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Sebagai Duta USA Di 
Indonesia 

“China Union Press” ipeh Pada hari Minggu m3. 
takan bahwa RRT kini telah 

mn tindakan pembalasan 
djika Amerika Melakukan bloka- 
de terhadap daratan" Tiongkok. 
Dengan tidak menjebutkan dari 

    

  

1AN | sumber: mana" ia mendapatkan 

an Luar Negeri Amerika Serikat 
sedjak tahun 1914, hampir dise- 
mua negeri didunia ini. 

Tetapi kini ia. meminta dipsrke- 
nankan meletakkan - djabatan. seba- 
gai Duta, Besar untuk Republik In- 
donesia supaja dalam bulan Maret 
jg akan datang ia dapat memenuhi 
kewadjihan sebagai Wakil-direktor 
Fonds Keuangan Internasional. Sa: 
ia .pertiaia”, kata. Cochran, bahwa 
biarpun.saja menjaggelkan djawatan 

  

pemerintahan “d ngan “diptorma- 
tik, tara pak 2 | baru. itu 
saja akan, ferus-menerus berbakti di 
dalam “ufusan — inte/fasionah bakti 

saja selama 'ihi,| dan didalamuja sa- 

ngan jg sebesar2nja dibelakang ha- 
- 

senhower menjafakan. bahwa ja de 
ngan menjesal. menerima: perminta- 
an berhenti dari Duta Besar Merje 

ig telah dibentuk oleh: penandaan | 1 

ja akan dapat memberikan sumba- | 2 

tabennja. Presiden Bid 

keterangannja - itu - kantorberita 
tsb. selandjutnja mewartakan 
bahwa sebuah rentjana pertaha- 
nan jg. meliputi-daerah pantai dari 

'|Chinwangtao dibagian utara pro- 
pinsi Hopei hingga ke Yulin di- 
(pulau Hainan kini-telah “selesai 
digambar dalam peta2. Menurut 
kantor berita tersebut sendjata 
terpenting dari pihak RRT akan 
merupakan . Sebuah armada ka- 
pal2 silam jang telah diserahkan 
kepada RRT oleh Sovjet Rusia. 
Akan tetapi dikatakan bahwa se- 
kalipun. kapal2 silam itu telah 
diserahkan, lebih separoh dari 

  

bungan Inggeris-Amerika 
P3 x tai, aki NGGKUTA Tadjelis   

      
   

SD 

3,
 Na
 

Cochran, jg akan berlaku mulai ta ..4M ist 
15. Maret 1953. 

,Tuan: telah mengaebiri - pekerdia- | 
an jg telah tuan-lakukan selama 37.1 
tahun didalam djawatan pemerintah” 
kata Presiden Hisenhower, «gan 
tuan boleh merasa bangga dengan 
djasa2 jg telah diberikan dalam me 
memnuhi tugas2 berat jg dipertjaja- 
kan kepada tuan untuk menjelesai- 
kannja.” Achirnja Presiden Eisen- 
hower mengutjapkan terima kasih 
kepada Merle Cochran atas djasa2- 
nja sebagai Duta Besar Amerika 
Serikat jg pertama untuk Indonesia. 
Selandjutnia. dapat dikabarkan,” bhw 
Metle Coghran bermaksud “akan be- 
rangkat dari. Indonesia tanggal 27 

  

“Lagi pula ia dibantu oleh sebuah 
pemerintahan ig djuga belum berpe 
ngalaman dalam. lapangan tsb. 

Meskipun begitu, Oames menam- 
bahkan bahwa hubungan ..perse- 
Orangan” antara politisi2 — Inggris 
dan Amerika belum pernah se-erat 
seperti sekarang ini.: Pada achirnja 
id berpendapat, bahwa pertenta- 
ngan? paham dan kesukaran? apa- 
pun djaga ig mungkin timbul dian- 
tara kedua negeri tsb, pasti akan   Pebruari ja.d.. (Antara). dapat diatasi. 

« 

  

Mao Dapat Ditarik 
Ke Fihak Sekutu? 

  

Juin Tak Setudjui Organisasi Pakt Pasifik 
De he Sekarang Ini 

“aa 

  

k dan 1 : jang mengatakan, bah- 
wa Republik Rakjat Tiongkok pada suatu ketika akan memisahkan 
diri..dari Sovjet Uni. Kedutaan Perantjis di Tokyo segera menjang- 
kal siaran ita dan menerangkan, bahwa marsekal Juin selama ini be- 
lam pernah memberikan suatu interview dan “belum pernah pula 
memberikan statement sematjam itu. : 

  

Argentinia ,Serbu? 
Wilajah Inggris 
PEMERINTAH Inggeris pada ha 

ri Saptu telah memberi instruksi ke 
pada gupernur Falklands, utk meng 
hantjurkan bangunan2: Argentina: jg 
didirikan dipulau Deception. Dalam 
nota jang diberikan kepada peme- 
rintah Argentina dan jang “diumum- 
kan oleh kementerian Iuar. negeri 
pada "hari Saptu, pemerintah Ingge- 
ris mengatakan, “bahwa “karena ka- 
pal2 serta bagian2 jang dipergunar | 

“bangunan2 kan untuk “mendirikan 
itu adalah bagian dari pasukan2 ber 
sendjata Argentina, maka hal itu ada 
lah mterupakan “penjerbuan dalam wi 
lajah  Inggeris serta " perairannja. 
Agar tak meruntiing keadaan, maka 

pemerintah Inggeris telah memutus 
kan, hendak memandang - peristiwa 

tersebut sebagai siratu pelanggaran 
hukum sipil. Dikabarkan lebih lan- 
djut, bahwa nota sematjam itu telah 
dikirimkan pula kepada: pemerintah 
Chili. 

MEXICO TOLAK UNTUK ME 
NJERAHKAN MOW PANG 
CHU KEPADA TAIPEH 

Pengadilan Mexico hari Sabtu 
telah menolak untuk menjerahkan 
djenderal Mow Pang Chu, bekas | 
pemimpin missi pembelian Kuo- 
mintang di Washington, kepada 

s« pemerintah Taipeh. 

Masih belum waktunja. 
Siaran tsb. dimuat dihalaman mu- 

ka dan ditanda-tangani oleh Suzan- 
ne. Vivario, seorang wartawan. wani 
ta Belgia dan saudara wanita ko- 
mandan bataljon ' Belgia jg bertem- 
pur di Korea. i 32 
Pembesar2 Perantjis: menjatakan. 

bahwa Suzanne mendjadi tamu pa- 
da perdjamuan makan jg diadakan 
juntuk, menghormati — kundjungan 
Juin pada hari Kemis jl. 1 Os 

Suzanne sendiri 'menjatakan, bhw 
(menurut — persangkaannja, ..inter- 
view” itu diberikan oleh Juin utk. 
diumumkan. Ia antara lain menu- 
lis, bahwa menurut pendapat Juin, 
kini masih terlalu tergesa-gesa utk. 
mengangan-angankan suatu perseku: 
tuan sematjam Nato di' Asia. 

5 Mempeladjari tjara2 
Amerika, SERA 

Menurut nona Vivario, |Juin dim. 

jakan mempeladiari tiara2: Amerika 
melatih pasukan2 Korea Selatan, 
karena tjara2 itu mungkin dapat 
dipergunakan untuk pasukan2 Viet 
Nam. Pun menurut Vivario  Juin 
bermaksud untuk mendapatkan ba- 
han2 jg selengkap-lengkapnja me- 
ngenai keadaan di Korea. Selandji t- 
nia marsekal Juin katanja sangat se 
tudju Eropa dipersendjatai dengan 
bantuan Amerika. Ia jakin, bahwa 
ini adalah satu2nja djalan untuk me 
nahan invasi ,,komunis” di Eropa. 
Dalam pada itu ia katanja sependi- 
rian dengan pemimpin2 India, bhw 
Mao Tse Tung masih dapat kepihak 

| Sekutu. (Antara—UP). 

  
interview itu menjatakan, bahwa ia 

gkan kapal2 ita masih pula sed 
ma 

langsung dari markasbesar ang- 

Press”. ap 

Dapat dikemukakan bahwa da- 
lam Statement2 baru2 ini para 
penindjau mengenai keadaan 

njatakan 
wa kapal? "silam jang sekarang 
berpangkalan 'di Yulin mungkin 
akan merupakan djawaban RRT 
terhadap Setiap blokade oleh 

di Taipeh ialah bahwa anak buah 
bangsa Tionghoa masih membu- 
tuhkan latihan lebih banjak lagi 
mengenai .kapal2 silam, sebelum 

mereka dapat beraksi dengan ti- 
dak memakai orang2 Rusia. Pun 
kalangan2 di Taipeh berpendapat 
bahwa ikut sertanja kapal2 silam 
Gi Selat Taiwan hanja sedikit ke- 
mungkinannja, ketjuali djika ke- 
adaan berbelok -mendjadi genting 
dan berbahaja. 

.K ntang ambil sikap ber- 

Dalam pada'itu harian Birma. 
Nation” hari Sabtu tulis, bahwa 
Kuomintahg telah merobah si- 
kapnja dan kini mengambil sikap 
bermusuh terhadap pemerintah 
Birma. Dikatakan, sedianja pasu- 
kan Kuomintang berusaha untuk 
mendjauhkan diri dari pada pa- 
|sukan2 Birma dan dalam -propa- 
gandanja - menjatakan, bahwa 

ma karena Taiwan 
ma melawan Komunisme. Tetapi 

| kini kgmando tertinggi Kuomin- 
tang telah mengeluarkan instruk- 
si kepada pasukan2nja di. Birma 
supaja melakukan serangan ter- 

ihadap .desa2. jang tidak diperta- 
hankan dengan kuat dan hantam 
pasukan2 Birma, demikian harian 
tersebut. : Ti 

Misi Ekonomi In- 
don. Akan Ke 

Djepang? 
“KANTOR BERITA" mpogni 
»Kyodo” mendapaf kabar dari ka 
langan2 jang berdekatan dengan 
kementerian Iaar negeri di Tokio, 

bahwa dalam pertengahan - bulan 
Maret akan berangkat suatu misi 
ekononti Indonesia” ke Djepang 
untuk membitjarakan penjusunan 
detai2 Tebih jandjat mengenai per 
Yagangan antara Indonesia dan Dana. 3 $ f 

1. “8 

“Dari fikak kemienterfah pereko 
tomian Djakarta diperoleh kabar, 
bahwa tentang berita jang telah di 
siarkan oleh Kana, berita ,,Kyo: 
do” itu, kementerian tsb, tidak 
tahu-menahu, bahwa, pemerintah 
Indonesia akan mengirimkan sua 
tu misi ekonomi ke Djepang. 

Fihak konsulat djenderal  Dje 
pang di Djakarta. hanja memberi 
tahukan bahwa Madjelis Perniaga 

fan Tokio telah mempunjai rantja 
ngan untuk mengundang beberapa 
orang pedagang Indonesia. untuk 
mengadakan kundjungan ke Dje 
pang: : 5 

Undangan2 ini akan dikirimkan 
langsung kepada orang2 terkemu 
ka dari dunia perdagangan “dan 
perusahaan di Indonesia. 

'Rockefeller Ke 
“Indonesia 

John D. Rockefeller- IL dengan 
njonja hari Sabtu berangkat — dari 
Manila ' menudju Indonesia sesudah 
mengachiri kundjungannja ke Filipi 
na selama beberapa . minggu. Kui- 
djungannja ke Indonesia ini .adalah 
sebagian dari programa kundjungan- 
nja ke Timur Diauh. Sebagai ketua 
Rockefeller Foundation ia akan ting- 
gal di Indonesia selama seminggu, 

sebelum berangkat lagi ke India, 
Pakistan dan negeri-negeri Timur 
Tengah. Sebelum berangkat dari Ma 
nila, John D. Rockefeller III. mene 

rangkan, bahwa ia menaruh minat 
besar kepada masalah-masalah s0: 
sial-ekonomis dari negeri-negeri. per 
tanian disini, Tetapi ia tidak mem 
-punjai rantjangah . tertentu tentang 
apa ig hendak dilakukannja terha- 

|dap masalah tsb. Demikian  A.F.P. 
dari Manila. 

berada ' dibawah... pengawasan | 
katan laut Sovjet di Port Arthur. 

| Demikian menurut ,,China Union | 

Idi 

Tiongkok di Hongkong telah me-| 
POR 'Mmereka bah- | 

Amerika, Akan tetapi pendapat |- 

  

Kuomintang adalah sekutu. Bir- |& 
dan  Bir-| SCrL Sena $ 

pi pataja itu dengan mempering 

    

nurut berita? Fe “ditsrimanja, ne 

er 

mrs. Krishnamurti wakil “da 
an dala RK 

Women: International Club: teluk di 

tangan. tanda: terima “kasih 
  EC. sesudahnja upatjara penjerahan 

onesia di Djakarta, sebuah “almari 
Tampak. dr. Zainuddin, sekretaris 

kepada 
   

tersebut, AN 

  £ " 

Akan Ac 
"(Front Is HDua Pembesar Ting 

pem Raat 

   

  

    

   

     
           

  

ig 2 Per £ 3 TN & 

Amerika Akan 

ngkin akan: 
lam Kongres jang 
penindjau lainnja be 
dapat diatasi dengan I 

Seorang anggota Kongres dar 
Partai “Demokrat, senator Mi 
Mansfield dari Montana, tele 

  

     
   

    

   

da Indo China diperbes 
Mansfield, jg djuga men 2: 
gota panitya perhubungan - 

  ne 
nda 

at! La 
bahwa Sovjet Uni mungkin Tg 
mengadakan aksi baru dalam tsahu 
aja membantu pasukan2 komunis” 
di: Indo China. ES 
Mansfield menjatakan, bah 

at, “mengemukakan 

ka       
Kal Malinovsky, kemandan' pasu- 
kan2 Sovjet di Timur “Djauh. dan 
Wakil menteri luar negeri Georg: 
Pushkin, baru? ini telah “mengada- 
kan penindjauan dimedan perang Ir 
do China, Dikatakan, bahwa keni: 
taan. ig demikian ini tjukup menun- 
djukkan, bahwa ada sesuatu hal ix 
kini sedang “disiasatkan . untuk “ma- 
kin mempersulit kedudukan - Peran- 
Gis di Indo China. 

Indo-China lebih penting 
Sementara, itu berbagai-bagai ka- 

langan di Washington ' memandang 
Indo. China lebih penting dari pa- 
da Korea, karena. djatuhnja Indo 
China akan membawa pula djatuh- 
nja seluruh Asia Tenggara. Dalam 
hubungan ini kalangan . Kongres jg 
mengetahui menjatakan, bahwa pc- 
merintah” Eisenhower kini sedang 
|mempeladjari — tjafa2 untuk mema- 
sukkan pertikaian Indo. China keda- 
lam program “Timur Djaih “pada 
umumnja. | Menurut pendapat kala- 
ngan Partai Republik, tara js ter 
baik “bagi - Pisenhower” datim ha: 
ini falah mengan harkat pemberian 
bantuan militer febih banjak kepad: 
Indo China, jg terutama sekali di 
maksudkan “untuk” memperlengkapi 
lebih banjak ' pasukan? “penduduk 
asa ane al 1 

Sekitar serdadi Kuomin 
teng js ditawan di Indo 
China. 

Sementara itu kalangan ig menge- 
tahui di Saigon menjatakan- padi 
hari Saptu, bahwa diantara. 28.000 

orang serdadu-. Tiongkok Kuomin 
tang jg ditawan dipulau  Phuguoc 
diteluk Siam, 300. km sebelah bara: 
Saigon, tidak ada secrangpun jg te- 
Tlah dibebaskan. 

Kemeirterian luar negeri Perantjis 
baru2 ini menjatakan, bahwa bebe- 
rapa “orang anggota kesehatan dan 

para tawanan jg sakit telah diper- 
timbangkan untuk dikembalikan ke: 
negerinja, akan tetapi dalam padi 

   

  

ketiil. 
njatakan, bahwa 

Internasional. (Antara—AFP). 

PEMALSU BANDEROL 
DIHUKUM, 

Pengadilan Negeri Malang 

hun potong tahanan 

lam  pembikinan pita-tjukai 
jaitu N.LH., N.O dan T.K.P. 

Alat2 jang dipergunakan 

kan dan 

pengikut pendjahat pertama,   

du China? 
SovjetsTindjau' Medan 

ntjis 
NGETAHUI di Washington menja- 

'gkinan untuk memperbesar bantu- 
ada Indo China guna menindas gc- 

pa oiketakan, bahwa usul sematjam itu 
N beberapa anggota partai Republik da- 

economy minded”, akan tetapi beberapa 

an kaum Demokrat. 

vahung 

itu ditambahkan, bahwa djumlah ta 
Mann demikian ini adalah sangat 

alangan itu selandjutnja me Ikat kditi 

repatriasi para ta- |» 
wanan jg demikian itu dilakukan di 
bawah pengawasan - Palang Merah 

telah 
mendjatuhi hhkuman masing2 3 ta- 

atas 3 orang 
bangsa Tionghoa jg. tersangkut da- 

palsu 

untuk 
pentjetak banderol palsu. dikembali- 

barang2 bukti banderol 
(pita) disita. 3 Orang tsb. hanjalah 

jang 

k 

a2« Di 
Ha 1 

Vietnam. . 
ar Bantuan Militernja Pada 

tah Amerika Serikat kini se- 

bahwa opposisi ini mungkin akan 

Gn. Bromo 
Murka? 

Suara Gemuruh Terde- 
ngar Sampai Di Sura- 

Mn ana 

ALANG PL Aneta anom 
diwaktu -siang 

1 hari disana terde- 
gar gemuruh, Suara ini de- 

.tang dari djurusan Timur. Sebenar- 
nja Suara “ini lebih “menjerupai letu- 
san-letusan atau suara guruh. Ment- 
Tut “dugaan, mungkin suara ini ber- 
asal. dari “gunung “Bromo, mungkin 
pula dari gunung Raung, akan teta- 
pi tidak" seorangpun “ mengetahuinja 
dengan pasti. Djuga. di Surabaja ter 
dengar suara "serupa, “tetapi pada 
ustansi-instansi jg bersangkutan be- 
lum ada diterima laporan mengenai 
letusan-letusan gunung berapi, se- 
hingga sulit 'untuk menetapkan asal 
suara itu. 

   
   

Nb 2 7 

ag Galang 
x . 

Kekuatannja 
Didalam Wilajah 

S dodonlana. 
- PEMERINTAH? Inggeris dan Jor 
dania kini sedang membitjarakan 
usul untuk memperkuat pasukan? 

Inggeris jang ditempatkan di Jor. 
dania sekarang, “Hal ini kabarnja 

mempunjai sangkut-pautnja dgn 
meningkatnja - ketegangan. antara 

negara2 Arab dan Israel demikian 
menurut keterangan kalangan-ka 
langan jang lajak mengetahui 

London - Antara  Inggeris 
lan Jordania dewasa ini berla- 

ku perdjandjian jang ditandatanga 
(Pni lima tahun jang lampau berda- 
sarkan mana Inggeris mendjamin 
perlindungan batas? negara Jorda 
nia. Bulan lalu Jordania telah me 
minta bantuan Inggeris sesuai dgn 
penetapan? dalam perdjandjian ter 
sebut. Permintaan itu disampaikan 
oleh Jordania setelah terdjadi ben 

4 

garis demarkasi Jozdania — Israel 
jang memisah 

Pjumlah pasukan? Inggeris jang 
empatkan “di Jordania ti- 

dak diketahui, akan tetapi menurut 
dugaan-djumlah itu tidak besar. Di 
dapat . berita, "bahwa. diperbatasan 

djau darat jg diletakkan ditengah 
rel pada suatu tempat didekat ta 
pal-batas. Kedua negara bersangku 
tan telah .menjampaikan pengadu 
an kepada penitia PBB untuk pe- 
ngawasan gentjatan sendjata ber 

- hubung “dengan peristiwa tersebut. 
Persetudjuan gentjatan sendjata 
Jordania — Israel ditandatangani 
dalam tahun 1949 sesudah pepera- 
rangan antara Israel dan negara? |     kini masih. belum tertangkap. Arab. 

   

    

(Tionghoa: 

trokan berturut-turut disepandjang . 

dua daerah Palesti- | 

bahaja 
belumnja 
2.409.000 orang, 

kan hari Sabtu oleh 

kannja pada hari ita. Dr, 

. Perumusan 
Komando PBB Minta Pertukaran: 

Akan Tetap Berpeg 

  

(Edisi 

  

DENGAN BERITAR-TERACHIR 
  

  

Usul India 
Tawanan 

ie : Jang Luka Dan Sakit 

(H1 KETUA SIDANG Umuint P BB: Lester Pearson. pada Sabtu malam menjajikan, bahwa rentjana India dntuk mongiKahakan gen- 
4 tiatan sen ata di Korca, jang telah ditolak dlch' pemerintah RRT 

dan Korea Utara itu, harus tetap didjadikan pokok permulaan utk 
tiap langkah baru mengenai Korea, 
Sidang 

  

usah baru tentang pertikaian 

Pearsom  merarialkan « bahwa 
mur PBB jang akan bersidang lagi pada hari Selasa bc- Suk akan menolak wntuk memulai pembitjaraan2 mengenai sesuatu 

di Timur Djauh itu, dani 'mung- 
kit akaneberperang teguh pada usul? perdamajannja jang terachir, 

faitu perumusan India 
rang di Korea. 

Pearson jang mendjabat men- 
teri luar negeri Canada dan men- 
djadi tjalon terpenting untuk dja- 
batan sekretaris djenderal PBB, 
selandjutnja mengemukakan bah- 
wa rentjana India itu tidak ber- 
hasil mentjapai tudjuannja untuk 
mengachiri peperangan, ketika di- 
adjukan Kepada Sidang Umum se 

I belum recess Hari Natal pada bu 
lan Desember ji. Akan tetapi pe- 
rumusan India itu tentu harus di 
dikan permulaan “untuk tiap 
tindakan lebih landjut mengenai 
Korea, karena usul2 ini merupa- 
kan kehendak dan keinginan para 
utusan dari 54 negara jang telah 
menjetudjuinja. Pearson menam- 
bahkan bahwa rentjana India itu 
pada hakekatnja mempertahankan 
pendirian negara2 Barat, » jaitu 
bahwa sesuatu paksaan 'tidak bo- 
leh digunakan dalam pengemba- 
lian tawanan2 perang di Korea kc 
negeri2 asal mereka. 

Komando PBB minta pbr- 
tukaran | tawanan2' perang 
jang sakit dan luka2. 

Dalam pada itu Panglima ter- 
inggi pasukan2. PBB djenderai 
Mark Clark pada hari Minggu 
telah ' mengadjukan permintaah 
kepada pihak Utara supaja mem 
beri bantuan agar segera dapat di 
udakan pertukaran tawanan2 “pe 
rang jang 'sakit dan-luka2 di Ko- 
ea. Permintaan. djenderal Clark 
itu diadjukan dalan? surat jang di- 
sampaikan kepada- panglima ter 
tinggi Korea Utara djenderal Kim 
H Sung “dan panglima pasukan? 

djenderal” Peng Teh 
Huaj dgn melatui opsir2- penghu- 
bung Utara di Panmunjom. a- 
lam suratnja djenderal Ciark me- 
ngemukakan kepada resolusi Dje 
newa jang telah diterima Panitya 
palang Merah Interbasional sesu. 
Gah anggota? organisasi ini me- 
ngundjungi kanip2' tawanan pe- 
rang kedua pihak di Korea pada 
bulan Desember tahun jang laju, 

  

|dalam, mana. diserukan: supaja ke 
dua pihak menghormati seruan? 
perrkemantsiaan dalam Konvensi 
Djenewa jang mengonai pengem- 
balian tawanan2 perang jang sa- 
kit dan luka2. 

Bukan politik baru. 

Permintaan djenderal ” Mark 
Clark supaja diadakan pertukaran 
tawanan? perang jang sakit dan 
Juka2 di Korea, adalah hanja jang 
terachir dari "rangkaian  usaha2 
untuk mewudjudkan pertukaran 
demikran ita jang tetah dilakukan 
oleh pihak PBB terhadap koman 
do Utara diwaktu jang lalu, "de- 
mikian “diterangkan oleh pembe- 
sar2 “kementerian pertahanan 
Amerika menurut berita AFP da 
ri Washington. 

Dikatakan ' oleh pembesar? itu 
bahwa permintaan — djendera! 
Clark kali ini bukaniah merupa- 

  

i ,Malapetaka" 
Di. Bombay 

6.400.000 Penduduk Te- 
rantjam Bahaja Kela- 

paran 

    

   
   

ke paran. 
djumlah 

    

Tee 

tersebut meliputi 
demikian diterang- 

menteri keuwa- 
ngan negara bagian Bombay, dr. Ji- antara Jordania dan Israel tih sa- | vra Mehta. 

ngat bertambah buruk sedjak tgl 6 
Pebruari ketika terdjalli peledakan Keterangan tersebu, — tertjantum kereta-api barang Israel akibat ran dalam laporan "anggaran  belandja 

negata bagian Bombay jang diadju- 
Mehta me- 

ramakan situasi bahaia kelaparan 
dalam tahun2 terachir dinegara ba- 
giannja sebagai suatu ,,malapetaka” 
Bombay ' merupakan negara bagian 
India jang paling madju dalam lapa- 
ngan perindustrian. Dalam tahun jg, 
lalu terdapat kekurangan anggaran 
sedjumlah 39. djuta rupce, sedangkan 
semula ditaksir akan terdapat kelebi- 
han sebesar 219.000 rupee, 

  

Perebutan ,, 
kuti dengan penuh perhatian per 
kembangan2 politik luar ' negeri 

Sovjet Uni dimasa depan, karena 

orang berpendapat bahwa diseki- 
tar Kremlin sekarang sedang ber 
langsung suatu pergumulan untuk 
merebut kekuasaan, demikian ke 
terangan sumber jang berwadjib 
di London.   DI INGGRIS orang kini mengi , 

Kursi” 
Kedjadian2 belakangan ini dibe 

lakang tirai besi. menjebabkan, 
bahwa pendapat umum di ibukota 
Inggris kini menjetudjui kemung 
kinan bahwa dewasa ini di Krem 
lin sedang terdjadi perebutan ke 
kuasaap utk. mempersiapkan diri 
terhadap kenjataan apabila perda 
na menteri Stalin jg kini sudah 
berusia 73 tahun meninggal dunia. 
Orang menduga, bahwa perebutah 

kekuasaan inilah dan bukan kesu 
litan2 perekonomian jg mendjadi 
latar belakang daripada gerakan2 

| pembersihan, dinegara2 komunis 
| achir2 ini. 

Menurut djurubitjara Reuter 
| maka dalam keadaan ini penting 
(Sekali untuk tidak ' memantjing- 
Pena. suatu avontur dari fihak 
Rusia mengingat kemungkinan 

  

Lembaga Kebudaisa? 
kh Kon Bata hanset 

DA 2 Wat 

yan Kunsta 

Gonootschap 
cohaooen 

Indonesia 

  
    

    

Pengganti Stalin Di Kremlin ? 
akan timbulnja perobahan politik 
luar negeri Rusia. Kalangan tsb. 
achirnja. memperingatkan, bahwa 
bahajanja ialah apabila perkemba 
ngan politik negara2 non-komunis 
di Timur Djauh akan menimbul- 
kan kesan, bahwa negara? ini 
mempersiapkan diri untuk menje 
rang, dalam keadaan mana Sovjet 
Uni merasa dipaksakan untuk me 
mukul lebih dahulu. 

  

mengenai penjelesajan masalah tawanan pe 

kan sesuatu politik baru dari Ko- 
mando PBB. Menurut pembesar? 
tersebut, pihak PBB telah minta 
pertukaran tawanan2 perang jang 
sakit dan luka2 itu semendjak pe 
rundingan2 sendjata di Korea di- 
mulai pada pertengahan tahun 
Y9SIK 

Ada Usul, 
Baru India? 

Untuk Penjelesaian Soal 
Korea 

Mentitrut ““Keterorigdn-keteran gan 

ig bersifat rahasia dan ig sampai di 
Taipeh, pemerintah India dalam, Si- 
dang Umum PBB" ig akan datang 
bermaksud . heridak  memadjukan 
usul-usul baru untuk mentjapai gen 
tjatan sendjata di Korea. Amende- 
men terhadap usulusul India kabar 
nja telah didiskusikan — dengan pan- 
Ujang lebar antara Peking dan New 
Delhi dan diduga, bahwa telah me- 

dan Josef Stalin baru-baru ini. 

Didepan Pre- 

permintaan presiden Suktrno jang 
disampaikan “melalti Djawatan Ke- 
budajaan Pusat. Seperti “pernah di- 
kabarkan, pada hari Rebo besuk Ti- 
sa, di Jogja akan “diadakan (pala pi- 
meran tari ,,Muda-Mudi” dihadapan 
konperensi Badan  Pertinihangan 
Kebudajaan Indonesia, tang diketuai 
oleh Ki-S- Mangunsarkoro. AGorr.) 

ang Pada 

  

Di - Undi Di - Undi 
Permintaan: Hadfiri. Peme- 

riksaan Hamid Terlalu 
-Banjak i 

" KEDJAKSAAN Agung pada 
Mahkantah' Agang Indonesia me 
ugimanikan ' bahwa,  beyhubung 
dengan akan dindakannja pemerik 

saan Sultan Hamid HL nanti pada 
tgl. 29 Pebruari 1953, bertempat 

      

  

| digedung Mahkamah Agung Indo 
nesia di Djalan Lapangan Banteng 
Timur. No. 1 Dia arta, dan akan 
dimulai pada djam 9 pagi:. 

a. sidang, bersifat umum, 
..D:. dengan tidak mengurangi si 
fatnja sidang sebagai tertjantum 
dalam sub a diatas, perlu diperha 
tikan tata-tertib dan untuk kelan 
tjaran djalannja sidang mengingat 
tempatnja jang terbatas. 

C: 'banjaknja permintaan2 utk. 
mendengar afau mengikuti peme- 
riksaan perkara Sultan Hamid TI, 
baik dari fihak resmi, naupun 
dari umum, sehingga setiap hari 
ruangan sidang hanja memberikan 
tempat jang sangat terbatas, 

maka dengan ini diberitahukan 
kepada chalajak ramasi, bahwa: 

Kesempatan untuk mendengar rupakan - buah pembitjaraan “ djuga na ink aa NAN ba ik 
dalam pertemuan antara  dutabesar | ' -n FI . 2 ATA Na 
India di Moskow Krishna  Menon” SAN perkara Sultan Hami ter 

sebut, tidak dapat dipenuht segala 
permintaan selaruhnja, akan teta 

»i dengan djalan undian. 
Hasilnja dari pada undian akan 

M d : M sg di" dfamumkan melalui tjorong- ra- 
- dio, untuk setiap kali sidang. 

“1 u CI Uu 1 Sanggahan hasil undian tadi 
tidak diperhatikan. 

Para peminat jang namanja di 

  

ma di Calcutta pada hari Saptu 
i-b.l “menjatakan. bahwa pembe- 
Sar2 pemerintah Birma telah me- 
nangkap pemimpin Naga, A. Phi- 
zo, jang kabarnja berdjuang utk   daerah Naga dan hendaknja me- 
ngadjukan soalnja kepada PBB. 

  

Tak Ada 
ngan Di 

Pertenta- 
Kabinet 

Dim Menghadapi Persoalan2 17 Okt. 
Telah Ada Pokok2 Pemetjahar, Soal MMB 

ATAS PERTANJAAN apakah benar ada tumbuh pertentangan? 

  

memperoleh. kemerdekaan bagi - 

   

  

: - sehut pada pengumuman itu, da 2 Pena -siden : pat mengambif kartunja pada: 2g 
Djawatan 'Resersi Pusat pada : 

Senen pagi ini telah berangkat ke Kedjaksaan Agung Indonesia, Dja 5 Djakarta dari Solo serombonegan ka- | in Budi Utomo No. 2 Djakarta, 3 
der dari ,Muda-Mudi” sebanjak 4 an sdr, Kanapi kamar no. 11 pa “4 
orang, untuk mempertundjukkart ta- | Gap2 hari kerdja djam 10.00, 23 
rian ini dihadapan presiden Sukarno | Sampai. djam 12.00, mulai hari e di Istana Merdeka besuk pagi. Rom-| Senen tg. 23 Pebruari 1953, # 
bongan ini diantar serdiri oleh pa- - 5 ta 
ngeran Prabuwinoto, pentiipta tari- PEMIMPIN NAGA DI 5 
an ,Muda-Mudi?. Kedatangan rom- TANGKAP DI BIRMA 2 bongan ini di Djakarta ialah atas| Berita dari Shillong jang diteri- $ 
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didalam kabinet sekarang ini didalam menghadapi persoalan? jang 
timbul sedjak peristiwa 17 Oktober jl., Perdana Menteri Wilopo mene- 
rangkan kepada ,,Antara” kemarin malam bahwa sepandjang penda- 
patnja pertentangan? itu tidak terdapat didalam kabinet sekarang ini. 
Kita dapat bekerdja terus dengan tak mendapat halangan diantara 
satu dengan Jainnja dari anggota? kabinet, kata Mr. Wilopo selandjut- 
nja. Bahwa adanja pendapat? diluar pemerintah tentang adanja per 
tentangan? didalam kabinet, adalah itu haknja masjarakat. 

      

  

alam tahun se 

Tetapi bagi keaylaannja jang se- 
benarnja ..djanga dik 
akan2? didalam re 

   
    rtentangan2 ja: bu “tjonten ja 

ini, katanja 
pat diadakannja persesuaian 

   
      Pi 

fa- 

amandemen Djaswadi cs. itu dan 
terhadap peristiwa 17 Oktober... 

Mengenai soal pembukaan kedu- 

taan di Moskow. itu sampai seka- 

rang kabinet belum ' memasaknja 

benar2 Pembitjaraan2 jang seka- 

rang ini baru kiiadakan diantara 

beberapa Menteri sadja, kata Per- 
dana Menteri achirnja. Dan me- 

ngenai soal-ini djuga Perdana Mep 

teri tampaknja optimistis. Seterus- 

nja pada sore Selasa tanggal 24-? 

jad, Dewan Menteri akan menga- 
dakan lagi sidangnja' untuk membi 

tjarakan beberapa soal routine, 

Demikian didapat kabar dari ka- 
langan kabinet. 

Telah ada pokok2 pems- 
tjahan soal VEMB. 

Dalam pada itu mengenai pokok? 
pemetjahan soal MMB oleh kabi- 
net kini telah diperdapat persetu- 

djuannja didalam 2 kali sidang- 

nja jang telah diadakan mengenai 
soal MMB itu. Dan pokok? ini 
akan dipergunakan sebagai pendiri 
an pemerintah Indonesia didalam 
perundingan mengenai soal MMB 
jang akan diadakan bulan Maret 
jad. diantara Indonesia dengan Be 
landa itu. 
Demikian diterangkan oleh kas 

langan kabinet.   
y s KAN Atut EN Ie x 
Me nd SP ks ka Hana NG aa Ae Hibah 

  

Ditambahkannja, bahwa untuk 

N $ i 

ham (didalam kabinet terhadap soal 

kepentingan pemerintah dengan 
sendirinja belum dapat diuwum- 
kan. bagaimana pokok2 pemetja- 
han soal MMB jang telah ditetap- 
kan oleh kabinet itu. 

  

Pesan Pak 
Gatot 

Peristiwa 16 Nopember 
Djangan Timbulkan 

. Provincialisme 

. KOLONEL Gatot bekas Pang- 
lima "T.P. VII jang kini berada 
Aa ang aa mengirim surat 
prive kepada pd. Panglima T. T. 
VII Letnan Kolosef Warouw. Na 
fara lain dalam surat itu diandjur 
kannja kepada Letnan Kolonel 
Warouw agar di T.T, VII djangan 
sampah perasaan provinsialisme 
akan timbul sebagai akibat dari 
peristiwa 16 Nopember jl. Pro- 
vinsialisme dan Perpenahan dika- 
takannja warisan kolonial jang 
harus dibasmi. Demikian Kolonel 
“Gatot. Ia djuga dalam suratnja 
ita telah kirim salamnja pada se- 
Taruh perwira TT, VHL dan, mes 
ngandjurkan  supaja mempererat 
hubungan satu sama lain. Sebagai 
diketahui, pada “tanggal 16 No- 
pember tahun jd. 
pengambilan Komando T.T, VII 
oleh pd, Panglima TT. VH Wa- 
rouw dari Panglima T.T, VII jg.   lama Kolonel Gatot Subroto. 

telah terdjadi. 
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” Tikus Wirog 
  

  

Kedudukan Sjech2 
Para Badal jeoh Tak Perlu Datang Di Indonesia 

Penting Diketahui Para Tjalon Djemaah Hadji 

KEMENTERIAN AGAMA baru? ini me 
pernjataan mengenai kedudukan para Sjech di 

16-000Tikus WirogBinasa 
Petani? Kudus Adakan,,Perang Total” 
Lawanan Wirog-Babi Hutan ,.Kran- 

djingan“ Sosis Kerbau 
(Oleh: Pembantu ,,Suara Merdeka”) 

KEDJENGKELAN para tani didaerah Kudus umumnja me- 

ngenai gangguan-gangguan jang dilakukan oleh binatang-binatang: 

(tjeleng) kera, belalang, ulat, wereng dil.nja sudah 

| SUARA 

|” MERDEKA 
- 

  

   Merdeka”, 
Utara No. 11 

     

   
      

tikus, babi hutan 

    

   
    

3 Aa 

  

  

    

  
  

   

    

al jang Negara "sekarang ini telah merentjana- 
kan mendatangkan beberapa tenaga ahli. Dalam pembagian tenaga ahli 
itu soal jang mengenai transmigrasi mendapat seorang ahli dari United 
Nations. Demikianlah dengan adanja tenaga ahli ini pemerintah mem- 
punjai muksud tegas akan melantjarkan djalannja pekerdjaan. Dengan 
djalan ini teranglah, bahwa pemerintah akan memberi isi pada soal 
pemindahan penduduk itu. Mangan soalnja telah lama dikerdjakan, 
tapi hasiinja belum begitu memuaskan. Apalagi djika dibanding dengan 
uang pengeluaran serta buah usahanja. : 5 
—  — — — — Mengingat usaha pindahan penduduk itu “penting se- 
kali, maka masjarakat hendaknja turut memikirkan. Djanganlah semua 
kewadjiban itu diserahkan pada pemerintah sadja. Dengan datengnja 
tenaga ahli tsb., maka boleh diharapkan, bahwa langkah serta tindakan 
jang mengenai soal transmigrasi akan lebih sempurna daripada jang 
sudah, Ini tidak berarti, bahwa kita mengetjilkan usaha serta buah usaha 
dari kawan-kawan jang diserahi transmigrasi. Bapiaklah sudah usaha 
mereka jang sekarang ini sudah dapat kita lihat hasil jstihnja. Tenaga 
ahli itu sekedar memberi tambahan, 
Sempurna. AN 

agar supaja pekerdjaan dapat lebih 

— — — — — Berhubung dengan itu, maka sudah sepantasnja masi»: 
rakat turut memikirkan dan memberi bantuan seperlunja. Me- 
ngenai “keuangan umpamanja, bank-bank partikulir dapat mem- 
beri pindjaman seperlunja. Djika diluar negeri bank-bank par- 
tikelir dapat memberi bantuan uang berupa pindjaman pada 
usaha-usaha penganggur, jang dapat berhasil baik, maka apa 
djeleknja hartawan-hartawan kita mengulurkan tangan “djuga meni- 
beri pindjaman pada para penduduk jang pindah membuka hutan dsb.- 
nja. Sendirinja bantuan menang itu mesti harus ada tanggungan. Dan 
tanggungan itu kiranja dapat diudjudkan dengan tenaga-tenaga jang 
telah terdidik jang kemudian dibefi tugas membuka hutan dsb.-nja. De- 
ngan demikian usaha transmigrasi dapat lantjar dan pasti akan ber- 
buah jang memuaskan. Pemerintah tidak merasa berat dan masjarakat 

          

tclah menundjukkan bantuan seperlunja guna kemadjuan negara. 

  

Kabar Kota - 
4 KAPAL DISERAHKAN 

PADA C. T. N. 
Dengan dihadliri oleh wakil Pang- 

lima Divisi Diponegoro,”  Overste 
Saragih, Direktur CTN Amon Ab- 
dulrachmar, . Gubernur — Budiono 
dan Wal iKota Semarang, Djum'at 
pagi jl. bertempat didjalan Deli Se- 
marang tlh diadakan upatjara penje- 
rahan 4 kapal dari Jajasan Perikan- 

an Laut Ressort II Semarang kepa- 
da Inspeksi CTN Terr. IV. 

KARTU W. N. TURUNAN 
3 ASING 

Dari kalangan jang lajak diper- 
tjaja didapat kabar, bahwa sampai 
kimi djumlah kartu warga negara 
turunan asing jang dimintanja dise- 
luruh Djawa Tengah baru L.k.. 400 
lembar, terdiri dari golongan? Ti- 
onghoa/Arab dsb.-nja pula. 

Berhubung dengan banjaknja pro- 
tes jang telah diadjukan oleh fiha 
jang bersangkutan itu. maka ada 
kemungkinan besar kalau soal kar- 
tu ini akan ditangguhkan. Mungkin 
soal ini tidak lama lagi akan di- 
dapat kepastian dari fihak pemerin- 
tah. # : 

R.LP. KETANGKAP DI . 
SEMARANG. 

Seorang- tahanan polisi di Jog 
ia, bernama R.LP. jang melarikan 
diri dari tahanari sebab mengge- 
lapkan uang sebanjak Rp. 50. 
0600.— kini telah ditangkap di Se- 

marang. : 
| Uang jang digelapkan olehnja 
seharusnja diperuntukkan pembe- 
lian padi. 
“PERISTIWA SOPIR DIKROJOK 

Menjambung berita tentang dikro- 
joknja sopir sdr. Hardjo Atmodjo 
di Batu (Bujaran) oleh beberapa 
orang penduduk sehingga mendapat 
luka2 parah, lebih djauh menurut 
keterangannja sdr. Hardjo Atmodjo 
sendiri dikatakan. 
telah terdjadi penjerempetan kerbau 
itu ialah untuk menghindari diter- 
djangnja se-ekor kerbau lainnja jang 
setjara mendadak telah keluar dari 
sebuah kandang. Setelah terdjadi 
peristiwa. ini, kemudian seorang te- 
lah memukul dirinja dengan tidak 
mau mengarti duduknja perkara. 
Orang ini lalu bertreaksirerk. di- 
mana achirnja Lk. 10 orang telah 
datang untuk krojok dirinja. Antara 
mereka ada djuga jang mengguna- 
kan sendiata tadjam, hingga telinga- 
nja jang kiri dan tangan mendapat 
luka2. Truck tsb. kepunjaannja Njoo 
Tjay Heo di Gg. Pinggir Semarang 
dan kerugian . jang diderita Lk. 
Rp. 750,—. Berhubung dengan pe- 
ristiwa ini, 8 orang (satu antaranja 
seorang wanita) telah ditahan oleh 
fihak jarig berwadjib untuk didengar 
keterangannja. Mereka dituduh de- 
ngan sengadja telah melukai orang 
dengan dipikir lebih dulu dan bi- 
kin rusak oto. Sdr. Hardjo kini 
hampir sembuh dari penjakitnja Ia 
telah dirawat mulai hari Senen sam- 
pai hari Djumahat di R.S.U.P. Se- 

marang. 22 etalatgi 
BERITA PENANGGALAN., 

Langganan No. 108 di Solo. — 
Tgl. 10 Djuni 1931 harinja Rebo 

ku Wukir. Tgl. 17 Djanuari 1933 
harinja Selasa Legi 20 Puasa tahun 
Dal 1863 wuku Wajang. “ 

Langganan No. 3860 di Semdrang. 
— Tgi. 13 Djuni 1934 djatuh hari 
Rebo Pon 29 Sapar tahun. Wawu 
1865. 

Langganan No. 6183 “di Semarang. 
— Tgi. 27 Djumadilawal 1853 Ma- 
sehi djatuh tgl. 16 11923 
wuku Djulungpudjut. ' Sapar 
1855 djatuh 9 September 1924 wu- 
lu Galungan. F 
cjatuh 20 Pebruari 1926 wuku Wu- 

KEADAAN PENJAKIT 
MENULAR. 

Dari Djwt. Kesehatan Kota Sema ' 
rang didapat kabar, bahwa dafiar pe 
njakit menular jang tertjatat pada tg 
8. s/d 14 Pebr. '53 sbb: 
abl dari 23 orang mendjadi 32 
“ring, tiga diantaranja sembuh dan 
2 mininggal, Paratyphus A tetap 10 

Craig, 2 orang antarnja sembuh: Pa 
rat phus C dari 3 orang mendjadi 4 
crang, seorang antaranja sembuh, 
)ysenterie bacc. seorang: Diptherie 

cari nihil mendjadi 2 orang, satu 
cntaranja telah meninggal: Penjakit 
(tap masih diderita oleh seorang. 

  
  

bahwa sebab?nja ' 

diadakan pertundjukan Sandiwara 

'an besar akan disumbangkan gu- 

Tgl. 6 Ruwah 18564 

Typhus |   

NIA EN anter 

TUWA - TUWI, 
Sir-pong punja kerabat kenthel, 

jang djuga merangkap  djadi dinas 
rahasia lihey, ada laporkan, bahwa 

disementara kalangan kaum tuwa, 
jang  konsekwen revolusioner anti 

dansah, tapi “belum anti bersenang- 
senang, kini timbul suatu niatan 
untuk bikin gerakan jang repolusio- 
ner pula. 

Kalau kalangan muda bisa rjipta- 

    

ikan tarian ,,Muda-Mudi” guna gan- 
ti djoged rangkul, maka kalangan 

kaum tua tadi, djuga emoh kalah, 
emoh ketinggalan, mau usulkan ke- 
pada Dewan Pertimbangan Kebuda- 
jaan, untuk mengganti djoged- taju- 
ban jang mereka anggap.sama ,,ku- 
|rang sopan”nja seperti dansah, de- 
ngan suatu tari tjiptaan baru, 
Menurut kalangan jang - berdekat- 

an dan boleh dipertjaja, tapi belum 
resmi. dan disahkan oleh. fihak ber- 
wadjib tentang kebenarannja, - Sir- 
pong dengar bahwa usul “tadi se- 
dang dipertimbangkan masak2 unr- 
tuk pelaksanaanmja. 
Kabarnja nama untuk kebudajaan 

baru ini akan diberi nama ,, TU WA- 

TUWI”. 
Sir-pong. 

NAIK PANGKAT. 

Mulai bulan Pebruari ini, Sdr. 
R.M. Bambang Wisudo Dhipokusu- 

mo, Inspektur I dan Kepala dari 
Seksi I, djl. Purwodinatan, Sema- 
rang telah naik pangkat mendjadi 
Komisaris Muda. 

IKATAN SOPIR SEMARANG. 
Bertempat di gedung GRIS Bo- 

djong, tg. 20-2 malam Ikatan Sopir 
Semarang telah mengadakan rapat 
anggauta jang dipimpin oleh wakil 
ketua sdr. Soewarso. Perhatian dari 
para anggauta ada besar. Dalam ra- 
pat tsb. telah didjelaskan azas dan 
tudjuannja LSO.S. a.l. perikemanu- 
siaan, keadilan sosial dan memper- 
satukan segenap tenaga sopir atas 
dasar gotong rojong. Menurut ne- 
ratja, selama tg. 20 Nopember 1952: 

20 Pebruari 1953 keuangan 

LSO.S. sbb.: Penerimaan Rp. 2766,:: 
dan pengluaran Rp: 1500,75, hingga : 
sisanja Rp. 1265,25. 

Ikatan Sopir Semarang berang- 
gauta Lk. S00 orang dan organisasi 
ini diketuai cleh sdr. Soejadi Ra- 
zak. 
Dalam rapat ini oleh pelbagai 

wakil organisasi jang menjambutnja 
diberi - andjuran untuk memperko- 

koh persatuan. 
Rapat tsb. ditutup dengan diada- 

kannja hiburan orkest. 

Saudi”. 

Partai Buruh 
Setudju 

Adanja Modal Asing Dgn 
. Sjarat2 Tertentu 

Ketua fraksi Partai Buruh da 
lam Parlemen, Prof. Abidin mene 
rangkan kepada pers, bahwa par 
tainja kini sudah siap menjusun 
konsepsi sentana Mpena, masuknja 
modal asing di Indonesia. . 

Menurut Prof. Abidin, modal 
asing hanja boleh berusaha di In 
donesia dalam dua sektor produk 
si, jaitu sektor pengumpulan (ek 
straktieve. ondernemingen) dan 
sektor perindustrian. Ini hanja da 
lam lapangan jang belum dapat 
dikerdjakan oleh pengusaha bang 
sa Indonesia sendiri, misalnja 
explorasi pertambangan2 baru, in 
dustri basis dan industri berat. 

Prof. Abidin selandjutnja mendje- 
laskan, bahwa dalam kedua sektor 
tsb.ditetapkan pembatasan? bagi mo 
dal asing, jaitu antara lain menge- 
nai besarnja modal jg akan dita- 
nam, -mengenai .tenaga pimpinannja, 
soal waktu sampai berapa tahun pe 
rusahaan jg. akan didirikan itu da- 
pat dinasionalisasikan dan soal2 ber 
hubungan dengan keuntungan serta 
pemindahan keuntungan keluar ne- 
geri (transfer). Bilamana perusaha- 
an itu dapat dinasionalisasikan, hal 
itu tergantung pada sifat daripada 
perusahaan itu masing2. 

Perusahaan jg akan didirikan itu 
tidak selalu harus merupakan peru 
sahaan tjampuran (gemengd bedrijf). 
Perusahaan “itu dapat diusahakan 
oleh modal asing seluruhnja, akan 
tetapi perusahaan jg demikian itu 
berlaku sjarat2, bahwa dalam tena- 
ga pimpinannja harus ada djuga te 
naga2 bangsa Indonesia. 

Dalam lapangan dimana usaha 
bangsa Indonesia bisa berdjalan sen 
diri, umpamanja dilapangan perta- 
nian, perhubungan, perdagangan 
dan perkreditan, menurut konsepsi 
Partai Buruh, modal asing seharus- 
nja tidak diberi izin pemasukannja. 
Pepdirian ini adalah terutama seka- 
li untuk menjelamatkan mata pen- 
tjaharian bangsa kita sendiri. Demi 

kian “antara lain 
Abidin. 

1 

DITANGKAP. 
Belum lama berselang 3 orang jg 

masing2 tinggal didesa Gemah, Pe- 
durungan kidul telah ditangkap oleh 
fihak jg berwadjib, karena dituduh 
telah menjimpan sendjata api dgn. 
33 peluru stengun. Barang bukti 
ini kini telah disita oleh. fihak ig 
berwadjib. Pistol tsb. telah rusak. 

  
8000 KEPALA KELUARGA 

| . €CTN  DITRANSMIGREER 
! KELUAR DJAWA. - 
| Overste Omon Abdultrachman, 
: direktur C.T.N. pusat di Djakar- 

ta menerangkan, bahwa dari djum 
lah 22.000 Kepala keluarga C.T. 
N. diseluruh Indonesia ini, baru 
ada |.k. 8.000 kepala keluarga ig. 
telah dikirimkan keluar  Djawa 
antaranja Kalimantan, Sumatera 
Selatan dan lainnja lagi. 

Untuk keperluan tersebut oleh 
B.R.N. pusat telah dikeluarkan: 
unnz sebanjak Rp. 137.000.000.— 
sedangkan untuk tahun 1953 ini. 
hanja disediakan uang sebanjak 
Rp. 127.000.000.—. « 

AKAN MENGADAKAN 
MOGOK SOLIDAIR. 

Pengurus G.B.P. mengabarkan, 
berhubung belum ada penjelesaian 
soal pemogokan jang diadakan oleh | 
buruh jg. bekerdja pada Nationale 
Handelsbark dan Maclain Watson 
& Co di Semarang, maka kalau ini 
pada tg. 25 Pebruari '53 belum da- 
pat diselesaikan, maka buruh SSPV 
jang tergabung didalam organisasi 
GBP akan mengadakan pemogokan 
solidair untuk memberi tekanan. 

(Irikatan Sjech it 

keterangan - Prof:t» 

     

  

Ditegaskan bahwa pemerintah | 
Na ndan an h tidak | Indonesia memandang sudah tidak 

perlu adanja c.g: dilandjutkan' pe 
kerdjaan dari b: Sjech, pun 

djuga dianggap tidak p | 
di Hedjaz atau pesuruh2-nja da 
tang di Indonesia untuk mentjari 
djemaah2 disini. Pemimpin Perse 

  

        
   

kan keinginannja 
sekian banjak ih untuk tiap 
tiap Sjech di z kepada peme 
rintah Indonesia baik melalui ke 

dutaan Republik Indonesia - di 

djem 1 

    

   
   

Djeddah maupun dengan pe 
raan kedutaan” Saudi-Arabia di 

Djakarta. Dengan djalan demiki 
an nanti kementerian “agama dim 
hal ini dibantu oleh Panitya Ha 
dji Indonesia, dapat memberi per 
antaraan untuk memberi dan me 
nundjuk djemaah2 jang akan di 
masukkan pada Sjech jang ber 
sangkutan. Panitia Hadji Indone- 
sia bersama-sama dengan instansi 
jang bersangkutan dapat menga- 
tur agar para Sjech menurut-kebia 
saan dapat menerima - djemaah2 
dari daerah2 jang lazim mendjadi 
langganannja. Oleh karena itu pe 

     

kementerian agama tidak dapat 
memperkenankan para (badal) 
Sjech melakukan activiteit di Indo 
nesia, karena disini sudah ada pa 
hitia Hadji Indonesia jang antara | 
lain ditugaskan mengurus hal2 jg 
dulu biasa dikerdjakan oleh para 
badal-Sjech. Ba , 

Pentingnja untuk dje- | 

Diterangkan selandjutnja bah 

han para djemaah hadji dapat di 
atur seperti jang disarankan 
atas, maka urusan dibawah ini 

garakan: S3 
a. Hal2 kematian, kesakitan, 

kehilangan paspor, tiket dan sema 
tjamnja. 2 

b. Madjeiis Pimpinan Hadji, 
pegawai kedutaan Republik Indo 
nesia di Hedjaz, rombongan kese 
hatan Indonesia dan lain sebagai 
nja dengan mudah dapat mengada 

ah hadji tersebut. 
e: 

dapat diombang-ambingkan me- 
ngenai pemondokannja. .... 

kan dalam rumah jang disediakan 
:loleh Sjech akan dapat diatur ter 

lebih dahulu dengan tak ada ter 
djadi. perobahan2 jang berarti. 

c. Djemaah Hadji dari suatu 
kampung/ desa selalu akan dapat 

telah ditentukan semula oleh ka 

pisah tempat pemondokannja. 

Kepentingan Sjech. 
Dengan tjara demikian, maka: 
a. Tiap2 Sjech dengan tenang 

dan tidak tergesa-gesa dapat me 
njediakan rumah sebagai pemon 
dokan Djemaah Hadji Indonesia. 

b. Berhubung dengan kepasti- 
an banjaknja Djemaah Indonesia 
jang akan disediakan tempat pe 
mondokannja, Sjech2 itu dengan 

kan2 sesuai dengan kebutuhan? 
djemaah  Hadji seperti tempat 
mandi, tempat buang air dil. 

c. Sjech2 itu tidak akan “ber 
lomba-lomba dengan - mengguna- 
kan badalnja mentjari sebanjak 
mungkin djemaah Hadji, hal ma 
na menimbulkan pengeluaran ba 
njak uang, tindakan2 jang tidak 
“dapat dipertanggung djawabkan 
dsb. | 

d. Sjech-itu dengan setjara ter 
atur dan tenang dapat 
dakan kendaraan2 unttik mengang 

Djeddah ke Mekkah/ Medinah, 
dari Mekkah ke Arafat dil. “ 

e. Begitu pula kiranja dengan 
menjediakan chemah2, makanati. 
tempat masak, dil. di Arafat dgn 
di Medinah dH.”, demikian kemen 
terian agama. 2 

p ak 'perlu Sjech2 | 

dapat memadju 
untuk menerima 2 

dengan peranta P”: 

“Betapa besarnja tikus2 wirog jang 

  
ditangkap didaerah Kudus, tampak 

pada: gambar ini. Tikus2 jang terlukis diphoto ini ialah tikus2 wirog 

“jang dengan ,,daja gaib” dapat ditangkap hidup2 oleh seorang dukun, 

“dengan. tak. mempergunakan sesuatu alat perangkap. Sebagaimana di- 

beritakan dalam. repertase ini, dalam wilajah Kudus berhasil dibinasa- 

kan 116.000 ekor tikus. 

merintah Indonesia, dalam hal ini” 

  

: ampak Penari- 

kan Modal Asing 

maah hadji Indonesia |, 

wa bila pemasukan dan pemasra- |, 

Jang Tadinja Sudah Tertanam Di Indonesia— 
Kata Drs Tan Tek Heng 

.- WAKIL DIREKTUR Biro Perantjang Negara Drs. Tan Tek 
Biro Perantjang Negara sekarang ini adalah penjusunan rentjana 
Heng atas pertanjaan pers mengenai usaha Biro Perantjang Negara 

| menerangkan, bahwa disamping tiga tenaga ahli asing jang kini su- 
dah bekerdja pada biro tersebut, maka daiam bulan ini djuga di- 
tunggu kedatangan seorang ahli dari United Nations jang terutama 

di, 

akan dapat lebih mudah diseleng |, 

kan perhubungan dengan djema- |.tran! 

Djemaah. Hadji tidak akan), 

d.» Ludsnja tempat pemondo-. 

menumpang pada satu Sjech jang 

rena demikian tiada akan terpisah 

teratur: dapat mengadakan perbai: 

la menga | 

kut djemaah Hadji Indonesia dari 'x 

akan dipekerdjakan dalam soal2 
gara merentjanakan untuk mend 
Drs. Tan Tek Heng pekerdjaan 

Pekerdjaan ini termasuk rentjana 
'transmigrasi dari penduduk keluar 
Djaya jang padat penduduknja jang | 
menurut perhitungan tiap tahun ber | 
tambah dengan kira2 12 — 245 da| 
ri,djumlah penduduk seluruhnja. Daj 
lam hubungan ini direntjanakan dju | 
ga bagaimana memperbaiki usaha | 

nsport pembukaan tanah dil. jang | 
berhubungan dengan soal transmi- | 

rentang penetapan pendapatan na 
.sional, Drs Tan “Tek Heng menjata 

an, bahwa penjelidikan untuk me 
“Inentukan pendapatan nasional itu te 

Pri ini. Penjelidikan tsb berupa mej 
ngumpulkan. bahan? dari semua 
kementerian dan djawatan pemerin, 
tah maupun usaha? partikelir. Pene- | 
tapan pendapatan nasional ini pen-! 
"ting sekali diselesaikan, oleh karena | 
'djika belum ada ketentuan tentang | 
'djumlah pendapat nasional itu, ma! 

gara akan "bisa berdjalan lebih: 
mudah. ' Han i 

Drs. Tan Tek Heng menerangkan : 

Tda achir tahun ini sudah dapat di 
'selesaikan “garis2 besar dari penca- 
'patan nasional itu. 

Tentang modal asing. 
Berbitjara- tentang penanaman mo 

kdal asinge Drs. Tan Tek Heng me 
herangkan, bahwa ia menjetudiui 
adanja - pemasukan. modal 
asal sadja pemasukan itu tunduk pa 
da undang2 kita. Pada waktu seka 

#rang ini memang dirasa perlu mo 
2 asing itu, terutama dalam tapa 
Ingan pembangunan. Dengan belum 
'adanja ketentuan2. mengenai pema 

diisukan modal asing itu, maka. bebera 

raan2 mengenai pendirian pabrik? 
aru, selalu menemui kesukaran. 

feabagai telah dikabarkan, rentjana 
undang2 investasi tidak lama lagi 
akan dibitjarakan oleh. kabinet. 

« Ditanjakan, apakah pada waktu 
'ini dapat dilihat adanja penarikan 
cembali modal asingl  kapitanl-- 

'vlutht) jang sudah tertanam Drs. 
“Tan Tek Heng menerangkan, bahwa   
lah dimulai pada permulaan Pebrua | 

'selandjutnja, bahwa. diharapkan pa | 

asing, | 

'kpa «usaha, misalnja dalam pembitia 

transmigrasi. Biro Perantjang Ne- 
atangkan 10 tenaga ahli. Menurui 
jang terpenting jang dihadapi oleh 

' Imigrasi dan menentukan pendapatan nasional. 

Karena 

A gama 
Suami Isteri — Anak & 
Menantu Djadi Bertjerai 

DARI Putusibau (Kalimantan): 
idikabarkan, baru2 ini seorang 
suku Dayak Kajan Sungan Men 
dalam telah menjatakan memeluk 
lagama Islam bersama semua anak 
nja. Maksud untuk memeluk aga- 
ma ini lebih dahulu telah dimufa 
katkan dengan isterinja, tapi bela 
kangan dengan mendadak isteri 
menjatakan menolak dan tetap 

'ka penjusunan anggaran belandja ne ta'at akan agama jang telah di- 
anut semula, jaitu Kristen. Kare 
na pertentangan inilah maka ter 
Gjadi pertjeraian. 

Periu diketahui, seorang anak 
perempuan Aminuddin (demikian 
nama crang suku Dayak Kajan 
tadi) jang telah bersuami bertjerai 
pula dan memihak kepada ajah- 
nja. 
|-.Menantu Aminuddin memihak se 
beiak mertua  perempuannja “dan 
hingga kini tetap memeluk agama 
Kristen. Anak laki? Aminuddin js 
kini sedang bersekolah guru di Sin- 
tang telah lebih dahulu memeluk 
agama Islam. Perijeraian karena ali 

ran agama jg berlainan ini mendja 
Ji pembitjaraan ramai dikalangan 
masjarakat Hulu Kapuas. 

ULANG TAHUN KE-35 
TENTARA SOVJET 

Harian pemerintah 
“Tavestia”, crkenaan 

Sovjet 
dengan 

ulang tahun ke-35 pembentukan 
tentara Sovjet, hari Sabtu tulis, 
bahwa setiap serangan terhadap 
perbatasan Sovjet Uni akan dihan 
tjurkan olsh tentara Sovjet jang   

    

    

berikan oleh Djawatan Pertanian, Pamong Pradja dan organisasi2 
tani patut dibanggakan terutama dalam pemberantasan binatang 

tikus dan babi hutan. 

Gangguan tikus. 
Tikus jg sering gen 

dan merusak tanaman2 disawah 

dan tegalan djumlahnja sukar di 
hitung: binatang2 ini bersarang di 
galeng2 (mbengok), tanggul atau 
tempat jang dekat rawa2. Jang ter 
dapat banjak tikusnja disawah 
daerah Katjamatan Undaan, Kali 
wungu, Djati, Medjaba, Djekulo 
Selatan: tikus2 ini djenisnja terdi 
ri dari tikus piti (tikus sawah) dan 
tikus wirog jang besarnja kadang2 
sama dengan kutjing. Tikus2 ini 
mudah berkembang biaknja. Daja 
usaha pemberantasan tikus dilaku 
kan oleh rakjat dengan bantuan 
penuh dari Pamong Pradja dan 
Djawatan Pertanian Kudus, dgn 
djalan penggropjokan dan teruta 
ma dengan menggunakan obat 
posphor, eyanodusf, jang di-isikan 
dalam pompa dan dipompakan ke 
dalam liang atau sarang sarang jg 
dikira banjak tikusnja. Usaha ini 
telah berdjalan sedjak tahun '51, 
hasilnja amat memuaskan. Menu 
rut lapuran terachir dalam bulan 
November, December 1952 dan 
Djanuari 1953 telah dibinasakan 
sedjumlah 116.000 ekor binatang 
tikus sawah dan wirog. Obat pos- 
phor dalam tempo tiga sampai 
lima menit sudah tjukup untuk 
membikin binasanja tikus2 dalam 
liang. Banjak lagi tikus jang mati 
atau tertangkap hidup2 oleh rak 
jat. 

Gambar jang tertera disini da 
pat dilihat betapa besarnia tikus 
wirog jang ditangkap hidup? oleh 
seorang ,,Kjahi Dukim” dari desa 
Ketjamatan Djati Kudus. 

Daging tikus buat per 
tjobaan??? $ 

Tersiarnja berita tentang per- 
nah terdjadinja ,,rakjat” dari sa- 
lah sebuah desa di katjamatan 
Undaan, makan daging tikus kare 
na akibat kelaparan, ini tak dapat 
dibenarkan oleh jang berkepenti 
ngan baik rakjatnja sendiri mau- 
pun dari Sdr. Tjamat. Diakui ke 
benarannja bahwa memang ada 
beberapa orang jang pernah men 
tjoba daging tikus itu buat bahan 
lengkapnja makan dgn nasi (buat 
lauk pauk), entah disate, - dibikin 
saoto, itu menurut kegemarannja 
masing2, djadi lazim sebagaimana 
orang mentjoba keledzatan daging 
ular, bejalang atau ju-ju. Tapi bu 
kan dengan alasan karena kelapa 
ran aiau buat ,,membalas den- 
dam” (gemes) akan ganasnja gang 
guan tikus. Demikian keterangan 
jg bersangkutan kepada penulis. 

Gangguan babi hutan dan 
kera. 

Tjara pemberantasan jang dila- 
kukan terhadap binatang2 babi 
hutan (tjsleng) dan kera ada lain 
lagi. 

Mengganasnja binatang tjeleng 
ini tidak kurang hebatnja terha- 
dap tanaman2. Jang terbanjak ba- 
bi hutan itu terdapat didaerah ka 
tjamatan Dawe€, Djekulo Selatan, 
(dari lereng gunung ,,Murjo”) Un 
daan: dan Prawoto (dari Iereng 
bukit ,.Sukolilo”), djuga disekitar 
daerah gunung ,,Pati Ajam”, dima 
na terdapat banjak tanaman tebu 
dan padi. 

Pemberantasan tjeleng dan kera 
ini dilakukan bersama-sama de- 
ngan mendapat bantuan dari Pa- 
mong Pradja, Djawatan Pertani- 
an, djuga dari Tentera dan Pulisi, 
baik dengan djalan memakai bam 
bu rantjing (gropjokan) maupun 
'dengan tembakan. Tetapi jang le 
bih mudjarab dan effectief lagi 
adalah dengan memakai obat pos 
phor, jang kalau sudah termakan 
oleh babi hutan, perutnja bisa ter 
bakar. 

Tjara menggunakan obat itu di 
isikan pada ketela pohung jang 
ditanam ditanah, atau diisikan da 
lam usus: kerbau atau usus kam- 
bing sebanjak 1 kg posphor, dibi- 
kin sematjam  worst, jang amat 

. 

digemar: oleh babi2 hutan. Babi2 
hutan jang sudah makan worsi 
beratjun ini harus dan dengan de- 
mikian lalu minum air jang ada 
dibelik2. 

Dalam tempo pendek, babi2 
tersebut menemui kebinasaannja. 
Menurut lapuran jang telan dite- 
rima baru2 ini, dari desa Kan- 
dangmas katjamatan Dawe, sesu- 
dah rakjat menggunakan obat itu 
dengan diisikan kedalam usus ker- 
bau, dalam 1 malam didapati 11 
ekor babi hutan jang binasa. Se 
dang dalam kwartaal terachir dari 
tahun 1952 telah dibinasakan 130 
(seratus tiga puluh) ekor babi hu- 
tan akibat memakan obat tersebut. 
Belum lagi terhitung jang ditem- 
bak atau ditjotjol oleh rakjat. 
Hama lain jang merusak tana- 

man2 djuga terhitung binatang be 
jalang, wereng dan ulat, tetapi su- 
dah agak lama telah memakai 
obat arcotine, untuk ' memberan- 
tasnja dengan hasil bagus. 

Hasil tanaman jang me- 
muaskan. 

Pada umumnja tanaman “padi 
dan palawidja buat tahun j!. (ta- 
hun 1952) lebih baik kalau diban- 
dingkan dengan hasil tanaman pa 

Uda tahun 1951, jang djuga mende- 
rita akibat terserang air bandjir. 

Bandjir jang baru2 ini terdjadi 
(8 Februari 1953) jang mengaki- 
batkan tergenangnja sawah2 di- 
daerah Medjaba, Djekulo Sela- 
tan dan Kaliwungu, hanja seben- 
tar sadja dan hanja meliputi ke- 
rusakan sawah k.l. 100 h.a., se- 
dang rumah2 jang rusak dan ro- 
boh didesa  Kesambi dan Kirik 
(Katiamatan Madjaba) rumah2 
tersebut segera dapat didirikan. 
kembali dengan usaha bersama-go 
tong rojonge 

  

BEBERAPA KESUDAHAN 
PERTANDINGAN2 TINDJU. 
Mengenai pertandingan? tindju jg 

diadakan semalam dibeberapa kota 
di Amerika, UP mengabarkan ten- 
tang kesudahan2nja sebagai berikut: 

Tony Anthony dari New York 
memperoleh kemenangan technisch 

knock-out dari Jose Contreras, ps 
tindju Fall River dalam babak ke- 
6. Pertandingan tersebut jang disak 
sikan oleh 1140 penonton direntja 
nakan untuk 10 babak. Ini adalah 
kemenangan jang ke-8 dari Anthony 
sebagai petindju bajaran. 

PERTANDINGAN2 AMAL 
SEPAKBOLA. 

Atas . inisiatip perkumpulan 
Gelatik Muda” dari ketjamatan 
Rawasari, mulai sebentar sore 
hingga tanggal 19/4 akan diada- 
kan pertandingan2 amal sepakbo- 
la guna mengumpulkan fonds kor 
ban2 kebakaran di Galur, Tanah 
Tinggi. Pertandingan2 tersebut 
diadakan dilapangan Gang Te- 
ngah muka pendjara, dan diikuti 
oleh 14 kesebelasan bersepatu 
dan 18 kesebelasan tak bersepa- 
tu. Menurut rentjana pertandi- 
ngan2 tak bersepatu diadakan da- 
ri djam 16.00—17.15, dan per- 
tandingan2 bersepatu dari djam 
17.20—18.30. 

Panitia pertandingan? amal itu 
diketuai oleh Jasin. 
PERTANDINGAN SEPAK 

BOLA UTK. AMAL. 
Mengenai  kedatangannja Kes. 

Chung Hua Bandung dan Orion 
Jogja pada permulaan bulan Maret 
1953, lebih djauh didapat keterang- 
an, bahwa hasil bersih dari pertan- 
dingan ini jg. diselenggarakan oleh 
Ta Chung Sze Semarang akan di- 
sokongkan pada Jajasan Sekolah 
Chung Hua Hui, R.S. Tiong Hea 1 
Wan, Palang Merah Indonesia tjb. 
Semarang dan  Jajasan Benijana 
Alam, masing2 254. 

  

ANEKA DIAN TENGAH 
SOLO 

Wage 23 Suro tahun Dje 1862 wu-| 
  

SANDIWARA AMAL 
Oleh P.M.I. Tjabang Solo pa 

da tanggal 20 s/d 26-2 jad. akan 

Amal, jang pendapatannja sebagi 

na menolong korban bentjana 
alam di Sumatera, Bandjarmasin 
dan Eropa Barat. 

Sandiwara tersebut akan dima- 

inkan oleh rombongan — pemain 
Sandiwara ” Djakad” dari Sura 
baja. 

Ka 

WONOGIRI 
NA RM 

GERAKKAN PENANAMAN 

Besok tg. 26-2-1953 jg akan 

datang ini, didaerah Kalurahan 

Purwosari, Ketjamatan Wonogiri 

akan diadakan gerakkan penanam- 

an lamtoro, untuk mentjegah ada 

nja bahaja erosi lebih landjut, jg 

meliputi tanah seluas 10 Ha. | 

Konon kabarnja dalam gerak- 

kan tersebut, akan disaksikan oleh 

  

BOJOLA. | 
DJEMBATAN JG MENGHU- 
BUNGKAN SOLO — SEMA 

RANG DIPERBAIKI 
Dari fihak jg bersangkutan dida- 

'pat keterangan, bahwa  djembatan 
besar dim. kota Bojolali jg menghu 
bungkan Solo — Semarang akan di 
bongkar dan diperbaiki. Pembongka 
ran itu akan dikerdjakan kira2 da- 
lam bulan 3 j.a.d., sambil menunggu 
selesainja pembuatan  djembatan2 
pertolongan jg kini sedang sibuk di 
kerdjakan. 
Berhubung dengan kesulitan2 jg 

harus dihadapi, djembatan pertolo- 
ngan tidak dapat dibuat didekat 
djembatan jg akan diperbaiki itu. 

DIBANGUN KEMBALI 

Selandjutnja didapat 
jang bersangkutan, bahwa » 

PENGHABISAN S.M.P. 
NEGERI Ka 

dapat keterangan, bahwa mereka-jg 
mendaftarkan akan turut 
puh udjian penghabisan S.M.P. 
geri “di Bojolali berdjumlah 

orang dan extranei 8 orang. ' : 

SALATIGA 
RAMA   

PEMBERSIHAN, 

di Bandjaran, diketemukaa 

sakit.   Dalam kota Bojolali gedung2 Pe- 
merintah jang dihantjurkan dalam 
clash II telah mulai dibangun kem-' 
bali. Gedung2 jang hantjur dan te-, 
lah dipulihkan itu ialah Kantor Ka- 
bupaten, Kantor Pengadilan Nege- ! 
ri, asrama Polisi dan Sekolah Teh- 
nik Pertama. 
Disamping itu telah didirikan ge- 

dung2 baru ialah” Sekolah S.M.P.   beberapa wakil2 dari Djawatan 

Pertanian luar daerah. 

Negeri dan tambahan ruangan 
S.G.B. Negeri. 'ar kota Salatiga, 

keterangan 
dibekas 

kompleks rumah pendjara jang” kim 
telah diratakan akan digurnakan' da-/ 
pangan olah raga atletik,  bulu-tang- 
kis, tennis dan bola-krandjang. 

| TJALON PENEMPUH UDJIAN 1 M AG ELANG 

Dari pihak jang bersangkutan di- 6 

menem- 
Ne- 
242 

orang. Dari djumlah itu S.M.P. Ne- 
geri 52 orang, S.M.P. partikelir 182 

Rasimin salah seorang dari gerom 
bolan pendjahat jang pada malam 
Sabtu jl menjerang patroli Mobrig 

luka2 
Iberat dan kini dirawat dalam rumat 

djadi anggota gerombolan. Pada me 
teka kabarnja djuga diketemukan to 
'pi2 badja, lampu senter dan bahan2 
ipeledak. 

  

3106 DJIWA DITRANSMI:- .. 
GRASIKAN. 

»$t. Selama tahun 1952 jl. dari dae- 
rah Kedu tlh ditransmigrasikan se- 
djumlah 3106 djiwa ke Sumatera Se 
Tatan. Dari djumlah tsb. ig terma- 
suk transmigrasi keluarga ada 349 
kepala keluarga terdiri dari 1519 

“hdjiwa, sedang termasuk transmigrasi 
umum ada 333 kepala keluarga ter 
'diri dari: 1587 djiwa. 

Sebagian besar dan mereka ber- 
asal dari kabupaten2 Kebumen dan 

NPurworedjo. 
Dalam tahun 1951 djumlah trans- 

migrasi keluar Djawa sebanjak 216 

kepala keluarga “terdiri dari 884 dji 
wa. Dengan demikian maka djum- 

'lah transmigran dalam tahun 1952 
ada djauh lebih besar, dari tahun 

Gerombolan tersebut menjerang 1951. La 

lebih dulu patroli tersebut dan sege DIDJATUHI 'HUKUMAN 

ra dibalas, dan  achirnja gerombo-j 2 TAHUN. 

bolan menghilang kearah djurusan 

selatan. 
Patroli Mobrig tiada menderita ke 

rugian. 

Lebih djauh diperoleh kabar, se 

djumlah alat2 negara jang kemarin 

pagi melakukan gerakan pembersih- 

an di Sraten dan Djaten, sedikit lu 

telah menangkap 

Dalam sidangnja hari Kemis jl. 
Pengadilan Negeri Magelang diba- 
.wah pimpinan Hakim Mr. Sumarno 
mendjatuhkan hukuman 2 tahun 
pendjara dipotong selama tahanan 

atas diri R.W.S., pegawai Djawa- 
tan Kesehatan daerah Kedu, jang 
dipersalahkan — menggelapkan  ba- 
rang2 berupa textiel, 3 ton beras,   

hal itu belum dapat dikonstatir, akan | Mena persendjatann .Ieng 
tetapi tendens sematjam .gcederen' pi 5 
Ivluchf” “memang ada, berupa pe- naikan harga bara agai aki- 

#'himbunan barang2. Dan penimbun- bat permintaan tot: p peng 
Lafan' barang2 ini: mengakibatkan ke- waran. 

beberapa orang jang disangka men- dan 1223 blik meik milik djawa- 

  

tan tersebut seharga Rp. 48.551,42 

Silaris Ter hari Kh 
ngarkan keterangan saksi $ « 

Gari.. Perwakilan Dewan Pengawas 
Kenangan di Jogia. dan  Sutarmin 

pegawai Djawatan Kesehatan Kedu. 
Dalam menentukan keputusan, ber 
dasarkan kedjadian2? di Djakarta, 
Hakim berpendapat bahwa perkara 
penggelapan itu harus didjatuhi hu- 
kuman berat. Dengan keterangan be 
berapa saksi, ternjata bahwa terdak 
wa terang bersalah. Mengingat pen 
didikan terdakwa, maka tidak akan 
dipekerdjakan diluar tembok. 

Pembela terdakwa memintakan be 
bas atas dihukum seringan2nja seti 
dak-tidaknja 9 bulan sesuai dengan 
lamanja dalam tahanan, 

TJILATJAP 
PELABUHAN BERTAMBAH 

.. SIBUK. 

Dalam. bulan 1 tahun '53 jl., 
pelabuhan Tjilatjap kelihatan sa- 
ngat sibuk, dengan banjaknja ka- 
pal2 jang masuk. Menurut tjata- 
tan, dalam bulan itu telah masuk 
10 buah kapal dari dalam dan lu- 
ar pabean dengan pelbagai ma- 
tiam muatan. 

Selandjutnja dapat diketahui, 
djumlah kapal jang masuk dalam 
tahun 1951 sebanjak 64 buah, se- 
dang dalam tahun 1952 75 buah. 

Ketjuali dari kapal2 tersebut 
djuga telah masuk pelabuhan 2 

   

  

  

  

    

buah kapal perang kita jakni. R.I. 
Gadjah-Mada dan korvet Hang- 
tuah. 

Djumlah barang2 import jang 
telah masuk sebanjak 42088 ton 
berupa barang2 besi, klontong, 
'bahan2 makanan dalam kaleng, 
dan mesin2 untuk pemintalan. 

Barang2 jang diexport seba- 
njak 13457 ton berupa  bidji 
manggan dan bungkil. 

Sedang jang datang dari daerah 
dalam pabean berupa minjak, se- 
banjak 70833280,7 L minjak ta- 
nah dan 27629922 L bensin. 

Perlu diwartakan, bahwa telah 
masuk djuga sebuah kapal Dje- 
pang ss Gekku Maru jang akan 
mengangkut besi2 tua jang diurus 
oleh N.V. KARMA dan Fa: WIN 
DU Djakarta ke Djepang. 

KUDUS 
  

RADJA KRETEK DI 
INTERVIEW 

Untuk melengkapi buku sedjarah 
ig akan diterbitkan oleh Kementeri- 
an Penerangan R.I. dengan hantuan 
semua instansi, — organisasi's dan 
umum, hari Djum'at jang lalu Dja- 
pen Kudus “dengan diantar oleh wa 
kil Ketua PPRK Kudus, telah me- 
nemui Pak Nitisemito, pemilik ro- 

kok kretek tjap ,,Bola Tiga” jg ter- 
kenal dengan sebutan radja keretek 

ig dermawan. Menurut keterangan 
ig diperlukan riwajat hidup serta 
mula2 Pak Niti membikin rokok se   

hingga menghasilkan kekajaan ig bu 
kan sedikit. 

SIDANG DPRDS DITUNDA 
Sesudah tiga hari berturut-turut 

mulai tgl. 14-2 jg lalu sidang pleno 
DPRDS masih belum selesai membi 
fjarakan atjaranja. Semula sesudah 
sidang tertutup tgl. 17-2 akan ditun 
da pada tanggal 19-2-1953, tetapi 
karena tiba2 M. .Muzgjahid selaku 
Ketua DPRDS harus pergi keluar 
kota, sedang wakil Ketuanja (Sugi- 
jo) masih sibuk dilatih, maka ra- 
pat ditunda pada tgl. 23 Februari 

(Senen). 
RAMPOK TERTANGKAP 
Baru2 ini atas kegiatan Polisi Ne 

gara di Kudus telah berhasil me- 
nangkap Ms dari Kendal (Smg.) 
dan Sm dari desa Pengkal Kudus 
dengan pestol vickers serta. peluru 

nja: mereka pada achir tahun 1952 
telah mendjalankan perampokan di- 

rumah seorang penduduk desa Pram 

batan Kudus, dgn. melukai jg pu- 
nja rumah dengan tembakan2 pes- 
tolnja, serta merampas perhiasan. 

REMBANG 
mia   

TIGA ANAK PEREMPUAN 
KEMBAR. 

Tanggal 20/2 njonja Bursman, 
isteri seorang guru sekolah rakjat 
Pamotan, Rembang, telah mela- 
hirkan 3 orang anak baji kembar 
perempuan. Ibu dan anak dalam 
perawatan dirumah sakit Rem- 
bang dengan keadaan sehat.   

Rumah 1798 i dikatakan, bahwa.,,rupanja diluar memang banjak « : 

—. Adminisi isi 2087 Smg. wa seolah-olah pemerintah Badonog 2 di ani Pn sama-sama kita maklumis daja usaha untuk memberantas hama? 
Hs 00 bajar dimuka) Rp. 10-— dida- #goma Nada meat edan adanja ku. di Mekk: aan tersebut telah didjalankan dengan pelbagai tjara baik jang primiticf 
lam kota, Rp. 1l-— Inar kota (ditambah Rp. ,30 untuk me- la pen 8 nan : na Siceh di I An eriuat maupun jang menurut petundjuk2 Djawatan. Akibat gangguan ini 
terai) Adv, SO-sen per | kol, Harga Etjeran 60 sen per agar dudukan serta pekerdjaan 3 ie aan bangg s0 Red gan ada diantara beberapa kaum tani jang kurang pengetahuannja dan 

lembar. 3 an lehih diatur, ... pemerintah Sandi 3 da selam ha 1 sgeri dari pe- sudah hampir putus harapan pada tanamannja, mengira dan pertjaja 

. se kerna Tana sakp Bamya soal2 agnsaea S Lt di bahwa ,,danjang”, dewa, djin, minta sadjian atau sedang ,marah be- 

23 PEBR. 1953, merintah Saudi dan..mengetahui pula, bahwa para Na Pn sar”, kemudian mendjelma berupa binatang2 hama. Sukur tidak se- 
Hedjaz itu, adalah pada hakekatnja pegawai2 pemerintah keradjaan | mua kaum tani berfikir sematjam tersebut diatas. Bantuan jang di- 

 



  

Orang Beranak Ular? - 
Suatu Keadjaiban Keluarga Di Langkat 

bawa) 
PON 

LUAS Tjara? Pemilihan Umum 
Akan Dibawa Dengan | Inilah R RI : Pusat! Soal2 Daerah Pemilihan-Pemberian Suara- 

Daftar Pemilih- Golongan Minoritet- 

  

     MENURUT BERITA jang disiarkan oleh beberapa harian di 
Medan kari Kemis dikampung Karang Gading ketjamatan Setjang- 
  | gang dikabupaten Langkat, satu keluarga jaitu Makmur dan isteri- 

        

   
   

     

  

   

  

   

    

   
         Djalan Kaki Beranting HP ga “Galuh telah Buah, sxah ajaku sonokor kat SN px mun Ti 

AN Y NUR 1 eh Gali da tahun 1939 sesudah ia. hamil 7 bulan. Kedja h & - : Menjusar Disana iv (Inia Bara Dah Modern peni aa Ii ear sesudah 15 tahun Kemucan bara mt. || » .Fonds Partai Dan Lain2nja 
Sumatra HN a AIA saru 2 an Modern-iapi .il ' beta bang par aa Dung (Keterangan Menteri Dalam Negeri: Mr. Moh. Roem) 

AJ Get “Gedungaja Bobrok | erinja melahirkan se-ekor ular. Ular lang dikatakannja 
PEMERINTAH TETAP pada pendiriannja, bahwa Indonesia terbagi dalam 15 daerah-pemi- 

lihan dan dapat ditambah dengan satu lagi jaitu Djakarta Raya demikian djawaban Menteri Dalam 
Negeri Mr. Moh. Roem dalam parlemen. Meskipun untuk dapat mentjapai hasil. perimbangan se- 
baik2nja menurut hitungan ilmu pasti diadakan satu daerah pemilihan sadja, namun ditiik dari su- 
dut technik administrasi sadja akan ternjata, bahwa untuk Rep. Indonesia jang terdiri dari beratus 

jadi anak kandung mereka itu kini pandjangnja 1 meter dan 
ah Tebe atii 2 | $ 

2 “keterangan jang diberikan Makmur, "ular ini" adalah 
etudjuh. Sebelum itu mereka mempunjai 6 orang 
w tetapi anak2nja itu telah meninggal  semuanja 

(RS Djalan Merdeka, Djum'at s0o- | 
re sudah dilangsungkan pertemu- 
jan antara Maladi selaku : Iris KOT dengan penu 

— (Oleh: Pembantu ,,Suara Merdeka" di Djakarta) ts ! 
DALAM PERTJAKAPAN wartawan kita dengan Kepala Ba- | 

| gian Tehnik R.R.L..Pusat, tuan. De Wilde, jang dibantu oleh wa- 
    

       

  

       

  

    

  

   

ga dikota Palembang. Antara lain | rimia Mn : AN en Na al Lerwama -kehidiaudan: dan tidumnkirtidok bereu. Pra : : Sajan Aan ea T SE lg ja tuan Sunarjo, kami mendapat keterangan sebagai beriku:: |f kan berwarna kehidjau2an dan tidurnja tidak: bergu kepulauan besar-ketjil dengan penduduk jang dapat digolongkan dalam pelbagai2 djenis suku bang 
Tanpo Keta PN daerah Pada waktu ini R.RA, seluruh Indonesia jang berdjun al 21 sta- isik dan kepala berbentuk segi-tiga dan diberi. nama ' sa jang keadaannja masing2 berlainan, maka menurut Pemerintah tidak mungkin diadakan satu dae- 

£ Mengenai PON II, potata lain sion siaran dan relay itu menggunakan 43 buah pemantjar. Sebagian Achmad”. Nee —.H rah-pemilihan sadja. Diterangkan, bahwa dalam suatu negara jang sociografis boleh dianggap satu, 
Mikemukakan Pen NN In | besar dari pemanijar2 itu sudah tua. Djumlah La antara 19 | dan keadaan padat penduduk serta keadaan communicatie sama, pembagian dalam daerah2 pemili- 
ibend Tuk dari Djaka "1 aa | 200.000 W. Seluruh R.R.L. setiap hari menggunakan 130 buah mi- | ———- Lena anda han dilakukan menurut djumlah pemilih, dan masing2 daerah pemilihan memilih angga sama 
"Medan, pon pat kato uban di serofeon, diantaranja 40 buah jang dipergunakan oleh Studio Dja- Pa djumlahnja. Tetapi karena keadaan2 di Indonesia tidak seperti diatas, maka meskipun bagai idee 

: kaan dengan: NN “kaki heran, | karta. Microfoon2 ini sebagian sudah diganti dengan jang berkwa- | | Me An Sh " Ki ea pembagian daerah2 pemilihan didasarkan sociografis, namun pembagian administratif jang sudah 
“ting melalui seluruh daerah Su- “biteit baik, mitsalnja dari Telefunken, RCA, Philips, Western Elee-| ' l 3 1 : ' Pd An LMaAna | ada, 'jakni pada pokoknja tiap2 propinsi didjadikan daerah pemilihan dengan alasan mengingat pe- 

1 2g trie, dil. Microfoon jang baik ini djumlahnja kira2 sudah ada 50 AJE PM LA NMMN ' KAI UN rasaan kedaerahan jang sekarang masih ada pada rakjat, mengingat pula luasnja daerah Indonesia 

- itundjukan : 
oleh RRI Palembang chusus untuk | 

kedatangannja. Hari | 

: Waktu 

4 

matera. Utk keperluan ini Pani : 
tia Daerah akan mengatur penje- 
Jenggargan teknisnja. 

Hal ini dianggap Maladi sangat: 
penting, karena itu, maka seluruh 
? 

lapisan masjarakat Indonesia diba-! 
"wa serta dalam kegiatan Pesta Olah 
'raga Nasional itu. 
(dilangsungkan 
"September 1953 nanti di Medan. 
:Malam tadi Maladi menghadiri per 

kesenian jg" diadakan 

unenghormati : 
'Sabtu Mn meninggalkan Palem- 
bang kembali ke Djakarta. : 

« 

PERUNDINGAN INGGERIS — 
MESIR MENTJAPAI TINGKAT 

PENDAHULUAN 
Perundingan Inggeris-Mesir me- 

ngenai penarikan kembali  pasu- 
kan2 Inggeris dari daerahTerusan 
Suez pada hari Saptu telah men- 
Mjapai tingkatan pendahuluan, se- 

dutabesar Sir Ralph Ste- 
venson mengadakan pembitjaraan 
'selama 90 menit dengan perdana 
'menteri Mesir djenderal Moha- 
mad Nadjib. 

| Bukan Chianat? 
! Semua Orang Perantjis 
Jang Dipaksa Bantu Ten- 

tara Asing Diampuni 
, Ketiga belas orang Alsace (Pe- 
krantjis Barat) jg telah diberi ampun 
"dari hukuman pendjara jg didjatuh- 
kan kepada mereka atas' tuduhan | 
"tersangkut dalami pembunuhan  be- | 

  

buah jang berasai dari model2 jang paling baru. R.R.I. seluruh Indo- 
nesia ini digerakkan oleh 250 orang pegawai Tehnik. Snoer guna 

| menjambung2 microfoon kebagian2nja jang diperlukan untuk sia- 
| ran dan reportage diseluruh Indonesia ini pandjangnja 10 Kilometer. 

“ 

M ata 
R3 | geri 

si Pada Perwakilan 

PON IX akan) 
kira2 dalam bulan : : Keklaton 

— Akan Ikut 

Tengah ? 

MENTERI luar negeri Pakis- 
tan, Mohammad Zafrullah Khan, 

(pada hari Saptu mengadakan pet 
temuan dengan perdana menteri | 
Mesir, djenderal Mohammad Na 

djib, dan menteri luar negeri Mah 

moud Fawzi. Setelah pertemuan 
berlangsung 1!2 djam lamanja, 

(Fawzi meninggalkan ruangan per 
temuan untuk menerima kundju 

ngan duta besar India, Sardar Pan 
mikar. Sementara itu dikabarkan, 
bahwa pemerintah India telah me 
ngusulkan Soukoumanou Sind, ke 
pala departemen pemilihan, seba 
gai wakil India dalam panitia pe 
milihan untuk Sudan. 
2 

“Seterusnja Menteri juar negeri 
Pakistan, Zafrullah Khan, pada ha- 
ri Saptu menerangkan kepada pers 
di Cairo, bahwa Pakistan memang 
menaruh perhatian kepada pertaha 
nan Timur Tengah, akan tetapi. se 
lama ini belum menerima sesuatu 

Dim Pertahanan Fimur 

' s3jg dilakukan “delapan tahun setelah 

pre tes 

"4 Alsace. 
“#tjis mengadjukan 

. 
| Kuntuk tentara asing. CAST). ' 

3 Ba tera 3 Ra yeeta 

K3 
» 3 

“3 
ka 

#punan kepada semua penduduk Pe- 
—. rantjis jg dizaman perang dengan 

    

    

usul jg konkrit untuk ikut serta: da 
lam persekutuan pertahanan itu da- 
ri salah satu negara jg berkepenti- 

Isar-besaran atas: 600 " penduduk di! 
#Oradour Sur - Glane : dalam. -pe- 
Frang dunia jg lalu, “Djum'at telah 
"dikeluarkan dari pendjara Bordeaux.! ngan. Ketika diminta supaja mem- 
Pemeriksaan atas orang-orang  isb. | berikan pandangannja mengenai be- 

'rita2 jg mengatakan, bahwa Pakis- 
“rerdjadinja insiden, telah menimbul- tan akan ikut serta dalam organi- 
#kan kegelisahan di Perantjis . dan sasi pertahanan Timur Tengah. Zaf- 
A besar-besaran dari penduduk  rullah mendjawab: ..Kita belum me 

Achirnja- parlemen Peran- | nerima sesuatu tawaran ataupun se 
dan menjetudjui ' suatu usul jg konkrit dari salah satu 

Eundang-undang jg memberi pengam- negara'jg berkepentingan. Kita me- 
mang menaruh perhatian besar kepa 
da pertahanan Timur Tengah. kare- 

,na kitapun merupakan “salah satu 
inegara Timur Tengah”. (UP). 

tx Ita es 

  
3 djalan paksa melakukan kegiatan2 

megu Tia Para ea 
    

Badjak Aan 'Modern 
'Grombolan The Yank“ Beraksi-26 Djuta Ba- 

“tang Sigaret Lenjap 
(Oleh: Pembantu ,.Suara Merdeka" 

BADJAK LAUT jang mendjadi momok bagi kapal dagang jang . 

S8 membawa barang2 berharga dizaman lampau sekarang kembali mec- 
# 3 nerkam mangsanja dilaut tengah, tapi dengan tjara2 bandit modern. 
“& Sendjata jang dipakai mereka bukan lagi pisau atau pedang, tapi 
: n tormrygun. Barang2 jang mereka rampas tidak lagi kain sutera dan 

, rempahZ, tapi 26 djuta batang rokok buatan Amerika jang mempu 
$ njai harga kira2 100.600 dolar. Rokok ini mereka rampok dari se- 
| buah kapal pantai Belanda ,,Combinatie” didekat selat Gibralter da- 
? lam bulan Oktober tahun jang lalu. Pesakitan pertama dalam perka 
' ra badjak laut ita jang akan dihadapkan kemuka pengadilan ialah 
! seorang warga Amerika, Sindney, Palev, usia 40 tahun, dilahirkan 

#? di Jersey City, (Amerika). 

jang bertopeng dikapal ,,Combina 
tie” turun kedarat dan 7 orang 
lainnja ig djuga bersendjata naik 
menggantikan tempatnja. 

Tiga malam berturut2 kedua ka 
pal jang memuat rokok itu berla 
jar menghampiri pantai, tapi tidak 
terdjadi apa-apa. Hari ke-empat- 
nja kapal ,:Combinatie” dan »Es- 
me” berlajar ke Corsica dimana 
kapal itu disongsong disebuah te 
juk sebelah Selatan Ajaccio oleh 
banjak perahu2 ketjil jang me- 
ngangkut rokok itu kedarat. | 

Kemudian kapal itu diperintah 
'kan berlajar kembali. Pada ma 
iam tgl. 14 Oktober, seminggu se 
sudah perampokan itu terdjadi, 
kapal ,,Combinatie” mendjatuh 
kan djangkarnja. Beberapa djam 
setelah itu, ketika mana kelihatan 
nja tidak ada sesuatu bendapun 
jang bergerak diatas kapal itu, 
1pak kanal jg dikurung tadi tiba2 
«eluar dari kamar kurungannja 

|den lantas membebaskan kapten 

Paley dituduh “ merentjanakan 
perampokan besar2-an. Dia ditu 

“duh melakukan .badjak faut dan 
perampokandi laut” dan petkara 

#nja akan diperiksa oleh pengadi 
' lan konsulat Amerika di Tangier. 
, Dalam pemeriksaan pendahuluan 
. di Tangier, kapten kapal ,.Combi- 
natie” Edward Engelsman,  se- 

$orang warga Belanda, jang men 
|djadi pemimpin dari bekas kapal 
#pengedjar kapal selam ,,.Esme”, 

" menjatakan bahwa Paley dan se 
'orang warga Amerika lain, Elliot 
"Forest, telah menawarkan memba 
jjar $ 8.000 untuk upah djika 
£.Esme” bersedia menarik sebuah 
(kapal jang katanja kepunjaan me 
reka dan mendapat kerusakan di 

nIaut tengah. Menurut Engelsman 
' selandjutnja kapal Esme bertolak | 
'dari Tangier pada tgl. 2 Oktober 

! dengan membawa Forest serta 5 | 
orang lain-disamping anak buah 
jitu. Pada malam'itu Forest meme 

? rintahkan Engelsman dengan todo 1 » : 
# ngan pistol “merapatkan kapalnja | kapal itu dari kamar kurungannja 

f kesamping kapal ,,Combinatie” jg | pula. 
| berukuran 249 ton. Jang mengata | 
/kan bahwa berita tentang ba-f 

# diak laut mempergunakan kapal 

,Esme” terlepas. 
Sesudah.itu kapal tsb. berlajar 

menudju Managa, Spanjol, untuk 

| terbang unfuk mengintip “kapal bnelaporkan tentang perampokan 
| Combinatie” tidak dapat dibukti jeu. PMT 

, San ' Kapal ,,Esme” kembali ke. Ajatc 

Sebagai diketahui R.RI. mem- 
Ipunjai rentjana 
pembangunannja. Termasuk da- 

Itam rentjana 5 tahun ini, 
|ini sudah tiba di Djakarta 5 buah 
pemantjar dari 1 KW, merk GA- 
TES bikinan Amerika Serikat. Di 
samping pemantjar sudah tiba pu- 

na dimaksudkan supaja setiap 
studio mempunjai alat penggerak 
listrik sendiri, sebagai tjadangan 
apabila aliran listrik umum rusak 
atau ada halangan. 

Setiap stasion akan diperlengka 
pi dengan mobil-reportage dan un 
tuk sementara sudah tiba 14 

pada stasion2 masing2. Dibutuh- 
kan semuanja 35 buah mobil re- 
portage. » 
« Sebagai alat jang terbaru dan 
belum pernah dipakai di Indone- 
sia ini, kini sudah tiba dua buah 
tape-recorder batterij, merk PRES 
TO jang masing? beratnja hanja 
8 kg. Djadi alat ini dapat dilaja- 
ni oleh seorang Wartawannja atau 
reporternja sendiri. 

Pemantjar jang terbaru jang 
berkekuatan 50 KW itu, kini su- 
dah ,,in bedrijf” dengan gelom- 
bang2 19,8 dan 30,9 meter istime- 
wa untuk siaran2 luar negeri. 

Sebagai diketahui siaran” luar 
negeri ini dimulai pada djam 
18,30 sampai djam 03,30 pagi. 
Negara2 jang ditudju oleh siaran2 
itu ialah Eropah, Amerika Seri 

Alat2 jang baru tiba. | 

5S tahun dalam. 

baru2 

la beberapa agregaat, oleh kare- 

buah mobil dan dibagi-bagikan ke 

mimpin2 perwakilan2 
1 2 tam ai Pa SA L - 2 p ta 1 

geri ini pada 

  

taraf jang sekarang ini p ka 
besar jang baru jang 

tjana untuk menempatkan tena 
| kilan Republik Indonesia di 

dari PSI. 

Mutasi jg akan didjalankan pa- 

nurut kalangan? jg biasanja menge 
tahui, akan berupa sbb: 

L.N. Palar, wakil tetap Indonesia 
pada PBB, akan dipindahkan seba 
gai duta-besar Indonesia di New 
Delhi. Berhubung dengan perobahan 
ini, maka Pen tetap R.I. di 
PBB itu selandjutnja akan dipimpin 
oleh Mr. Sudjarwo selaku kuasa- 
usaha. Pada sidang? umum dari 
PBB delegasi Indonesia akan tetap 
dipimpin oleh Menteri Luar Negeri 
atau wakilnja, jg menurut kebiasaan 
sampai sekarang ialah Sekretaris 
Djenderal Kementerian Luar Negeri. 

Dr. Sudarsono, duta-besar Indone 
sia di New Delhi, akan ditempatkan 

SELARAS DENGAN keputasan kabinet didalam sidanguja hari 
'dan dinas luar negeri Indonesia dewasa Ini di 

a ak: Terbatlap pemimpin2 perwakilan luar ne- 
pokoknja adalah bersifat pergeseran tempat dari tena- 

ga2 dalam perwakilan dan dinas luar negeri Indonesia, sehingga 

Negeri Indonesia tidak akan diadakan. Tadinja adalah didalam ren- 
Z jar baru se 

oleh masing2 oleh anggota dari PNI, dan 

da taraf pertama sekarang ini, me-, 

RL 

kedalam ,.career-diplomat”, maka 

an orang2 sebagai duta atau 
hidup dalam Kementerian Luar 

s bagai kepala2 perwa 

Peking, jang akan dipegang 
di Rangoon oleh anggota 

' 27 Pebruari 
»Hari Hentikan Eisenho- 
wer“-Statement Biro Per- 

damaian India 

BIRO DEWAN Perdamaian Se 

paja menghentikan usaha2 Eisen- 
hower hendak m 
Berkan Konce. Batasi Dn Dit 
2 hari dari tg. 14 hingga 15 Pebr.   pada staf Kementerian- Luar Nege- 

ri di Djakarta. i 

Mr. Utojo Ramlan,  duta-besar 
Indonesia di Australia dan Mr. Na- | 
zir Datuk Pamuntjak, duta-besar In 
donesia di Paris, djuga akan ditem- 
patkan pada staf Kementerian Luar 
Negeri di Djakarta. 

kat, . Asia Tenggara, Negara2 
Arab, dil. 

mereka Pada achir bulan Pebruari ini|. Dan sebagai pengganti2 k 
AKAN SEGERA TIBA LAGI jakan ditundjuk masing2 Mr. Tamzil, 
TIGA BUAH PEMANTJAR |kini duta R.I. di Swedia, Norwegia 

dan Denmark dan Mr. Anak Agung 
Gede Agung, kini duta-besar di 

Belgia. | 
Sebagai pengganti Mr. Tamzil 

akan ditundjuk Mr. Icksan, dewasa 
ini inspektur-djenderal pada Kemen 
terian Luar Negeri. Sedang untuk 
memimpin perwakilan di Belgia 
buat sementara akan ditetapkan se-| 

orang kuasa-usaha. Danu 
Mr. A.A.  Maramis,  duta-besar: 

Indonsia di Manilla, akan dipindah- 
ikan ke Bonn. Dan Mr. Zairin Zain, 
jig kini memimpin perwakilan di. 
.Bonn, akan dipindahkan pada Ko- 
misariat Agung Indonesia di Neder- 

,land atau kembali pada staf Kemen 
iterian Luar Negeri di Djakarta. 

masing2 dari 7,5 KW jang akan 
dipergunakan bagi Djakarta dan 
Medan. 

Kotsradja segera dikirim. 

Berhubung dengan kerusakan 
stasion dan pemantjar di Kotara- 
dja karena akibat bandjir besar 
itu, kini sudah dapat ketegasan 
bahwasebuah pemantjar dari 1 
KWejarg baru tiba itu akan sege 
ra dikirimkan bersama “sebuah 
agregaat guna penggerak listrik- 
nja. Djuga dari Djawatan2 Ge- 
dung2 sudah dikeluarkan sebuah 
sotorisasi, sebesar Rp. 125.0600.— 
untuk pembikinan gedungnja. De 
ngan tindakan tegas tjepat ini Ko- 
taradja akan segera dapat mela- 
jang lagi, akan tetapi ini djugaj  Hadji Rasjidi, duta Indonesia di 
tidak lebih lekas dari pada 3 bu- ! Iran, akan ditempatkan buat semen- 
lan lagi. - Itara waktu pada staf Kementerian 

Seorang pegawai Tehnik akan | Luar Negeri di Djakarta dan kedu- 
mengikuti pemantjar baru itu ke jtaan Indonesia di Iran itu selandjut- 
Kotaradja (Atjeh) guna pemba-,nja akan digabungkan dengan ke- 

  

   
      

    
     
     
    
   
   
     
    

    

     

    
       
   

  

   
    

! pang jang sekarang memakai to- 

f 

f dari badjak laut itu, jang disebut | 

! dikapal itu dan sesudah itu mere 

, rokok 

Badjak bertopeng. 
Esok paginja kelima penum- 

peng menguntji Engelsman dalam 

cio dimana sebuah kapal berlajar 
membawa badjak laut jang berada   sebuah kamar dikapal itu. Kepala 

dengan panggilan ,,The Yank” me 
' ngantjam anak buah kapal ,.Es- j 
# me” dengan udjung.tommygun, sel: 

4 orang bandit lainnja, |: 
bersendjata — tommygun, 

aik kekapai ..Comibinatie”. - 

Anak buah kapal ini lalu dikun 
tjinja pula dalam sebuah kamar 

ka segera memindahkan 2700 peti 
kekapal ..Esme”. Kapal 

.Esme” jang lebih ketjit ukuran 
nja hanja bisa memuat 16 diuta 
batang rokok dan karena itu ban 
dit itu memerintahkan kedua ka- 
pal itu untuk berlajar . kesebuah 
pelabuhan Perantjis. Kira-kira 15 
mil dari pantai dekat Marseilles, | 

kedua kapal itu disongsong oleh 

  

|Giatasnja, sementara anak buah 
kapal itu dibolehkan kembali ke 
Tangier. 

Setelah sampai di Tangier, ke 
'empat orang anak buah kapal 
.Esme”, jang semuanja wargane- 

Inggris, dimasukkan dalam 
nan beberapa hari karena di 

sangka mempunjai ,sangkut paut 
dengan badjak laut” itu, tapi ke 
mudian mereka dibebaskan lagi 
dan tiga diantaranja kembali ke 
Inggris. 

Kapien Engelsman ditahan dan 
diharapkan dia akan dimadjukan 
sebagai saksi dalam pemeriksaan 
perkara Paley. 

Paley ditangkap di Madrid atas 
permintaan Extradiksi jang dima 
djukan oleh pihak berkuasa Ing- 
gris di Tangier. Inggris mentjam 
puri perkara ini oleh karena ba 
“diak laut itu diduga terdjadi dise 
lat Gibraltar, didaerah perairan 

    

  kapa! nelajan bermotor jg lebih 
besar ukurannja. 6 orang bandit 

.. 

Inggris. 

ngunan studio baru itu. 
Sekertaresse luar biasa: 

Bagian Tehnik RRI Pusat ini 
mempunjai seorang Sekertaresse 
jang luar biasa. Dalam kegiatan 
bekerdja dan ketjakapannja dalam 
radio. Atas pertanjaan kita No- 
nah Lily Gerungan ini menjata- 
kan bahwa ia suka sekali bekerdja 
pada Radio Bagian Tehnik kare- 
na akan bertambah banjak penge- 
tahuannja. 

Tetapi djuga dalam siaran ia 
suka sekali dan tiap sore ia mem- 
bantu siaran PERANTJIS Bagian 
Redaksi selama 2 djam. Pemudi 
dari Menado ini disamping beker- 
dja masih menuntut kuliah dalam 
fakultet Sastera. 

Tn. De Wilde sendiri, jang di- 
lahirkan di JOGJA, kini berusia 
40 tahun, sudah melekat djiwanja 
dengan tehnik keradioan. Prak- 
teknja dalam tehnik radio ini su- 
dah sedjak djaman Nirom, Hoso- 
kyoku Djepang dan terus RRI 
ini. 

Tn De Wilde achirnja menjata- 
kan, bahwa dunia Radio masih 
membutuhkan dan selalu membu- 
tuhkan tenaga2 muda dan ' pe- 
kerdjaan dalam radio ini dinjata- 
kan sangat interessant dan meng- 
gembirakan. Mengenai RRI kini 
boleh dikata sudah madju dalam 
seralatan tehniknja, kini tinggal 
GEDUNGNJA  BOBROK ini 
mesti dibangun mentereng, selaras 
dengan kedudukan Negara Indo- 
nesia jang merdeka ini. 

.PERUSAHAAN2 ASING BE- 
BAS ADAKAN EKSPLOI- 

TASI DI MESIR. 
Menteri perdagangan Mesir, 

Bahgat Badaoui, hari Djum'at me- 
ngumumkan bahwa kabinet Mesir 
telah mengambil keputusan untuk 
memberi keleluasaan kepada per- 
usahaan2 asing guna mengolah 
sumber2 minjak di Mesir. Kepa- 
da perusahaan2 asing selandjutnja 
dibolehkan untuk mengekploitasi 
tambang2 di Mesir. 

'pin oleh Mr. Tirtawinata. 
dutaan di Irag ig tetap akan dipim- 

Beberapa perwakilan oaru akan 
dibuka pula, jaitu perwakilan R.I. 
untuk Brazilia berkedudukan di Rio 
de Janeiro jg akan dipimpin oleh 
Mr. Sudjono, bekas kepala Misi Di- 
plomatik Indonesia di Tokiv dan 
perwakilan? R.I. untuk Canada dan 
Mexico jg akan digabungkan ' de- 
ngan perwakilan R.I. di Amerika 
Serikat dibawah pimpinan Mr. Ali 
Sastroamidjojo. 

Dengan demikian maka pada ta- 
raf sekarang ini akan tetap tinggal 
pada tempatnja, Mr. Ali Sastroami- 
djojo, duta-besar di Washington, Dr. 
Subandrio, duta-besar di London, 
Mr. Susanto Tirtoprodjo, Komisaris 
Tinggi di Nederland, M.L. Latjuba, 
kuasa-usaha di Pakistan, Mr. 
Djumhana, duta di Vatikan, Sukar- 
djo Wirjopranoto, duta di Italia, 
Djenderal Major 
di Mesir, Sulaiman, 
Arabia, Mr. 'Tirtowinata, duta di 
Irag, Ishak Mahdi, kuasa-usaha di 
Peking. 
Dalam pada itu mutasi umum dju 

ga akan diadakan terhadap anggota 
anggota staf perwakilan2 luar nege- 
ri Indonesia dewasa ini, jg semua- 
nja akan: di-isi 
staf Kementerian Luar Negeri sen- 
diri, 

Cyprus Mau Lepas 

Ts. 

Abdulkadir, duta 
duta di Saudij 

oleh tenaga2 dari! 

jl. menuntut supaja di La 

N Iin segala SiNA mam 

nanda tangani suatu Pakt Perda- 
maian. Seruan tsb. telah disampai 
kan kepada wakil ketua madjelis 
rendah India tg. 16 Pebr. jl. supa 
ja dikemukakan dalam sidang par 
lemen jad. Para anggota Biro De 
wan Perdamaian Seluruh I di 
hari2 jad. ini akan menemui ang 

Lo Manggala» goa : sokongan thd. seruan 

NN ni ja. Biro: tsb : Se nja. Biro mengumum 
kan, bahwa tg. 27 Pebruari Ae Tadia 
akan dianggap sebagai hari protes: 
Be oi agresif dari Ameri 

   

  

o tsb” menglusulk 1 hari) 
wer!” Biro tadi seterusnja 
kokoh Dee Perdamai 
an Rakjat di Wiena baru2 ini. Di- 

ul supaja- diorganisir suatu 
konperensi perdamaian. istimewa 
oleh seluruh Japisan rakjat India da 
lam 3 bulan jad ini. Sebuah konpe- 
rensi jang akan diadakan pada 
achir bulan Mei akan membitjara 
kan masalah2 perdamaian, keadaan 
ekonomi India dan taraf hidup rak 
jat India. Kemudian Biro tsb berse- 
ru kepada anggota2 parlemen, ba- 
dan2 pemerintah serta pemimpin2 
agama supaja ikut serta gerakan 
membela perdamaian. (NCNA). 

  

Industri2 Berat 

  

UTJAPAN SELAMAT 
KIM IL SUNG KEPADA 

HO CHI MINH   Dari Inggris 
USKUP Makarios, kepala geredja 

Junani Orthodox di Cyprus hari 
Djum'at menerangkan “di London, 
bahwa Cyprus akan minta supaya di 
adakan plebisit dibawah pengawasan 
PBB, bila mendjelang — musim ron- 
tok jg akan datang Inggris belum 
djuga menjatakan kesediaan untuk 
memberi izin bahwa Cyprus diper 
satukan dengan Junani. Selaku dju- 
rubitjara niat untuk memisahkan di 
ri dari Inggris dan Commonwealth 
itu, uskup tadi telah melakukan 
kampanje di New York dikalangan 
delegasi-delegasi PBB, terketjuali de- 
legasi blok Sovjet. 

  
Perdana menteri Korea Utara, 

Kim Il Sung, telah mengirimkan 
kawat utjapan selamat kepada Ho 
Chi Minh berkenaan dengan hari 
ulang tahun ke-3 dari terseleng- 
garanja perhubungan diplomatik 
antara Korea Utara dan Republik 
Demokrasi Viet Nam, demikian 
dikabarkan di Saigon pada hari 
Saptu. Kawat itu djutnja me 
ngemukakan kemadjuan2 jang te- 
lah tertjapai dalam perhubungan 
persahabatan antara kedua negeri: 
tersebut dan menekankan kejakin- 
an akan tertjapainja kemenangan 
terachir dalam perdjuangan mela- | 

2 Luar Ne:| 
dan kesukaran2 pada pemilihan umum jg pertama kali ini, maka untuk pembagian 15 daerah pe 
milihan itu mementingkan djuga,,uitvoerbaarheid”. 

Pemerintah tidak dapat menjetudjui usul pembagian 32 atau 40 daerah pemilihan dan djuga ti- 
| dak menjetudjui usul supaia diadakan persediaan2 djumlah kerosi tertentu buat daerah2. 

Pemerintah mengakui, bahwa da- 

mungkin diluar 

ta huruf dan buta huruf, karena be 
ia lum bisa ditentukan berapa pemilih 

3 jg: buta huruf dan bukanbuta 'hu- 
n Eisenho:|ruf. Surat suara itu akan memuat 
memper tanda2 bagi jg buta huruf dan se- 

buah ruangan ketjil untuk di-isi oleh 
ig bukan buta : 
usul2 supaja diadakan sistim tumpu 

RKT Dipindahkan| 
,dakan kotak2 suara tersendiri bagi 

daan waktu pemungutan suara, te- 

ra dan daftar pemilih. 

Diterangkan, bahwa kesanggupan 
Pemerintah untuk mengadakan tem- 
pat pemungutan suara sebanjak 

mungkin dalam ketjamatan dapat 
diartikan, bahwa tempat pemungu- 

|tan suara itu diadakan ditiap2 desa 
ataupun dibeberapa tempat dalam 
satu2an seperti marga, negeri dan 

Djawa jg pada 
tidak padat penduduknja 

' 

umumnja 
|tapi luas daerahnja dan sukar hubu , 
ngannja lalu lintas. Mengenai pera- ' 
turan pengesjahan daftar-pemilih, di 

an bahwa titik beratnja ti- 
daklah ketjepatan pengesjahan itu, 
tetapi pada nilai daftar tsb. sebagai 
dasar pokok jg mempunjai kekuatan. 
definitif — bagi segala pemilihan 
umum, artinja tidak hanja untuk 
pemilihan Konstituante atau Parle- 
men, tetapipun untuk pemilihan 
DPR2 Daerah, oleh karena itu ma 
ka diadakan keleluasaan kontrole 
oleh partai2, organisasi2 dan mrasja- 
rakat umumnja dan jg mengesjah- 
kan Kantor Pemilihan Kabupaten. 

Pada prinsipnja Pemerintah dapat 
menjetudjui usul buat mendjual daf 
tar2 pemilih kepada partai2 atau 
Organisasi2 jg membutuhkan. 

Diterangkan, bahwa djika dalam 

pendaftaran pemilih mengenai umur 
seseorang tidak didapat kepastian, 
maka umur itu ditaksir oleh para 
pendaftar. Pemerintah tidak dapat 
menjetudjui usul, bahwa seorang pe 
milih jg pada waktu diadakan pemi 
lihan didaerahnja tidak ada masih 
dibolehkan memilih. Selandjutnja di 
terangkan, bahwa untuk mendiamin 
supaja tiap2 warga negara jg ber- 
hak memilih tidak ditolak oleh para 
petugas guna dimasukkan dalam daf 
tar pemilih, maka Pemerintah akan 
memberikan instruksi2 kepada para 
penjelenggara, dan petugas jg mela- 
laikan kewadjibannja akan dituntut. 

Tjara memberikan suara. 
Pemerintah  menjetudjui usul Ir. 

Sakirman (PKI) supaja diadakan sa- 
tu surat suara sadja, buat bukan bu 

  
huruf. Mengenai 

kan-surat suara jg hanja diambil 
satu oleh tiap2 pemilih, soal toblo- 
san dengan  djari, atau tjap djari 
atas surat2 suara, tidak disetudjui 
oleh Pemerintah karena dalam prak 
teknja akan menimbulkan  kesuli- 
tan. Djuga usul tjap stempel sukar 
didjalankan karena untuk kepenti- 
ngan pemilihan nanti mungkin di 
butuhkan 1.600.000 stempel. Peme- 
rintah mengakui djuga, bahwa meng 
bitamkan ruangan” jg tempatnja 
terpisah dari gambar agak sulit, ma 
ka Pemerintah akan mengadakan 
sistim jaitu dengan tanda pada gam 
bar itu sendiri dengan mentjoret, 
menghitamkan atau menusuk. 

Pemerintah sedang  mempertim- 
bangkan kemungkinan untuk menga 

anggauta2 A.P. dan Polisi jg beris- 
tirahat ditempat2 inkwartiering atau 
dimarkas2 bagi mereka jg tidak ber 
istirahat, dalam daerah pemilihan 
dimana mereka itu ada dalam dinas 
njata berhubung dengan keadaan 
Operasi, djika perlu dengan penun- 

tapi dalam djangka waktu jg dite- 
tapkan untuk daerah pemilihan tsb. 
Karena pemungutan suara ' dilaku- 
kan atas dasar satu daftar-pemilih, 
artinja tidak diadakan daftar pemi- 
lih tersendiri untuk anggauta2 A.P. 
dan Polisi, maka untuk melaksana- 
kan tjita2 tsb. menurut Pemerintah 
banjak kesulitan tehnis. 

. Surat tanda pemilih dan 
keadaan S.O. 

Pemerintah tetap tidak menjetu- 
'djui diadakannja surat tanda pemi- 
lih, karena berpendapat, bahwa da- 
lam prakteknja tidak akan menam- 
bah manfaat djika dibandingkan de 
ngan tambahnja administrasi dan 
beaja kertas serta pertjetakan. 
Pemerintah | menolak tiap2 duga- 

an, bahwa akan tidak menghapus- 
kan keadaan S.O. dalam situasi jg 
memang mengharuskan pentjabutan 
itu, karena hendak mempergunakan 
situasi itu untuk mentjari keuntu- 
ngan bagi Pemerintah. Djika ada 
'ketentuan2 jg dalam prakteknja akan 
kurang melantjarkan djalannja pemi 
ihan umum karena adanja keadaan 

S.O., Pemerintah bersedia untuk me 
niadakan kesulitan2 itu dgn mem 
berikan instruksi kepada alat2 nega 
ra jg mendjalankan tugasnja dalam 
keadaan S.O. djangan mengadakan 
larangan? jg mengenai rapat2, lalu 
lintas dsb djika tidak terpaksa oleh 
keadaan darurat. 

Mengenai minoritet Pemerintah   wan kaum pendjadjah. #tetap berpendirian, bahwa pe- 

  

Berhubung dengan adanja berita? 
jang menjatakan bahwa beberapa NV 
tertentu didaerah Pontianak bermak 
sud akan membuka dan mengusaha- 
kan tambang2 emas dan mangaan di 
daerah itu atas pertanjaan ,,Antara” 
menerangkan, bahwa berita2 itu me 
mang benar. Tapi hingga kini be- 
lum satupun diantaranja “jang di- 
idzinkan oleh pemerintah setempat. 

  Selandjutnja diterangkan, bahwa 
oleh Pemerintah setempat  di- 
kirimkan surat kepada  Djawatan 
Pertambangan di Bandung dengan 
melalui residen Kalimantan Barat 
jang meminta agar seluruh pertam 
bangan jang terdapat didaerah ini 
dikerdjakan oleh pemerintah. 
Alasannja karena disangsikan NV2 
jang akan membuka tambang2 tadi 

Tambang2 Bengkajang Dikerdjakan Modal Asing? 
memang benar2 bermodal nasio- 
nal 10070 karena ada tanda2 bahwa 
dibelakang perusahaan2 ,,nasional” 
tadi berdiri modal raksasa asing. 

Sebagaimana diketahui, dalam ke 
wedanan Bengkajang, — kabupaten 
Sambas ada terdapat beberapa tam 
bang emas jang telah dan belum di 
kerdjakan. Tambang mangaan baru 

dalam tahun2 belakangan ini dike 
temukan ketika oleh para ahli dari 
Bandung dilakukan  penjelidikan. 
Tambang emas Pangkalan Batu, de 
kat Monterado, sebelum perang per 
nah dikerdjakan oleh sebuah maska 
pai Inggeris dan Belanda sedangkan 
di Sekerek dekat Bengkajang terda 

isatu pihak mengadakan 

Daerah pemungutan sua | - , , | 

  

ngangkatan anggauta2 golongan 
minoritet sebaiknja diserahkan ke 
pada kebidjaksaraan Pemerintah 
dan dalam mendjalankan tugas 
itu Pemerintah tidak akan berbuat 
sewenang2, tetapi akan memakai 
pedoman, terutama sebagai jang 
termaksud dalam pasal 58 UUD, 
jaitu djaminan, bhw. kepentingan 
golongan ketjil (Tionghoa, Eropa 
dan Arab) dapat perhatian setju- 
kupnja dan dalam melaksanakan 
pedoman itu Pemerintah akan 
memperhatikan nama2 dalam daf 
tar tjalon dari partai2. 

Pemerintah memandang, bah- 
wa apa jang tampaknja bertenta 
ngan dalam pidato2 dari anggau- 
ta2 Mayor Polak, Siauw Giok 
Tjhan dan Baswedan tidaklah me 
rupakan pertentangan kepenti- 
ngan, tetapi merupakan perlainan 
keadaan dan. tingkat perkemba- 
ngan golongan itu masing2 dalam 
proces assimilasi, maka selain di 

sjarat2 
atau batas2 dalam undang? ada- 
lah bertentangan dengan fatsal 58 
UUD jang menjerahkan pengang 
katan itu kepada kebidjaksanaan 
Pemerintah, pun. dilain pihak 
tidak mungkin memberi pedoman. 
dalam. undang? dengan membe- 
da-bedakan igolongan? tsb., demi 
kian pula tidak mungkin mengada 
kan pedoman2 dalam undang2 jg 
sifatnja umum, karena mungkin 
akan berarti memaksa suatu tjara 
kepada salah satu golongan. Pe 
merintah “mengharapkan  proces 
assimilasi itu berdjalan tjepat, se 
hingga jang sekarang masih  dike 
hendaki sebagai pedoman — um 
pamanja djangan ditjampuri oleh 
partai2 politik — dilain waktu 
tidak di-ingini lagi. 

Badan penjelenggara fonds 
dil. 

Diterangkan, bahwa Kantor? Pe- 
milihan di Pusat dan di kabupaten2 
statusnja permanent, . sedang pani- 
tya2 pemilihan dan panitya2 pemu- 
ngutan suara ditiap2 daerah pemi- 
lihan dan diketjamatan2 sifatnja se- 
mentara, artinja dibubarkan djika 
pemilihan umum selesai dan dapat 
dibentuk kembali kalau diadakan pe 
milihan “umum lagi, misalnja pemi- 
lihan DPR2. Daerah. Petugas2 dan 
pembantu2 kedua 
njelenggara itu ada djuga jg mem- 
punjai kedudukan tetap sebagai pe- 
gawai negeri atau pegawai daerah 

pada Kantor Pemilihan Indonesia 
atau Kantor Pemilihan Kabupaten. 
Tetapi djumlah terbesar adalah pe- 
tugas lepas jg akan diberi sekedar 
uang lelah. Perhubungan organisa- 
toris antara badan2 penjelenggara 
akan diatur lebih djauh dalam P.P. 

  

  pat tambang. mangaan jang belum 
dikerdjakan sama sekali,   

djenis badan pe- | 

  

lam. pemilihan umum nanti besar 
' kemungkinan adanja bermatjam2 pe 
ngaruh, baik dari luar negeri mau- 
pun dari dalam negeri, jang akan ber 
akibat buruk bagi hasil pemilihan 
"umum. Namun Pemerintah tetap ber 
"kejakinan, bahwa tjita2 luhur berda- 
sarkan kepertjajaan, kedjudjuran dan 

“hketjakapan, harus mendjadi sendi2 
dalam pelaksanaan pemilihan. Penga 

i wasan terhadap kemungkinan men- 
"djalarnja pengaruh jang dapat bersi 
fat kebendaan atau bersifat lain itu 
tidak hanja mendjadi tugas Peme- 

'rintah, tetapi terutama dari partai2 
Torganisasi2 dan golongan2 jg meng 

| hadapi pemilihan umum. 
Pemerintah tidak menjetudjui ha 

ri2 pemilihan didjadikan hari libur, 
| tetapi sebaliknja pemerintahpun me 
i nerangkan, bahwa madjikan2 jang 
' menggunakan djalan tidak djudjur 
| mentjegah atau menghalang2i peker- 
'djanja turut dalam pemilihan dapat 
(dituntut. 

Dalam keadaan, bahwa keamanan 
| disebagian dari daerah- pemilihan 
“terganggu, maka perlu dipertimbang 
kan, apakah diadakan pengangkatan 
dulu,. kemudian pemilihan "susulan 
ataukah pemilihan jang mengandung 
kekurangan. Demikian Menteri Da- 

lam Negeri. 

  

ref wat 
TENTARA Ke-8 PBB di Ko- 

rea hari Djum'at membenarkan, 
bahwa pada tgl. 2 Pebruari jang 
lampau tiga serdadu Amerika te- 
lah gugur dan lima serdadu lain 
nja mendapat luka-luka ketika be 
berapa pesawat terbang, diduga 
pesawat2 PBB sendiri, mendjatuh 
kan bom-bom terhadap pasukan2 
Amerika dibelakang front di Ko- 
rca. Dalam sebuah pengumuman 
singkat tentara ke-8 menerangkan, 
bahwa pesawat2 terbang bersang ' 
kutan telah mendjatuhkan 6 buah 
bom jg besarnja tidak diketahui. 

| Taipeh 

Sangkal 
Tak Ada Pesawat2nja Jang 
Terbang Kewilajah RRT 

Seorang djurubitjara militer Ti- 
ongkok Kuomintang pada hari Sap 
tu ini menjangkal dengan keras be 
rita2 pers jang mengatakan, bahwa 
pemerintah Tiongkok . Nasionalis 
minggu jang lalu telah mengirimkan 
pesawat2 terbang hingga djauh ke 
dalam - wilajah RRT untuk mendja- 
tuhkan amunisi bagi pasukan2 geril 
ja Kuomintang di Tiongkok Barat 
Laut. 

  

Dua serdadu Inggeris tampak se- 

' dang menolong seorang pengungsi 

bandjir dari pulau Canvey (Inggris). 

Dalam -bentjana - bandjir  dipulau 

.Canvey telah tewas 100 orang dan 

13.000 orang lainnja terpaksa me- 
|ngungsi — meninggalkannja rumah 

halamanja.   
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“R. Soetarman  Wirjohardjo 

. diangakt: sdr. Kamsi Dibyosoekarto 

- pamerkan wi kemudian. diberi kri- 

    ea Sakit Gaun 
». MENTJARI : 
.SEOK 3 

  

- “Umar dai 30: — 40 

3 “ Berpengalaman sebagai 
Soho suatu djawatan. 

3  Beridjazah serendah2n ja 
f “4 Pela imar jang dapat diteri 

El waktu Jang tertentu, 

      
pada Panah GR K3 ULP 

PE) 
     

tANG PEMIMPIN : : DAPUR (golongan UA c P.G.P) 

Ih Disertai ba Riwajat Pe Kecapi siigafa disampaikan ke- 

3 Dr. RB. Parjo 

  

m Pusat Kambrahg. 

tahun - 

PEMIMPIN DAPUR pada | 

S.R. VI tahun. 

ima -akan ditjoba dulu dalam 

Maak   2 Semar: ng 
MIMPI 

  

  
  

    
Tm aa Beliiliag (Karaan Siswa 
P.P.TS). Tiaban ang jang 
berkedudukan di Dji- Lontar 1 Se- 

| maran, Kek Sa ga 19/2-53 telah 
meng An Pengurus ba 

Ep adapun  hatsilnja au tahun 3 

Mela dus Sk Pn Suhar 
ipntos Wakil KU. Sdr. S.R. Sbewan 
Ga Perah IL Sdr. Eddy. Harjan 

Sdr. Sri Hartati: Keuangan 
I Udah u Sdr. Soeprapti Sdr Soewis- 

   

njos Komisaris Umum: Sdr. Sri Wil 

' Dengan Siat2nja terdiri dari bg. 
(aan Lek Usaha, 
cial, Kebudajaan, Olah Raga dan 
Keputrian, bag, beseinuanga, itu akan 

| ditentukan bl: 
ENJAN BUT 'SINTJIA, 

Untuk menjambut. $ Hari-Sintjia 
Perserikatan: Guru2 Tionghoa .pada 

stgl. 21 Pebr.. jbl. telah mengadakan 
malam .ramah-tamah: dengan diser- 
tai perdjamuan sederhana 12. dimu- 
lai pada pukul 19. 00 tepat di THHK 
Plampitan. 
Malam tsb. mendapat kundjungan 

jang memuaskan. 

MELATI PEGAWAR INSP. 
MASIJ. PROPINSI . 

: DIAWA TENGAH. 
Terhitung mulai tanggal. 1-12- 1982 

dipindahkan: sdr. Moch..Cholil Mar 
tosapoetro Rs Kepala Insp. Pend. 
Masj. Kab. Tjilatjap ke Insp. Pend. 
Masj. Kab. Blora: Moeljanto Kep. 
Ins. Pend. Masj. Kab. Blora ke 
Kantor Pend. Masj. Pusat Djakarta: 

Kep. 
Insp. Perd. Masj. Kota ketji! Ma- 
gelang ke Insp. Pend... Masj. Kab. 
Wonosobo: - Marpan Brotosoedjono | 
Kep. Insp. Pend. Masi. Kab. Wono- 
sobo ke Insp. Pend. Masj. Kota ke- 
tjil Magelang, Soedjono Hadisoebro- 
to Kep. Insp. Pend. Masj. Kab. Pe- 
kalongan ke Insp. Pend. Masj. Kota 
besar Pekalongan: “ Nj. Socpinah 
Pen. Penmas . Bhg. Kewanitaan pd. 
IpmK. Tjilatjap ke kantor IpmK. 
Blora: K. Martokandojo, .Komis pd. 
IpmK.- Purbolinggo ke Kaw. Sum- 
pjuh sebagai Penilik Penmas: MM. 
Hardjoprajitno Pen. Penmas -Sum- 
pjuh ke. Kaw:. Purwokerto (Banju- 
mas): Siswosoehardjo, Pen. Penmas 
Kaw. Soekehardjo ke. kantor IpmK. 

Soekahardio. sebagai. Komis Kepala: 
sdr. Partowijoto, Kep.. Kantor pd: 
kantor IpmK. Soekohardio ke Kaw. 
Soekobardijo : 'sebagai Penilik Pen- 
mas: sdr. Moeljono Dwidjosoesanto, 
Adj. Pen. Penmas Ka.w Bantul 
(ogja) ke kantor IpmK. Demak. 

Terhitung mulai tanggal 1-12-1952 

  

Penilik Penmas “ Kaw. Purwokerto 
(Banjumas) sebagai Kepala Insp. 
Pend. Masj. Kab. Tjilatjap: sdr. Soe- 
radi Siswedarmodjo, -Penilik Pen- 
mas Kaw. Tengaran (Semarang) se- 
bagai Kepala Insp. Pend. Masj. Kab. 
Grobogan. aa 

SEMARAN FOTO CLUB Kana 
Untuk mempertinggi seni foto, 

maka belum lama. berselang di Se- 
marang telah didirikan foto club jg 
Susunan ' pengurusnja terdiri . dari 
saudara2: Liem Kiem Biauw, pelin- 
dung, Lauw Soen Hway, ketua. Loe 
Khee Gwan, wk. ketua, Tan Hwat 
Swie penulis, “Oei Kim Liong ben- 
dahara. Kini perkumpulan ini mem- 
punjai Lk. 69 anggauta. Tiap2 bulan 
dari hari Minggu ketiga perkumpnil- 
an ini mengadakan pertemuan deng- 
an "mengadakan pameran foto2 dari 
masing2 anggauta..... Foto2' jang- di: 

tik untuk mempertinggi . segala se- 
suatu mengenai foto, baik tjaranja 
mengambil maupuri membesarkan. 
diadakan “pertundjukan “pilem doku- 

“ONGKOS HADJI : : 
: Datuk mentjegah. salah paham, 
PHI Djawa Tengah. mangabarkan, 
'bahwa ongkos' Hadji th. 
lum diresmikan oleh fihak Peme- 
rintah. Hanja sekedar "untuk antjar2   

So- 4 

1953 be-fores Persatuan Lawn Tennis 

  

  

Henna. 1 2 
“NOGBAEIK «... 

& Rp 10, “Sebulan. Masih 
menerima murid baru. 

  

al "TON NA A3 BASA NY 
Ditina hebing ran: 

Shen UP Yana 

Dengan pabrik? inainan dan 
keradjinan — untku diwakili 
didaerah DJAWA BARAT. 

Keterangan? 

hendaknja 
pada: 

Winkelmi BRAGA 
: ea Braga 20 -— Banehanggan 

jang lengkap 

' dialamatkan ke- 

  
  

Bk RUANGAN 
KHONG KAUW HWEE. 

“Hari Minggu sore tg. 22 Pebru- 
ari '1953. telah. diresmikan ruangan 
baru dari Khong Kauw Hwee » di 

Gs... Lombok. - Peresmian . ini: telah 
diramaikan dengan pertundjukan 
tonil oleh anak2 -Sekolah Khong 
Kauw Hwee. Setelah pertemuan ini 
dibuka oleh sdr. Tan Ngo. Siang, 
kemudian sdr. Lie Ping Lien, telah 
membentangakn arti Sin Tjhoen” 
atau. musim semi sebagai gantinja 
musim dingin. Pergantian ini sedjak 

da memperbaharui keadaan Tahirf 
dan batin, tetapi sekarang ini sifat- 

inja telah berobah dan tinggal ke- 
ramalan dan kerojalan untuk -badan 
djasmani. 

Oleh sdr. Tjoa Tjiauw Liem di- 
kemukan ' tentang - perkembangan 
Khong Kauw Hwee jang dalam ta- 
hun 1953 telah.madju. Kini murid2- 
dari Orang? jang tak mampu telah 
meningkat sampai hampir mentjapai 
angka 300 anak2. dan  beaja.L.k. 
Rp. 2000,— tiap bulan. Dari pihak 
donatie diterima sumbangan 
Rp. 800,— sehingga untuk menutup 
ongkos ini masih dibutuhkan soke- 
ngan banjak. Dengan mengemuka- 
kan angka? tsb., kemudian diandjur- 
supaja para penderma memberi so- 
kongan2nja jang lebih besar. Tinda- 
kan untuk menolong anak2 ini dan 
pertemuan pada tiap2 hari Minggu 
dari Khong Kauw Hwee adalah se- 
kedar untuk mengurangi adanja ke- 
katjauan jang timbul pada dewasa 
ini. & 

PELANTIKAN KOMISARIS 
PUTERI PANDU ISLAM. 

Pada hari Saptu jl. telah tiba di 

Semarang Hanoum . Bija Muhammad 

Komisaris Besar Umum Puteri Pan- 

du. Islam. Indonesia 
untuk 
Kwartier Tjabang Puteri di Sema- 

rang Sri Benowati dan Komisaris 

Kwartier. Tjabang Bagian Kurtiatji, 

Perintis dan Penjuluh. Upatjara Pe- 

lantikan .tsb. diselenggarakan pada | sm. 

hari minggu pagi tanggal 22 Pe. 

bruari 1953, bertepatan dengan hari 

Lahir Bapak Pandu seluruh Dunia 

Lord Baden Powell. 

SEKOLAH PERTUKANGAN 
KAPAL. 

Dari djawatan perikanan laut 

d7 “Semarang diperoleh kabar, 

bahwa oleh djawatan tersebut te- 
lah dilakukan hubungan dengan 
kementerian PPK mengenai pen- 
dirian sekolah pertukangan kapal 

'di Djawa Tengah. Djuga dengan 
inspeksi peng adjaran teknik telah 
dilakukan pembit jaraan2, 

PERTANDINGAN “TENNIS Di 
- SEMARANG. 

Fa 3, 4,5 dan 6 April jad di 
Semarang akan: berlangsung, Kejar 

n- 

donesia untuk antara lain membi- 
tjarakan dan menetapkan adanja :        

     

  

   

  

    
   

  

    

   

      

kelas. dek, djika seorang. tjalon Ha- 
mpunjai persediaan uang Lk. 

Allah an sudah 

2g kaian jang  dipertundjukkan itu 

“Irut rentjana akan diadakan ,sport 

: ran. atau modelnja... 

pemain tennis jang terbajar (pro-' 
fessional). 

Seperti dikabarkan, selama kon: 
gres tersebut akan diadakan pula 
pertandingan tennis terbuka untuk 

#Iseluruh Indonesia jang akan di- 
ikuti oleh Ik. 200 orang pemain 
lelaki/ wanita. 

Selain pertandingan itu, menu- 

mode-show” melulu untuk: kaum | 
wanita. Oleh pengurus. telah dite- 
tapkan bahwa selain murid2 seko 
lah (kalau ada jang ikut. Red.) pa 

.bebas” dari bentuk, matjam uku 

  

dahulu kala telah ditudjukan kepa-|- 

dari Djakarta j 
melantik Komisaris Umum |: 

  

  

  
NV.HANDEL MIJ.,MERCURY ” 
Mena iv/o Telf. 1092 
2. SEMARANG. 

  

MADyALtAH amonia BN can DAN 
PALING LENGKAP UNTUK i : EL     

Ditudjukan Gitak & BaBnaA Sitithn Sabat Kan berita eko- 
nomi dan keuangan, pendidikan dan mimbar ekonomi. 

ISI JANG PENTING2 a a.l. 
t Tulisan2 dari para ahli2 masaalah perekonomian. 

2. Tentang koperasi. 

3. Statistik perekonomian. 

4. Kalkulasi & Organisasi perusahaan. - 

“5. Peladjaran Boekhouding dan lain sebagainja. 

Rp. 5, — ananan sebulan... 

Rp. 2, 50: se per expl. 

Terbit Beban 2 Ha seb ulan, 

Alamat : Djalan Tjemara No. 24-Pavi Djakarta. 
Tip. Gb. 5085. 

Harga langganan :   
  

  

  

              
INGIN SAKTI, AWAS dan WASPADA ???!!! 

Buku : 

Sapta 
Pudjangga 
Petundjuk2/Peladjaran @ “orang ' Pu f 

  

PERANG ? 

  

djangga' ' Bei ah mengetahui hal2 
Na “baik “mengenai 
diri Mi dodeM. maupun 

.. Negara dat katnia umumnja- (Macro- 
cosm). At: Memilih'Hari jang ter- 

'Mentjari Nafkah, 
DAMAI? 

dbaik utk Perdjodoan, pindah, Aa ban BP 
Obat, Dioda dil.:- “ Rasia? akan mengetahui sebelum" kerdjadi:- # Ramalan 

    

Djojobojo - “ig. tepat benar? dengan keadaan “Sekarang " ani "Ramalan 
Ronggowarsito, jg. seudjung rambut tidak meleset dgn. kanjataan jg. 
kita alami hari ini: “ Ramalan Lauw Phik Un, jg. patut dibuat pedo- 
man:-. Konferensi Gaib, ig. harus diketahui oleh setiap orang jg. hi- 
dup dim. dzaman crisis achlak-.“ Pawukon Kijai Sapta Renga ig. 10076 
djitus- “ Sedjarah Indonesia, menurut fjatatan Fahian, 'ig. lengkap djang- 
kap benar':-,“ Astrology dan Horoseope, Kuntji' rasianja spj: orang da- 
pat Hidup Beruntung dim.: Kesehatan, Penghidupan dan Pertjinta- 
an. Dan 1001 matjam pengetahuan? lain jg. sangat penting Ta setiap 
penduduk di Indonesia ! 

Ga 3 buku ukuran besar mestinja dara PEN POR PIN 
Harga Reclame utk. sementara ........o.... Ta Ea Pan Lan N 
Luar kota tambah ongkos kirim 1096. : 

(Persediaan terbatas. 1 orang bara 1 2g 

Padan. Penerbit : 5 2 

—KWA GIOK DJING 
Djl: Kramat 2 

  

   

    

   

  

    
    

    

        

  

— - Mentjart. siapa, Tran? 
RD Aa Ja, ingin kete- 

“mar. 

63 

   
  

(3 -LApE an. 
sarua F3. 

  

Resi TER 
NSTARS/ 

  

  
— Betul, saja pemiliknja.... h 

Tuan dapat mentjatatkan dibawah. 

mu dengan pemilik hotel ini. ba GRK ver Luka nama saja Slade 

' Saja membutuhkan Sebudh:" Kamis Rufus Slade. ' Saja datang 

kesini untuk  menjelidiki beberapa: 

milik2 tambang. 

  

           

    

   
   

   
   
       

           tidak. djauh —, Kemudian. kita mengeluarkanl 
mereka - dari kota itu, hu? 

—- Baik, Dan, saja sudah. mempu 
njai rentjana untuk. mentjapai mak- 
sud itu, 

Sementara. ituy » 
Bor Kota. Singgih 

— Apa jang selandjutnja .ha- 
rus kita perbuat, Propesor? Pe- 
lantjong2 dikota. ini telah. me- 
rusak rentjana2 kita. : 

Legs. Kita 
tidak dapat mehtjari emas da- 
lam hotel itu dengan Ke 
mereka... JM EP : 

      
      

    

   

        

     
      
        
      

  

    

    
    

  

    

    

  

EN AN GWAN Co. )Lte.Nv. (INDONE IA       

  

2-FU/$-5209. 

WHARA:4PE Il LEMES BENAR 
KAU INI. TJOBA MINTA « 

MINUM SUSU Ap BENDERA 
PADA IBUMU, SUPAJA 

ENGKAU SEHAT DAN KUAT I!/ 
- 

  

    
susu MANIS: 

5ap BENDERA 
  

Telah lahir dengan selamat ! 
anak kami. jang pertama : 

|. ROOSMALIA 
pada tanggal 20 Pebruari 
1953. — 
Yi jar... 
S..N. Sjarif-Siregar. 

Pandanaran 22 
Semarang. 

ma 
Agen Seng ea 

Didjual Langsung Pembeli 

RADIO NORAVOX 
1952 BARU 

Periksa: Blakang-Kebon 20. 

  

    

        

  

Bk 

  

  

dilever dari persediaan atas Prioriteit 

»Thamess Truck 
la Wa B. 

Paling kud : Imyalan 4 don) 
Paling murah (barga Rp. '32.360.—) 

NN, Hanidel Mi. HIN YoE 
Forddealer Diawa Te 

wBodj em 165 meielp. 

    

    

    

Dapat 

    

           

  

     
   

  

OLEH R. NG. IHSAN 3 
figi" Dalam buku ini diutarakan sementara oi kutip 

dari kitab Alisbah Wannadhari. karangan F. ar Djalaludin 
Abd. Rahman bin Abubakar, Penting” untuk jari, terutama 
bagi para peladjar S.M.A. chususnja dan umumnja jai sdr.2 kita 
umat Islam, 

Harga 2g 4. — Prangko 10x, Pesan: 2, ex potongan 2590. 

2: ana KITA, PEMURAH, PENJAJANG. 

Satu2-nja buku wedjangan “ke- 
Tubanan jg. terbaru, dg. “dalil 
pengetahuan jang sekarang belum 
pernah diuraikan dl. kitab teruta 
ma keterangannja praktek sem- 
bahjang. Mengandung andjuran, 
memperlipatgandakan  hasilbumi, 
memadjukan: peternakan, pereko- 
nomian, perdagangan dunia, mem 
perbaiki amal sosial, meninggikan 
budi dan. peradaban. Penting un- 
tuk peladjaran agama pada sek. 
Landjutan, atau dipeladjari oleh 
mereka jang telah landjut penge 

1 tahuannja. 
: (Ik : Tia 

6. Pesan 25 buku potongan 25 Fo 

  

AAN 

  

    
Yisrpa Rp45 NEK 1 
ongkos, kirim bebas... «' 
Bisa Na. Tafsir Koer'an - Mahmud Juhus Rp. 25, ,— Budi 
Pekerti Rp 3.50. Rahasia Padang pasir terbuka, penting bagi me- 
reka jang ingin menunaikan Hadji-Rp 7.— Pemimpin Sembah- 
jang Rp 7.-— Keterangan Isra” Mikradj. setjara wetenschappelijk, 
Munawar Cholil Rp 9.— Ongkos kirim 1070. 

naga ah SEN RA NA: 

    

Fung jang ban @ dan 
djarang sekali terda- 
pat, mengisahkan tje- 

ritanja, seorang laki2 
jang ingin mentjari 
djiwanja jang terhi- 
lang. Dimana ia ke- 
hilangan itu ? Mung- 
kinkah sedangnja ia 
berfoja-foja. diwaktu 
malam di Parijs: di- 
medan perang .Spa- 
njol : 
adu banteng, di Ma- 
drid atau dalam rim 
ba di 
terdapat banjak bina- 
tang Badak serta Ga- 
djah laut,? 

Film jg: bermutu tinggi dan perniaenan jg, Natan 

ORION. A45-7.09A5 AJT th.) Pesan tempat: 

  

    di gelanggang 

Afrika jang 

iBESOK MALAM PREMIERE BESAR DI: 
10. — 12: — 

  

Ini Adam pengh. 
d9. Red Skies of Montana” (ses. um. 7 29 
  

REX 

  

Ini malani premiere 

Metropole — 5-7.-9.- (13 th.) 
2 

Ini malam aa 
Sa L29 AT th)    

DANE CLARK » GAIL RUSSELL A PREPOBLIS 
presentanon )— ETNEL BARRYMORE 

  

Djagalan 1.—0.— (13 th.) 

Mariam :— Ali Rahman 

»A LAD DIN- 
lm Malaya jang terbagus 

     
  

            
  

  
Anggur kuat dalam 24 djam berbukti 

Anggur ,,PAX” tjap BINTANG 7 
Untuk menjembuhkan pinggang dan punggung pegal, kurang da- 
rah, muka putjat, badan gkurus lemah, tidak napsu makan, wak 
tu malam berulang2 kentjing, kepala sering pusing, mata berku- 
nang2, kaki tangan tida bertenaga, seluruh badan berasa tjapai, 
penjakit gindjal, kurang tenaga lelaki dan laen2 penjakit. ' Baik 
orang tua maupun muda, sudah beristri atau belum menikah, dji 
ka sering minum ANGGUR ,,PAX” TJAP BINTANG 7, akan 
kumbali semangat bergelora, tubuhnja tetap kuat. 

Njat Njat Fung (Anggur Wanita) 
Sepecial mengobatin: 
Datang" bulan tidak tjotjok, waktu datang bulan perut sakit, 

kurang darah, muka putjat, kepala selalu pusing, mata kabur, 
pinggang berasa pegal kaki tangan kurang tenaga, semangat ku- 
rang, rambut fontok, dan laen2 penjakit.' Silahkan minum ANG- 
GUR WANITA NJAT NJAT FUNG TJAP BINTANG 7, tentu 
akan mendapat kekuatan, dari kekuatan akan mend:z pat kesen 
tosaan, kegumbiraan, serta keberuntungan dalam ruma tangga. 
4. BUKIIL SESUDAH MINUM NJAT NJAT FUNG: 
A. bata perempuan tua : 

Urat2 jang 4 demah akan mendjadi kentjang pula, menambah 
darah, tjahaja muka mendjadi terang, badan mendjadi sehat. 

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

Dapat beli diantero Toko2: 

N.V. Bintang Tudjuh" 
(Chemicalien Industrie) 

Krekot, No» dl, Diakarta:   
  ui 

    

2 “CITY CONCERN CINEMAS 2 

LUX 5—9.—9.— Ini malam penghabisan (a17 th) 
Robert Cummings— Terry Moore -Jerome Courtland 

»The BAREFOOT MAILMANY 
in Super Cinecolor! Gempar !.. ar 

'i Lex Barker-— Dorotby Hart 2 
premiere 

er seg. um.) ? »Tarzan' S Savage Furys 
:Penuh. sensatie ! Heibat dan Gempar ! 

GRAND (Ini malam penghabisan 4u. 17.th.) 
59. — Richard Ney— Vanessa Brown — — Henry Daniel! 

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

Besok malam Charles Boyer — Irene Dunne 

Pn "Together Again” : (au. 17 th) 
The Year'"s most citing Romantic Story j 

INDRA o1.9.- Tinggal ini malam dan besok malam ' 
1 (17 th.) 

Pat O'Brien-Cameron 

$ 

' 

Mitohell-Richard Denning 3 K 1 N A W As : 
Here's to the hot-shot heroes of the U.S - Navy's hot-shell destroyers! — 
Film peperangan terbesar, heibat, geng 1 

ROYAL Ini Malam penghabisan (u. 17 th.) | 
5 Tea Oo — 4 | ROSA DEL ROSARIO-— BEN PEREZ ) 

D A R N Te Perempuan berambut Ular | 
yr Serem! Gempar! 

Besok malam Margaret Lockwood— Dane Clark 

  

esok malam 
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premiere HIGHLY DANGEROUS' 
(17 th.) A secret mission in an East European Country ! 

The Story of Francis Gonway— Special Agont! 

ROXY Ini malam penghabisan (u. th. 17 th,) 
Ti Op ON HALL-MARGARET LINDSAY - ANDY DEVINE 

»Vigilantes Returns citor 

,Yien Tjhun Sam Hiang” Besok malam 
premiere 

Uu sg, 
umur. 
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        merana aa Sma 
Ini inalain (seg. umur) 

KETAWA TERUS Dalam" 
,Ihe Three Stooges'" 

| " Segera 20 th. Century Fox mempersem- 

THeATeR bahkan: | 
| 
| 

in
 
h
t
 
s
e
 

  

se
ba

ga
 

n
a
a
 

  

Phone: 245 su ES MISERABLES" 

dgn DEBRA PAGET       
BIL KL AN P3 ON “ai umpep ara


