari kema- 

pertanya-tama 

telah membi'tjarakan beberapa soal 
administratip. Antara lain telah dise- 
tudjsi rantjangan2 Peraturan Pemcrin- 

Itah tentang perobahan peraturan pe- 
njelenggaraan Ordonansi Locmbelas- 
ting tenang perubahan peraturan? 
pemberian pembebasan fjukai untuk 
minjak tanah (kerosine) dan suli- 
ngan2 minjak tambang jang disama- 
kan dg. minjak tanah. D'uga telah di- 
setudjui untuk merubah Pera'uran 
Pzmerintah No. 10 tahun 1951 jo 
No. 62 tahun 1951 tentang Panitya 
Tenaga Ahli Bangsa Asing. serta 
Suatu ranfjangen Keputusan Presiden 
tentany pemberian premi untuk pe- 

pengkapan cbat bius. 

Selandjutnja Dewan Menteri 
membit'arakan Trissalair Misi Mi- 
hter JEtan ta" Upetabitjarsan it1 

masih akan diteruskan dalam si- 
dang lain oleh Kabinet. 

Mengenai soal Misi Militer Pc- 
landa ini setelah selesai sidait 

Kabinet: “djurubitjara » Kabr 
Roeslan Ahdulgani, jang mewakili 
Menteri Penerangan, mendjelas- 

kan kepada pers bahwa bagi Pc- 
merintah memang soal M.M.B. ini 

adalah suatu soal jang harus da- 

pat dilihat baik lepas maupun 
didalam segala komplicasies-nia. 
Karena Kabinet masih ada waktu 
dan ada pula ssal2 lain jang mesn- 
desak, maka Kahinet akan mes- 
landjutkan pembitjaraan menre- 
nai soal M,M.B. ini pada t 5 
nja. Demikian keteranssn 

  

  

bitjara Pemerintah Rossian Al- 
dulgani. 

rupakan suatu ,,show” j2 disonrak 

  

  
dja. Para opsir di Kerca mani! 
kan, bahwa serangan tsb. dimals "4 
kan untuk menghalaukan p son? 
Tionghoa dari bukit itu, karena »4 

rupakan antjaman bagi pos2 depan 
PBB. 

Opsir2 tadi berpendapat. bahwi 
keributan dalam Kongres ada'ah ak: 
bat daripada ' ,,publisitet ig terlam- 
pau leluasa”. Diterangkan, bahwa 
perintah untuk mengadakan “sera- 
ngan itu berasal dari ' markasbesar 
djenderal Mark Clark. Selain itu 
Operasi “dimaksudkan pula 

1 sampai diftana djauh “da-” 
pat tertjapai kerdjasama antara pi- 
sukan2 infanteri, pasukan? tank dari 
pesawat2 pembom. : 
Koresponden2 suratkabar dan pa- 

ra Opsir tinggi jg menjaksikan per- 
tempuran tsb. . sebelumnja — telah 
memperoleh suatu ,,perintah  peng- 
gempuran” dengan dibubuhi perkata 
an ,rahasia”. Dalam “perintah itu 
tertjantum dengan seksama perintii- 

        ngan operasi2. 

Para opsir di Korea gusar. 

Dari Seoul. diberitakan, - bahwa 
para opsir tentara PBB di Korea 
mendjadi gusar berhubung dengan 

an waktu dan babakan? operasi. Se 
bagai akibat daripada ' pemberitaan 

jig menjebabkan banjak kerugian pa 
'da operasi terhadap T-bone Hill ma 
'ka kini sedang dipertimbangkan uik 
'tidak lagi memberikan ichtisar2 ope 

| dugaan2 bahwa serangan jg gagal ter: rasi kepada pers “diwaktu2 jg akan 
me- (hadap T-bone Hill seakan-akan me datang. 

Djepang Tetap 
Sekutu Amerika 
Kenetralan Tjuma Teori Belaka 
PERDANA MENTERI Djepang Shigeru Yoshida pada hari Dju- 

m'at sekali lagi menegaskan, bahwa negara2 Djepang jang merdeka 
akan terus bersekutu dengan Amerika Serikat dan ,/negara2 merde- 
ka lainnja didunia”. Yoshida jang berbitjara pada sidang pertama 
parlemen Djepang jang telah mengadakan recess tahun baru sela- 
ma satu bulan, dalam pidatonja menjerukan kepada rakjat Djepang 
supaja mereka insjaf bahwa Djep ang jang merdeka harus mengga- 
bungkan diri dengan ,,dunia merdeka”, mempererat hubungan2 per- 
sahabatannja dengan Amerika Serikat dan mengadakan kerdjasama 
dengan PBB, agar dengan demikian Djepang dapat memberi sum- 
bangan untuk perdamaian dunia. 

Mengenai penggantian pemerin- 

tahan di Amerika Serikat Yoshida 
menjatakan, bhw dipilihnja Eisen 

houwer sebagai presiden dan John 

Foster Dulles sebagai menteri luar” 
negeri adalah bukti2 akam perhati 
an Amerika terhadap Asia, dan 

memberi harapan baru kepada Dje 

pang untuk perhubungan2nja de- 
ngan Amerika dikemudian - hari. 

Dalam hubungan ini Yoshida me- 

njatakan bahwa . pemerintahnja 
bermaksud memperbaiki tindakan2 
jang berlebih2an jang dimulai ke- 

tika djaman pendudukan, dengan 

maksud supaja Djepang politis da 
dan mengurus 

soal2nja sendiri. 

Djepang 

netral”, 

Dalam sidang parlemen pada ha 
ri Djum'at itu berbitjara pula men 

teri luar negeri 'Djepang Katsuo 

Okazaki jang memberi peringatan 

bahwa dalam menghadapi antjam 
an komunis sekarang ini, Djepang ti 

dak mungkin bersikap netral. Oka- 
zaki jang mengeritik kenetralan jg 
diserukan oleh beberapa golongan 
Djepang, terutama kaum Sosialis, 
mengatakan bahwa  kenetralan 
mungkin dapat diterima dalam 

teori, tetapi tidak demikian halnja 
dalam keadaan sekarang. Menurut 

Okazaki Djepang sekarang sudah 
memilih antara ,negara2 komunis” 
dan ,negara2 merdeka.” 

Mengenai masalah persendjata- 

»tak mungkin 

an kembali Djepang, Okazaki de- 

ngan terus terang menjatakan bah 
wa Djepang harus sanggup mem- 
pertahankan kemerdekaannja sam 
pai batas2 'kemampuannja, sekali 

pun ia tidak menggunakan kata? 
spersendjataan kembali ” 

»Djoged 

Dansah” 
Tari Muda-Mudi Tak 

Disukai ? 
TARIAN ,,MUDA - MUDI” 

jang belum lama berselang telah 
ditj.ptakan oleh pangeran Prabu- 
wanito atas instruksi kementerian 
PPK. djawatan kebudajaan Jog- 
jakarta, tarian mana sebagaimana 
diketahui ' dimaksudkan “untuk 
menggantikan tarian Barat, kini 
ternjata tidak begitu disukai oleh 
orang2 jang semula menjambut 
tarian tersebut dengan ' gembira. 
demikian dikabarkan oleh 'kores- 
ponden P.I. Aneta di Surakarta. 

Menurut kabar. mengapa  ta- 
rian ,,Muda Mudi” itu kini tidak 
begitu disukai Jagi ialah, karena 
tarian tersebut dapat djuga ditari- 
kan dengan iringan musik barat. 
sehingga oleh karenanja merupa- 
kan suatu tjiptaan djanggal jarg 
dapat dinamakan ,.djoged-dansa”, 
demikian orang2 tadi. 

  

Dikatakan, bahwa rentjana ang 
garan belandja. baru jang akan di 
sampaikan oleh pemerintah kepada 
parlemen akan meliputi pengeluar 
an2 untuk ,pertahanan negara” jg 
lebih besar dari tahun jg lalu. Oka 
zaki menjatakan harapannja, bhw 
negara2 asing akan mengerti kedu 
dukan Djepang sekarang dan me- 
njetudjui politik ini (Antara — 
UP). 1 Lala 

    

untuk“ 
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Nana 0 |Guna memudahkan 1: 
Modiste Camella pekerdjaan Njonja 

: | — Juntuk menjalakan API-ANGLO, 
Mangan La da ti #terutama dimusim hudjan, dapat 

Mulai 1 Pebruari - | Njonja mempergunakan: — 
Terima djahitaa dan kasih peladjaran f SIZALINE 

Manah, TOL Tidak menjusahkan dan api dapat 
Ona dengan sangat memuas- 

Bea bean ama        

   

PENGANTEN BARU Boekhandel UNITY | 
Sekarang dan selama- abah . Seteran 44 Semarang. 

lamanja | Toko SAN DIMAS 
Njonja dapat memperindah diri Bodjong 57 Semarang. 
Njonja dan dapatkan itu pe tu perasa | Toko DEPOK 
an berbahagia dari Penganten | Depok 4 Semarang. 

Baru, dengan tiap kali minum | —— mna 
DJAMU SORGA 3 

Djamu ini membawa kebaha 

    

    

- 
  

  

   
   
   

  

  

1 , kerna Ta “ketjantikan | 2 

tubuh Njonja selalu al. 
gar, muda dan tjanti berkat 

  Ro Mode-Cat. Nat. 

  

bahan2 pilihan te 
didalamnja. Djamu ini t -ini teristime | Belas Hess 52-53 Rp. 35.— wa untuk kaum wanita-— Kaum : Istri dan Tan Baru. 

wij 'Borduren Kruis- 

doos Rp. at j Frivolit2 
Be nan 

voor breien, haken, bor duren en paaien) ......... » 12.59. | mari » Gg, raderbl. Pake aa ola 
: Porto 109c Gedikitnja ,, 

   KKEn 
   

Tah Soma 
Teen SR 

   

      

   
   

    

  

    

   
   
    

    

| Bin Lon gun 1 awan |, Ulorious 
Ponjol R8, Labuan Id, Ge. Ti: (Sidodadi 3 - 
lik 19, Dj. Demak 12, Kranggan | 
timur 23, Aloon2 apa 

wet Muda Dan 
Karena chasiatnja: 

ARAK HAI KAU PIEN 

- ,BOEKAJA" 
jang sudah terkenal untuk Tuan 
dapat  mengekalkan  ketjintaan 
swami-istri, serta memberi 10076 f, 
kepuasan pada kedua pihak. . N 

Pusat pendjuala ac 
KONG DJIN TONG. 
Pekodjan 105 Telp. 1885 

Semarang. 

414, 697, 942, 21   

      

      

     GOp Ne36738 
  

HTNB WAN FA 
“ — TAILOR 

Widosari No. 1 Semarang 

  

  

  

Pembukaan kelas baru SMA -C Institut INDONESIA" dja- 
di tanggal 2 Februari 1953 djam 3 tepat. 

Harap jang berkepentingan memakluminja. 

  

Badan Lemah Kekuatan Hilang 
HARUSLAH MAKAN PIL VIRANOL : 

TANGGUNG 100 pCt. MANDJUR : 

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

dak hantjur sering marah” kepala pusing intjok linu? muka putjet Kaki 
tangan dirigin sering sesemutan mata kurang terang penjakit pikiran (ze- 
nuw). Tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut?, sakit pinggang, .djan- 

berdebar?', buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10070 
Kanan Harga 1 Botol Rp. 20.—. Djuga ada sedia lain” Obat jang 
mandjur. 
Pil Gumbira istimewa buat laki ...... Nda AR anaga kbppea 2 Rp. 15.— 
Pil Vitamin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan ,, 25.— 
Minjak Tangkur adjaib buat laki? .......coocccoocooooooo s IO 
Salep hilangkan hitaman dimuka kukul djerawat ............... 2 La 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram 
Obat? dikirim sesudah terima wang ongkos kirim 1096. : 
Djuga mengovau segala penjakit luar/dalam seperti Kentjing manis,/ 
nana, Linu', Gindjel, Prempuan tidak tjotjok bulanan, Keputihan, Wa- 
sir (aambeien) didjamin 10 hari sembuh djatuh akar'nja sonder operasi, 
semua penjakit diobati sampai baik. 

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

Toko Solo, Dji. Sosrowidjajan No. 5 Jogja. 
Toko Baldjun, Djl. Kepatihan No. 105 Pekalongan. 
Toko Jilani, Djl. Kemakmuran 112 Makassar. 
Tabib, G. M. Fateh Din, Hotel Tionghoa 15 Hir Palembang. 
Toko Seth, 16 Ilir lurung Elite, Palembang. 
Toko Seth, Pintu Air 30 Djakarta. 
Toko Thio Piek, Djalan Perniagaan 10, Bogor. 
De Nieuwe Winkel, Pasar Antri 1532, Tjimahi. 
E. Hidajat, Djalan Gunung Ladu 32, Tasik. 
R.M. Hamim, Djalan Benteng 1, Sukabumi. 
Multi Sports, Kaliasin 7, Surabaia. 
“Abdul Wahid Prapatan Gambir 13A Djakarta (sebelah 

Von & Co.). 
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i. ANGGUR OBAT KOLESOM. Ini Anggur Kuat. terbikin . dari 
Tjampuran Obat2 Tionghoa jang berfaedah dan mahal, antaranja 
Kolesom, dil. Obat jang sanget penting untuk tambah kekuatan tu- 
buh dan darah. Ini Anggur pun tertjampur dng. sarinja Buah Ang- 
gur jang terpilih. 2 5 5 
Amat 'baik bagi Telaki/perempuan je. berbadan lemah. Kurang da- 
rah, muka putjet, air muka kelihatan tua dan lesu tidak bersema- 
ngat, kaki tangan dingin, bua pinggang sakit, . tulang linu, kepala 
suka pusing, bernapas pendek, urat sjaraf lemah, sumangat laki2 
kurang. Paras perempuan tua dil. Penjakit kelemahan. Minum ini 
Anggur dalam sedikit tempo sudah tentu lekas kelihatan faedahnja. 
Baik untuk lelaki dan perempuan, tua atau muda. : 

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

3. ANGGUR KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum perempuan 
sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dalam badan mendjadi- ber- 
sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, me- 
nambah air susu ibu, dan menambah nafsu makan. Terutama bagi 

8 sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA su- 

  

IP
) 

  

  

    

    

  

      

   

     

4. ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. Ini Anggur Obat Rheumatiek 

dibikin menurut resep jang sudah termashur turun menurun. Dibi- 

kin dengan bahan obat ghoa jang mahal dan mandjur, dengan 

itja Kolesor dll. Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan 

'Theumatiek (Hongsiep atau Entjok). baik. ditu- 

in2 bagian badan, baik jang sudah lama atau jang 
Im 3 botol tentu nanti kelihatan mandjurnja dan 

1 SEMBUH sama sekali: 
Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO2 P. & D. diseluruh Indonesia. 

" Pabrik Anggur :,,REN AY & Co”. Surabaja. 
aka K SING TON G” Serrarang. 

  

    

       
  

  

    

    

          

    

     Untuk memenuhi pc mintaar dari para lengganan kami, ma- 
ika pada tiap2 HARI Gu PERTAMA: pada TIAP2 
BULANNJA, Toko kami DIBUKA SETENGAH HARI. 

| Djadi besuk pagi Tuan2 dan Njonja2 dapat datang untuk 
! berbelandja pada: 

Toko: Mg Co, 
OS ab nona TAN 5. SEMARANG, 

     
   

   

     

    

   
   

    

    
   

  

   

     

0.75) 

jl. di Kp. Mangkunegaran, Semarang 

|ka pada djam 08.00 pagi 
idjam 19.00 Apotheek2 Koo Hwie, 

  

(
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Sesuai 
kita, hari ini, ta | 31 D 

jari 1953, pemasukan tebakan « 
jembara kita tutup. Ketjuali 
surat tebakan dari | 

  

luar kota jang 
masih ada tanda post-stempel 31 Djanuari 1953. Sampai hari ini 

| bakan. En 

Perampokan Di 
Mangkunegaran 

erugian hampir 

Dari pihak resmi didapat 'ketera- 
ngan. ,bahwa pada tgl. 27 Djanuari 

ada terdjadi perampokan, dimana fi- 
hak .korban telah menderita kerugi- 
an Rp. 9850—. Keterangan itu me- 
nuturkan, bahwa pada waktu siang 
hari kira2 pukul 12, pada waktu 
mana tuan rumah telah bekerdja 
dan dirumahnja ada tinggal seorang 
pelajan nama Parijem, dua orang ig. 
tak dikenal dan berpakaian - aneka 
warna telah menjampaikan sepotong 
surat kepada Parijem. Karena Pa- 
rijem tidak dapat membatja, maka 
Surat..ini telah. diterimakan pada 
R..A. Patih. Ketika surat tsb. diba- 
tjanja, ternjata isinja ada: menjangkut 
soal. rumah, dimana jang bertang- 
gung djawab ialah K. Post. Karena 
ini maka kepada 2 orang itu R. A. 
Patih mendjawab seperti apa jang 
tersebut diatas. Atas. djawaban ini, 
2 orang itu lantas mengluarkan sen- 
djata api dan “memberi antjaman. 
Karena R. 'A. Patih tidak berdaja, 
kemudian 2 orang itu lantas meng- 
ambil uang jang berada didalam peti 
uang sebesar I.k. Rp. 3000— dan 
membawa lari matjam2 barang per- 
hiasan seharga I.k. Rp. 6850,—. De- 
ngan hasil tsb. kemudian 2 orang itu 
lantas menghilang dengan kandar- 
kan sepeda. 

KURSUS UTK PENILIK KAN- 
TOR PENDIDIKAN AGAMA 

KABUPATEN2. 
Berdasarkan instructie Djawatan 

Pendidikan Agama tg. 8-12-52 ma- 
ka. mulai tg. 2 Pebruari 1953 Kan- 
tor.. Pendidikan Agama - Propinsi 
Djawa Tengah akan mengadakan 
kursus untuk Penilik umum Kantor 

luar kota jang | 

| jang masuk sudah ada 10.238 te- Kk 
para pegawai itu. 
Sir-pong pernah 
2 

  

   
   
Sir-pong usulkan supaja tulisan ,,mo 
bil dinas” “itu diganti sadja dengan 
perkataan: MOB. DIMAS. Ini kan 
lebih tjotjok: supaja adinda jang ki 
njis2 itu tak segan2 ikut naik. 
Hidup mobil dinnaaaaaassssss......... 

SirPong 

KERETA API HUTAN. 

Kini 
Daerah Inspeksi III Djawa Tengah 
telah dimulai pembikinan rel kereta 
api sepandjang 12 Km. diwilajah hu- 
tan Semarang. Untuk pekerdjaan itu 
telah disediakan biaja sedikitnja 
Rp. 1.000.000,—. 

Pekerdjaan tsb. 

tahun2 jang akan datang akan di- 
susul dengan pembuatan rel jg. lain 
sehingga kelak dalam wilajah hutan 
seluas .I.k. 28.000 ha. ituvakan ter- 
dapat rel lori sepandjang 250 Km. 

Oleh . Djawatan Kehutanan Pusat 
akan didatangkan 3 lokomotip diese! 
masing2 berat 8 ton dan perlengka- 
pan-perlengkapan untuk lori2. 

Lebih: djauh diperoleh kabar, bah- 
wa sedjalan -. dengan pembangunan 
itu, djuga di Brumbung, daerah hu- 
tan Semarang akan didirikan peng- 
gergadjian dengan mesin jang setiap 
harinja dapat memotong dan ,.meng- 
haluskan” kaju kira2 25 m'. Untuk 
itu akan dipergunakan 4 buah mesin 
gergadji dan perlengkapan? lain jg. 
semuanja menggunakan biaja Rp. 1. 
000.000,—. 

Ketjuali di Tjepu jang sudah ada 
dan di Brumbung jang akan dilaksa- 
nakan itu, Djawatan Kehutanan akan 
membuka 'penggergadjian dengan 
mesin kaju seperti itu di Randubla-   

Pendidikan Agama Kabupaten di 
Semarang, bertempat di Pendrikan 
lor no. 45 Rumah Jatim Mohama-| 
dijah lamanja 18 hari dan hanja un-i 
tuk para Penilik umum. Adapun! 
mata peladjaran 
lah:'Agama,  dedaktik, 
anak2, Ilmu djiwa umum, mu gu- 
ru, Bahasa Indonesia, Berhitung, Se- 
djarah umum,  sedjarah Indonesia, 
Tata negara, Kosmografie, 
Ilmu bumi, Administrasi. ! 
guru2nja para inspecteur dan adjung ' 
inspecteur. Setelah mereka selesai, | 
di Kantor Pendidikan Agama di Ka-! 
'bupatennja masing2 mereka akan j 
melatih guru2 Agama S.R. dalam ' 
vak2 tersebut diatas untuk memper-' 
tinggi guru Agama. Latihan untuk 
guru Agama S.R. ini direntjanakan 
7 bulan sesudah mana akan diada- 

BENGKOK. 

dapat keterangan, bahwa didalam 
konperensi Agraria jang akan di- 
langsungkan di Djakarta dalam bu- 
Jan ini, oleh sdr. Wasit Notojoewo- 
no, angg. DPD Prop. Djawa Te- 
ngah akan diadjukan usul, supaja sis- 
teem tanah bengkok jang diberikan 
pada para Lurah dan pembantunja 
diwilajah Djawa Tegnah ini  diha- 
puskan dan sebagai gantinja mereka 
jang bersangkutan diberikan .gadji 
jang tertentu. Kalau usul tsb. nanti 
diterima, maka bengkok2 jang akan 
dihapuskan itu kemudian akan di- 
berikan pada petani? jg. tidak mem- 
punjai tanah. Ada kemungkinan 
soal ini tidak akan disetudjui oleh 
Pemerintah Pusat, karena dengan 
diterimanja soal tsb. berarti jang 
Pemerintah akan mengluarkan ba- 
njak uang. 

' HUBUNGAN RADIO DGN 
KARIMUNDJAWA. f 

Dalam minggu penghabisan - dari 
bulan ini oleh Djawatan PTT bagi- 
:an Radio Djawa Tengah telah di- 
ymulai pekerdjaan  menghiibungkan 
(pulau Karimundjawa dengan darat- 
an Djawa melalui radio. 

Menurut keterangan, stasiun pe- 
nerimaan dan pengiriman didaratan 
Djawa ini terletak di Djepara (ka- 
residenan Pati) jang menghubungkan 
selandjutnja dengan pusatnja di Se- 
marang. , 

Pekerdjaan jang diharapkan sele- 
sa1 dalam bulan Maret jang akan 
datang pertama2 diperuntukkan gu- 

ina keperluan pemerintahan. 

SENDJATA API DIDALAM 
TAXI. 

Belum lama berselang ketika 
Mobrig. Reserse Polisi Propinsi 
Djawa Tengah jang dipimpin oleh 

Inspektur Polisi Kelas I “Djohan 
Suparno berdjalan didjalan raya 
.antara desa Randugunting/Klepu, 
,mereka tciah berpapasan dengan 
taxi H. 2321. Taxiini telah didja 
lankan oleh sopir Durjat dan ber- 
isi 6 penumpang. Ketika penggle- 
dahan dilakukan, ternjata diba- 
wah salah satu tempat duduk te- 
lah diketemukan sebuah pistol 
dengan 8 pelurunja. Menurut ke- 
terangan terdakwa2, sendjata itu 
akan digunakan mengadakan pe 
rampokan di Bawen/ Ambarawa. 
Dengan demikian orang2 itu lan- 
tas ditahan. 

RUMAH OBAT. 
Rumah Obat jg dibuka pada tg. 1 

i Pebruari dari djam 8-12 siang: 

  
  
| Apotheek Koo Hwie, Pekodjan. Tg. '440 yard oleh Charley Moore. Dua 
|2 sampai dengan 7 Pebruari jg dibu 

| 

“Sik Iang: pada djam 08.00 
117.00  Apotheek2 
Gorkom, Numa, 

sampai 
Rathkamp, v. 

  

Anik Pe ai dari N.V. Jelkman di Sema- 

Adapun | 

iUmar. Surat tsb. telah dimasukka 

kan udjian. ' 
PENGHAPUSAN TANAH 

Dari kalangan jang berdekatan di 

tung. 
Ditambahkan, bahwa didaerah Se- 

marang kini masih terdapat ribuan 
meter kubik kaju diati jang semesti- 
nja bisa memberi hasil bagi negara 

: K3 un tetapi karena kurangnja alat2, kaju? | 
jang diberikan ja- itu masih tertinggal dalam hutan. 

Hmu djiwaf : ta 

' SURAT ANTJAMAN. 
Belum lama berselang seorang pe- 

rang telah menerima surat antjam- 
an jang ditanda-tangani oleh nama 

oleh  Djawatan Kehutanan | 

jang diharapkan | 
akan selesai dalam tahun ini dalam 

   
     

    

   
   

      

   
de Orde van de Nederlandse 
kementerian PP & K Belanda 

, 

“berselang. Demikian dilaporkan 

pat pusat Islam itu akan menda 
ma kalinja. 

  

Sikap | Jang 
Keliru 

Sekitar Suara Blanco 
Indon. Thd Perwakilan 

Tiongkok di Ecafe 
“ , 

DARI KALANGAN jang bia 
sanja mengetahui P.I.-Aneta men 
dapat keterangan, bahwa delegasi 
Indonesia kekonperensi ECAFE 
di Bandung telah menjalahi in- 
Sstruksi dari menteri luar negeri, 
ketika delegasi itu memberikan 
suara blangko,” waktu dilakukan 
(pemungutan suara mengenai ke 
(putusan dari bekas ketua pange- 
|ran Varavarn, jakni bahwa pani 
|tia untuk perdagangan dan perin 
|dustrian tidak mempunjai kompe 
tensi untuk membitjarakan. soal 

    S. S. Nemtchina me kan su 
paja mengeluarkan ,,wakil Kuo- 
mintang”,. oleh karena ja tidak   

didalam kotak surat dari N.V. ter 

! Seorang lainnja jang bekerdja pa- 
da G.C.T. van Dorp dan tinggal di 
jalan Wungkal Tjandi pun meneri- 

ma Surat antjaman jang dikirimkan 
via pos. Surat ini telah diberi tanda 
tangan Urdjono di Lemahgempal. 

H 

BULU TANGKIS. 1 
Hari Rebo sore dilapangan B.A.T. 

dj. Demak telah dilangsungkan per 
tandingan antara kesebelasan B.S.C. 
I melawan C.K.C. I, dan B.S.C. II 
melawan C.K.C. II jang berachir ma 

  

s mewakili Tiongkok dan 
sebagai gantinja mengundang wa 
kil dari pemerintah Republik Rak 
jat Tiongkok supaja turut me- 
ngambil. bagian dalam usaha2 
ECAKE. nana 33 

Dalam hubungan ini sumber2 
P.I.-Aneta menjatakan, bahwa In 
donesia bukan mengakui Tiong- 
kok Nasionalis, akan tetapi Repu 
blik Rakjat Tiongkok. 

Kalangan2 jg berdekatan dgn 
kementerian luar negeri .menjata 
kan harapan, supaja wakil Indone 
sia masih akan merobah sikap jg | 
sudah diambilnja itu. 

Lebih landjut diperoleh kabar 
bahwa menteri luar negeri Mukar 
to pada tg. 5 Pebruari jang akan 
datang akan pergi dengan perda- 
na menteri Wilopo ke Bandung 
untuk menghadliri konperensi ter 
sebut. 

Baru2 iri ketua bond sepakbola Nederland (KNVB), 
meletakkan djabatan ini. Atas djasa2nja ia mendapat bintang »Ridder in 

Leeuw”. Tampak pada gambar penasehat 
, Dri Wesselings sedang menitjantumkan 

bintang tadi pada dada 

Azan Dari Azan Dari Mekl 
Akan Disiarkan Keseluruh Dunia — Th 1953 

Mekkah Dapat Penerangan Listrik 
(Oleh pembantu ,Suara Merdeka”) 

MEKKAH AKAN dapat penerangan eliktris pada awal tahun 
1953 ini. Kota jang sutji dalami dunia Islam ini akan mempunjai 
penerangan elektris dibelakang 'temboknja jang pa 

| naga2 elektris ketjil2 kepunjaan partikulir telah mem 
rangan pada mesdjid2 dan gedung2 besar sedjak be 

Tapi dengan selesainja pemasangan mesin pembangkitkan tenaga 
elektris jang terletak diluar kota Mekkah, maka setiap.rumah ditem- 

2” | Arabia dari sumber minjaknja ma- -H.- Ismail, wakil-ketua I: 
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| HASIL2 PENDIDIKAN MASJA 
. RAKAT. 

Dalam tahun 1952 dikota Ma- 
gelang tertjatat sedjumlah 1253 
orang murid kursus P.B.H. Dari 
sedjumlah 948 orang jang dapat 
mengikuti udjian terachir telah 
tulus 834 orang termasuk 687 la- 

  

keterangan jang didapat dari pim 
pinan bea Masiarakat 
Kota pradja Magelang 

Selandjutnja diterang 
bahwa angka2 jang « 
kan oleh Inspeksi tsb. 
hun 1952 tampa 
nja bila dibandingkan dengan 
waktu tahun 1951. Kemunduran2 
ini disebabkan olehkarena berba- 
gai factor ekonomi jang menekan 
penghidupan rakjat sehingga me- 
njebabkan -berkurangnja - sema- 
ngat untuk beladjar. 

Mengenai hasil2 Kursus Fgnge 
tahuan Umum tingkat A telah lu 
lus dalam mengikuti udjian ter- 
achir 16 orang, sedang dari Kur 
sus Pengetahuan Umum | tingkat 
B jang lulus udjian terachir ada 
HH orangs 3 

       
  

kan pula, 
lenggara- 
lam ta- 

  

      

     , 

Karel Lotsy telah 

Karel Lotsy. 

Tekkah 

f 

  

Diantara kursus2 jang diseleng 
garakan oleh Pendidikan Masjara 
kat Kota Magelang djuga terda- 
pat Kursus Keradjinan Tangan 
jang di-iKuti oleh kaum wanita 
jang mempunjai. tingkat ' Kursus 
P.B:H. Sampaiekini djumlah kur- 
sus2 tsb, telah ada 14 buah. 

PAMERAN GAMBAR2 PEM- 
BANGUNAN R.R.T. 

Sedjak tanggal 24 sampai  de- 
ngan 26 Djanuari j.l. bertempat 
di Gedung C,H.T.H. Magelang te 
lah dilangsungkan pameran gam- 
bar2 pembangunan di Republik 
Rakjat Tiongkok. Pameran sela- 
ma 3 hari itu telah mendapat per 
hatian jang tjukup banjak terbuk 
ti dengan berdujun2-nja pengun- 

| djung tiap2 hari selama pameran 
diadakan.- (E.S.) 

SALATIGA 
SUBSIDIE UTK MADRASAH. 
Pada hari Senin jl. “oleh Djawatan 

Pendidikan Agama kabupaten di Sa 

tua itu. Te- 
erikan pene- 

| berapa tahun 
oleh nasional Geographic Society. 

   

pat penerangan elektris buat perta- 

Mekkah telah menjesuaikan diri- 

nja dengan kemadjuan abad ke-20 
ini dalam banjak hal. Mobil2 bua- 

tan Amerika sekarang silang siur 
didjalan2 jg - diaspalt mulai dari 
Djeddah, jg letaknja 45 mil disebe- 
lah barat Mekkah. Mekkah  seka- 
rang telah - mempunjai persediaan 
air dan rumah2 sakit modern.  Ti- 
dak lama lagi akan dipasang sebuah 
pemantjar radio gelombang pendek 
untuk menjiarkan . azan . keseluruh 
umat Islam di seluruh dunia. 

  

  2 latiga telah dibagi-bagikan  subsidie 
Tapi disamping ini tradisi dan sedjumlah Rp. 41.000 kepada ma- 

upatjara2 kuno masih “tidak  bero- drasah2 dalam kabupaten Semarang 
bah. Mekkah adalah mendjadi pusat | (termasuk djuga kota-pradja Salati 
bagi 370.000.000 penganut agama ' ga), jaitu subsidie mengenai triwulan 
Islam diseluruh dunia. Setiap tahun | III dan IV tahun 1952. 
kota ini dikundjungi oleh antara| Banjaknja madrasah jang meneri 
25.000 sampai 100.000 djemaah ha-' ma subsidie itu ada 69 buah. Dalam 
'dji, jg datang untuk memenuhi ru- pokoknja diambil ketentuan bahwa 
kun Islam jg kelima. untuk setiap murid diberikan subsi- 

die Rp. 0,70. 
| Sumber pentjaharian Saudi Ara- 
ibia pada suatu masa terutama seka-| PENGURUS MASJUMI BARU. 
li adalah padjak jg telah tinggi jg | Dalam rapat jl. telah dipilih pe- 
ditagih dari tiap2 djamaah itu. Ta-! ngurus Masjumi baru untuk tjabang 
pi dengan timbulnja kekajaan Saudi. Salatiga ja'ni K. Hasjim, ketua-umum 

Achmad 
ka padjak ini telah dihapuskan se- ' Didjaja, wakil-ketua IK Suwondo, pe 
:mendjak tahun 1952, nulis dan Wirjosukarto, bendahara. 

  
Mekanisasi Sawah? 
Suatu Experiment Baru Tjara Mena- 

nam Padi 
Kini Masih Dalam Taraf Pertjobaan 

BERKENAAN dengan maksud P.P.N. (Pusat Perkebunan 
Negara) untuk membuka pesawahan setjara mekanis, jang kini su- 
dah dimulai dibekas perkebunan ?'Tjot Girik” dekat Lho Sukon, di 
Atjeh Timur, fihak resmi di Djakarta- mengatakan, bahwa projek 
ini. masih merupakan usaha. pertjobaan. Mengenai berita2 jang 
menjebut djumlah 500 hektar sebagai usaha permulaan, fihak ta 
di menerangkan, bahwa terlalu tergesa2 djika sekarang ditaksir 
berapa hektar jang dalam tahun hnj akan dapat selesai 
karena banjak faktor jang belum diketahui. Dalam hubungan ini 

. diperingatkan kepada pertjobaan jang telah berkali2 dilakukan di 
zaman kolonial dalam lapangan ini dan jang semuanja gagal. 

Walaupun demikian, didalam 'hu-|ngan menanam padi setjara meka- 

ki2 dan 147 prempuan. Demikian | 

ak  kemunduran- | 

ditanami, i 

Kn ngak Tab Uk in ka nana au desa Taja 

sing2 dengan angka 2—1 utk BSC. 
Pertandingan ini ialah pertanding 

an 'pertjobaan, untuk mengukur pa 
tutkah kiranja B.S.C. mengikuti kom 

petisi -P.S.K.S. di tahun '53 nanti, 
karena dengan gantinja pengurus 
2 B.S.C. akan masuk dalam P. 
S.K.S. 

KES. PSSI AKAN DILATIH 
SEBELUM  BERANGKAT 

KE HONGKONG. 
Menjambung berita tentang ren: 

tjana tour kes. PSSI ke Hongkong 
pada achir bulan April jg akan da- 

Pr “ Aa $ 3 
5 

Sun Bear aa Me Seruan tsb. ditudjukan kepada ka- 
Pn Mic laa 1 sa 5 | um. wanita dari segala matjam ke: k , 2 en eeeu bangsaan dan golongan, baik: jg ter- amanja akan diadakan latihan di abung, maupun ig tidak tergabung 
Djakarta dibawah pimpinan seorang Pala sena Ona 18 
pelatih. Untuk maksud ituskini oleh Market Kru kongres Ata 
Pengurus Besar PSSI sedang diada- | ,,$ memandang aliran politik, ke- 
Kn Ban Napi sae ! pertjajaan ataupun warna kulit, tes 

pura, dan jg pernah melatih kes. In- Ban an Tenan 

bea Tea Sa | resajos tunjog Yyisew 3uepis "Ioy Ta : | santan Ios reuddaur rur- 13ed Sedikitnja 24 orang pemain akan : Lae Hi : 5 ueyegopaod  Urej pIejue Uerynneg dipilih untuk mengikuti latihan itu. aka hperumahan dgn sjarat 

32 REKORD DUNIA: DAN 23 
REKORD OLYMPIADE . 

UP mengabarkan dari London, bah 
iwa Federasi Atletik Amateur Inter- 
inasional telah mengesjahkan 32 re. 
“kord-dunia baru termasuk 7. rekord 
jang dipetjahkan oleh atlit2 Ameri- 
ka, dan 14 rekord jang diperbaiki 
dalam pertemuan Olympiade Helsin: 
ki baru2 ini. Oleh federasi itu telah 
|disjahkan pula 23 rekord-Olympiade | 
baru. TA 

Rekord-dunia baru jang ditjipta- 
kan oleh atlit2 Amerika termasuk re ' 
kord dasa lomba jang dibuat oleh, Obrolan Pak Patrol: 18.15 mana 
Bob Mathias dengan bidji kemena-' suka Ang. Perang: 19.00 Tanda 
ngan 7887 dalam Olympiade 1952 di| waktu - Warta Berita: 19.10 Ibu 

Helsinki. . “. |Kota hari ini, 19.15 Siaran Pene 
Regu estafette wanita Amerika de rangan oleh Djapen Prop Dja 

ngan waktu 45.9 detik mentjiptakan tengs 19.30 Hidangan para solist, 
rekord-dunia baru dalam Olympiade: 20.00 Sari Warta Berita: 20.05 
Helsinki, ' dan termasuk” dalam. Pes | Siaran Perderintah:" 2015” Tehtisdr kord jang telah disjahkan. Selain 'itu pers: (Relay Djakarta I) 20.30 
disjahkan djuga rekord lari gawang Klenengan Patalon oleh Karawi 

kali rekotd baru dalam lari gawang fan Studios 21.00 Berita Bahasa 

Kongres Wani- 

ta Sedunia 

Dari ' Pengurus Besar Gerakan 
Wanita Indonesia Sedar (Gerwis) di 
dapat kabar, bahwa olehnja telah di 
terima seruan dari W.I.D.F- (Gabu- 
ngan Wanita Demokratis Sedunia) 
tentang adanja Kongres Wanita Se- 
dunia 'jg akan diadakan- pada bulan 
Djuni 'j.a.d. di Denmark. :   

  

SIARAN R.R.I. SMG. 

Hari Sabtu, 31 Djan. 
Djam 17.00 Pembukaan: 17.05 

Pengumuman dan Berita Daerah: 
17.30 Pengumuman dan berita dae 
rah 17.45 Suara 'Ratnas 18.00     

sempai 'itu ditjiptakan Charley Moore ialah Djawa, 21.15 Wajang kulit oleh 
ada tg 4/8 di London dengan wak Ki Dalang Subandi, tjerita: Sena 

" 51.9 detik dan sehari kemudian Rudas 22.00 Warta beritas 22.10 
waktu itu diturunkan lagi mendjadi , Programa esok haris 22.15 Wa- 
51.6 detik. |jang kulig 05.00 Tutup. 

& 

Sa
k 

bungan: rentjana pemerintah . untuk 
memperluas tanah persawahan, eks- 
permen- mempraktekkan kemungkin- 
an penanaman padi setjara mekanis 
baik diadakan, mengingat kemadju- 
an-kemadjuan tehnik ditahun2 jang 
sudah dan pula melihat hasil2 baik 

gara Asia Tenggara, seperti Indo- 

jang, belakangan ini. Dengan -ekspe- 
rimen di Lho Sukon itu sebagai 
langkah pertama maksudnja akan di 
ketahui nanti bagaimana prakteknja 
segi2 pekerdjaan jang bertalian der 

  

Djuga Kala: 
ngan Sport 
Berikan Reaksi Hebat 
Atas Peraturan Import 

PERATURAN pembajaran buk, 
ti indusemen baru jang dikeluar- 
kan pada tg. 22/1 oleh Kemen- 
terian Perekonomian, dalam ma- 
na diadakan: perubahan - dalam 
pembagian golongan2 barang2 A 
s/d D, dan a.l. mengenai sportar- 
tikelen-sportbenodigheden,. telah 
menimbulkan reaksi dikalangan 

nar2 olahraga. umumnja 
dan organisasi2 olahraga chusus- 
nja 

Menurut peraturan perubahan 
import itu alat2 olahraga dan se- 
gala barang keperluan untuk ber- 
Pa dimasukkan dalam daf- 
tar B II jang berarti bahwa untuk 
mengimport barang2 keperluan 
berolahraga itu dikenakan ,.tam- 
bahan pembajaran import” 10076, 
dengan demikian sudah barang 
tentu .harga alat2 olahraga itu 
akan mendjadi lebih mahal, 

Berhubung dengan itu suara2 
jang terdengar dikalangan organi- 
Sasi2  keolahragaan menjatakan, 
bahwa mereka. telah mintakan 
perhatian Komite Olympiade In- 
donesia untuk membitjarakan s0o- 
al2 itu dengan pihak pemerintah 
dengan melalui kementerian2 jg. 
bersangkutan,   

  

|jang telah diperoleh dibeberapa ne- h 

Tjina, Thailand dan Malaka diwaktu |4 

Nis, a.l. seperti susunan perlengkap- 
n alat? mesin, djenis padi jang se- 

Jai dengan pertanian mekanis, tjara 
pemupukan dan pemberantasan pe- 
njakit dsb. 

j s 

|/Menurut perhitungan sementara 
asil padi setjara mekanis kira? 

akan 10 sampai 30 kali lebih banjak 
ari pada hasil pengolahan tanah 

ig dikerdjakan . dengan tangan (ma- 
'nual agriculture). . Dalam pada itu, 
perluasan tanah persawahan sukar 
dikerdjakan bila, tidak disusul dgn. 
transmigrasi besar2an. 

' Perkebunan Lho Sukon jg men- 
djadi objek PPN menurut  ketera- 
ngan lebih landjut, baru dioper pa- 
da pertengahan bulan Nopember ta 
hun jg lalu. Persiapan2 dalam taraf 
pertama  sesungguhnja. merupakan 
pekerdjaan ,,kolonisasi”, karena ta- 
nah perkebunan seluruhnja merupa- 
kan hutan-belukar belaka dengan 
bangunan2 paberik dan pondok2 jg 
semuanja sudah utk. sama sekali dan 
tertutup rapat dgn. pohon2an - dan 
tanam2an . liar. Sampai sekarang 
orang masih sibuk membangun peru 
mahan bagi buruh serta membuka 
kembali djalan2 jg djuga telah ru- 
sak dan diliputi penuh dgn. alang2 
dan tanam2an. Untuk pekerdjaan   mendatarkan tanah sudah disedia- 
kan 7 buah traktor-roda, sedang se- 
djumlah traktor-alat untuk keperlu- 
an pembukaan-tanah kini sedang da 
tam perdjalanan dari Amerika. Lain 
"dari pada itu harus disusun pula 
kembali sistim pengairan dengan me 
njiapkan. pematang2 sawah,  salu- 
ran2 air berikut berapa  pintu2-air- 

inja. Pekerdjaan ini diharap akan di 
imulai pada pertengahan tahun 'ini. 
Sementara itu sudah dimulai usaha 
melatih tenaga motoris untuk men- 
djalankan  alat2 mesin itu berikut 
Ipersiapan2 untuk - mendirikan tem- 
'pat perbengkelan, 
| Pandjang-pendeknja djangka wak- 
|tu persiapan ini tergantung dari per ' 
sediaan. keuangannja dan penamba 
han sedjumlah traktor serta  alat2 
"pertanian lain dalam tahun ini. Sua 
tu hal jg menggembirakan ialah si- 
kap penduduk disekitar tanah perke 
bunan di Lho Sukon jg menundjuk 
kan kemauan mereka untuk turut- 
serta dalam menjelesaikan projek ba 
ru2 ini. Demikian fihak P.P.N, 

(Antara). 

  

AJA EGA 

  

SOLO 

  

UDJIAN KETANGKASAN 
— BERENANG. 

Oleh Inspeksi Pendidikan Djasma- 
ni Daerah VI wilajah Surakarta pa- 
da tanggal 2 dan 3 Pebruari j.a.d. 
akan diadakan udjian ketangkasan 
berenang bagi peladjar2 Sekolah 
Landjutan, bertempat dipemandian 
Tirtomojo Solo. Djumlah seluruhnja 
jang akan mengikuti udjian tersebut 
ada 220 orang murid? dari Sekolah? 
ILandjutan baik tingkatan rendah 
maupun-atas. 

CAMBRICS DAN TJENGKEH 

Kalangan jg bersangkutan di Solo 
menerangkan, bahwa keadaan cam- 
bric di Solo kini masih belum sta- 
bil. Pembagian distribusi “ cambric 
dilakukan oleh koperasi ,Batari” 
dan oleh gabungan perusahaan? ba 
tik golongan Arab, dan diadakan 
tiap bulan sekali. 

Katanja, bahwa pada umumnja 
satu minggu setelah diadakan distri- 
busi cambric harga  cambrie, dipa- 
sar bebas sudah mulai membubung. 

Dewasa ini menurut tjatatan in: 
istansi pemerintah jg berkewadjiban, 
harga cambric dipasar bebas ada 
Rp 90,— per piece. Tetapi menurut 
kalangan” tadi, sebenarnja harga 
cambric dipasar bebas kini Rp 120, 
per piece. 

Djuga pembagian distribusi tjeng- 
keh di Solo masih terus mengalami 
kesukaran2.. Pembagian biasanja di 
tetapkan oleh djawatan perindustri- 
an dengan djawatan perekonomian 
selaku distributeur. Perperi (Persa- 
tuan Perusahaan Rokok Indonesia) 
di Solo kini sedang mengadakan hu 
bungan dengan pemerintah propinsi 
Djawa Tengah supaja Perperi djuga 
diangkat sebagai distributeur. 

KARANGENAR 
PEMBRANTASAN ,,GENDAK- 

AN” DI KARANGANJAR. 

  

Menurut angka2 jang ada 
Kantor Urusan Agama 
Karanganjar, dalam wilajah Kabu- 
paten tersebut  banjak terdapat 
Orang2 jang ,,gendakan”, jalah ber- 
kumpul “setjara suami-istri dengan 
setjara jang tidak sjah. 

Dalam usahanja membrantas ,,gen 
dakan” itu, Kantor Urusan Agama 
Kabupaten Karanganjar dalam - ta- 
hun 1952 jl. telah berhatsil mem- 
brantas "627 gendakan, dengan me- 
ngawinkan orang2 jg. bersangkutan 
setjara semestinja. 
Djumlah2 ,,gendakan” jang telah 

dibrantas itu, menurut angka2 tiap 
triwulannja adalah sbb.: triwulan 

pertama 101, triwulan kedua 254, 
triwulan ketiga 193, dan triwulan ke- 
empat 79 buah. 

SOKONGAN KEPADA MA- 
DRASAH2 DLM DAERAH KA- 
BUPATEN KARANGANJAR. 

pada 
Kabupaten 

Dari Kantor Urusan Agama Ka- 
'bupaten Karanganjar didapat Kabar, 
bahwa dalam tahun 1952 jl. telah 
diberikan sokongam sebanjak Rp. 6. 
050,10 kepada madrasah? dalam Ka- 
bupaten Karanganjar. 

Sokongan tsb. diberikan kepada: 
a. madrasah tingkat Ibtidaijah seba- 
njak 33 sekolahan, dan b. madrasah 
tingkat Tsanawijah sebanjak 2 seko- 
lahan. 

PURWOKERTO 
UDJIAN KONDEKTUR KERE- 

TA API INSPEKSI IV. 

        Dari pihak D.K.A. didapat ketera 
ngan, bahwa pada hari Senin jang la 
lu, D.K.A. Inspeksi IV dengan meng 
ambil tempat digedung kursus lalu- 
lintas D.K.A. Purwokerto tih. meng- 
adakan udjian - untuk orang2 jang 

lakan djadi kondektur. 
| Jang turut dalam udjian tersebut 
22 orang. Udjian diberikan oleh wa 
|kil2 dari Lembaga Udjian Balai Be 
(sar D.K.A. Bandung. Hasil udjian 
belum diketahui, tapi menurut kala 
ngan jang mengetahui, jang akan lu 
lus mungkin sampai 8095. 

WONOSOBO 
USAHA GOTONG ROJONG 
»PERKEBUNAN GUNUNG? 

  

Kini oleh beberapa pihak jang 
bersangkutan di Semarang sedang 
dipertimbangkan status dari tiga 
perkebunan teh didaerah Wono- 
sobo.. 

Perkebunan2 itu ialah perke- 
bunan Tambi, Bedakah dan Tan- 
djungsari jang luasnja kira-kira 
1.000 ha, milik "John Peet” di 
Djakarta tetapi jang ditinggal dan 
tidak dipelihara oleh pemiliknja. 

Sedjak 1951 perkebunan? terse 
but oleh Ik. 750 orang buruh per 
kebunan itu sendiri dengan penga 
wasan jang berwadjib telah diba- 
ngun kembali setjara ”gotong-ro- 
jong” dibawah pimpinan Subandi. 
Setiap bulannja ketiga kebun teh 
tersebut dapat menghasilkan ra- 

ita? 12 ton teh. 

  
Menurut keterangan, dalam 

tempo 2 tahun lagi semua perke- 
bunan itu akan berachir waktunja 
sebagai tanah erfpacht. Oleh pe- 
miliknja kabarnja, pernah  dita- 
warkan untuk seharga Rp.300.000 

Setelah dibangurm, kebun terse 
but telah mempunjai harga seku 
rang2nja Rp. 1.000.000.- 

KUDUS 
DIHENTIKAN. 

  

Sesuai dengan keputusan Pemeria 
tah untuk mengadakan penghema- 
tan, mulai tg. 1 Djanuari 1953, Kan 
tor Inspeksi Pendidikan Masjarakat 
Kab. Kudus tidak menerima pengi- 
.riman harian2 dan madjalah2 lagi 
“dari Kementerian PP & K Djvt. 
Penmas' Djakarta. Kini sedang di 
usulkan oleh Kepala Inspeksi Pen- 
mas kepada fihak atasan, agar Pen- 
mas Kab. dapat berlengganan hari- 
an2 di Semarang dan beberapa ma- 

|djallah jg dapat memberi faedah ba 
gi masjarakat, 
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Tribune” menjatakan, bahwa se 
“buah ,,patung Nabi Muh 
S.a.w.” terdapat dinntag 
tung marmer (jang m 
dung A'ppellate | 
Siate Supreme 
York) jan 
didjual, Sel 
hanumad”” 
se nipakat 
terdapat ( 
Musa, 
tokoh2, I 

   

pertanjaan : mendapat apat 
pendapat dari be 
Islam, naga Moh. 

hab dan nan MAN Lasjim 
pimpinan | . da 
sekretaris djenderal Cement jan 
Agama Kafrawi, jang , 
nja semua | ben 
adanja' .patung: Nabi M hi: 
5.2A.W. 

Moh. Natsir jang: setelah membatja 
berita itu, berpendapat, bahwa dalam 
hal tersebut tidak ada tindakan se- 

mat Islam, karena kurang pengertian 
tentang agama Islam, menjatakan 
bahwa lebih baik patung itu tidak di 
djual kepada umum dan ditiadakan 
sadja. Pimpinan ' Masjumi semalam 
mengadakan perhubungan dengan 
Menteri Luar Negeri Mukarto untuk 
dengan perantaraannja meminta per 
hatian pemerintah U.S.A., supaja 
mengambil tindakan kearah itu. , 

Ky: ai Wahab dan Wahid Hasjim me 

njatakan, bahwa membuat patung) 
atau gambar Nabi Muhammad saw. 
adalah suatu dosa dan menghina pe- 
rasaan ummat Islam, 

Kafrawi menjatakan, bahwa kalau 
berita itu benar, maka tindakan jang 
bisa diambil ialah menjatakan penje- 
salan atau protes atas nama ummat | 

      

     

Kabarnja Mau Diduak | £ 

         
   

  

   

    

  

   

  

   

        

    
   
        

    

    

  

Y pan: ap h 

es 
| kali Inggris akan merobah sikap 

Serta Dim 
tara 

(Tindjauan Robert Wiener 

    

  

itu menjatakan Ia 

    1 sekalipun ada desakan dari 
“lantaran politik Inggris ma 

Taat sertanja Inggris dalam per 
Eropa itu, maka pembesar2 Kem 
mau memberikan pendjelasan le 

u : sebagai mn penangan 

jang dapat ditempuh ialah pemben- 
'tukan sebuah tentara koalisi Eropah, 

“' Idalam mana Inggris akan turut ser- 
Ita dan disokong oleh perdjandjian 

TI djangka pandjang dari pihak Ameri- 
FI |ka Serikat untuk tetap menempatkan 

' |tentaranja di Eropah. Marsekal Lord 
Montgomery, wakil panglima tenta- 

k ra sekutu di Eropah telah menjata- 
kar Ikan kepada anggota2 parlemen Ing- 

d |gris jang datang mengundjunginja di 
(Baris, bahwa Inggris harus serta da- 
lam pertahanan Masjarakat Eropah. 

Akan tetapi utjapan ini disangkal 
oleh Kementerian Pertahanan serta 
Kementerian Luar-negeri Inggris. Se- 
orang djuru bitjara Kementerian lu- 

ar-negeri 1 Iris menjatakan, bah- 
wa tgomery itu adalah 

keterangan “»peribadinja” dan Bah- 
wa keterangan ini tidak mempunjai 
»Sangkut paut dengan halgan politik 
jang ditetapkan oleh pemerintah Ing- 

jeris”. 

3 timbulnja “ita? untu! 

membentuk tentara Eropah, Inggri 

#Itelah menjatakan bahwa ia menem 
(pati ,,kedudukan istimewa” dan ke 

  

Gatan Setan tao 
i Pembentukan 

2 SEBUAH SUMBER diplomatik Inggri: 
bahgrn meskipun Kementerian Luar-Negeri 

” tjara lain sebagai pengganti : 
Eropa, namun Inggris masi ka ada p 
menjukai perdjan djian itu Haa ip ikr 

“. 'Tapi menurut sumber? dari Pa- 
Iris dan London, suatu djalan lain 

Eropa “ 5 f 
— Chas. “Sara Merdeka") 

  

  
gi, bhw kem wu n $ 

1 tidak mau turut 
erantjis dan bp en S 

sih tidak je dan Ang na 
djandjian Pertah: 
enterian Luar-Negeri I in 

bih djauh mengenai djalan 
itu jang sekarang sedang: Mg Yan 

masjarakat Pertahanan Eropah pada 

perdjandjian2 seperti itu pula 'antara 
masjarakat pertahanan Eropah deng- 
an ,,NATO”, dalam mana Inggris 
adalah salah” satu dari anggotanja. 

Selain dari itu Inggris menegas. 
kan lagi, bahwa Pa 

kat Eropa itu sekarang, 
mereka tidak bisa menjumbang- 
kan lebih banjak dari 4 divisinja 
jang . sekarang ditempatkan. T 
Djerman dan sebuah divisi lain 
jang bersebar di Berlin, Austria 
dan Trieste. 

Sementara telah banjak terde 
ngar suara2 mengenai kechawati 
ran Perantjis “bahwa Djerman 
akan memainkan peranan terpen 
ting dalam Pertahanan Masjara- 
kat Eropa apabila rentjana pem 
bentukan 12 divisi Djerman telah 
disetudjui, namun seb agian besar 
dari keberatan2 Perantjis atas per 
djandjian itu timbul dari kenjata 
an bahwa dengan menjetudjui per 
djandjian itu ja akan kehilangan   

#pentingan2nja dalam mendjalanka: 

politik dunianja menghalanginja un 
tuk menggabungkan tentaranja ke 
dalam tentara Eropah.. Pihak Ing 

'gris menerangkan bahwa merek:   Islam Indonesia, dan mengharapkan 
agar ummat Islam jang ada di Ame: 
rika Serikat, djika perlu dengan ban, 
tuan” ummat Islam seluruh dunia | 
me sngusahakan pembelian patung tsb 
dan kemudian meniadakaanja. 

1 

Industri 
Industr?2 Barang Kesenian Tak Dapat 

Pasar Di Eropa 
Pusat Penjelidikan Perumahan Ecafe Di Bandung 

SIDANG KOMITE industri 
mis pagi meneruskan pen 
dan pendjualan hasil keradjinan 
pembitjaraan ialah laporan pani 
ngenai pembikinan dan pendjua 

tangan dan soal »klinik pasar”. 
nja perkem an 
lebih banjak. 

  

Kemungkinan pasar2 ter- 
batas. 

Perantjis jang terutama mena- 
ruh perhatian terhadap segi teh- 
nisnja dari laporan itu mengang- 
gap, bahwa hasii2 industri ketjil 
ang bersifat artistic - mempunyai 
kemknak pasar jang sangat 
terbatas dan negara2 Eropa seka 
rang tidak bisa mengeluarkan ba- 
njak bajaran untuk hasil2 itu. 

Vietnam mengandjurkan supa- | 
ja golongan2 pembikin itu djuga 
memperhatikan gal hargapja- dan 
perhatian itu harus djuga ditudju | 
kan kepada hasil2 jang lebih ba- 
njak matjam ragamnja dan dja- 
ngan kepada sedjumlah ketjil da 
ri barang2 itu sadja. Banjak ba- 
rang2 demikian di Vietnam dibi 

in jaitu oleh kurang lebih 112 
djuta orang. 

Djepang buka pintu 
Dalam sidang pagi itu debat 

tentang .soal tsb. dilandj utkan, an 
tara lain oleh Muang Thai jang | 
mengemukakan, bahwa pameran | 
textiel kerdja-tangan Asia.jg dil    

  

adakan di Bangkok tahun ig lalu | 
telah membuktikan “manfaatnja | 

    

dan mengandjurkan, supaja pa 
meran2 demikian diulangi Tapi 

Wakil  Djepang - mengemuka- 
kan, bahwa perindustrian ketjil 
makin merupakan bagian penting |be 
dari ekonomi Djepang. Kesempa 
tan2 pendidikan di Djepang an 

rbuka untuk mahasiswa2 dari. 
ena lainnja, jg hendak meng | 

Djepang |pe guna kan pengalaman? 
itu. Utusan Djepang menjediakan 
untuk mengadakan demonstrasi Jitu 
dan pertundjukan ' dari mesin2 
Djepang jang sangat tjotjok untuk (m 
perindustrian ketjil. 

Wakil Indonesia menjatakan, 
bahwa perindustrian itu. ain 
kan peranan penting dalam pem | 
bangunan negara. Indonesia telah 
mengadakan suatu systeem per- | 
kreditan jang chusus “untuk . - itu | 
dan telah mendirikan 8 buah $ 
sat jang ditugaskan untuk m 
bantu berbagai perindustrian 
til itu. 

perlu seleksi 
Utusan Pilipina mengatakan, 
wa dalam hal meng 
perindustrian ketrjil itu peri 
harus ditudjukan djuga kepada 
seleksi dari barang jang diminta 
dan jg berguna. Sebagai tjontol 
diadjukannja borduurwerk dar 
topi2 buatan Pilipina jang : 
mentjapai hasil2 baik dan jang 
diminta oleh dunia. 1 

Utusan dari Sovjet Uni £ 
djukkan peranan pokok di 

    

   
   
    

     
   

    

    

    

     

  

lan textiel hasil kerdja-tangan. 

Djuga dalam laporan itu danan Sean soal pameran textiel mesin 

industrian Karat 
Negara ini telah terima ahli2 dari Biro nata 

Tehnik dan perlengkapan dari Lee 

djuta2 rakjat bekerdja dalam in- 

“fan dari beberapa negara tertentu sa: 

aan ini dan dari produksi hasil da- 

lam negeri sendiri. Tapi. bagaimana 

  

ingkan tineni 

bersedia — ,,berhubungan”  serapa: 
mungkin . dengan masjarakat perta- 

hanan Eropah dengan tiada perlu : 

mendjadi anggota penuh didalamnja. 

Dalam hal ini mereka. mengemuka- 

kan sebagai “ tjontoh perdjandjian 

etjil 

  

hak kekuasaannja atas perkemba- 
ngan balatentaranja dinegerinja 
sendiri. 
| Dalam perdjandjian itu disebut 
can, bahwa semua angkatan ber 
sendjata ,,diletakkan dibawah ke 
kuasaan panglima sekutu di Ero- 
pa”, djabatan mana pada waktu 
ini dipegang oleh djendral Ma- 
thew Ridgway. Ini berarti, Peran 
tjis harus lebih dahulu mendapat 
persetudjuan Ridgway sebelum 
dapat mengirimkan tentaranja da 
ri Perantjis ke Indo China atau 
djadjahan Perantjis di Afrika 
Utara, sekiranja daerah2 djadja- 
hannja itu memerlukan  pengiri- 
man balabantuan. 

Berhubung sudah semakin le 
mahnja kedudukan Perantjis di 
Indo China, maka fasal2 pertaha 
nan masjarakat Eropa seperti ini 
tidak dapat disetudjui oleh Peran   

dan perniagaan dari Ecafe Ke- 
nja t soal ,,industri ketjil 
ngan”. ja mendjadi bahan 

Ae keraja sekretariat Ecafe me 

tusan Burma menganggap 1 pera. 
dan 

dustri2 itu. Walaupun dasar per 
kembangan perekonomian Asia 
hanja bisa diselenggarakan dgn 
perindustrian besar sadja, tapi di 
akuinja djuga bahwa perindustri 
an ketjil merupakan bagian pen 

ting. 
Keadaan perindustrian ketjil 

Asia sangat menguatirkan karena 
desakan2 dari ,,saingan asing jg 
melumpuhkan” itu (erippling for- 
cign competition) dan karena ke 
giatan ,mMonopoli2 Amerika”. 

Utusan Sovjet itu untuk mene 
gaskan pendapatnja telah mengam 
bil beberapa tjontoh tentang ba 
gaimana : tjaranja pengaruh  ba- 
'rang2 asing itu telah. merusak 
industri2 setempat dari dalam dan 
mengakibatkan pengangguran jg 
menguatirkan. Ja menjebut bebe 
rapa harian seperti di India, Bur 
ma dan Muang Thai jg menggam 
barkan kekuatiran tsb. umpama- 
nja di Madras: Sutra hasil tenun 

tangan mundur dari 5000 kepada 
1000, di Muang Thai pembikinan 
|gula rakjat terdesak djuga. 

Wakil Sovjet Uni itu menjesalkan 
sekali laporan? jang tidak menggam- 
barkan-sebab2 sesungguhnja dari ke- 
adaan jang menjedihkan itu dan ha- 
nja memusatkan perhatian sadja ke- 
ne Na tehnis ketjil jang tidak 

uga dikemukakannja bah- 

. ag inan rumah-tangga — Asia 

banja selalu dikerdjakan untuk me- 
hi kebutuhan rumah-tangga itu 

sendiri tapi bisa diadjukan — untuk 
ndjualan dalam pasar2 asing. 

   

“Wakil Pakistan  memudji laporan 
sebagai singkat tapi padat”. Pa- 

kistan menjokong usul Pilipina - 
usa a2 

jang 
ngenai hal memperhatikan 
terhadap perindustrian ketjil 
terpilih. 

Mengenai keterangan utusan Sov- 
jet Uni itu, wakil dari Pakistan me- 
Injatakan selandjutnja, bahwa perlin- 

dungan perindustrian ketjil terhadap 

"persaingan asing itu adalah suatu so- 

lal jang tidak terbatas pada persaing- 

Persaingan itu timbul djuga dari 
rt.dari negara2 didalam wilajah 

 djuga, hal ini adalah tjukup pen- 
ja untuk mendapat perhatian jg. 

us didalam perundingan2 inter- 
nasional, “kata wakil Pakistan. 

Pusat penjelidikan peru 
mahan ECAFE akan di 

na dirikan di Bandung. 
“Seterusnja dalam sidang landju 
an dari Komite Perindustrian 

pada tg. 28 siang telah di 
bendinilan pembitjaraan tentang 

as asalah perumahan dan pada 

     industrian  ketjil bagi negara2 
Asia dan Nan bahwa ber" 

CN BEKU 

Persediaan KAIN2 Untuk kat - WANITA dan LAKI2 
a persediaan BARANG2 untuk keperluan LENGKAP ! hu 

RUMAH-TANGGA sehari-hari 
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| sidang itu Telah terdjadi perdeba 
Ta, Ketika soal mendirikan bagi 

“ 

     
   

  

2 Panah 1 

badan? ini. 

tjis. Kebetulan fasal2 pulalah jg 
sangat tidak bisa diterima oleh 
Inggris, jang melihat kedudukan 
sama dengan Perantjis dalam hal 
pengiriman tentaranja keseberang 
lautan. 

Akan tetapi alasan2 Inggris tidak 
mau turut dalam 'pertahanan masja- 
rakat Eropah itu adalah lebih “dari 
soal2 pembangunan tentara-itu sa- 
dja. Pertahanan masjarakat Eropah 
mempunjai hubungan sangat rapat 
dengan organisasi batu arang serta 
badja Eropah melalui suatu dewan- 

bersama dan mahkamah-bersama, 
dan kepada Masjarakat Politik Ero- 
pah jang pembentukannja telah di- 
rentjanakan, Inggris tidak - masuk 
mendjadi anggota salah satu dari 

Pihak Inggris merasa, bahwa deng- 
an turut dalam pertahanan masjara- 
kat Eropah itu ia akan lebih terikat 
kepada  intergrasi politik negara? 
Eropah daripada sekedar jang dida- 
pat dipertanggung  djawabkannja. 
Sementara ia bersedia mempuniai 
hubungan serapat2nja” dengan ba- 
dan-badan itu Inggris mau pula 
mempertahankan kebebasannja untuk 
bertindak, jang mana hanja- mung- 
kin djika ia tinggal diluar badan2 
ita. Inggris menolak menggabungkan 
kedaulatannja menurut sjarat2 jang 
tertjantum dalam pertahanan masja- 
rakat Eropah atau politik Eropah. 

Inggris menganggap, bahwa ia te- 
lah turut setjara langsung dan telah 
banjak menjumbangkan - bantuannja 
untuk keperluan pertahanan Eropah 
dengan melalui NATO. Bertalian de- 
ngan masjarakat Pertahanan Eropah, 
Inggris mengemukakan, bahwa ia ti- 
dak dapat memenuhrssjarat2 kewa- 
djibannja membantu pertahanan ne- 
gara-negara Commonwealth djika se- 

bagian besar dari angkatan perang- 
nja digabungkan kedalam tentara 

Eropah. 

an perumahan dalam .kepanitera 
an Ecafe dikemukakan lagi. 

Setelah pada sidang itu berbi 
tjara wakil2 Djepang, F.A.O., 
India, Indonesia, Tiongkok dari 
wakil panitera- -pelaksana dari Eca 
fe, laporan mengenai masalah pe 
rumahan diterima: mengenai Ia 
poran ini Rusia tidak mengeluar 
kan suara. 

Menurut keterangan wakil pa 
nitera-pelaksana Ecafe, usul..men 
dirikan bagian perumahan bersa 
ma itu datangnja dari Ecafe atas 
andjuran panitia-kerdja jang su 
dah: disetudjui oleh semua anggo 
tanja. 

Dalam sidang itu usul panitia 
pelaksana telah-disokong oleh Dje 
pang, India, Indonesia dan Tiong: 
kok, sedang wakil Indonesia dju: 
ga menjokong pendirian: 
penjelidikan dan pameran daerah 
Ha dimaksudkan — diadakan di | 
Bandurig: 

i 

| Selandjutnja menurut wakil pa 
hitera- Delakeang Ecafe, dengan 
Indonesia sudah diadakan tukar 
pikiran informil tentang didirikan 
nja pusat penjelidikan di Bandung 
dan terhadap maksud ini Buro 
Bantuan Tehnik 
djuinja. Wakil F.A.O. dalam si 
dang tsb. menjatakan, bahwa. da , 
lam batas keuangan jang tertentu | 
sanggup membantu memetjahkan 

bantu mewbengit jang telah ditanda- 
tangainja dengan negara2 anggota| 

tgl. 27 Mei tahun jang lampau danj 

un mereka | 
turut dalam pertahanan Masjara | 

hamun | 

pusat |4 

telah menjetu- ' 

  

djuru camera serta dil 

bekas presiden Truman, 
20 Djanuari jbl. pada detik2 terachir iga men- 
dengan dikerumuni oleh para wartawan dan 

kitari oleh puluhan mikrofon2, Truman mengada- 
kan Penipu aU jang terachir selaku presiden Amerika. 

UP S1 MENAPe MUKA 

   

    

  

    

   
   

   
       

    

   

     

    

      

Sesaat sebelum 

  

  

kisan2 dari pelukis2 jang terkenal. 
rupa sempurna, sehingg 
dunia seni lukis di Djerman, 

telah menggem 
gang2 serta pengReaata lukisan 

Malskar seorang. pelukis di Lue- 
beek, jg memangkas serta menjisir 
rambutnja seperti rambut Hitler, te- 
lah memusingkan kepala para ahli 
beberapa waktu'jg lampau - tatkala 
dia memasuki ruangan -kantor poli- 
si dan menjatakan setjara  berterus 
terang, bahwa dia akan menjerah 
kan diri karena melakukan  pemal- 
suan kesenian. Kepada -polisi jg. da- 
lam dinas pada waktu. dia masuk 
itu dikatakannja, bahwa dia telah 
melukis serta mendjual kepada pe- 
dagang2 Djerman lebih dari 100 
buah ,.lukisan Tua” dari 
jg sudah terkenal namanja. 

Diakuinja, bahwa dia telah mem- 
buat lukisan palsu  tjiptaan  Rem- 
brant, Watteau,  Toullouse-Lautric. 
Henri Rousseau, Corot,: . Feininger, 
Barlach, Vlaminck, Chagal, Picasso 
dan banjak lagi pelukis? lain jg telah 
terkenal. 

Malskat mendjelaskan, bahwa dia 
tidak bisa mendjual lukisan2 buah 
tangannja sendiri di Djerman seha- 
bis perang, katanja. 

»Penggemar seni lukis senantiasa 
mau membeli lukisan dari petukis- 
pelukis jang ternama”. 
tidak mau mentjoba buah tangan pe 
lukis2 muda...... lantaran itulah sa- 
ja mengambil putusan untuk mem- 
berikan kepada “mereka “apa jg di 
ingininja.” 

Melukis dalam 1 djam. 

Tuduhan2 setjara formeel seka- 
rang sedang disiapkan terhadap diri 
Malskat tapi dia tidak ditahan. Tgl. 
pemeriksaan perkaranja masih be- 
lam ditetapkan. 

Malskat djuga dituduh melakukan 
ketjurangan dalam lapangan lain. 
Sebuah dewan pemeriksa seni baru 
ini mengumumkan, bahwa - ,luki- 
san2 gothic asli jg sudah berusia 
700 tahun” tergantung didinding ge 
redja St. Mary Luebeck djuga ter- 
njata lukisan2 palsu buah tangan 
Malskat. 

Malskat jg mengaku telah dapat 
menjempurnakan teknik seni lukis: 
nja sampai kepada taraf - sehingga 
dia dapat meniru buah. tangan im- 
pressionis Perantjis dalam . tempoh 

gas untuk ,,memulihkan” apa jg di 

ketemukan pada waktu melakukan 
pekerdjaan memperbaiki geredja tua 
itu ditahun 1948. 
Pegawai2 dari sebuah perusahaan 

bangunan melaporkan bahwa mere- 
ka telah menemukan bekas2 dari 
apa kelihatan seperti Cothic - fres- 
coes dibalik tjat dari kapur didin- 
ding geredja St. Mary. 

Para ahli ketorilnpi 
Beberapa tahun kemudian geredja 

itu memperingati ulang tahunnja 1g 

1 telah menimbulkan kegemparan- 

Para ahli dalam lapangan seni lukis 
ngumpulkan lukisan lama telah melakukan pemeriksaan f 
setiap lukisan jang dibelinja sehabis Perang Dunia II, seb: 
kin diattara lukisan2 itu terdapat lukisan2 duplikat jang dibust 
oleh pelukis muda jang telah putus asa diatas, Ludwing - Malskat 
namanja. Para ahli serta penggemar2 lukisan2 tua itu masih ter- 
ingat akan pemalsuan lukisan Vermeer di negeri Belanda, 

dan memberikan pukulan hebat atas peda- 

pelukis? 

Mereka 

kurang dari sedjam, telah diberi tu- 1 

anggap ,.Cothic masterpieces” jg dil: 

ara Seniman J 9 

Putus Asa 
Banjok Lukisan” Tua Dipalsu 
Dunia Kesenian Djerman Gempar 

(Oleh: Garhard Menning — Chas ,,Suara Merana) 

SEORANG SENIMAN muda jang mempunjai bakat. dalam 
lapangan seni lukis, tapi telah merdjadi putus asa karena buah ta- 

agannja tidak mendapat penghargaan dari mas dewasa" 
sedang diperiksa dimuka pengadilan atas tuduhan men :    

“ini 
lu-     

  

Pemalsuan ini ada 

serta mereka jang me. : 

  

tua beberapa tahun jang Silam. 

Eropah telah meniakakai dari dekat 
tjiptaan Malakat untuk- . memulih- 
kan” lukisan dari 21 orang:sainta di 

  

dinding geredja-itu. Para ahli semua 
jakin bahwa lukisan itu dibuat kira2 
dalam tahun 1270. Tak seorang dju 
ga dari mereka jang ..menjangsikan 
bahwa lukisan2 itu 'adalah palsu”. 
Minister-President.dari negara bagian 
Schlewig-Holstein di Djerman Barat 
mengatakan kepada kanselir Konrad 
Adenauer pada 
seredja itu, demikian: 

»Sedjarah dari tudjuh abad jang 
lampau melihat kepada kita”. 
Kemudian dia menolehkan panda- 

ngannja kepada ' lukisan2 didinding 
geredja itu penuh dengan rasa peng 
hargaan. 

Ketika Bemibkaar2 ita membanding 
kan lukisan didinding itu dengan fres 
coes dari Michelangelo, maka mung- 
kin sekali Malakat ena NA 
dalam hatinja sambil minum bier.. 

3 Mp: 
del Afrika Sli 
Tak Ada Kesimbangan 

Perwakilan : 

BANGSA Afrika di Afrika ! Se 
latan sama sekali tidak ' menaruh 
kepertjajaan KendA pemerintah 
jang sekarang . Demikianlah 
kata Bunting, wakil ba bumi 
putera” dari propinsi Cape,  se- 
orang bangsa Po, didalam par 
lemen. 

Bunting minerangkan seterus- 
nja, bahwa bangsa Afrika di Afri 
ka Selatan sangat berhati2 . agar 
supaja djangan sampai timbul ke. 
adaan seperti di Kenya. Akan te. 
tapi mereka na On aa kesal, | 
bahwa : 
di Afrika: Ba berdiumlah | 
10 djuta djiwa itu Lg at diwakili 
oleh 3 orang: sadja dalam parle- | 
men, “ran penduduk bangsa 
Eropa, jang 
djuta itu, diwakili 
50 ng 4     
  

ketiaran presldin etnoiar 

sudah upatjara penobatan presiden 

Eisenhower, 

Armory diselenggarakan resepsi pes 
nobatan, jang meriah, Tampak disini 

keluarga, presiden jang. menghadliri 

pesta tadi: Dari kiri 'ke-kanan: "nj. 
John Eisenhower, | major John Eisen- 

hower, anak presiden Eisenhower, 

nj. John. Dond, .mentuas presiden, 

.Mammie? Eisenhower isteri" “presi-   ke 700. Para ahli dari segala plosok: 

    
!   masalah perumahan dgn sjarat 

supaja unit perumahan itu harus | 
didirikan, bersama, karena FAO. ! 
menganggap hal ini adalah tjara 
jang paling praktis untuk meme   tjahkan persoalannja. 

  | 

den: bgi Pregan Eisenhower: 

  
  

(|iaut dan udara: 

|Lai 

'Angkatan Perang Komunis 

upatjara peringatan 

hanja Bi 2 

FP Menteri 
Keskar, dalam pidatonja jg membu- 

Ikapameran  ,,Goa dalam India” jg 

  

Sen 

-oleh. National Guard: 

  

   
   

“adakan 
  

  

mosa dalam tahun 1950. 

Tapi jg penting bagi penindjau? 
politik di Hongkong ialah apakah 
gerakan itu akan bersifat ofensief 
atau defensief. 
Menurut dugaan djenderal Chen 

Yi sekarang sedang dalam perlop di 
'|Moskow. Dia bertolak kesana pada 
lachir bulan September jg lalu, jaitu' 
setelah Perdana Menteri Chou En 

melakukan perkundjungan ke 
ibukota Sovjet dalam bulan Agustus. 
Bersama djen. Chen Yi turut pu- 
la Liu Shau Chi, wakil ketua peme- 
rintah rakjat Tiongkok: Liu Ya Lou, 
kepala staf angkatan udara: djende- 
ral Yau Shou-Shih, wakil kepala 
staf angkatan darat RRT, dan lain2. 

Harian2 Tionghoa jg terbit di 
Hongkong: menjatakan, bahwa ke- 
pergian pembesar? RRT itu adalah 
untuk. menjusun  rentjana ' militer 
sampai pada detail seketjil-ketjilnja 
mengenai Korea dan Formosa. 

Berita2 jg diterima idi Hongkong 
mengatakan, bahwa pada achir bu- 
lan Oktober 'jg lalu dan awal bulan 
November pasukan pertahanan pan 
tai Kuan Tung dan Fukien telah di 

“ Iperkuat, sesudah. pasukan Tiongkok 
Nasionalis melakukan serangan ter- 
hadap. Nam Jih, 40 mil disebelah 
Amoy, sebuah pelabuhan RRT jg 
terpenting didekat pelabuhan Hong- 
kong, pada tgl. 11 Oktober. Kesa- 
tuan tentara darat jg ke 10 jg berga 
bung dalam Field Army ketika di 
tempatkan diprop. Fukien ada diba- 
wah pimpinan Yeh Fei 

Dekat “awal bulan - November ki- 

ra2 40 ribu. anggota Field Army ke 
IV kabarnja telah dipindahkan. ke 
Kuantung “antara Hongkong dan 
Canton, djenderal . Meh Chien Yin 
di Canton kabarnja telah. meminta 
kepada Peking supaja mengirim de- 
ngan-segera balabantuan. 
Yeh dikenal oleh banjak perwira2 

tinggi Amerika sebagai kepala staf 
dimasa 

'djenderal George Marshal mentjoba 
bertindak sebagai perantara uniuk 
menjelesaikan pertikaian. antara pi- 
hak Komunis dengan Chiang Kai 
Sheik “ditahun | 1946—1947. Seka- 
rang Yeh jadalah “acting ' panglima 
dari Field Army ke IV, gubernur 
propinsi Kuantung - dan wali kota 
Canton. 

Setelah. berita lain mengatakan, 
bahwa Yeh dengan pengalaman2 jg 
diperolehnja- selama - mengadakan 
kontak :dengan pihak Amerika, te- 
lah mendapat perintah dari Peking 
untuk menaksir tindakan “apa jang 
akan diambil oleh Amerika Serikat 
terhadap RRT dengan  duduknja 
djenderal Eisenhower, sebagai presi- 
den Amerika. £ 

Berita2 seterusnja mengatakan, ba 
hwa. djenderal Kuang Yung-Seng 
komandan garnisun pulau  Hainan 
daerah kekuasaan RRT jg terletak 
paling Selatan Tiongkok, telah me- 
minta balabantuan untuk memper- 
kuat garnisunnja sendiri dan semen- 
djung Liauchow. 

Pendapat2 jg dilahirkan dalam ta- 
djuk2 rentjana harian2 Tionghoa di 
Hongkong nampaknja mengandung 
kejakinan, dan bahwa pemerintah 
baru Amerika akan mendesak supa- 
ja diadakan blokade terhadap partai 
RRT. 

Penindjau2 di Hongkong berpen- 
dapat, bahwa kemungkinan inilah jg 
menjebabkan Chen Yi harus meng- 

#badiri perundingan? di Moskow, se- 
bab soal blokkade itu adalah tugas 

dari tentara gabungan. 

Goa Wila- 
jah India 

penerangan India, B. 

diadakan di Bombay, hari Kemis 
'katakan bahwa sekalipun Goa dlm 
politik.terpisah dari India, -namun 
Goa dan rakjatnja merupakan bagi- 
an dari. India. Dikatakan, bahwa ba 
gi India seluruh rakjat Goa. adalah 
bangs India. Menurut .Keskar,- kini 
pun tak terdapat perbedaan. antara 

TIrakjat Goa dan rakjat India. Musli- 
hat internasional tak dapat "menghi- 
langkan kenjataan sedjarah dan geu- 
rafi, demikian Keskar.   
  

, Serangan Ke 
Patin Taiwan? 

Perbentengan Jg Menghadap 
Formosa Diperkuat 

| (Oleh: R. GC. bb »Suara Merdeka”) 

MENURUT KABAR2 pers dari daratan Tiongkok, maka RRT 
n an reorganisasi dalam susunan jang ke 

: nja salah satu dari empat kesatuan tentara js. 
ang pantai propinsi RRT jang berhadapan le- 
"Dang an susunan-baru itu maka akan diben- 

1 “gabungan jang akan dipimpin oleh djen- 
as besar ini akan mengawasi gerakan penjera- 
an dilakukan oleh pasukan angkatan darat, 

Desas desus tentang kemungkinan RRT akan meng- 
' telah terdengar sedjak dua tahun jang 

Imas ing RRT menjatakan bahwa mereka akan merebut For- 

Nasib Austria 
3 Barat Adjukan Nota 

Lagi Pada Russia 

AMERIKA SERIKAT, Inggris 
dan Perantjis malam Djum? at ke 
maren telah menjampaikan se- 
buah nota lagi kepada Sovjet Uni, 
mengenai masalah perdjandjian 
negara dengan Austria. Demikian 
lah diterangkan oleh sumber2 jg 
patut dipertjaja di London. Nota 
nota Barat tadi menjatakan hasrat 
supaja dilakukan ,,usaha jg sung 
guh2 untuk mentjapai persetudju 
an mengenai sjarat2 dari pada 
suatu perdjandjian dgn Austria, 
agar supaja pendudukan Austria 
berachir selekas2-nja dan supaja 
Austria dapat mendjalankan ke 
kuasaan2 sepenuhnja sebagai nega 
ra jang berdaulat.” 

Sesuai dgn resolusi P.B.B. 
Nota2 Barat jg merupakan djawa 

ban terhadap nota balasan Sovijet 
tertanggal 27 Djanuari 'itu seterus- 
nja menerangkan, bahwa - pemerin- 
tah Inggris telah terima baik unda- 
ngan “pemerintah Amerika Serikat 
guna menghadiri konperensi pada 
tgl. 30 Djanuari j.a.d., ig akan 
mempertimbangkan soal perdjandii- 
an dengan. Austria, sesuai dengan 
resolusi PBB tertanggal 20 Desem- 

s ber 1952: 

Dinjatakan seterusnja, bahwa ki- 
ranja kurang patut apabila ditetap- 

kan terlebih dahulu apa jg akan 
mendjadi pokok pembitjaraan dim 
konperensi 30 Djanuari itu. 

Karet Indo- 
nesia Ke RRT? 
DI PASARAN karet Singapura 

hari Rebo tersiar kabar jang me 
ngatakan bahwa belum selang 
tama Indonesia telah mengirim 
3.000 ton karet ke Republik Rak 
jat Tiongkok, sedang tidak lama 
lagi masih akan dikirim 17.000 
hingga 20.000 ton. Berita2 jg di 
terima di Singapura dari Djakar 
ta, akan tetapi jang belum dapat 
dipastikan kebenarannja, mengata 
kan bahwa setiap bulannja 5.000 
hingga 20.000 ton karet dikirim 
ke Republik Rakjat Tiongkok. 

“Kalangan2 pedagang karet di 
Singapura menjatakan “dugaan, 
bahwa pengiriman2 itu: agaknja 
berdasarkan persetudjuan jang di 
buat antara pedagang2 Indonesia 
dengan Tiongkok, “akan tetapi 
orang menganggap tidak mungkin 
kalau jang hal itu tidak diketahui 
oleh pemerintah Indonesia. Orang 
pada umumnja berpendapat bah 
wa Indonesia sebagaimana halnja 
dengan Sailan, membutuhkan be- 
ras dan mungkin disini soalnja 
ada tukar-menukar karet dengan 
beras. (UP). 

PENGADILAN Negeri Sura- 
baja hari Rebu mendjatuhkan hu 
kuman pendjara kepada A. sela- 
ma 2 tahun, M. 1 tahun 5 bulan 
dan B. 152 tahun semuanja dipo 
tong waktu selama mereka ada 
ditahanan. Mereka dipersalahkan 

tanggal 24/4-51, 

Pada hari itu A. dan M, berpa 
kaian polisi datang dirumah N. 
dgn membawa serta B. jg dibor 
gol. N. ditanja apakah benar telah 
membeli mobil dari B. N. mem- 
benarkan dan oleh A , : 
titahu bahwa mobil itu berasal da 
ri tjurian. Tetapi ”polisi2” itu ber 
sedia menutup perkara itu asal- 
kan N. suka membajar Ru. 
15.000.-. Setelah berunding2, a 
bersedia membajar Rp. 5.000. 
tetapi pada saat itu hanja dapat. 
memberi Rp 3.000.- dan Rp. 
2.000.- Gibanda hendak dibajar di 
jain waktu. 

N. kemudian melaporkan hal 

   

menerima Rp. 2.000.-  lainnja, 
polisi telah bersedia untuk  me- 
nangkap. 3 Orang jang - bukan 
anggauta polisi itu ternjata telah 
bersekongkel. 

14 Orang Di- 
tangkap Tadi 
Sekitar Pelarian Pendjara 

Tjipinang 

TENTANG larinja 20 - orang 
hukuman dari rumah .pendjara 
Tjipinang pada Rebo mendjelang 
pagi jg baru lalu, lebih ' landjut 
dim pendjelasannja kepada ,,An 
tara”, Direktur Rumah Pendjara 
Tjipinang, Bahruddin menerang- 
kan, bahwa sampai hari Djum'at 
kemarin sudah dapat tertangkap 
kembali 14: orang hukuman jang 
melarikan diri itu berikut dibe- 
slagnja kembali sebuah sendjata 
Thompson jg direbut oleh orang2 
hukuman dari tangan pengawal 

pendjara. Diterangkan, bahwa 
ngawal jang pingsan akibat dikro 
iok dan dipukuli oleh pelarian2 
itu, pada waktu terdjadinja peris 
tiwa tsb., bukan sedang tertidur, 
pendjaga itu sedang mendjalan- 
kan tugas diposnja, tetapi sendja- 
ta Thompsonnja pada waktu itu 
mendapat ,,vuurstoring”, sehingga 
tidak dapat dipergunakan, jg me 
njebabkan pengawal itu kemudi- 

dah memberi perlawanan, penga 
wal tsb. dilempar dari menara pos 
pendjagaan kebawah hingga ping 
san. 

Diterangkan, bahwa para 
man tsb berhasil keluar dari dalam 
sel sesudah berhasil merusak rudii- 
djendela dengan mempergunakan se 
buah gergadji. Pekerdjaan mengger 
gadji rudji-djendela sel" itu, "menu 
rut keterangan, 

orang2 hukuman tsb. sedjak djam 
18.00, dan baru berhasil pada djam 
03.00 mendjelang pagi. 

Mengenai ditangkapnja kembali 
14 orang itu diterangkan, bahwa sa- 
tu diantaranja ditangkap kembali be 
berapa djam sesudah mereka kabur, 
tidak berapa djauh dari rumah pen 
djara Tjipinang, tetapi. selebihnja -di 
tangkap disekitar daerah Tambun,. 
Bekasi, jg dilakukan setjara gotong- 
rojong oleh polisi, tentara, pamong- 
pradja dan rakjat. Dengan demikian 
masih 6 dari orang2 kuhuman jg 
melarikan - diri . belum 
kembali dan masih berada dalam pe 
ngedjaran pihak berwadjib. 

Perlu diterangkan, bahwa salah se 
orang petugas dirumah pendjara Tji 
pinang tidak bersedia memberikan 
sesuatu keterangan tentang larinja   orang2 hukuman tsb. 

  

DIDJUAL: ' 

Pasar No. 77 Pati. 

1. Satu Rumah tembok, lantai tegel dgn paviljoennja, letaknja 
di Djalan Pasar No. 79 Pati: dan 

2. Satu Rumah setengah tembok, lantai tegel, letaknja didjalan 

Dua2nja sudah dikosongkan. 

Keterangan? dapat diperoleh pada : 

Djalan Kaur No. 131 Pati 
    

SAMPUN NGANTOS KEBELUBUK ! tanggal Djawi katah ing- 
kang lepat tjubi meriksanono patokanipun ing Buku: 
ALMENAK KEPEK PETANGAN ALMENAK DJAWI SELAMI- 

telah melakukan penipuan an, 

itu kepada jang berwadjib dan 
ketika 3 orang itu datang untuk 

an dikerojok be-ramai2, dan sesu: 

huku- 

dilakukan oleh : 

tertangkap . 

LAMINIPUN Ian ALMENAK MASEHI 100 TAHUN (1953-2052) 
Komplit pepetangan Djawi: Windu - Wuku - Pontjosudo. - Pringke- 
lan - Dewo dino - Padangon - Isp. Tabel2: Sridintenpekenan - Nap- 
tonipun - Wiludjenganipun tijang tilar donjo Isp. Ramalan2: Dja- 
wah - Iehtisar kawiludjengan kekadjatan - lan Djedjodohan - Isp. 

Regi Rp. 8.— ongkos kintun tambah Rp. 0,75. 
PUSTAKA ,MARFIAH” Maspati 6/ Kian Surabaja. 

PEMBERI TAH LAN 
38/D/J.P.G.P.ISp.-'33 

Berhubung dengan dilangsungkannja Conferentie Jajasan Peladjar 
GARUDA PUTERA”, maka nanti pada tgl. 2 s/d 7 Februari '53, 
kantor Jajasan Peladjar ,GARUDA PUTERA” dan C.V. IN: 
DUSCO” Purwodinatan I/8 B Telpun no. 545 Smg. DITUTUP. 

Harap jang berkepentingan mendjadi makluni -adanja. 
Semarang, 30 Djanuari 1953. 

Jajasan Peladjar ,,GARUDA-PUTERA" 

  

  

  

  

  

€. V. ,INDUSCO” a.n. Direksi, 
Directeur: Ketua: 

OR. Soewatja) (Mustafa Supangat) 
F : 2 
  

Dapat dibeli pada: 

Boekhandel UNITY 
Toko SAN DIMAS 
Toko TIMUR BESAR     
  

Khitan apa Anglo a areng ng». EH A? menda 
pilihan Njonja? 

#. MENGHEMATKAN 50 PCT, PEMAKAIAN ARENG ! 
# KEKUATAN PANASNJA SEPERTI GAS ! 
“TA? USAH DIKIPAS LAGI API TETAP MENJALA ' 

“. DAPUR TETAP TINGGAL BERSIH ! 
# MENGHEMATKA N PEKERDJAAN ! 

BARANG BAEK DAN KUAT! 

Seteran 44 Semarang, 
Bodjong 57 Semarang. 
Kintelan-lama 29 Semarang. 

Toko TAN KONG KIEN Karangtempel 278 san atang 
TA RAMAN 
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LI Berhubung tidak djadi penutupan PEMAN 

  

  

IDANGAN. 
TN 

Pa 

  

Dengan Sermat, 

Han Buk bertan, nada nanti tanggal 1 Februsii 1953, hari 
Ninggu, atau 198 Tian Gwee, 2503 kami hendak merajaken hari 
nilahnja kami punja anak lelaki ka satu beroama: 

ONG SIONG ENG 
CO Godengan TEYI S 

Oa nu Nee 3 
Anak prempuan ka tiga dari Tuan dan Njonja OEI BOEN 

TONG di Semarang. | » Be 
|. Ketemuanja berdua penganten pada hari tersebut di atas djam 
10 pagi di Gedung GHUNG, KUO KUO MIN TANG, Djalan 
Mataram No. 403, Semarang. 3 . 3 

Harap Tuan/Njonja/Nona dan sekalian familie ampunja keda- 
tengan, terlebih dula kami menghaturkan diperbanjak trima kasih. | 

KA Kionetjhioe dan Hormat, 

ONG KIEM TIO - 
dengan Njonja 

   

Turut mengundang: 

ONE KIEM TIA lengan Njonja ONG S'ING ENG 
NNa Sana KAN NG Ta Ta Ea 
TAN KJEN DIPAN“, | ENG TIIE! LIONA 2 ” 
LABW REM BN ar : 
FUDE Pan MOEL aa Ika # 

Hoo Hawa Bem) dgn Mjonta | HOO TIWAN BEN gn Njoaja 
ANG TING HWAT ) 
Receptie: tt. tersebut djam 10.30 pagi. | 
Sumbangan berupa uang akan didermakar pada : 
KONG KANW HWEE 50 pft. ) 
HUA CHIAO (Buni HSIAO HSUEH 50 pot. ) SEMARANG 

.N.B. Sobat2 dan Handai2 jang belum menerima surat Undangan, 
anggaplah ini adpertensi sebagai gantinja. “ia 

  

  

    

  

  

DIAN STADION SE- 
MARANG (tetap buka), maka BUFFET AROVAH PEMANDIAN 
TETAP BUKA. BL | 

AROVAH. “| 
     

  

  

   

      

   
     

   

   

Pengumuman 
Bersama ini diumumkan bahwa terhitung mulai tgi. 10 

Djanuari 1953 Panitya Utama Pembagian Kendaraan Mo- 
tor (P.U.M.) Djal. Widja jakrama 3, menerima lagi permin- 
taan-permintaan kendaraa n "motor sebagai sedia kala, ke- 
tjuali permintaan untuk mobil-penumpang dan station- 
wagon. 

Djakarta, 10 Djanuari 1953. 

: PANITYA UTAMA PEMBAGIAN 
: KENDARAAN MOTOR (P.U.M) 

a/n Ketua: 
Sekretaris, 

(F. H. NIEUWENHUYZEN) 

    

Berhubung sempitnja waktu maka dengan dja- 
lan ini kami minta diri kepada kawan2 dan. cha- 
lajak ramai, karena kepindahan kami ke Magelang. 

Kepala Psk. M. 404 : 

SOEDJONO .. 
Ltd. Inf. : 

    t     

Kabar Kota 

kepanduan di Semarang, 
siang Ketua Kepanduan Internasio- 
nal Wilson telah sampai di Setasiun 
Tawang. 

didapat kabar, bahwa mulai tg. 9-1- 
'53, Sekolah Tionghoa 
Shioh Shiao di Kp. Pedalangan te- 
lah ditutup, 
guru untuk memberi peladjaran. 

KONPERENSI BANGSA INDO- 

& Hamlah 

Dengan disambut oleh kalangan 
kemaren 
  

  

Baru Trima! 
17 Jewels Steel 

Wijler - Titus - Sterling. 
17 Jewels Stainless Steel: 

Wanita Titus - Herald - Beta. 

GARANTIE 10 TAHUN. 

TOKO ARLODJI & VULPEN : 

at 

: Stainless 
SEBUAH SEKOLAH 
TIONGHOA TUTUP 

Dari pihak jang dapat dipertjaja 

Kung Lie 

karena tidak didapat 

NESIA TURUNAN ARAB : 
DIUNDURKAN. 

Berhubung satu dan lain hal jang 

(PMI 

  

  

     
      

  

     

  

  

5 1 $ Na aa AN nan Pm aga — 

| Ke 2 F & nd 

| 

IL. untuk Rambut Bagus dan Baik 
| | 

(KARENA) nvrcrrem 
" memberi tjahaja jang 4 Indah pada rambut dan mentje- 

gah keringnja kulit kepala. 

BRYLCREEM 
|. Kulit mendjadi sempurna Si mengandung minjak 
PN la PRA jang murni Sa alam dan bahan? : . ang menguatkan, perlu untuk ram- Pn ee an Na NEK dn| Ke per | 

Tea aa Tr : 3 : | Dirumah obat & Toko? a. Ni 
K U R S U 3 4 L IS A : rn | KARENA 5 Pn 

Termetang “baku Menuai  ebandentia aa aan | : memberi rambut Tu- Teen an “ Dn dian bond Tn BALRIM model 1953 | an kesenangan Penganda Tn igang Indonesia, didasarkan udjia . 3 Maa ai rena rambut selalu Setjara: Rombongan atau privaat | Ba dan rambut Wakta: Pagi/sore. Pendaftaran mulai sekarang 1 sehat untuk sela- # 
Digedung: ,INSTITUUT DAGANG INDONESIA" II Kmbut Maen 

| Selatan S.G.A. Negeri (Nj. Keyatihank". No. 72) SOLO | iuroei: 
Djuga mengadakan bermatjam-matjam kursus ter- | o 
tulis. Prospeetus dikirim gratis. | pa 6 : h SHANGHAI OPTICAL CO. | Brvicreri: “ MA : 

Pekodiun 82 Semareng. “| OBAT RAMBUT JANG SANGAT BANJAK DIDJUAL DIDUNIA ! SG BEM AA Si NU Se . NENEK AN 

| INGIN SAKTI, AWAS dan WASPADA ???11 engan 

| | PERANG ? Hg 1. 

Sapta 
DNA “ ( Pudjangga 

MEMELIHARAKAN KE- 
4 ee any 7 orang Si 

j .. mengeta Z SEHATANNJA SENDIRI 
Man terdjadi, baik mengenai 

diri orang (Microcosm) maupun BERARTI, ......... 
MENDJAGA KESUBU - | 

BAJINJA | RAN 

   BRANAK 

  

Teko Obar TAY AN HOO 
Lana Lapang Gisdoh 16 

|Distributors: 

Harmsen Verwey 

Dunlop?!N. V. 
Djuga dapat beli diantero 

Toko2 di INDONESIA 
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OJAKARTA-KOTB 

Tek & an     
  

  
    

  

mendadak, maka konperensi bangsa 
Indonesia turunan Arab seluruh Dja- 
wa-Tengah jang semula akan diada- 
kan pada tg. 3L Djanuari dan 1 Pe- 
bruari 1953 di kota Semarang, di-   Pn 

KRANGGAN BARAT 186 SEMARANG 

    

undurkan sampai ada kabar lagi. 

      

Achmad 
ARAS 

«Kalisari 10-tilp. 2092 

Praktek umum dan untuk anak2. 
djam bitjara 5 — 6 

Hari Raya, Saptu, Minggu tutup. 

            

  

hati-sanubari Tuan- Njonja: Kesehatan, 
Perkawinan. Pertjintaan, Pengbidupan 
dsb. Rp. 10.— 

Plampitan 39 kamar 12 Semarang:   
    

  
CALLN' FOR y 

ho HELP2 gi 

      
— Abigail! Apakah engkau 

jang berteriak minta tolong? 
— Tidak! Suara itu rupa2nja 

itu. 

AD 

Kalau KESANDUNG BATU....: 
Tapi kalau KESANDUNG HARGA MURAH ? 
Pasti lalu MENDJADI LA NGGANAN ! 

Toko #HIEN“ & Co. 
BODJONG No. 25 — SEMARANG. 

P THERE ANT 

LO TEN Years! 

    

hun ini tak pernah kelihatan 

datang dari rumah yang ropoh 

Maa 

Djangan putus pengharapan. 
AHLI NUDJUM 
Aastroloog Gwa Mia, 

A. WAHID 

Mendjawab setiap pertanjaan dari 

  

Pagi djam 8 — 12 
Sore Hi 

Penginepan ,,GRAND”, 
  mama aan em 

pasti MARAH ! 
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P THERE Ss N 
NOW, ABIGAIL BEEN A LIGHT 

Ki ..WAIT FOR 
MEI 

IN THAT HOUSE 
FOR ALL OF 

— Dirumah itu sediak sepuluh ta- 
ada 

lampunja, Willie. Ki 

-—- Tetapi sekarang ada, Abigail... 

Tunggulah aku! 

2 2 

MINJAK OBAT BAN LENG 

  

Dikeluarkan oleh Rumah Obat TJEH SHE TONG. 
Djl. Bawean no. 22 

Dapat diminum untuk menjembuh- 
kan: batuk baru atau lama: sakit 
tenggorokan, sakit perut dil. 
Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit 

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

KI 

Tilpon 2207 S Surabaja. 

  

  

  

Tn Main mulai tgl. 30 s/d 1 Februari 1952 | 
Fa HUMPHREY BOGART — KIM HUNFER. || 

(arm 
THEATER Suatu Suka-Duka, dan Perdjuangan seorang 

Phone : 245 

-$0L0O 

SAY, WHAT HAPPENED | HE's | 
TO THAT GOOD- 
LOOKIN/ ROY 5 
ROSERS? 

  

— Hee, apakah gerangan jg. 
telah terdjadi dengan Roy Ro- 
gers, si gagah perkasa itu? 

— Ia mentjoba 
nangkap kuda. hantu, tetapi saja: 

"harap ia ada disini. 

  

Deadline U.S.A. 
Wartawan untuk Membongkar Pembunuhan | 

  

| 

Roy Rogers 9 | 

  

napa ana an kan Beam anna - sa 

  

TELAH TERBIT .. 

Aa 

bl
 

BAGI 
(Oleh WASITA 

Seizin Kem. P.P. & K. didjual kepada umum. Harga: Rp. 6,—. Ongk. kirim tambah 10 pCt. 
UNTUK PESENAN BESAR: 
banjaknja potongan 

Dex 10 pCt. | 
20-50, 15 ptt. 
S1 lebih 29 pCt. | 

  

P INI HARI DAN. BERIKUT 

»Metropole” 
10. 4:30 - 6.45.-9.- (k01 04.30.- 

3 HARI 5133 kali Pertundju 
ngan Penuh Sesak ribuan jang tak dapat 
KARTJIS!!! PESANLAH PAGI!!! 

“ 

  

Pasanlah tam- ) 

(persediaan terbatas). 

Latihan Sedjarah Indonesias 
TJETAKAN KE IV 
SEKOLAH RAKJAT 

SPREI 

“DWIDJAWNATA) 

PUSAT PENDJUAL 
—. N.V. BADAN PENERBIT 
NASIONAL 

BAS. TOKO BUKU 
Dj. Gondomanan 1 — Te!p. 323) 

Jogjakarta 
aa Mn EA Ea 

  
2 

mana 

NJA BERBARENG (17 TAHUN) 

1 ORION« 
| 6.45 -9.- | 4 Se 6.45 dn Ot 

kan de. | Minggu Pagi Maen 
| ..dj. 10 045 9.- 
| 
1 
Senen Malam djam: 

4-30 -6 45 -9.-    
L Della Mastenmer 

IKI 

ex djam 9.12, 
pat saben Pagi) Orinn/Motronole diam 10. —12. 

Tidak terima per telefoon) 

  

  

  

-—- Toloooong. 

—— Matik akul...... (Kedua orang 
itu masuk perangkap).   untuk me-   

Diagalan 
Lo Lan — Yean Hua 

Yu Kwang Chaos 

Ini Malam 

Bun 
Bea AAA an Kn 

Pertjetakan Smg. NG. S8A/INI/A/I1 

Premirrs 7.00—9.00 (17 th) 

” sok Mei Kwee" 
ga Mawar Beratjun”) 

ET TENUN HA MEA JET EK It LT SA ME PAKA NA HN TSI Pa BAE   8 

      

     

  

Negara dan Dunia umumnja (Macro- 
cosm). Al: “ Memilih Hari jang ter- 

Mentjari Nafkah, 

CIVWNYG 

baik utk Perdjodoan, Pindah, Mendirikan Rumah, Men 
Obat, Djodo dll.:- “ Rasia? akan mengetahui sebelum terdjadi:- “ Ramalan 
Djojobojo jg. tepat benar? dengan keadaan sekarang ini, Ramalan 
Ronggowarsito, jg. seudjung rambut tidak meleset dgn. kenjataan jg. 
kita alami hari ini- “ Ramalan Lauw Phik Un, jg. patut dibuat pedo- 
man:- Konferensi Gaib, jg. harus diketahui oleh setiap orang ig. hi- 
dup dim. dzaman crisis achlak:- “ Pawukon Kijai Sapta Renga jg.:10095 
djituy- “ Sedjarah Indonesia, menurut tjatatan Fahian, jg. lengkap djang- 
kap benar':- “ Astrology dan Horoscope, Kuntji rasianja spji. orang da- 
pat Hidup Beruntung dim.: Kesehatan, Penghidupan dan Pertjinta- 
an. Dan 1001 matjam pengetahuan? lain jg. sangat penting bagi setiap 
penduduk di Indonesia ! 

Ibuku okoran besar “mestinya LS Rp. 25.— 
Harga -Reclame utk semenitara. oi Rp. 20,— 

(Persediaan terbatas. 1 orang hanja 1 buku) 

Padan Penerbit : 

KWA GIOK DJING : 
Djl. Kramat 2/4, — KUDUS » 

  aa aa Ka Ka LAN ara 2 

dan KAP 

Kp.PENGAPON - 
NO 359 

SEMARANG 

  

  

    
  

“-caacaa CITY CONCERN CINEMAS Pa 

LUX 
5— I— 9— 
Tjeritera dari Ro- 

javg 

Ini malam penghabisan (u. 17 th.) 
HAROLD WARENDER — AUNE VERNON 

Warning To 
Wantons" 

. lan Sikap tjemburuan dari perempuan lawanja ! 

manja Gadis 

TEAn PAT Uta hip 

Menggemparkan ! 

LUX Matinee Minggu pagi djam 10.15 (u. 17 th) 
Minggu malam'2 pertundj. | Humphrey " 

dj. 6.45 dan 8.45 Bogart dim. Sahara 
LUX Senen malam 5.—7.—9.— premiere (u. seg. um) 

Jack Warner — Kathleen Harrison 

»,VOTE FOR HUGGETS" 
Warm—hearted work-a-dav peoole—-Full of high spirits! 

ta ran d Ini malam (0. 17 th) 

DAN 

  

1 29 HUMPHREY BOGART 

3 ruce Bennett—J. Carrol Naish —Lloyd Bridges—dlm. 

»SAHARA" 
Terus terkedjar oleh musuh. Pertempuran terus menerus ! 
Keberanian tida ada bandinganja! Heibat dan Gempar! 

Matinee Minggu pagi djam 10. — 
Minggu malam.2 pertundjukan mulai dj. 7.- dan dj. 9,» 

INDRA tu T3 ny 

Pasukan Tank kesasar di gurun ! 
Kehabisan aer dan makanan! 

  

Ini malam 

John King — Jean Rogers SI. — 
BERBARENG " 

y »Ace Drummond 
ROX BAGIAN KE UI (TAMAT) 
115-—9.15 Penuh sensatie jang menggemparkan! 
INDRA Matinee Minggu pagi djam 10.— 
Minggu malam 2 pertundjukan mulai dj. 7.-— dan dj. 9.— 

ROYAL 
  

Ini malam penghabisan (a. 13 th.) 
5-79.  Noach Beery Jr.-Dorothy Short 

OF CALL i. SAVAG 
Mulai Minggu pagi Matinee dj. 10.- (u. 13 th.) 
Minggu malam 2 pertundjukan dj. 7.- dan dj. 9. — 

BAGIAN KE II (TAMAT) f 
Heibat dan 

1D ALL Se SAVAG kh” Gempar ! 

BAGIAN 
KET, 
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