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PA OCE MM EAN ANA AL ena eanneNyare 

tan Udara Kelak 
Finletter 

Dalam 2 atau 3 Tahun Pesawat2 Terbang Jg. 3 Kali | 

tsb, telah berhasil 
' kota Ambarawa dan sementara 

Segan kadinja, — Lebih Tjepat Dari Ketjepatan Suara. 

Hana 19.45 kota Ambarawa diserang 1 Han i Tn 

: BL gerombolan bersendjata jg rienu .NGKATAN UDARA kelak dapat menghantjurkan atau me- 

0S ut kekuatan gerombolan itu A nolong dunia, demikjan dikatakan oleh Thomas Finletter, 

2 ada Ik. 100 orang. Gerombolan | menteri angkatan udara Amerika, malam Minggu dalam suatu per 
temuan di New-York. Pesawat? pertjobaan Amerika kini sudah 
sanggup terbang dgn ketjepatan hampir 2 kali ketjepatan suara 

  

    

  

   43 - oh pihak gerombolan 
du, telah dapat dihindarkan, 

"Dsekali ' Wiwaktu2 pagi 

    
   

La kurang 2500 mil sedjamnja. 
“Kerugian belum dapat dike-| — 

: Sapi. penggedoran ru- , ' 'Selandju'inja dikalakan oleh 
“1 toko2 jg direntjana | Finletter, bahwa pasukan uda 

ra Amerika, dengan pembata 
san2 jg ditentukan baginja, ti 
dak akan bisa mentjapai ke 
menangan “di Korea selama 
djumlah pasukan2 PBB tidak 
sebanjak pasukan2 Korea Uta 
ra. Tetapi dia menjetudjui 
pembatasan? tsb, karena pern- 
boman ' pangkalan2 RRT &i 
Manchuria, seperti diandjurkan 
oleh djenderal Mac Arihur, ha 
nja akan melumpuhkan pasu- 
kan udara Amerika dengan 

| tiada gunanja. 3 
Selain itu, tindakan demiki- 

jan tentulah dapat menimbul- 
kan perang dunia ketiga, demi 
kian Finletter, & 

Mengenai bom atom dikata- 
kan oleh Finletter, bahwa te 
naga atom harus diawasi, se- 
perti diusulkan oleh presiden 
Truman kepada PBB dalam ta 
hun 1950, gan tentang peluru 

karena aparaat pemerentah, ki 
- aga menghadapi serangan 

. Sampai, djauh malam 1 
ngedjaran Nisa sonata 
lan itu dilakukan, Dan menu- 
rut keterangan, gerombolan 
datang dari djurusan Banjubi- 
ru dan melarikan diri ke-arah 
wetan.   

  

TIAP HARI SEDIKITNJA 2000 
PENUMPANG KERETA API 
Di KOTA DJAKARTA 
TAK BAJAR KARTIJIS. 
Menurut taksiran sementara, maka 

sedikitnja 2000 orang atau  50Y, 
dari penumpang2 kereta api dida- 
lam kota Djakarta tidak membajar 
dan naik setjara grafis, terutama 

dan petang 
orang2 pergi dan 

pulang “kerdja.. Demikian ketera- 
ngan jang diperoleh ',,Antara” yda- 

hari, diwaktu 

“ri kepala Djawatan (Kereta Api 
C Dinjatakan, bahwa jang 
terdapat prang2 jang naik kereta 

| api tidak membajar itu, ialah di-ring 

ig. dapat dikemudikan, dinja- 
takannja, bahwa peluru2 ini 
untuk waktu jg masih lama ti 
dak akan dapat me antikan 

| negara — Tg. Priok. Angka 2000 
1 atau 50Y, diatas, adalah menurut peneriang2. Tetapi Finletter. 

Tgksiran paling rendah dan hanja meramalkan, bahwa peluru2 
- dilingkungan Djatinegara 

“Lenteng Agung, 

| PAMERAN INDONESIA DI 

bang pengangkut 

| ngan lantjar. Pesawat pelem- 

' mendjadi pesawat pengangkut, 
| jang dapat mengangkut 155 

  

“Djakarta Raya, 'jaitu antara Djati- pesawat2 ig dikemudikan. oleh 

GL itu tak lama lagi dapat dipakai 
bersama2 dengan pesawa:2 jg 
dikemudikan penerbang2. 

(Antra-UP). 

Tg: 
Priok - sadja, belum lagi terhitung 
penumpang2 jang berasal dari ring 

Pasar Minggu, 

  

dsb.-nja 

MISI INDONESIA. 
Sebuah misi Indonesia jg terdiri   BELGIA. 

rombolan telah memasuki dua | atau Ik. 1500 mil sedj#mnja. Dalam waktu 2 atau 8 tahun jg akan 

toko Tionghoa jg terbesar diko datang angkatan udara Amerika akan memikirkan pesawat? jang 

£ ta tsb. dapat terbang dgn jepatan 3 kali ketjepatan suara atau lebih- 

f 2 f 

Perantjis Te- 
rus Boikot 

Segala Debat2 Mengenai 
Daerah2 Protektorat Pe- 
rantjis: Perdjaogjian Al- 
geciras'Adalah Perdjan- 

djian: Internasional 

ERANTIJIS, pada hari Sap 
tu telah memboikot sidang 

pembukaan perdebatan panitia 
politik Madjelis Umum. PBB, me 

ngenai pengaduan negara? blok- 

AA terhadap pemerintahan Pe- 

rantjis di Maroko. Para wakil Pe 

rantjis djuga tidak  menghadliri 

perdebatan2. mengenai Tunis, jg 

telah diachiri pada hari Djum'at 
jang lalu. Jamjl Mikoui dari Li- 

banon, membuka perdebatan tsb. 
dgn mengetjam tidak hadlirnja 
utusan? Perantjis itu. 

Sambil mengingatkan kepa 
da perdjandjian Algeciras dan 
perdjandjian Fezz tahun 1912, 
berdasarkan mana Marokko 

Imendjadi daerah protektorat 
Perantjis, Mikaoui menjatakan, 
bahwa perdjandjian Algerciras 
tsb adalah merupakan suatu 
perdjandjian internasional, dan 
bahwa didalamnja kedaulatan 
Sultan Matokko didjamin oleh 
ketigabelas negeri jg ikut me- 
nandatanganinja. Bagaimana 

  

  Ps Brussel hari Djum'at telah di 
buka sebuah pameran dari kesenian 
kuho dan moderh Indonesia. Antara 

san2, teninan dam batik pari selu 
ruh kepulauan Indonesia dari sedjak 
zaman Hindu 'hingga jg paling mo 
dern. Lukisan2 modern jg “dipertun 
djukkan terutama buah (tangan pelu 
kis Affandi gg menghallikf sendiri 
wpatjara pembukaan pameran. Dju- 
ga hadir dalam upatjara itu duta 
besar: Indonesia watuk (Belgia, mr. 
Anak Aguna €Fe Aauna. 4 

atas tiga torang Djum'at petang tiba 
dengan pesawat terbang dari Dja- 
karta ji Manila pemenang Bb maniak al 

jang akan dipertundjukkan dalam 
pameran internasional jg akan dibuka 
diibukota Pilipina- pada tg. 1 Pe 
bruari 1953. Misi tersebut terdiri 
atas tuan? Suwarto dari kementeri 
pa perekonomian, A. Masrun dari 
kementerian penerangan dan Chris 
Broekhuyzen seorang arsitek. Mere 
ka akan melakukan perundingan 
Fengan pembesarZ idari pameran tsb. 

  
Mengangtu!Tentara Dan Pesawat Ter- 

bang Daripada Dgn Kapal 
Inggeris Beri Prioriteit Istimewa Dlm. Pembikinan 

Pesawat2 Pengangkut Bermotor Empat. 

2 
, : 
t 

NGGRIS MEMBERIKAN ,prioritet istimewa” pada pro- 

duksi pesawat? terbang pengangkut bermotor empat seba- 

gai alat untuk mengangkut tentara dengan tjepat daripada dgn 

kapal, demikian diterangkan hari Minggu oleh kalangar? jang la- 

jak dipertjaja di London. Aspek daripada 'rentjana pertahanan 

Inggris ini menurut kalangan? tersebut telah dikemukakan ke- 

pada para perdana menteri negafa? Commonwealth dalam konfe- 

rensi masalah pertahanan dengan perdana menteri Winston Chur- 

chil. . 

Diterangkan, bahwa bahkan 

tingan2 

bisa, katanja, Perantjis meng- 
gambarkan masalah ini seba- 

nja terletak didalam jurisdiksi 
dalam negeri Perantjis semata 
mata. (Perantjis melakukan 
boikot terhadap perdebatan ini 
dengan alasan bahwa PBB ti- 
dak berhak untuk menijampu 
ri, atau membitjarakan sekali 
pun, masalah ini). 
' 'Mikaoui selandjutnja me- 
njatakan, bahwa masalan Ma- 
roko itu kini telah mentjapai . 
Suatu tingkatan, dimana kepen 

internasional turut 
terseret. 

Meskipun kini perdebaian 
tentang Marokko telah dimu 
lai, namun blok-AA belumlah 
mentjapai kebulatan mengenai 
sesuatu rantjangan resolusi ten 
tang masalah ini. Gerombolan 
negara2 tsb pada hari Sabtu 
telah bersidang bersama dgn 
para wakil dari Maroko, Pada 
pertemuan tsb. telah dibentuk 
dua buah panitya ketjil: satu 
diantaranja akan menjelengga 
rakan hubungan dengan nega- 
ra2 Amerika Selatan jg besar 
pengaruhnja itu, sedangkan jg 
lainnja diserahi tugas menju   

pemakaian pesawat2 terbang de mama : 

ngan motor2 penghisap. adalah Ta 

lebih murah untuk mengangkut B erun ding A tas 

Dasar2 Tertentu 
tentara dari Inggris ke Timur 

Tengah daripada dengan kapal. 

: ENGENAI keputusan ka 
Nk vinet didalam sidangnja 

Menurut kalangan2 jang lajak 

hari Sabta jang baru lala jang 

dipertjaja katanja dalam seta 

menjatakan kesediaan pemerin 

hun antara Inggris dan Timur 

Tengah atau ke Timur Djauh de 

tah Indonesia untuk mengada 

ngan menggunakan dua buah 

pesawat pengangkut bermotor 

empat dapat lebih banjak me 

ngangkut tentara, lagi pula, 

lebih murah daripada dengan 

dua buah kapal jang modern. gan fihak Belanda mengenai 
“ Perbuatan pesawat terbang ca Unie jatodenia Klas 
engangkut bermotor empat 

Bln Pasada ongkos 5.600.000 

sebuah, sedang .kapal2 trans- 

port paling sedikit berharga sellaan beranding dari" fihak 

25.200.000 dollar. 2 | Eman ab Tidamekta Mu mata 

Inggris telah menaksir bah- Jah diatas dasar? jang terteritu. 

wa guatu dinas non-Stop anta- | Ditambahkannja, bahwa per- 

ra Inggris dan Timur Tengah | siapar2 dipihak' Indonesia un- 

'dengan sebuah pesawat ter- | tuk perundingan itu telah di 

Britannia an. Aan Ja La Lg 

otor pantjar gas turbina, da masi : um diketahui apabila 

sai mengangkut 130 orang ten Me itu akan sudah 

tara jang bersendjata leng- pat dimulal, 

kap sedang ongkos perdjala- 

nan setiap orang hanja 42 

dollar dan Jama  perdjalanan 

dan Iriar Barat, didapat kete 
rangati dari kalangan pemerin 
tah malam Minggu, bahwa ke 

  

MEMPERINGATI ALMAR- 
HUM OTO ISKANDAR 

tjuma 7 djam. : |. DINATA. 

| Menurut kalanggn2 tadi, 

pembuatan pesawat2 pantjar Oleh Pengurus Besar Partai Ke 

'bangsaan Indonesia (Parki) di Ban 

dung pada tg. 21 Desember j-aid. 

akan diadakan  peringatan-penghor 

matan kepada arwah R. Oto Iskan 

dar Dinata berhubung dengan genap 

7 tahun meninggalnja. Pihak Parki 

, mengadjak pula kepada kalangan 

pemerintah daerah untuk turut du- 

duk dalam panitia peringatan tsb., 
' dengan Pendjelasan, ' bahwa mening 

|galnja R. Oto Iskandar Dinata itu 

ketika mendjabat Menteri” Negara 

"RI. dan salah seorang dari pendiri 

Barisan Keamanan Rakjat (B.K.R.). 

gas pengangkut untuk keper- 

luan tersebut berdjalan de- 

par bom Vieker-Valiant ber- 

motor empat telah dirombak 

orang bersendjata lengkap de- 

ngan ketjepatan 600 mil da- 

lam sedjam. 

15 BUAH PESAWAT. ,,ME- 

TEOR” INGGRIS UTK. MESIR 

      

| tan, (UP). 

  

kan perundingan kembali de-: 

Sun suatu rantjangan resolusi 
tentang masalah jg bersangku 

  

PERLOP DILUAR TERITO- 
KRIUM V TIDAK DI-IZINKAN. 

Berkenaan dengan berita2 
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IRRT Mau Mu 

EMBESAR2  AMERIKA- 
Serikat hari Sabtu me- 

njatakan pendapat, bahwa ada 
tanda-tanda, Lena Republik Rak 
yat Tiongkok Ymungkin bersedia 
menarik diri dari peperangan Ko- 
|rea, akan- tetapi, bahwa Rusja 
tidak. mengizinkannja. Ketera- 
ngan-keterangan jg diperoleh da- 
ri belakang ,,tirai bambu” me- 
nundjukkan, bahwa pemimpin? 
RRT chawatir melihat ketmundu- 
xan semangat pasukan?nja di me 
dan pertempuran, sedang ketidak 

puasan dim negeri bertamba 

  

    

Kabarnja mereka-pun mengalami 
panjak kekurangan. bahan? stra- 

tegis serta wang kontan untuk 
membajar djumlah?2 perlengka- 
pan perang jg dikirim oleh Rusia. 
Pembesar? Amerika itu berang- 

gapan, bahwa Rusia telah men- 
tjengkeram setjara lambat, tetapi 
dgn keachlian negara satelitnja 
ita dan bahwa Rusia praktis ber- 
tanggung djawab sepenuhnja da- 
lam pelandjutan peperangan. 

Kesimpulan? itu merek 
rima dari orang2 Amerika jg 
berhasil me'arikan diri i 
RRT, dari siaran2 radio d 
kap Rusia jg gandjil terha 
reni:jana gen'jatan sendjata In 
dia dalam Sidang Umum 
Dikatakan bahwa rakjat 
kok jg semula enthousiast « 
perang Korea, dewasa ini 
lai ketjewa disebabkan ok 
kalahan2 js mereka deras: 
kipun RRT mengalami 
nan2 ekonomi namun 
pembesar tadi jakin kalau 
akan terus berperang se 
Kreml!in menghendakinja 
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PENGURANGAN PRODUKSI 
PERANG. 

Menteri angkatan udara 

geris, Lord De Lisle and Du 
hari Rebo menerangkan 
madjelis tinggi Inggeris, 
setelah produksi perleng 
perang jang sekarang dik 
maka Ik. 2500 buruh dalam 

brik2 pesawat terbang -: 
menganggur. Tetapi mereka 
dapat dipakai oleh pabrik2 
membuat pesawat2 terbang 
ultra modern, seperti pe 
jet Comet”, demikian ditam 
kannja. 

F-ROUK TERTIPU? 

Sebuah surat kabar di Roma 
pada hari Sabtu mengabarkan, 
bahwa bekas radja Mesir, Fa- 
rouk, bulan jg lalu telah ditipu 
oleh orang asing, jang menawar- 
kan kepada dokumen? jg katanja 
dapat membuktikan, bahwa djen- 
deral Nadjib telah mengadakan 
perdjandjian dgn Rusia utk mere: 
but kekuasaan atas Mesir. 

PALAR MENANDA TANGANI 
PROTOKOL PERTAMA, 

Duta Besar Indonesia pada Perse 
rikatan Bangsa Bangsa, N. Palar, 
Djum'at malam telah - menanda-ta- 
ngani protokol pertama “dari ratifi 
kasi dan modifikasi tekst tambahan 
pada persetudjuan umum mengenai 
tarif Jan perdagangan, atau General 
Agreement on Trade and 'Tariff 
(Gatt). Protokol (hi akas mulai ber 
laku, bila semua pihak jang meanjjer 
tai persetudjuan, 34 semuanja, telah 
menanda-tangani persetudjuan tsb. 
Sampai waktu ini kebanjakan nege 
ri telah 'nenarkla-tangani ketjuali 

Austria, Brazilia dan Nicaragua. 
Demikian UP dari New-York. 

' Personeel 
PAL 1954 

Akau Sudah 100 pCt 
Terdiri Atas Orang2 

Indonesia 

  

  

  

  | jang mengatakan bahwa divisi | 
Brawidjaja sedjak hari Rebo be ' 

| rada dalam korisinjasi, pimpi- 

“nan staf divisi tersebut menja 
| takan aflas pertanjaan PI. Ane 

bahwa permohonan perlop 
diluar teritoriam V mulai hari 
tersebut tidak di-izinkan, terke 

| #juali jang sudah diberikan se 
| belumnja. 

KEBAKARAN BESAR D 
DJ AKARTA. : 

Kebakaran besar. jang memusna- 

| kan Lk. 50 buefh rumah dan jang 

mengakibatkan kira2 500 djiwa kehi 

langan tpmpak, tinggalnja, telah ter 

djadi pada hari Saptu"djam. 16.15 di 

| kelurgihan Krukut Djakarta, jaitu di 

kampung Tanah Sereal dan Krukut 

Lio Dalam. 

Bahaja api jang belum diketahai 

pasti sebab2-nja ilir berasal dari se 

buah pondok jang didian' serang 

Indonesia dikampung "Tanah Sereal 

  

kemudian akibat kentjangnja angin | 

jang mentup Mifilea itu, tapi mendja 

lar menjeberangi kali dpn menjam- 

bar rumeh2 dikampung ! Knukut Lio 

Datam, jang fematak dibelakang Se 

kolah Petukangan. Kerugian seba- 

gek akibat bahaja tapi 'ini, ditaksir 

Lk, Rp. 400.000.—. 

Tg IREKTUR Panataran Ang- 
| katan Laut di Surabaja 

| Iet.-kol. Romein menjatakan baru 
Ibaru ini kepada para wartawan 
jg datang dari Djakarta, bahwa 
dlm tahun 1954 tenaga jg be- 
kendja pada panataran tsb. 10074 

   

Pp 

Tahun Ke VII — No. 249 

Plakat? Di Dj 
Tuntut Tindakan Pembalasan Thd Tin-| 

dakan Reaksioner Pem. Belanda 
Dan Pengembalian M.M.B. 

ADA HARI MINGGU malam, dibeberapa djalan djalan dan 

rumah di Djakarta telah ditempelkan plakaat2 jang berisi 

tuntutan? supaja diambil tindakan-tindakan?2 dari Pemerentah Be-: 

landa jang reaksioner” serta tuntutan? untuk pengembalian Misi 
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Militer Belanda. Pilakaat2 tsb. jang ditjetak atau distensil telah di- 

tanda-tangani oleh organisasi bekas-pedjoang (Perbepbsi), Pemuda 

kanan Dan Minyman Pusat. 
Rakjat dan beberapa sarekat sekerdja, sebagai Sarikat Buruh Ma- 

nan 

Djuga dipagar rumah kediam- 

an Komisaris Agung Belanda, te- 

tah diketemukan tempelan pla- 

kaat2 tersebut. Pada hari Senin 
paginja, Komisaris Agung Belan 
da berkenaan dengan kedjadian 

tadi telah menjampaikan sebuah 

nota kepada Kementerian Luar 

Negeri. £ 
Dalam nota tersebut diminta- 

kan perhatian Kementerian Luar 

Negeri, bahwa pamflet2 tadi me- 

nimbulkan rasa kurang enak dan 

'gelisah - dikalangan penduduk 
bangsa Belanda. Selandjutnja di- 
kemukakan pengharapan serta 

kepertjajaan, bahwa akan diara- 

bil tindakan - seperlunja agar 

mendjaga djanganlah sampai pen 
duduk bangsa Belanda mendapat 
gangguan selandjutnja. 

  
P. L Aneta seterusnja  Yapat 

chabar, bahwa pihak polisi pada 

waktu tengah malam Minggu 

mendjelang Senen, telah menang- 

kap $ orang jang ikut serta da- 
lam pekerdja'an menempelkan 

plakaat2 tsb. Diantara mereka 
terdapat 2 orang anggauta PKI. 

Setelah didengar keterangannja, 

esok harinja mereka dibebaskan 

kembali (Pia). 

Chou Tolak 
Resolusi PBB 

IKABARKAN pada ha 
ri Senin, bahwa Chou En 

Lai, perdana menteri RRT me 
rangkap menteri luar negeri. te 
lah menolak resolusi PBB (usul 
India, red.) mengenai penjele 
saian masaalah tawanan pe- 
rang. Dikatakannja, bahwa re- 
solusi iba sama sekali bertenta- 

ngak an 1 Korvensi Djenewa 

  

    

peraturan? dalam Hukum Inter 
nasional serta ketentuan? jang 

termaktub dalam rentjara per 

'setudjuan gentjatan sendjata 

tentang repatriasi para tawa 

nan perang. 

KORBAN KABUT DIDAERAH 

  

LONDON 150 ORANG. 
Sedjumlah 160 orang telah 

tewas sebagai korban kabut jg. 

meliputi daerah London dari ha 
ri Djum'at hingga Selasa, demi 

kian diumumkan di London ha 

ri Rebo. Mereka tewas karena 

,Smog”. jakni suatu tjampuran 
asap dan kabut jang dalam be 
berapa hal mengandung ratjun 
berbahaja bagi orang2 jang tlh. 
landjut umurnja. Kabut itu pa- 
ling banjak mengambil korban 
Gi Croydon, dimana,telah tewas 
sedjumlah 53 orang selama hari 
Minggu dan Senen jang lalu. 

PEMERONTAKAN DI GAGAL 
KAN DI ECUAD9OR, 

' Pasukan2 pemerintah Ecua- 
dor pada hari Djum'at mengo 
“per seluruh kekuasaan di Gua- 
yaguil, negara Ecuador (Ame 
rika Selatan) sesudah lebih du 
lu “menindas pemberontakan 

tanpa pertumpahan darah jg 
diselenggarakan dibawah pim- 
'pinan walikota Carlos Gueva- 
ra Moreno, 

Pemberontakan tsb telah di 
tindas hari Kemis oleh pasu- 
'kan2 polisi dan tentara sesu- 
dah. para pemberontak bersen- 
'djata menduduki balaikota dan 
lapangan terbang Simon Boli- 
var. 

  
BOLEH MEMBUAT 1500.009 
MOBIL.   akan terdiri atas tenaga Indone- 

sia. Setelah PAL didjadikan peru 

sahaan Indonesia, jajtu beberapa 

sa'at setelah penjerahan kedaula- 

tan, .masih bekerdja 850 tenaga 
asing, terutama Belanda. Dalam 

bulan Mei tahun ini masih ada 
300 tenaga asing, dan dewasa ini 
hanja 244 orang. 

, Djumlah pekerdja pada PAL 

ada 11.000 orang. Dilerangkan 
se andjumnja bahwa pena'aran 

“sanggub memelihara semua ka 
pa!2 ALRI sedang dewasa ini 

  
sedang dibuat djuga kapal2: 
ukuran ketjil. Setiap bulannja 
dapa: dibuat enam buah kapal 
dari ukuran 12 ton. Dikandung 
maksud untuk membuat kapal2 
dari 800 ton-dikemudian hari. 

'(Djumlah kapa!2 ALRI jg di 
perbaiki dalam penataran se- 
tiap bulannja ada rala2 .25 
buah, (Pia).   

f Pemertatah Wmerika hari Kemis 
mengumumkan pembatalan pelba 
gai pembatasan dan antara'lija mem 

bolehkan  pabrik2 mobil Amerika 
membuar 1.500.000 #tiob-l dalam tri 

wulan ke:2 dari'tarun 1953: Pem 
batalan pembatasan? itu mulai ber. 
laku "1 Djanuari 1953. 

i 

| MINTA PERTJAMPURAN 
TANGAN PBB, : 

Peibagai perhimpunan di Mesir 
hari Rebo minta supaja Perseri- 

katan  Bangsa2 dan . Lembaga 

Arab bertindak terhadap Peran- 

tjis jang melakukan teror  ber- 
sendjata di Tunisia dan Afrika 
Utara, sehingga dengan demiki- 
an mengeruhkan perdamaian dan 

membahajakan keamanan dunia. 

Perhimpunan2 tadi ialah Persau- 

caraan islam, Pemuda Islam, 
Partai Nasional Baru - Mesir, 

Partai Sosialis, serta Persatuan 

Kemerdekaan Rakjat Arab. 

  

  

Ike" Tentang 
Perang Korea 

JENDERAL  DWIGHT 
Eisenhower malam Senen 

katakan di New York bahwa ia 
telah membuat 3 (ndjauan pen 
ting selama perdjalanan- 
ja ke Korea baru - baru 
inf  Sebendar setelah, ia 
tiba kembali dari Korea, dikata 
kannja bahwa: 1. latihan bagi 
pasukan? Korea Selatan harus 
diperbesar dan dipertjepat 2. 
Beberapa soal mengenai perse 
diaan perlengkapan? militer ki 
mi menguatirkar dan soal tsb. 
hendaknja lekas diperbaiki. 3. 
Perang Korea adalah hanja me 
rupakan suatu segi jang sangat 

menjedihkan dari perdjoangan 
seluruh dunia melawan ,aggresi 
Komunis”. 

Disamping itu John Foster 
Dulles, jang tiba di New York 
bersama2 dengan Eisenhower 
katakar. bahwa selama perdja 
lanannja itu telah diadakan run 
dingan? lama dan bahwa dasar 
polilik luar megeri jang sehat 

  
f 2 
" Lawton Collins   “Gambar terbaharu dari pemimpin2 stafeangkatan perang Amerika 

waktu baru2 ini berkonperensi di Pentagon (Kementerian Pertaha - 

Enan Amerika) di Washington. Dari 
(pemimpin staf tentara daraf), Djenderal Hoyt 

! $ Vandenberg (pemimpin staf pasukan udara), 

N. Bradley (ketua sidang pemimpin2 staf - AP. Amerika) dan 

Laksamana William Fechteler, chef operasi pasukan laut Amerika. 

kiri ke kanan: L. Djenderal 

Dienderal Omar   
  

Lagi Penangkapan 

Keras Untuk Sebanjak Mu 
Penduduk Arab Telah Diberi 

.GIAN RUSAK. 

W& |don. enam. buah patung dar? 'Thai- 
land, lima buah dari Birma Han 

  

PATUNG2 INDONESIA DI PA- 
MERAN LONDON SEBA- 

Menurut kabar jang (diperoleh 
P.I.-Aneta Klari kantor penerangan 
Inggeris.di Indonesia, sebagian dari 
patung2 Indonesia jg akan dipamer 
kan dipameram patung? di London, 
telah rusak. Kerusakan? ini dapat 
diperbaiki, sehingga kedelapan pa 
tung jg |dikirimkan Indonesia akan 
papat dipamerkan semiuanja. Untuk 
pameran ini sudah sampai di Lon 

empat buah dari Korea. Kiriman 
Indonesia hingga kekarang merupa 
kan kiriman "jang terbesar. 

URANIUM DI RHODESIA., 

telah diletakkan untuk tahun? 

jang akan datang ini, (Antara). 
O 
gauta Dewan Penasehat Sultan 

Pada hari Saptu pagi, kira2 

100 orang pemuka2 masjara- 

kat di Casablanca telah berba 

ris ketempat kediaman kepala 

pemerintahan daerah Casablan- 
ca, Philippe Boniface, dimana 
mereka menjatakan kesetiaan 
mereka kepada pemerintah Pe 
rantjis. Boniface mendjawab de 
ngan sebuah pidato singkat, di 
mana ia menjatakan terima ka 
sihnja. .kepada. para penduduk 
bangsa Maroko itu. 

Kesan umum di Casablanca 
pada hari Sabtu itu tidaklah 
menundjukkan bekas2 dari ke 
rusuhan2 jang telah terdjadi 
pada awal m'mggu ini dikota ter   Menteri djadjahan Inggris Oli- 

ver Lyttelton hari Rebo menja- 
takan dimuka sidang - madjelis 

rendah, atas pertanjaan seorang 

anggota partai Labour, bahwa di 
Rhodesia-Utara telah diketemu- 

kan lapisan uranium dan xini 

sedang dilakukan penjelidikan2 

lebih landjut. Lvttelton menia- 

takan lebih djauh bahwa .,.un- 

tuk kepentingan negara” tidak- 
lah baik untuk memberi pendje- 

lasan tentang nilai lanisan? itu. 

EKDJEN. ORGANISASI   bahwa tudjuan? organisasi tsb. 

sebut. Djuga pada malam ha 
ri, penduduk berdjalan didjalan 
umum sebagaimana biasa, se 
dangkan banjak katja2 toko jg 
diterangi pada malam hari. 

Kalangan2 Perantjis di Casa 
blanca kini menghendaki tak tu 
rut serta jang lebih besar di 
dalam pemerintahan di Maroko. 

|Dinjatakan, bahwa keputusan2 
mengenai daerah ini dewasa ini 
serinec diambil di Paris oleh 

Kesukaran2NATO 
: Rentjana. NATO Tahun Ini Belum | 

Bisa Dipenuhi 
Perdjandjian Atlantik Utara, 

Lord Ismay, hari Mjnggu katakan kepada pers di Parijs 

(Nate) untuk tahun ini tak akan 

dapat dilaksanakan sebelum tahun 1953. Lord Ismay jang menin- 

djau atjara dari Dewan Atlantik jang mengadakan pertemuannja 

hari Senen katakan, bahwa pendapatnja sematjam itu tertjantum 

dalani tindjauan umum, jang memberikan analysa kepada djawa- 

ban-djawaban dari 14 negeri anggota Nato thd. pertanja'an?2 jang 

telah disampaikan oleh Nato kepada mereka di musim panas jl 

Dikatakan, sedikit kemungki 

nan untuk menentukan djum- 

lah divisi2 jang hendak diben- 
tuk dalam tahun jad. karena 
divisi2 itu besarnja tak sama, 
Beberapa diantaranja terdiri 
dari 15.000 urang, sedang jg. 
lainnja djuga ada jang terdiri 
dari 10.000 orang. Pada umum 

nja terdapat tambahan peng- 

luaran untuk pertahanan bagi 
th. '53 dan dalam pada itu dite 

gaskan pula bahwa beberapa 

bagian rentjana produksi un- 
tuk tahun ini belum lagi da- 
pat dipenuhi. 

Lord Ismay jang djuga dja- 
di wakil ketua Naio menerang 

kan, bahwa dalam pertemuan 

Dewan Nato itu tak akan di- 
ambil putusan2 jang penting. 
Para menteri dalam sidang 

tsb, akan mempeladjari kema- 

djuan2 jang telah dibuat sela- 

ma th. 1952 dan selandjutnja 
akan melihat kemuka tentang 
pekerdjaan jang akan dilaku- 
kan, 

Mengenai petundjuk strate- 

gis dari panitia militer dika- 

takannja, bahwa setelah Juna 
ni dan Turki diterima dalam 
Nato adalah perlu untuk me- 
robah 'petundjuk2 itu dengan 
mengingat masuknja kedua 
negeri tsb. dalam Nato. 

Mendjawab pertanjaan me- 
ngenai Djerman Barat, Lond 
Ismay katakan, bahwa Djer- 

man Barat akan memberikan 

Sumbangannja dalam rangka 

Masjarakat Pertahanan Eropa, 
Sebuah panitia sementara da- 
lam masjarakat tsb. jang se- 
dang mempeladjari tentang 
Sumbangan apa jang dapat di 
berikan oleh Djerman Barat, 
akan menjampaikan perintji2 
jang diperlukan kepada De- 
wan Atlantik, bila perdjandji: 
an mengenai Tentara Eropa 
terah diratifikasi oleh semua 
varlemen dari 6 negeri ang- 
gotanja, 

Achirnja Ismay menjatakan, 
bahwa keadaan dewasa ini ti- 

dak kurang berbahaja dari pa- 
da diwaktu diadakan  konpe- 
rensSi Pakt Atlantik di Lisabon 
il. (Antara-AFP). 

  
Makki: Inger.-US-Perantfjis Bersikap Musuhi Iran 

NGGNTA PARLEMEN 
Iran Hussein Makki, jang 

. djuga mendjadi kepala kongsi 
nasional minjak Iran, pada hari 

« Kementerian luar negeri Inggris rena almarhum bukan sadja ha Da Pun, 

bada hari Kemis tidak tnau membe 4 djadi pemimpin Pagujuban Pa an an Na ana 

kikan sesuatu komentar atas kabar2 Isundan, tapi diakui sebagai salah Ae ena TEA na ana 

    

satu figuur masional, Parki pun meng 

harap kepada umum uuk turut 

mengadakan 'peringatan tsb, 
a 

ing menjatakan, bhw Inggris akan 

membekali Mesir dengan 15 buah 

pesawat meteor”, £ "tes 

1 

“. 
F 

  

luar negeri Amerika Dean Aehe- 
son, perdana ' menteri  Inggeris 

Winston Churchill, dan pemerin- 

tah Perantjis berhubung dengan 

sikap mereka “jang dituduhnja 
bermusuhan dengan Iran dan ma- 

salah2 minjaknja. 
II s 

Makki Yang baru kembali di 
Teheran setelah mengadakan pe- 

aindjauan selama 4 bulan ke Ero 
pa dan Amerika Serikat, mengas 

takan seterusnja dalam  state- 

mentnja dimuka parlemen, bahwa 

para pemimpin Bank Internasio- 

nal jang telah mengundang ia 

ke Amerika Serikat telah menja- 

takan kepadanja bahwa penjele- 

caian masalah minjak Iran ada- 

Ilah tergantung kepada Inggris. 

| Makki "memperingatkan para 

  

  

Lembaga Kebudsisan Indonesia 
sKom Batansetoh Ganenteshap 
van Kunstan oa Wetonschanyam” 
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anggota parlemen supaja mereka 
djangan .mempunjai angan2 bah 

wa suatu perobahan dalam peme 

rintahan di Amerika djuga “akan 

membawa suatu perobahan poli- 
tik. Kata Makki, Iran harus 
mendjalankan politik jang sung- 

guh2 netral, dan terus memberi 
bantuannja kepada bangsa2 di 

"sin Tong rissih didiadjah. Mak- 

ki dengan pedas mengritik .poli- 

tik Perantjis | di Afrika Utara 

dan berseru kepada parlemen si: 

paja mengheningkan tjipta sela- 
ma Satu menit untuk meompneri 

ngati mereka jang tewas dalai 
kerusuhan2 di Casablanca. pad 

minggu jang lalu. 

Casablanca Tenang? 
Seorang Terkemuka 

Sedjenis Minuman 
ngkin Bunuh Angaota2 

Polisi Dan Pradjurit2 

LEH POLISI di Rabat pada hari Sabtu telah dilakukan su- 

atu penangkapan jg diduga penting, jakni jg berlaku atas 

dirinja Sidi Ahmed Bennani, seorang bekas hakim dan bekas ang- 

Maroko. Di Rabat, tempat kedu- 

dukan pemerintahan di Maroko, selandjutnja masih terdjadi lagi 

penangkapan? lainnja atas pemimpin? nasionalis jg terkemuka, . 

crang2 jang tidak mengetahui 
tentang keadaan dan penduduk 
daerah protektoratsini. Sebalik 
nja kalangang2 bangsa Maroko 
mengchawatrkan, bahwa ber- 
tambahnja kekuasaan kala- 
ngan2 Perantjis setsmpat jang 
sedemikian rupa itu, tidak akan 
membawa perbaikan2 dlapa- 
ngan kesosialan. chususnja bagi 
buruh. Mereka mengemukakan, 
bahwa kesedjahteraan sosial 
dan ekenomi para pekerdja.Ma 
rok, dewasa ini kurang menda 
pat perhatian dari jang berwa 
diib, : 

" Pada hari Sabtu, 15 “putjuk 
meriam serta pasukan? kepoli 
sian jang bersendjata leng- 
kap. telah dturunkan kedarat 
di Casablanca, untuk d.kerah- 
kan dalam usaha mempertahan, 
kan tata tenteram 

Dalam paga itu United Press 
mengabarkan, bhw seorang pe- 
rauka partai Istiglal jang telah 
ditangkap, Mohamed Larbi Ab 
berradam, telah memberitahu 
kan kepada polisi, bahwa kepa 
da penduduk bangsa Arab telah 
ada diberikan sedienis m'nu- 
man keras — ,,masa” — dan 
bahwa kepada mereka itu te- 
lah diperintahkan pula .,untuk 
sebanjak mungkin membunuh 
pradjurit2 dan anggauta2 poli 
Sr:   

Tentang Djerman Barat. 

Polisi lebih landjut mengu- 
mumkan, bahwa belakangan ini 
dikampung2 di Casablanca ada 
diedarkan orang suatu ,,perin- 
tah harian”, dalfm mana dian 
djurkan untuk melakukan  pe- 
rang sabil melavan Perantiis. 
Gercombolan2  kstjil penduduk, 
kabarnja masih terus melaku- 
kam pembunuhan2 jang '-telah 
dimulai oleh golongan2 jang-pa 
nas hati pala hari Senin. 

MMB TIDAK AKAN DIPANG- 
GIL KEMBALI SEBELUM 
TAHUN 1954. 

Dari pihak jg berwadjib harian 

Telegraaf mendapat kabar, bah- 

wa pemerintah Belanda tidak me 

mikirkan utk memarggil kemba- 

li Misi Militer Belanda dari Indo- 

nesia sebelum tahun 1954. 

Demikian kawat dari wartawan 

Antara Amsterdam. 

PERS GELAP BERAKSI Di 
MAROKKO: SERUAN ,,DJI- 
HAD” MUFTI MESIR 
DISIARKAN.   Dikota Casablanca, Marokko, pari 
Sabtu ing telah diketemukan surat2 
telebaran fang imuat seruan mufti 
Mesir, supaja “dikobarkan perang 
#utji (.djihad'Y terhadah Psrantjis, 
untuk membela Marokko daa Tuni 
sia. Seperti telah #liwartakaa, mufti 

Mesir dan pembitjara2 Jainnja di 
Kairo ketika hart Dium'at j.l. telah 
menjerukan ,»erang Gutfi terhadap 

Perantjiis, untuk membalas ,,kegama 
san2 iPerantjis” dan menjokong per 
djoangan kemerdekaan kedua nege 
ti Afrika Utara tadi. 

DENGAN SCOOTER DARI, 
PERANTIIS KP SAIGON. 

' Philippe Audoin, seorang pela- 

: djar Perantjis jg berumur 24 ta- 
hun, hari Sabtu telah tiba di Sai- 

gon, sesudah mendjeladjah benua 

Eropa dan bagian besar dari be- 

nua Asia dgn mengendarai se- 

huah scooter. Bagian jg terberat 

dari perdjalanannja ini — jg di- 
mulai dari Rheims di Peranfjis- 

Utara — ialah jg melalui Birma, 
Ia berangkat dari Rheims ketika 

tg. 1 Djuni jl. 

    Ae ak badan (5 an sa    



  

       

   

   

      

    
   

    

   

    

  

   

  

     

  

     
   
   

     

      

nazah Oto 
aa Dimakamkan 
Lagi Di Bandung: 

tan: 
hormatan kepada arwah R. 

     Il ,sjarat djenazah” almar 
. Oto Iskandar  Dinata,: 

dian diangkut ke Ban- 
men 

    

bali di Taman 
'Tjikutra, ,,sjarat djenazah 
marhum dipind 2 
edung Pengurus Besar Parki, 

tempat mana pada tg 21     

ENJAMBUNG berita  ten-| 
akan diadakannja | 

g|xut pendapatnja, majoritet da- 

ju rumah keluarga | nii kaan 

19 dimesijid besar |' 

dipindahkan dulu ke-| en 

   
BR. 
Fine F: 

at ' Badan-Pekerd 

$ ARI SABTU. Parlemen, mon 

3 ak an 

“Dalam pada itu ketua Parle- 

Antara”, bahwa menu- 

Mn. £ 2 maka un 
dang? pemilihan Konstituante 

  

  “Gibawa 'ke Taman Baha- 

  

kam diselesaikan dalam . bulan 
Djanuari 1953. - Pa      

  

  

NIS ga tutogai : 

' MUSEUM REPOLUSI. 

    

    
   

    

   

  

   

  

    

    
    

  

   
   

     

  

   
    

  

   
      

    

   
    
   
    

   

    

    

   

  

     
   

    

    
   
   
     

  

   

    
    
    

  

    

  

    

      

    

   
    

  

   

      

. 3 

- Seorang pembatja dari Jogja 

kirim”ssurat pada Sir-Pong, minta 

suggesties apa jg pantas disim- 

.pan dalam museum repolusi jang 

'akan didirikan di Jogja itu, se- 
laimnja hal2 jg angker2, jg kera- 

mat-keramat sadja. Jang dimak- 

sud pembatja tadi, ialah barang2 

jang tampaknja sepe€l€ sadja, te- 

api tak kurang - kurang artinja 

lalam repolusi kita. & 
Sir-Pong sesudah peras-peras 

“ingatannja, tjuma bisa kasih. 1 

saran mengenai barang sepele jg 
pantas disimpan. Jajtu: BAN MO 

“BIL SEKRUPAN!!!! 5 
| Bagi pembatja. jg kurang dje- 
| Tas apa itu artinja, bisa ditjerita- 

Ikan disini, jang ban-mobil-sekru- 
“pan itu. adalah patent-istimewa 
“darj Republik jg sedang dikez 
“pung di Jogja dulu. Ban mobil jg 

'“'sudah halus, dipolkaniseer lagi. 
“Kaluk sudah halus lagi, masa bo- 
doh, polkaniseer lagi. Dan gitu 
sakterusnja, sampik dedel-doewel. 

taluk- sudah hampir berantakan, 
lapisan2 karet ban tadi masih te- 

'rus didjadikan satu tidak dgn. 
“polkaniseer, tapi dgn djalan di- 

' SEKRUP!!!! 
Sungguh suatu unicum, jg-ki- 
ja para insinjur2 di Goodyear 
u Firestone sendiri akan heran 

kalau melihatnja. 

  

Sir - Pong. 

KONP, DJAPEN KAR. 

Senen tg. 15 Des. bertempat di 
Lido dilangsungkan pertemuan de- 
gan wakil2 Djaw. Penerangan ka- 
esidenan Semarang, jang dihadliri 
djuga oleh residen Milono, wali- 
kota dan kepala Kepolisian Smg. 
Tuan Soepono dari Djapen Kota 
“menerangkan, maksud pertemuan itu 
adalah untuk mengaktiveer dan 
mengintensiveer penerangan di tahun 
tahun jad. Walikota Semarang meng 

“harapkan agar para djuru penera- 
ngan benar2 berhati2 dalam soal 
.memberikan penjuluhan, karena pe 
njuluhan jg kurang tepat dapat me 
nimbulkan  kekatjauan dikalangan 
masjarakat,” Residen Milono pun 
mengharapkan agar djuru2 'penera 

. ngan sungguh2 memberikan bimbi- 

bermanfaat dilapangan  pembangu- 
“nam jg kini sedang kita hadapi. Ke 

pala Kepolisian Semarang dan wakil 
'KMKB djuga ikut serta memberikan 
kata2 sambutan jang “ menjerukan 

“agar pekerdjaan djuru2 penerangan 
“itu betul2 disalyrkan pada pemba- 
. ngunan negara. 

KOMITE RAKJAT. 
Setelah direorganiseer, maka sekre 

“tariat umum Komite Rakjat seksi 
Stadion kini adalah sdr. SFW. Pri- 

| jadi dan seksi Kabluk Ser. Somarso- 
130. Na : 

. MENJAMBUT KONGEES IDI. 
Berhubung dengan kongres ke II 

“dari Ikatan Dokter Indonesia di Ban 
dung tg. 14 sampai 19 Des sambil 
menjampaikan selamat berkongres, 
pengurus besar SB Kesehatan di Jog 
ja telah mengeluarkan perffjataan jg 
singkatnja sadja sbb: 

Sesuai dengan pernjataan PB SB 

anja kongres IDI itu disambut de 
ngan penuh perhatian, karena IDI 
dalah organisasi sekawan dari SB 
sehatan. Pernjataan dlm kongres 

uk mengadakan Badan Ko-ordina- 
diantara kedua organisasi tsb 

n tetapi ketika itu belum dapat 

“diterima, sebab2nja belum djelas. Ba 
i SB Keseshatan sesuai dengan si- 

apnja 2 tahun jang Talu memandang 

agat perlu adanja Badan Ko-ordiasi 
'SB Kesehatan menghendaki sua- 

SEMARANG 16 DESEMBER 1952 

ngan dan pendjelasan jg baik serta | 

Pemilh:n Konstituante 2 

Mr. Sartono. Tentang Konsiiiuante Dan 

LN aporan2 dari ke-6 Bahagian mengenai pembitjara'an ten- 

'Itang RV.U, pemilihan Konstitituanto dan Parlemen. Kabarnja la- 
poran itu terdiri dari Ik, 100 pagina. Menilik kesibukan pemerin-. 

a-| tah diwaktu sekarang, diduga djawaban atas laporan itu tidak 
! dapat diselesaikan oleh pemerintah sebelum 20 Desember, se- 
-perti jang diharapkan Parlemen, 

Hendaknja Tlalonkan 3 » 

janja. | 
jampgikan kepada pemerintah 

Figuur2 besar perlu 

petjahnja aliran dalam masjara 

ngan terlalu banjak tjalon2 per 

seorangan memadjukan diri, 
maka perlu figuur?2 besar di 
Indonesia turut mentjalonkan 
dirinja,  misalnja Sukarno, 
Mohd. Hatta, Alimin, H. Agus 
Salim. St. Sjahrir, Mohd. Nat- 
sir dil, demikian Sartono. Sela- 
in memudahkan tehnis pemilih- 
an, sedikitnja aliran dalam pe- 
milihan itu menurut Sartono 

nilai gan perimbangan jang 
baik dalam Konstituante. Den- 
gan begitu pekerdjaan menju- 
sun Undang2 Dasar baru akan 
lebih mudah dan tidak terlalu 
meminta waktu bertahun2. 

Tehnis pemilihan dan 

keperluan gedung. 
Mr.Sartono selandjutnja ber- 

pendapat, bahwa tehnis pemilih 

an Konstituante tidak akan da- 

pat dilaksanakan dengan keras 
seperti apa jang tertulis dalam 
undang2, harus ada kelonggar- 

an2 untuk daerah2 jang masih 
Jjagak terbelakang. 

Misalnja tjara pemilihan di-   

  

   
DJAW YTAN KEHUTANAN 
BERKEBERATAN, 

. Oleh Diawaian Kehutanan 
Insp2ksi III Djawa Tengah te 
lah diadjukan keberatannja 
pada pemerintah pusat berhu- 
bung adanja suatu tindakan jg 
membebaskan pedagang kaju 
dari pembajaran uang tanggu 
ngan 1506 atas harga kaju jg 
dikirim mereka melalui laut. 

Menurut keierangan jg diper 

1 November jg lalu oleh Dja- 
watan Organisasi Usaha Rak- 
jat Djawa Tengah dan jg su- 
dah disjahkan oleh pihak Ke 
menj-erian dengan maksud me 
nolong pedagang2' jg umumnja 
”"lemah” pokok 'itu-tetapi jg 

anggap merugikan dan me- 
njaingi pedagang2 kaju ”kuat”. 

Selama Nopember 1951 dari 
pelabuhan Semarang tertjatat 
95 buah perahu.jg mengang- 
kut sebanjak 3.400 m3 sehar- 
ga Rp 1.719000-— sedang da 
lam bulan jg sama tahun ini 
ada 239 perahu jg mengangkut 
'kaju 9.600 m3 seharga Rp 4. 
100.000,— tetapi oleh pihak pe 
Gagang2 :g mana pengangku- 
tan ibu diatur, tidak diperoleh 
keterangan. 

  

SIDANG DPR KOTA. 

Hari Saptu, 13 Des. DPR Kota 
Besar Semarang telah mengada 

ikan sidang landjutan, diantara 

nja atjara jang pada hari itu dan 
.Iditeruskan pada malam harinja, 
dapat diselesaikan adalah sbb.: 

Usul Djojosoewarno cs. menge 

Inai penjerahan a. Perherintahan 

umum, b. sosial, c. PP. dan K., d. 
Kesehatan dan e. Urusan Peruma 

han kepada Pem. Daerah Kota 
Besar Semarang berdasarkan U. 
U. 16 th. 50 telah diterima baik 
oleh sidang. Mengenai penjerahan 

Pem. Umum, Urusan Perumahan, 

sidang dalam prinsip menjetudjui 

usul Djojosoewarno itu dan untuk 

melaksanakan usul tsb. telah di 

bentuk sebuah Panitya terdiri 

Uari 5 orang, jang diberi tugas 
merentjanakan sebuah resolusi 

25 selandjutnja akan  disampai 

kan kepada Pem. Pusat. 
Tentang atjara mengenai penje 

lesaian formatie Pegawai Pem. 

Daerah Kota Besar Semarang 

oleh sidang diputuskan menugas 

kan kepada DPD dengan seksi 3 

(seksi kepegawaian) dan dibantu 

| pula oleh panitya enguete untuk 

| diselesaikan lebih djauh. 
Pada sidang malam, Saptu ma 

“lam Minggu, telah dirundingkan 

soal secr. DPR jang setelah di 

adakan pemandangan umum, Si 

dang menjetudjui pengangkatan 

dua orang sekretaris dgn pang 

kat masing2 6 C dan 6 B. Tjara 

memutuskan pelaksanaannja dise 

rahkan kepada DPD. dengan dja 

Ian masukkan adpertensi mentja 

ri tjalon2 secr, tsb dengan batas 

tempo 1 bulan. C 

jang diputuskan adalah memberi 

kepertjajaan kepada DPD. untuk 

pengeluaran uang tidak tersang 

  
  

Ika sampai sedjumlah Rp. 5.000.— 

setiap tindakan, dan djuga mem 

beri kepertjajaan kepada DPD. 

mengeluarkan uang setinggi2nja 

Rp. 100.000.— guna keperluan2 

jg termasuk Dalam Anggaran Be 

landja jang telah direntjanakan 

oleh sidang. Demikian djuga usul 

Roosman cs. telah diterima, ja 

itu soal perbaikan kampung2 dsb. 

nja. 1 

PERAJAAN2 ULANG TAHUN. 

| Bertempat di GRI Gendong 
pada Sabtu malam jl. “Sobsi 

tjab, Semarang telah meraja 
'kart peringatan ulang tahun ke 
6 Sobsi dengan mendapat per- 
hatian besar. Dalam kata pem 
bukaan dari ketua Sobsi Smg. 
Sdr, Sriwidjaja dinjatakan, ba 
Jhwa gi tahun2 jg sudah banjak 
dialamkan ' rintangan, tetapi 
Sobsi berdjalan terus untuk 

  
  | bentuk kerdja sama jang concreet, 

   
perbaikan nasib buruh, hingga 

oleh, beleid tsb diambil sedjak- 

i oleh Djawatan Kehutanan di ! 

Atiara terachir | 

| daerah Minahasa jang sudah ti- 
dak ada buta-hurufnja tidak 
akan dapat disamakan ,.strikt- 
heid”-nja dengan pemilihan mi- 
salnja didaerah? pedalaman Ka- 
linantan, begitu pula tentang 
ketentuan waktu-memilih,. ber- 

hubung dengan djarak2. jang 
berdjauhan. 

Sartomno pun mengandjurkan, 
bahwa dari mulai sekarang su- 
dah gepatutnja dipikirkan kebu- 
tuhan gedung untuk berhimpun 
nja Konstituante nanti jang 
beranggauta Ik. 500 orang. 

Diterangkan, bahwa . sesuai 

dengan jang dimaksud oleh Un 
dang2 Dasar Sementara, maka 

sesudah Konstituante terpilih, 
Parlemen sementara sekarang 

'ini lalu . dibubarkan Sebagai 
gantinja. diadakan Badan Peker 

| dja dari Konstituante itu Ik. 50 
orang untuk mendjalankan tu- 
gas parlementer sehari2. 

Diakui oleh Mr. Sartono, bah- 
| va memang gandjil tugas itu 
| diserahkan kepada Badan Peker 
dja jang hanja terdiri dari 50 
orang, meskipun soal2 jang bi- 
sa Jiserahkan oleh Badan  Pe- 
kerdja kepada Konstituante. Ke 
sulitan itu dapat agak diatasi 
djika bentuk Badan Pekerdja 
itu tidak mentjerminkan terlalu 
banjaknja aliran ataupun terla- 
lu baniak anggauta2 perseo- 
rangam. Dan tidak terlalm ba- 
'njaknja aliran dlm Badan Peker 
Jia itu hanja dapat tertjapai 
diika dalam Konstituante pun 
tidak terlalu banjak aliran, ma 
ka kembali soalnja pada turut- 
nja figuur2 besar dalam pentja 
lonan. 

Demikian Mr. Sartono. 

  

  

BAKAL MENTERI?2 BARU. 
| Harian Daily News , jang terbit 
ai New York mengabarkan hari Ke 
inis. bahwa presiden baru Amerika 
Sertkas dienderal Eisenhower telah 
memilih Harold Talbot seorang pe 
milik Ipaberik Hi 'New York sebagai 
menteri angkatan udara, untuk men 

fefi angkatan laut terpilih Charles 
(Thomas 'dan untuk' menteri angka 
tan darat Hanfond NacNider /dari 
Mason City, lowa. : 

diakui oleh organisasi buruh 
luar negeri, Kini Sobsi sedang 
melaksanakan putusan konpe 
rensi nasional Sobsi beberapa 
waktu jl. di Djakarta. 

. (Ketua KD V, Sdr, Danu men 
djelaskan riwajat Sobsi. Kemu 
dian diadakan penjerahan sou- 
venir dari beberapa SBI kepada 
Sobsi, antaranja jg terbaik sow 
venir dari SB Perusahaan Ka- 
ju dan Pembangunan, sebuah 
mimbar besar, ' 

Sebagai hiburan diperdengar 
kan lagu2 gembira dari kron- 

tundjukan. ) 

Minggu malam bertempat di 
Gris, Gerakan Banteng RI tja- 
bang Smg. pun mengadakan 
perajaan memperingati ulang 
tahunnja ke 7. Perhatian tju 
'kup besar, 

(BEAJA BERBAGAI 
DJAWATAN, 

turut. || 
- Mr, Sartono berpendapat, bah 

wa untuk mentjegah terpetjah- | 

kat pada waktu pemilihan, be- 
gitu pula untuk mentjegah dja-| 

terutama akan menghasilkan| 

ig dengan bangga-bahagia ter" 

Temple dulu? Ia digambar   

tjong orkes dan berbagai per- 

Dapatkah para pembatja men gira-ngirakan bahwa wanita dielita 

senjum dihalaman ini, adalah Shirley 

dengan anaknja jg kedua, Linda Sue.     

Sekarang Sebaliknja' 
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demikian diwartakan dgn segan? 

diri dgn penghidupan 
tani jg tinggal didekat 

dengar berita perobahan kelamin 

Helga, dua tahun berselang 
oleh pengurus oleh raga di 
Delmenhorst dianggap sebagai 
atlis wanita jg mengandung ba 
njak harapan. Mereka meminta 
kepada Helga supaia ia datang 
berlatih dalam pelbagai nomor: 
Atletik. Dalam waktu singkat 
ia berhasil memetiahkan rekor 
ditempat Hu dan ia telah mena 
rik perhatian penulis2 dan ah 
112 olah raga. Pada perlumba- 

an kedjuaraan pemuda/pemud! 
di Djerman Barat tahun 1951 

lomba ia telah mengalahkan 

segala saingannja. $ | 

Pada perlumbaan kediuara: 

an pemuda'pemudi Dierman 
Bara: dalam tahun ini di Kas- 
sel dalam nomor lempar peluru 

telah mengediutkan para sai- 
ngannja. Mereka terperandjat, 

ketika melihat Helga diatuh 

tetavi dengan segera bangun 

"kembali dengan tidak melihat- 
kan tanda2 kesakitan, meski 

pun buah dadanja tertumbuk 

Para aflit2 wanita lain me 
minta supaja ja diperiksa oleh 
dokter. Dokter olah raga kemu 

“dian meniatakan bahwa Helga 
adalah laki2. Dokter mene- 
rangkan, bahwa Helga memili 
ki s'fat2 wanita? dan laki2, te 

tani sifa: laki2nia lebih kuat. 
Nama at!'t ini dihavuskan da 

segala rekor ig dipatahkannja 
dianggap tidak sah. Kan:or 
nondaftaran rakiat Delmwens- 

horst pari Sabtu menerangkan. 
bahwa kepada Helga telah di 

kirim suatu tanda kelahiran 

GAPPERO PERKUAT 
MAKSUD GABIII, 

5 Perserikatan Pengusaha Rokok 
di Djawa Barat dam 12 di Djawa 
Tengah jang masing2 tergabung 'da 
lam Gabungan Persatuan Pengusa 
ha Rokok (GAPERO) 'Djawa Ba- 
rat dan Djawa Tengah, telah me- 
ngirim kawat kepada Gabungan Im 
portir “Indonesia Djawa Tengah di 
Semarang jang maksudnja ketudju 

|dan memperkuat perdjuangan” 
SGABID jang minta pada pemerin- 
tah tagar ipembelian tjengkeh dise- 
rahkan kepada: importir Indonesia 
dengan melalui jajasan jang telah 

' ada, sedang penjelenggaraam pemba 
gian dilakukan 'oleh suatu Pool jg 

Perindustrian dan Perdagangan. 

| PEMOGOKAN PADA 
N.V, DJANTRA. 

''Djum'at sore sampai malam 
Saptu bl. di Pemintalan Be- 

djadi pemogokan spontaan oleh   
Oleh bagian Kenangan propinsi 

|Djawa. Tengah selama bulan Sept. 
1952 telah dikeluarkan 
892,52 untuk membeajai “berbagai 
djawatan jg telah diserahkan atau 
jg kini berada dilingkungan  peme 
rintah propinsi, jaitu: bagian sekre 
tariat sebanjak 154 orang pegawai 
dikeluarkan Rp 98.132,21,  Djaw. 
Pertanian. Rakjat Djateng 1584 pe 
gawai Rp 652.909,88) Perikanan da 
rat 188 pegawai Rp 70.522,49, Djaw. 
Kehewanan 284 pegawai Rp 128. 
789,33, Djaw. Kesehatan 903 , pega 
wai Rp 407,995,93, DPLI 6308 pega 
wai Rp 2.557,727,05 dan PP & K 
19.040 pegawai Rp 8.045.816,13. 
Djumlah pegawai seluruhnja ada' 
28461 orang dan beajanja total 
Rp 12,321.892,52, 

  Rp 12321. 

para buruhnja. Sebab2nja ka- 

rena pihak madjikan terus me 
| merus memetjat para pekerdja 
nia. sebanjak 30 orang, peme- 
tjatan mana sama sekali tidak 
diberi tahukan terlebih dahulu 

pada SB Textiel tjabang “Djan, 
tra”, Sehari sebelum  terdjadi. 
pemogokan tsb telah  terdjadi. 
penkelaiars antara seorang man. 
dor dari salah satu bagian da. 
ri “Diantra” dengan Seorang 
madjikan dari bagian itu, per 
kelaian mana terdjadi diluar 
halaman pabrik, Dengan ada- 
nja soal2 tsb diatas, maka SB: 
Djantra telah “ menjatakan, 

akan adakan aksi, tapi pernia 
taan aksi ini oleh pihak madji 

kan dianggap sepi, timbul pe- 

b 

idalam pertandingan2 pantja- $ 

ri atjara2 pertandingan dan. 

berada dalam pengawasan Djawatan 

nang “”Djantra” Kebonlaut ter. 

Wanita Malih Lelaki 
Seorang Ahli Atletik Djerman Jg Presta 

sinja Mengagumkan Achirnja Ternjata 
: Bukan Wanita Asli... 

EORANG GADIS BERUSIA 17 tahun, jg telah mendapat 

ES gelaran sebagai atlit wanita Djerman jg terbaik dan orang 

harapkan akan mentjapai hasil? baik dlm 

1956, setelah diperiksa oleh dokter ternjata adalah seorang laki2, 
permainan Olimpjade 

oleh pengurus? olah raga di Del- 

menhorst di Djerman. Helga Cordes, tinggi 1,75 meter, sekarang 

tinggal dgn diam? (rahasia) di Bremen dan berusaha membiasakan 

sebagai laki?2. Orang tuanja, suami-istri pe- 

Delmenhorst sangat terkedjut ketika men- 

anaknja itu. 

na 

.Obat2 Kuat” 
kau Dipereksa Su- 
| Sunannja: Seleba- 
ran2 Tjabul Akan! 
1 Diselidiki ..& 

3 

  

    

    
  
  

  

MISAMPING MELARANG 
“ &diperedarkannja — buku? 

se d3 Y diki pula ka 
dalam berbagai surat2 selebar- 
an dari toko2 obat dan djamu 
jg. banjak dipropagandakan di- 
kota Medan, Mehurat kalangan. 
jang berwadjib, hal ini disebab- 
kan karena banjak kata2 ,Jalam 
surat2 selebaran seperti ini ig. 
diluar batas2 kesusilaar, sehing 
ga menurut pandangan kepolisi 
an kata2 itu njata2 melanggar 
kesepanan. 

3 

Dalam pada itu terdengar 
pula kabar, bahwa Inspeksi Ke 
sehatan kjat Sumatera 
Utara, akan mengandjurkan 
kepada Djawatan Sosial supaja 
Djawatan Sosial — membeli 
sObat2 kuat” jang banjak di 
perdjualkan didaerah ini, un- 
tuk diperiksa dilaboratorium, 
apakan obat2 seperti ini be- 
nar2 bermanfaat atau tidak 
bagi rakjat. 

  

baru, dalam mana kelamin 
nja dirobah dan ditjantumkan 
selaku seorang laki2. Kantor 

tsb sebaliknja tidak mau meng 
“umumkan namanja jg baru Se 
bagai seorang laki2. , : 

| mogokan itu. Hari ini didapat 
keterangan akan diadakan pe- 
rundingan antara pihak SB 
Textil dan madjikan Djantra. ' 

RENTJANA ANGGARAN 
BELANDJA DJATENG 
TH, 1953 

Untuk tahun 1953 oleh pe- 
merintah otonomi  Djaw, Te- 
ngah telah direntjanakan ang- 

'garan belandja sebesar Rp. 
429.000.000,— atau Rp 77.000, 
000,— bertambah banjak di 
bandingkan dengan - renijana 
anggaran belandja tahun 1952 
Sebesar Rp 352.000.000,—. “Ber 
tambahnja anggaran belandja. 
sebanjak itu karena diopernja 
Djawal-an2 Kehewanan, Perika 
han Darat, Sekolah Rakjat dan 

Pertanian jg seluruh keuangan 
hnja mendjadi tanggungan oto- 
hnomi. Dan angks itu kabarnja 
akan beritambap besar lagi ka 
lau angka anggaran belandja 
“routine” tidak dikurangi 15x 
dari pada tahun ig lalu dan 
“pula masih ada pembelian mo 
'bil. Ditambahkan, bahwa dari 

'rentjana anggaran belandja th. 
1952 sebesar Rp 352.000.000, — 
itu sampai pertengahan perta- 
ma Desember ini dari pemeren 
tah pusat baru diterima Rp 
227.000.000,— berupa uang 

subsidi, | 

BERITA P.SILI. 

Karena pengunduran diri sdr. Soe 
tirto dan sdr. Ridoewan sebagai ke 
tua dan wakil-ketua “P,S.LI. tjab. 
Semarang, maka menurut keputusan 
rapat pengurus pleno pada tg. 14-12 
'52, pimpinan sementafa dipegang 
oleh sdr. Soebardi dan sdr. Rasad 
sebagai Ketua dan Wakil-Ketua, 

    

Ir 

  

Gerombolan 
at Dilumpuht 

  

— (Oleh: Pembantu Kita 

ALAM MINGGU j.l. pihak 

lang—Purworedjo, misalnja sadja 
Kadjoran Magelang. 

| Dari pihak resmi dikabarkan, bah 
wa 'dalam pembersihan jang dilaku 
kam oleh pihak tentara dari bataljon 
436 disekitar desa Salamkantji iBan 
dongan, pada hari Kemis &jam 11 
Siang telah 'berhatsil menembak mati 
tuan Abunguman ,kepala Polisi .,D. 

anggauta gerombolan bekas ba 
tajon 426 jang induk pasukannja su 
dah melarikan diri ke Djawa Barat. 
Jang masih kini dalam penjelidikan, 
ialah 'Kjai Djuweni #,bupati D.I “jg 
menurut berita terachir disinjalir ber 

ada diiaerah kawedanan Salaman. 
Sebelum itu pada bebarapa waktu 
jang lalu, Shari kepala djawatan 
»Penerangan D.I.” oleh pihak ten 
tara telah tertembak mati didesa So 
kosari Bandongan. ! Sedang bekas 
Sersan major Supadi ex batajon 426 

pada dewasa ini tidak lagi ditaati 
oleh anak buahnja, selama dua hari 
ada 8 orang anggauta gerombolan 
Lagi menjerahkan dirinja kepada ten 
ara. ( 

Rakjat Salaman patut 
mendapat peng- 

— hargaan. 

Pada 'ackir2 ini rakjat: didaerah 
Salaman menundjukkan suatu kegiat 
an buat memberantas gerombolan li 
zr bersama-sama 'menga'dakan aksi 
penggeropiokan: dalam waktu jang 
singkat 9 orang gerombolan tertang 
kap dan 2 orang Inanjerahkan dirf. 
Disamping itu pihak tentara pun 
mengawasi djalannja penggeropjok- 
an itu, djangan! sampai rakjat men 
djadf korban ,,kekonjolan”. Tetapi 
erkat sceerdja sarna janig baik anta 

ra pamong prodio — tentara dan 
rakjat, dari pihak wenggeiropjok ti- 
dak ada jang djatuh korban. 

. Gerombolan M.M. 

' Komplex mengganas. 

Didaerah Grabag, Tegalredjo jang 
pendjaga keamanan dilakukan oleh 
pihak polisf Mobrig, gerombolan ma 
sih tetap mengganas, pada hari Ima 
lam Kemis jl. #iarak 2 Km sebelah 
timur Grabag, didukuh Ngaran be 
berapa rumah dimasukf gerombolan 
dari MM. Komoleks, diumlah keru 

  

gian penduduk belum “dapat 'diketa- 
$ hui. 

Dim 24 djam, 89 rumah. 

Menurut laporam jang diterima 
kalangan resmi df Magelang dalam 
minggu jang lalu, selama dua malam 
berturut-turut 89 bwah rumah didae 
rah katjamatani Grabag, telah dida 
tangi gerombolan jang menurut pe 
ngiraan (penduduk tidak kurang 100 
orang berpakaian seragam, bersen- 
djata automatis. Jang mendjadi kor 
ban ialah didesa Tlogo dengan 24 
rumah, kerugian penduduk sebanjak 
Rv. 2231.—, desa Tirto .28 rumah 
Rn. 7.863.50, Grabag 4 rumah Rp. 
1.505,—, Ngasinan dl rumah Rp. 4. 
681,50, Kletzran 8 rumah Rp. 3.300 
Desa Sidogedo 'dani Tlogo jang ke- 
dua kalinja masing2 ada 7 buah ru- 
mah dengan kerugian penduduk Rp. 
601,50 dan Rp. 2.495,50. 

Berlainan dgn. ,.M.M. 
Kompleks” 

Gerombolaf jang sering menagang 
di keamanan penduduk di daerah 
Magelang, terdawat ada dua matjam 
pertama gerombolan 'jang dipimpin 
oldh Supadi cs, mempunjai tendens 
politik ,.D:I:” jang membunjai hu- 
bungan langsung dengan 'Kartosu- 
wirjo Djawa. Barat. Menurut Hoku- 
men2 jang dapat dirampas oleh pi- 
-hak resmi, membuktikan bahwa Su 
padi cs termasuk anggauta ',,DI.” 
pasukan istimewa dan ada sangkut 
paut bembunuhan terhadap kapten 
Muljadi di Solo lan Maior Basuno 
komaridan Bataljon 423 di Sema- 
rang, beberapa waktu jang telah la 
lu.  'Mengenai gerombolan 'M.M. 
Kompleks jang dengan semula djuga 
mempunjjai tendens2 politik, ,menu 
rut penjelidikan ternjata kini sifat- 
nja telah berobah mendjadi peram- 
pok. ! 

Mengharapkan 
saian dim.. tempo 

pendek. 
Berdasarkan Keeterangan2 jang ki 

ta dapatkan, bahwa pemberantasan 
didaerah Merbabu Merapi Kompleks 
mengenai gerombolan jg sering rak- 
jat mendjadi korban 'keganasan itu, 
satu2nja djalan hanja pendjagaan 
harus diperkuat: ketjulali anggauta2 
polisi 'jang sudah megvanjai tugas 
didaerah itu, perlu sekali ditambah 
dengan tentara. Dengan demikian 
rakjat dapat membantu dan tidak di 
chawatirkan datangnja pembalasan 
dari pihak gerombolan. : 

  

44 ORANG ANGGOTA- DPR 
DPD DI DJAWA TENGAH, 

Sebuah resolusi jg “disampaikan 
pada Presiden, . Kabinet,  Djaksa 
Adung, dan lain2 instansi jang yber 
sangkutan ftelah diambil oleh sidang 
DPRDS Proplinsi Djawa Tengah tg. 
10-12 dengan maksud minta selekas 
nja memeriksa, membebaskan atau 
mengadili anggota2 'DPR dan DPD 
Propinsi dan Daerah2 jang “ditahan 
sadjak beberapa waktu jl. oleh pi 
bak jang berwadjib. 

Dalam resolusi tsb. tidak disebut 
kan berapa djumlah mereka jang di 
tahan itu “danl karena apa, tetapi 
menurut keterangan jang diperoleh, 
djumlah mergka 'itu adalah 44 orang 
diantaranja (dari daerah 'karesidenan 
Surakarta 20 orarg, Kedu 7 orang, 
Semarang 5 dan Banjumas 6 orang. 

  

Rak'at, ,,Kepala-Polis! D.I," 
0. Terlembak Mati 

Pimagelang telah menundjukkan kegiatan buat memberantas 

gerombolan liar pengikut bekas bataljon 426 jang pada achir?2 ini 

masih banjak jang berpusat disekitar tapalbatas kabupaten Mage- 

111953 dan 1953/1954 tidak da- 

peri: | 

. 

Ex Bat. 426 
an Atas Bintuan 

di Magelang) — 

tentara dari Bataljon 436 di 

didaerah katjamatan Salaman, 

  

Penghematan 
— Subsidi 
Untak Sekolah2 

Pertikelir 

1 M ENURUT PENGUMU- 

MAN Kementerian PPK 

berhubung dengan keadaan ke 
uangan negara jang mengharus 
kan adanja penghematan pe- 
ngeluaran uang negara, Maka 

terhadap sekolah2  partikelir- 

(untuk sementara sampai ada 

ketentuan lebih landjut-perlu 

diadakan langkah? sbb: 
1. Permohonan subsidi utk 

sekolah landjutan umum baru 
jang diadjukan pertama Kali 

untuk tahun peladjaran 1952/ 

pat dikabulkan tetapi bantuan 
masih dapat dipertimbangkan. 

2. Mengenai sekolah laniju- 
tan kedjuruan. pemberian sub- 
sidi atau sokongan masih akan 
dapat dipertimbangkan. 

3. Pembentukan paiti kelas 

sedjadjar (parallel) dan seko- 

lah tjabang “filiaal) pada 

umumnja tidak dapat diberi 

sokongan, ketjuali kalaii pem- 

bentukan itu sunggun2 mcnce- 

sak sebagai akibat dari pertum 

buhan jang nsrmaal (norinale 

uitgrosi). Untuk itu perlu di- 

mintakan persetudjuan  leLih 

'dahulu dari Kementerian PTK 

dengan melalui Insjsksi jang 

bersangkutan. 

4: Untuk pembelian tamba- 

han “perlengkapan pertama ti- 

dak dapat diberi sokongan, ke- 

tjuali djika penambahan itu sa 

ngat perlu dan terlebih dahulu 

telah mendapat  persetudjuan 

Kementerian PPK. 

5. Subsidi untuk biaja men- 

dirikan gedung “sekolah baru, 

tambahan ruangan kelas, un- 

tuk sementara tidak dapat di- 

berikan. Jang hanja mungkin 

diberikan ialah subsidi untuk 

memperbaiki kerusakan2 dim 

hal jang sangat mendesak. 

6. Mutasi guru2 (berbeslit 

pemerintah atau tidak) pada 

sekolah2 bersubsidi jang dapat 

membawa akibat tambahan pe- 

ngeluaran negara (umpamanja 

pemindahan dengan kenaikan 

tingkat perubahan kedudukan 

atau pemindahan jang memer- 

lukan subsidi ongkos pindah 

dsb) harus dibatasi pada mu- 

tasi2 jang sangat mendesak 

dan perlu, dan untuk keperlu- 

an ini harus dimintakan perse 

tudjuan lebih dahulu kepada 

Kementerian PPK dengan pe- 

   

    
Sepakbola. 

Di Semarang: Sabtu Polisi 1 
— Garnizoen 1 5—3, Poris 2a — 
CHTCS 2a 1—1, CHTCS 2b — 
SSS 2 0-4, “WIK YA Union 2 

0—4, Poris 8 — Garnizoen 3 3—2. 
Minggu: Polisi 2 — Poris 2b 2—4, 
CHTCS 3b — Union 3a 0-0: 

Di Solo: Surabaja — Solo 4—0, 
Surabaja — Djawa-Tengah XI 3-—0. 

| Di Djakarta: Medan — Ma- 
lang 2—1, Djakarta — Medan 4—0. 

Bapa, 3 Btn 

Bulutangkis. 
Sabtu 13 Des. di Hwa Yoe Plam 

pitan Smg. kesudahan pertandingan 

persaudaraan bulutangkis regu laki2 

Victory B lawan Hwa Yoe € 7—4 
untuk Hwa Yoe. 

  

   

. 

Di Jogja: CHTCS Smg — Jog 

jaA 6—3, Bond Solo — CHTCS 

Smg. 1—8, JogjaB — Bond Solo 

6-0. . 

Kursus pentjak. 

Himpunan Budaja seksi Pen 

tjak di Solo tulis pada kita, ba 

hwa sedjak tg. 10 Des. telah 

Iidibuka pendaftaran dan -ditu- 
tup tg. 25-Des. untuk ikut se 
kolah pentjak menengah, jg te 
lah berdiri sedjak 11, tahuni 
Peladjaran praktek dibawah 
pimpinan guru? ahli (berpeng 

alaman), diberikan. 2 x semingi 

gu a 2 djam, tiap2 Rebo dan 

Ahad sore djam 16 sampai 18: 

Idjazah diberikan setelah lulus 
belandjar 2 tahun. Pendafta 

ran diberikuti uang pangkal 

Rp 2,50 pada Panitera di dj: 

Baron 8. 5 

FS Minta 
   

  

pn 
Rupiah turun 13 Yo se- 

lama 11 bulan dari 1952 

Menurut Pick World Currency 

Report, Rupiah Indonesia selama 11 

bulan dari tahun 1952 dipasar .,bes 

bas" turun 13”, nilainja diperban- 

dingkan dgn uang kertas Amerika. - 

Dalam penerbitan Desember dari 

bahwa dalam waktu Il bulan sb. 

adalah sembilan matjam satuan uang 

jang turun TO”, atau lebih. 

dinar Yugoslavia, jang naik 40Y5, 

koruna. Tjekoslowakia naik 30Fe, 

cruziero Brazilia turun 305, peso 

Chili turun 6070 dan lewa Bulgaria 

turun 90”. Demikian N.R.C. 

Produksi sisal Indone- 

sia ditahun 1951. 

Menurut Beursoverzicht dari Van 

der Werff & Hubrecht, Calam tahun 

1951 Indonesia telah menghasilkan 

15.800 ton sisal, 10400 ton lebih ba 

njak dari produksi 1950, jang banjak 

nja 5.400 ton. 
Selandjutnja dikabarkan, bahwa 

produksi sisal sedunia ditahun 1951 

adalah 350.638 ton. Produksi dita- 

hun itu melebihi hasil ditahur2.sebe 

lumnja, “jakni 304.000 ton ditahun 

1950, 276.000. toy ditahun 1949 dan 

262.000. ton ditahun. 1948. 

Jang terbanjak menghasilkan sisal 

itu ialah Afrika Timur Inggeris 187. 

510 ton, Brazilia 63.500 ton, Haiti 

25.846 ton. Angola (Afrika) 22.882 

ton, Mozambigue 18.700 ton dan I-   rantaraan Inspeksi dengan me 

ngemukakan alasan2nja. dionesia 15.800 ton. 

  

Aneka Djawa Tengah! 
  

SALATIGA. 

Pelajaran BIGM 
Dalam rapat B.I.G.M. (Bond Ind. 

Gep. Militair) jg. baru2. ini di- 
adakan di Salatiga antara lain 
telah diperbintjangkan maksud dari 
perkumpulan untuk mendirikan pe- 
lajaran B.I.G.B: Modal "untuk pela- 
jaran ini jg terutama utk. memudah 
kan (perhubungan dianfara kepulau 
en2 jang ketjil di “Maluku dan Ce- 
ram dimana terdapat banjak ang- 
gauta dari B.I.G.M. akan didapat 
dari uang simpanan di Bank Rak- 
jat (dahulu (A-V.B.) jang sisanja 
masih ribuan rupah, sedang milik 
B.LG.M. sendiri jang merupakan 
barang2 jang ta” bergerak (on- 
roerende goederen) di Djatinegara 
djuga beribw-ribu harganja dan se- 
bahagian (dari itu dapat dipergu- 
nakan untuk maksud tersebut. Di- 

terangkan bahwa seorang pensiunan 

Yg. bertempat tinggal di Ceram Ba- 

rat mitsalnja di Kamarian setiap 

bulan harus mengambil pensiunnja 

di Ambon sebanjak Rp. 60.— Uang 

tsb. sudah barang tentu habis di 

djalan, 

  

PENAHANAN? KAREN 4 
KORUPSI. 

Seorang inspektur P.T.T. pendja- 
bat kepala Kantor Telepon Se- 
marang ditahan untuk didengar ke- 
terangannja, berhubung dengan tu- 
duhan adanja penerimaan uang 
»tst.” jang dituduhkan itu belum 
djelas. Hanja dapat “diterangkan, 
seminggu sebelumnja djuga seorang 

komis dan seorang Tagi dari bagian 
administrasi kelah ditahan. : Diduga 
hal.ini ada sangkut-pautnja dengan 
penahanan tiga orang pegawai dari 
bagian tehnik fang terdjadi terlebih 
dulu beberapa waktu berselang. 

Diantara keenam pegawai tsb. 
terdapat seorang jang sedang  ber- 
tjuti sakit selama delapan bulan dan 
dua lainnja merangkap 'mendjadi 
guru pada Ikursus pemeriksa teleko- 
munikasi setempat. 

. Dapat ditambahkan, sebelum 
ristiwa tsb. terdjadi dikantor 

“kabarnjapun telah terdjadi 

der     
| sing” atas dua orang pegawai ka- 
rena “urusan | uang jang bukan 
mendjari, hakhja. 1 

“ 

| Pengurus besar B.I.G.M. di Dja- 
|karta telah memajukan usul ini 
kepada gubernur Mr. Latuharhary. 
Apabila dapat persetudjukan dan 
sokongan dari Pemerintah pelajaran 
B.I.G.M. | ini akan ' mengadakan 
perhubungan jang tetap diantara 
kepulauan2 “di Maluku, 

Konp. pemuda Kristen 
Sedunia. 

Mulai tg. 13 sampai 25 Desember 

di Travancore (India) dilangsung- 

kan Konperensi Pemuda Kristen 

Sedunla. Iridonesia kiperbolehkan 

ranja sdr. ds, Probowinoto, ketua 

Parkindo di Salatiga, akan tetapi 

sajang sekali sdr. ds. Probowinoto 

tidak djadi ikut berhubung dengan 

banjaknja  lain2 urusan jang harus 

diselesaikan dalam hari? j.a.d. 

Konperensi ini diselenggarakan 
oleh World's Alliance of Young 
Christian Associations (Perserikatan 
Perhimpunan Pemuda Kristen Se- 
dunia): . World's Young , Women's 
Christian Associations (Perserika- 
tan Perhimpunan Pemudi Kristen 
Sedunia): World's Council 'of Chur 
ches. (Dewan Geredja2 Sedunia): 
World's (Council of Christian Edu- 
cation and Sunday School  Asso- 
ciation (Dewan Sedunia dari Pen- 

didikan Kristen dan Sekolah Ahad). 
Konperensi di 'Travancore jalah 

konperensi jang ketiga sematjam ini. 
Jang pertama diadakan pada tahun 
1939 di. Amsterdam dan jang kedua 
pada tahun 1947 di Oslo (Nors 
wegia), 

Gerakan Mahasiswa Kristen Indo- 
nesia (GMKI) jg. mempunjai hu- 
bungan langsung dengan satu dari 
organjsasi sedunia jg. menjelenggara 
kan ,konperensi 'di Travancore itu, 
mengutus dua orang 'anggauta 'jani 
sdr. 'Liem  Swat Nio, dari fakul- 
teit pertanian idi Bogor, dan sdr. 
Leonardus Radja Haba, dari sekolah 
Theologia Tinggi di Djakarta. 

Atjara konperensi “disimpulkan de- 
ngan kata: Kristus dalah Djawab- 
nja”, :   

3
 

Bola kerandjang. 

   

laporan tsb., selandjutnja dikatakan, 

Perubahar besar terdjadi dengan - 

“era 
ks 

mengirim 16 orang ' 'utusan,- dianta- ' 

  

“



  

    

    

# 

: 
» 

  

Menggangu Pekerdja- 
mn PBB: Amerika Tu 
. duh Russia 

&. MERIKA SERIKAT ha- 
AX ri Sabtu telah menuduh, 

bahwa Sovjet Uni mengganggu 
| kelantjaran tindakan? PBB, de 

AN hak veto setjara tidak sah. Se- 
se 
landjutnja Senator Amerika 
Alexander Wiley, jang menja- 
takan tuduhan tadi, mengan- 

  

| Gjurkan supaja dibentuk suatu 
. panitya istimewa PBB, guna 

| Nai keanggotaan, 

  

mempeladjari seluruh masalah 
penerimaan anggota? baru 
PBB. 

' Dikatakannja bahwa Ameri 
ka Serikat tjenderung kepada ' 
usul negara2 Amerika Latin, 
jg menghendaki supaja diben- 
tuk suatu panitya jg' terdiri 
dari 15 anggota untuk mengu 
Trus soal djalan buntu menge- 

Sa sidang dari Sidang Umum 
jg sekarang ini dan masa si- 
dang jg akan datang. (Antara). 

Dulles Akan 
  

Ke Tim Djauh 
ha FOSTER DULLES, 

Eiserhower sebagai tjalon men 
teri luar negeri Amerika Seri- 

ngan Kuomintang di Taipeh 
pada pertengahan bulan Fe- 
bruari j.a.d, bermaksud me- 

ngundjungi Taiwan, untuk me- 
ngadakan pembitjaraan dengan 
Chiang Kai Shek. 

Kata kalangan tadi, Dulles 
mungkin sekali akan mengun- 
djungi negeri2 Timur Djauh, 
untuk menindjau keadaan di 

- Sana. Dikatakan bahwa Dulles 
ak mendesak supaja ker 
ama antara Taiwan dan 
ina dipererat, hendak me- 
kkan dasar2 bagi Pakt Ke 

   

  

: amanan Bersama Pasifik dan 

Menimbulkan “saling mengerti 
— antara negeri2 Asia Tenggara 

. tidak dikenal, 85 deradjat di ba- 

-rat daja San Di 

— nja Utk Pendidikan Dan Pekerdjaar2 Umum |. 
Pada. Umumnja Djawa-Timur Dapat 

Djepang. jg anti-Komunis dan 
5 (Antara). 

  

TABRAKAN DI TENGAH LAUT 
“Kapal Amerika ,,Sea Fort” men 

dapat kerusakan hebat, ketika 

bertabrak dgn kapal perang jang 

a 

antara ma- 

jang telah ditandjuk oleh 

M
a
a
n
 

  

  

  
ra terbanjak. 

  

ALRIT 
| 4 

Nazir. 

Dalam memberikan pangkai2 
misalnja, telah ditetapkan sjarat2 
jang berat. Sebagai tjontoh dike 

mukakannja, bahwa untuk men- 

djadi major pada ALRI orang ha 
rus dapat memimpin sebuah ka- 
pal perang seperti ,,Gadjah Ma- 
da - 

! Mengenai masalah2 pertahanan 
kolonel Nazir menerangkan, bah- 
wa karena politik pertahanan se 
karang ini belum djelas, maka 

sukarlah ditentukan apakah ahli- 

  

V.K. Krishna Menon (kiri) wakil India dan Victor A: Belaunde 
"wakil Peru dalam sidang umum PBB di New-York waktu seklang 
bertjakap2 sebelum dimulai sidang, dimana pihak India telah me 

| madjukan usul resolusi ,,compromis” untuk penjelesaian soal 
mulangan tawdnan2 dalam perang Korea. Sebagai telah diwarta 
kan resolusi India itu telah diterima baik oleh sidang dengan sua 

tk Rakjat 
Karena Itu Tidak Boish Mendjadi Per. 

. . 

mainan Politik: Kata Kolone! Nazir 
. ALRI Membutuhkan Suatu Misi Militer Sampai 

Kira2 Th. 1960. 
ALAM SUATU pertjakapan dengan wartawan kita di Sura- 

baja, komandan ALRI di Surabaja, kolonel Nazir menerang 

kan, bahwa ATLRI merupakan suatu badan untuk rakjat Indonesia 
dan karena ini tidak boleh mendjadi permainan politik. Mendjadi 
anggauta ALRI itu bukan berarti peradjurit-peradjuritan, tetapi 

bekerdja dengan giat untuk pembangunan angkatan laut, 

mana diperlukan pengetahuan jang chusus, demikian kata Kolonel 

  

pe   
untuk 

karena. ini titik berat dari per- 
ttahanan harus diletakkan pada 

angkatan laut dan angkatan uda 
ra. Sampai sekarang menurut ko 
lonel Nazir orang belum pula ja 

kin akan hal ini. 

Misi militer diperlukan : 
   

1 

|stem tawaran umum Yopenba 

2 

Sekitar Pemesanan Barang. 

tetap mendjadi buah fikiran. 

leide ceonomie) jang menguta | 

makan kepentingan kemakmu- | 
ran nasional. Dalam pada itu, | 
politik melindungi 

mula sementara masih terba- 

utama dilapangan produksi 
pertanian dan perindustrian | 
serra usaha import barang 

untuk keperluan umum dengan 
djalan memkeri kredik dan 
mengadakan sistem benteng 
dsb. : 

Dalam hal pemesanan ba- 
rang keperluan pemerintah, 
politik melindungi ini belum 
dapat diberi garis2 pedoman- 
nja, karena pertama? harus 
diutamakannja kepastian me- 
ingenai selesainja pelaksanaan 
pemesanan barang? isb. / Fak- 
tor2 ketidak-pastian atau spe- ' 
kulatip mudah timbul, bila pa-' 
da pihak pemesan 

mendjamin mutu dan waktu 
datangnja (levertijd) barang2 
jang diperlukan. Sg 

   

|. Maksud tsb. dianggap seba- | 
| gai satu bagian dalam rangka 

politik ekonomi--erpimpin (ge 

vwerhadap | 
pengusaha nasional sedjak se- | 

tas pada beberapa sektor, ter- | 

Ba darurat pada djarak 12 

r (pemerin- | 
tah) tidak atau belum ada ke-! 
pastian tentang kapasiter pe-| 
nguSaha import jang sanggup | 

tempat diperbatasan Burma te 

| Tetep Mendjadi Perhatian Pemereniah 
eperluan Pemerentah. 

PERAN dari djumlah pemesanan barang keperluan | 

pemerinfah dari luar negeri 
kaum importir nasional kini sudah mentjapai 
254. Sedjak penjerahan kedaulatan samapai sekarang angka? me- 
nundjukkan kenaikan berangsur? dari 107, hingga persentasi jang 
tersebut tadi, Atas pertanja'ar Antara” tentang mungkinnja di- ' 
ambil tindakan jang tegas jang maksudnja memperluas kesempa- | 

tan bagi inisiatip kaum importir ,,newcomer” untuk melajani ke- | 
butuhan pemerintah, kalangan jang 
hwa garis? jang tertentu belum 

jang diselenggarakan 
volume ' 'setinggi 

mengetahui menerangkan, ba- 
ida, sekalipun politik preferensi     

  

  

Djendrai Liu 
Pirapin Pasukan2 Kou- 
| mintang Diperbetasan 

: Birma 

Ia URATKABAR ,,Nation” 
: jang terbit di Rangoon, | 
hari Sabtu mengabarkan bah- 
Iwa sedjak minggu penghabisan 

oleh : 

  

Salembara Keln- 
8 dahan Patung 

  bulan November jJ.,lapanga 
terbang di Monghsat, tempat ' 
markas pasukan2 Tiongkok | 
Kuomintang di Burma timur- | 
laut, untuk sementara tidak di 
pakai oleh pesawat2 terbang ' 
Kuomintang, karena sedang di 
perbaiki. Menurut suratkabar 
tadi, dinas? penerbangan anta- 

ra Monghsat dan pangkalan 
Kuomintang di Chengrai diwi- 
lajah Muang Thai, sementara 
itu telah dibuat lapangari pen- 

Imil sebelah tenggara Mongh- 
sat, | 

kut melalui udara. 
Belum lama berselang ini di 

wartakan, bahwa diberbagai2 

lah didaratkan pasukan2 Kuo-   Peranan ,,openbare in- 
schijvuing” & monopoli 

barang merek. 
Pertimbangan2 serupa tadi 

mudah dapat dimengerti, demi 
kian kata kalangan tadi, me- 
hgingat kepentingan kemente- 
rian2 jang sudah mempunjai 
rentjana kerdja masing2. Dalam 
hubungan ini, prinsip2 seperti 
mempertahankan dasar perhi- 
tungan setjara ,,zakelijk” me- 

“bang, Menurut kabar2 tadi, pa 
'mintang 'dengan pesawat ter- 

'sukan pasukan tersebut ber- 
'diri dibawah pimpinan Djende 
'ral Liu jang berada diwilajah 
Muang Thai Operasi2 sedaerah 
dan hubungan dengan kaum 
'pemberontak Karen di Burma, 
adalah tanggungan Djenderal 
Ma Chaw Yee, seorang Tiong- 

|hoa jang mengaku beragama 
(Islam, jang mendjadi wakil ko 

mandan- dan bermarkas di   ngenai mutu, harga dan ,,le- 
Verlijd” dari barang serta si- 

|re inschrijving), tidak mung- 

      

/Monghsat. (Antara-AFP). 

  

Pasukan2 K.M.T. diang- | 

douin, conservafor dari Rub 
riman tjontoh patung.   
Indonesia Desak 

I ambil tindakan? praktis 

. merupakan daerah jang paling 

Karan-kesukaran dalam soal 
rintah Indonesia, 

Jamboree 
Pandu Pan- 

Pasifik 
PANDU2 NEGARA bagi- 

an Australi New South 
Wales kini sedang sibuk mem- 
persiapkan kedatangan 11.000 
pandu putera, jang akan meng 

Aa
. 

a
m
 

  

Tidak lama lagi oleh ,,Institute of Contemporary Arts” di Lon- 
don akan diadakan perlombaan internasional tentang keindahan 
patung2, jg akan di-ikuti oleh kurang lebih 3500 ahli patung dari 
57 negara. Jang diminta dalam perlombaan patung 'itu ialah 
tjontoh bentuk tugu peringatan jg akan dibangun sebagai peng 
hormatan untuk ,.Korban tawanan Politik”, Tampak drs. F. Bau- 

|. Daerah2 Terbelakang 
banjak Bantuannja 

NDONESIA TELAH mendesak kepada PBB untuk meng- 
untuk memba : j .» rang madju dalam usaha untuk Pena Bea Jati ha dalam waktu jang sesingkat2nja. 

anggota delegasi Indonesia di PBB, menerangka 
sosial dari Sidang Umum PBB, bahwa banjak 
hadapi oleh negara? tersebut. Dengan menundjukkan, bahwa Asia 

bahwa dalam daerah ini Asia Ten j in j En Har al gara jang paling banjak - duknja, njonja Marzuki minta perhatian panitia e Ba aa 
perumahan jang dihadapi oleh peme- 

      

  

  Pemp, 

enshuis sedang meneliti beberapa ki 

IL An AN DB POP NA 

Komplo- 

  

tan 
Berada Dipalau2 De. 

kat Indo-China? 
s 

ENURUT KETERA- 
. NGAN polisi, anasir2 

jang merupakan bagian dari 
apa jang disebut komplotan 
Komunis untuk merobohkan 
pemerintah Muang “Thai, kini 
masih belum tertangkap. De- 
mikianlah menurut  ketera- 
ngan jang hari Sabtu jl. diper 
oleh di Singapura. Pernjataan 

ah pengadilan kriminil ketika 
hari Djum'at jl, sesudah dia. 
Gjukan suatu permintaan supa 
ja serdadu Parn, seorang anak 
bekas perdana menteri Thai 
Pridi Panomyong, dibebaskan 
dengan uang tanggungan. Pri- 
di sekarang ada, diluar Thai. 

Pengadilan mendengarkan 
pula. keterangan2, bahwa pe- 
mimpin2 komplotan Thai kini 
berpusat dipulau2 dekat pantai 
Kambodja, diluar wilajah Mu-   

PBB Supaia Per- ?- 

6 ketinggalan mereka 
Njonja Artati Marzuki Sudirdjo, 

n dimuka panitya 
kesulitan jang di- 

padat penduduknja didunia, dan. 

terhadap — kesi-   (. Sebagai fjontoh ia 
| kakan, “bahwa Dia eren 
rang mempunjai tudjuh kali Je bih banjak penduduk daripada 
Sebelum perang. Djumlap pen duduk dari kota2 lainnja telah 
djuga berkembang dengan pe- satnja, dan karena itu telah imbul masalah2 SoSial, seper 

ti misalnja masalah peruma- 
han jg sehat dan masalah ke 
Sedjahteraan umum, ! 

Njonja Marzuki menjatakan, | 
bahwa belum banjak diketahui | tenang akibat sosial daripada | 

ang Thai. Pembesar2 daerah te 
Mah melaporkan adanja gerak- 
gerik jang menimbulkan ketju 
rigan didaerah tadi, diantara- 
nja kedatangan sebugh kapal 
jang tidak diketahui asalnja. 
Menurut keterangan polisi, pemi 
besar2 Perantjis di Indotjina 
sudah diminta ssupaja melaku- 
kan penjelidikan terhadap ke- 
djadian2 dipulau2. Kong dan 
Kradart (dekat pantai Kambo 
dja). (Antara—AFP). 

  
Ki Schacht: : 
.Djerman Bensr2 Saha- 

bat Negara2 Arab 

JALMAR SCHACHT, be 
kas presiden Reichs bank 

Djerman, jang pada waktu ini 
sedang  mengundjungi Syria, 
hari Sabtu mengatakan di 
Aleppo, bahwa Djerman sung- 
guh2 adalah -sahabat negara?2 
Arab, ,,walaupun ada perseng- 

ketaar mengenai masalah pem 
bajaran pengganti kerugian 

Israel”. Dikatakannja 

bahwa Djerman dewasa 'ini 
adalah Suatu negara jang didu- 
duki oleh bangsa asing dan oleh 

   

  

ini diutjapkannja dalam sebu- 

sampai 1960 
Mengenai misi militer Relandaj 

ia berpendapat, bahwa untuk me- 
netapkan sesuatu misi militer 'j Tea 

harus diperhatikan aspek? seperti | solon gan j tsb. pertama 
bahasa, mentalitet, dan kebang- f Sue daa 

   

    

  pengusaha nasional 

  

     

    

  

ungan kekuatan anta at 

jang bukan nasional, 

terdesak | ahli politik itu mempermainkan 

», demikian di-' angkatan bersendjata ataukah 
wartakan oleh pendjaga pantai angkatan bersendjata sendiri. jg. 

di.barat daja San Diego hari Re- | turut tjampur dalam politik. 

bo. Kapal ,,Sea Fort” mengirim Politik pertahanan “ menurut 

kawat, bahwa kapal tsb. kini berj kolonel Nazir harus dipandang 

usaha utk mentjapai San Diegoj dari sudut Jletaknja Indonesia. 

dgn tenaga sendiri. f Indonesia terdiri dari pulau2 dan 

Keadaan Dj Timur 
460 Djata Hampir Dipergunakan Semua- 

  

Mentjukupi 

Sendiri Kebutuhannja Pada Bahan Makanan. 
UBERNUR DJAWA TIMUR Samadikun telah datang di 
Djakarta untuk mengha 

beriangsung dari tanggal 15 sampai 
di Djawa Timur, Gubernur Sama- | tang. Tentang keadaan umum 

dikun mengatakan, bahwa ia be 
telah tertjapai sekarang, tetapi 

diri konperensi para gubernur jg 

18 Desember jang akan da- 

lum merasa puas dengan apa jang 

bila dibandingkan dengan keadaan 

beberapa tahun jang lalu, maka sekarang ini telah dapat ditjapai 

kemadjuan? jang luar biasa, terutama dilapangan pembangunan. 

Dari djumlah anggaran belandja jang 400 djata besarnja untuk 

tahun 1952, sebahagian besar telah dipergunakan untuk keperluan 

pendidikan dan pekerdjaan umum. 
Untuk menggambarkan betapa pe- 

saf kemadjuan jang ditjapai dalam 

laparigan 'pendidikan di Djawa Ti- 

ihur, Samadikun mengemukakan, ba 

hwa sudah didirikan 110 sekolah 
rakjat dan sekolah2 itu sudah dipa- 
kai. Meskipun demikian,, kebutuhan 

akan sekolaih2 rakjat masih tetap be 

sar. Guru2 sekolah rakjat jang djum 
lahnja lik. 22.000 itu masih Ciang- 
gap 'kurang sekali. Dalam tahun 
1953 rentjana dilapangan vendidik- 
an ini sebagian besar akan dapat 
dilaksanakan, bila soal kekurangan 
guru dan perumahan sudah dapat 
dipetjahkan. Kesulitan2 dirasakan 
djuga dikalangan  sekolah2 mene- 
ngah, karena, banjak murid2 jang lu 
lus tidak mendapat tempat untuk 
melandjutkan 'peladjarannja. 

Pekerdjaan umum. 
Usaha pemerintah propinsi diila- 

pangan, pekerdjaan umum terutama 
dipusatkan . pada pembikinan “dan 
pembaharuan djalan2 serta ipemba- 
ngunan djembatarZ. Dari sekian iba 
njak djalan jang sudah diperbaiki, 

«apat risebut umpamanja, djalan da 
ri batas Surakarta sampai ke Ker- ' 
tosono (120 km), Tjepu sampai La 
mongan “(120 km), Babat sampai ke 
Tuban dan beberapa djalan djarak 
pendek. Disamping itu ratusan djem 
batan2 darurat sudah “dapat “diper- 
baiki kembali. Selain usaha tsb., te- 
lah didirikan pula lain2 bangunan 
jang penting untuk kesehatan dan 
kelantjaran ekonomi rakjat seperti 
misalnja rumah2 sakit, irigasi dan 
lain2nja. ! 

| Beras dan gula. 
Produksi beras dalam tahun iini le | 

bih baik Kan sudah menitijapai ting j 
kat sebelum, perang. Dari kwantum | 
ROO ribu ton jg Witetapka'n soleh pu ! 
sak, sudah ada 280 ribujton jang da | 
pat dibeli loleh pemerintah propinsi. | 
Pada umumnja 'dalam soal bahan 
makanan, Djawa Timur dapat ime- | 
menuhi kebutuhannja sendiri. Berhu ' 
bung dengan naikhnja produksi beras 
itu, maka sedjak 6 bulan jang lalu 
kepada badan2 pemerintah dan per 
kumpulan2 partikelir sudah 'diberi | 
izin bat membeli beras langsung da | 
ri U.B.M. Di Djawa Timur terdapat | 
Lk. 150 penggilingan beras. 3 ! 

Seperti diketahui, di Djawa Ti- 
mur terdapat perusahaan2 gula jang 

terbesar dan dari seluruh produksi 
gula di Indonesia adalah 4 atau 
300 ribu ton jang dihasilkan di Dja 
wa Timur. Penanaman tebu rakjat 
sudah meningkat sekali berkat ada-' 
nja keamanan untuk bertanam. Luas 
penanaman tebu rakjat ada 200.000 
ha. disamping penanaman oleh pa- 
brik2 jang berdjumlah 27.000. ha. Pa 
da “umumnja perkebunan bangsa 
asing sudah mendjadi lebih baik, te 
tapi belum dapat mentjapai keada- 
an seperti sebelum perang. 

Soal otonomi daerah. 
Pada konperensi "para gubernur 

itu, disamping soal anggaran belan 
dja djuga soal otonomi daerah men 

djadi atjara jang' terpenting. Dalam 

! 
1 

| krentjana (pemerintah pusat utk mem- 

"berikan otonomi dan kekuasaan? jg 
seluas2nja daerah2 dibagi dalam ti- 
ga tingkat, jaitu propinsi, kabupa- 
ten dan desa. Penjelesaian tentang 

otonomt propinsi dan kabupaten ti-- 
daklah 'akan begitu sukar kalau di- 
bandingkan dengan soal otonomi de 
sa. 

Karena belum ada perimbangan ke 
uangan antara pusat dan daerah, 
'maka desa tidak dapat menentukan 
biajanja dah suatu desa jang tidak 
dapat melmbiajai sendiri tidaklah 
mempunjai arti. Dalam bentuk seper 
ti sekarang ini' memang jtiduk dapat 
diharapkan, bahwa desa dapat mem 
biajai diri 'sendiri. ' aa 

| Satu2nja djalan supaja terbuka ke 
mundkinan desa itu 
sendiri, maka haruslah ditjari kesatu 
an desa2 sedemikian rupa sehingga 
dapat memenuhi kebutuha ig sen- 
diri, demikian Gubernur Samadikun 
mengachiri keterangannja. 

dapat berdipi 

saan. Misi Mijiter Belanda, demi- ! 

kian kata kolonel Nazir sudah: 
kita kenal. Apabila kita memilih | 
misi? militer lain mungkin akan, 

timbul kesulitan?2. Misalnja apa- 
bila kita memilih misi militer 
dari Djerman, maka orang mung 

kin menuduh Kita bahwa kita 

tjenderung pada fasisme. Apabila 
kita memilih misi militer Ameri- 
ka, maka kita mungkin dituduh 
memihak kapitalisme dan impe- 

rialisne, demikian kata kolonel 

Nazir lebih landjut. 

»Tetapni walaupun bagaimana 

'djuga” kata kolonel itu, ,,masa- 

Jah misi ini harus diserahkan ke 
'pada pemerint: Namun ada 
satu hal jang djelas, jaitu bahwa 
ALRI membutuhkan suatu misi 
militer sampai kira? tahun 1960. 
Dalam suatu pertjakapan dgn 

'Java Post kolonel Nazir mene- 
“yangkan tentang soal misi militer 
ini, bahwa apabila telah ditentu- 

kan suatu: misi militer, maka 

orang harus tetap konsekwen dan 

Gjangan menjalahkan hal itu ke- 
pada angkatan bersendjata. ,,Saja 

hanja mendjalankan kewadjiban 
saja dan menerima setiap misi jg 

diberikan kepada saja. Pro atau 
anti adalah -soal politik dan bu- 

kan soal militer” demikian kata- 
nja lebih landjut. 

Atas pertanjaan 
gauta2 misi militer “ Belanda 

mungkin mendjalankan tindak- 
an-tindakan jang tidak dikehen- 

daki, kolonel Nazir .mendjawab, 

bahwa — kewadjiban  anggauta2 

MMB itu ialah hanja memberi pe 

ladjaran. Selandjutnja ia berkata 
bahwa kechawatiran kalau2 MM 
B itu akan dapat mendjalankan 
infiltrasi dalam lapangan kebuda- 
jaan, tidak beralasan sama seka- 
li. 
Seorang nasionalis tidak akan 

terpengaruh oleh badai infiltrasi 
kebudajaan  asing...... ia akan 
tetap seorang nasionalis”, demi- 
kian ditambahkannja. Atas per- 
tanjaan apakah MMB itu sebaik- 
nja dihapuskan atau dipertahan- 
kan kolonel Nazir berkata bahwa 

MMB itu lebih baik, baik bahasa, 
politik maupun tingkah lakunja 

daripada misi militer bangsa lain. 

.Misi militer lain bagi kita masih 

.akan merupakan suatu tanda ta- 
'nja, demikian katanja lebih lari- 
| ajut. 
| Selandjutnja ia mengemukakan, 
bahwa apa jang diperlukan oleh 
bangsa Indonesia ialah kepertja- 
jaan akan diri sendiri. 
Achirnja ia menerangkan, bah- 

wa ALRI telah mengirimkan 

orang ke Amerika dan 75 ke Ne- 

derland untuk menuntut peladjar 
an disana. 

    

apakah ang- $ 

kedudukannja, memang men- mor 
djadi kenjataan sebagai “aki “bersidai 
bat dari politik jang sampai 
kini terpaksa ,,tak meman- 

dang bulu”, berhubung dengan 
sanga: teraSanja kebutuhan ke 
pada barang2. i 

Disamping — pertimbangan 
berdasarkan prinsip2 jang 
|.zakelijk” itu, ada djuga ke- 
njasaan jang iak dapat dihin- 
darkan, sebagai akibat mono- 
poli pedagang2nja atas merek 
barang2 jang tertentu. Mono- 
poli isb. terpaksa harus dite- 
rima karena pertimbangan2 
tehnis, jang menghitung pel- 
bagai sjarat misalnja mengenai 

persediaan onderdil2 - barang, 
hingga ada continutet dengan 
isi stock magazijn dan skema 
kerdja pemeliharaan jang la- 
ma dsb. Dipandang dari sudut 
tehnis itu, menurut kalangan 
tadi, maka tidak mudah ,,men 
daulat” tenaga bukan nasional! 
dari kedudukannja jang Su- 
dah , gevestigd” itu. 

Kelemahan organisasi. 
Hal2 jang menjebabkan ka- 

um pengusaha nasional tidak 

sanggup melaksanakan pemesa- 
nan pemerintah itu, menurut 
kalangan penindjau ekonomi 
tadi, terutama berdasarkan ke 
kurangan pengalaman dan ke- 

lemahan organisasi. 
Umpama ada kalangan seo- 

rang importir salah menaruh 
harga, jang biarpun maksud- 
nja tjenderung pada hasil kal- 
kulasi barang jang serendah2- 
nja, pada dasarnja luput dari 

perhitungan2 setjara realistis. 
Pembeajaan achirnja melam- 
paui modal kredit dari.si-impor 
tir, karena ada tambahan2 ong 
kos jang tidak diperhitungkan, 
misalnja berhubungan dengan 
kedjadian2 seperti pemogokan 
buruh, kekurangan tempat pe- 
nampungan barang, hingga ke 
na denda beribu2 uang banjak- 
nja karena melampaui batas 
waktu penjimpanan dipelabu- 

    
(han dsb. Akibat keuangan dari 
ketidak-mampuan menepati 
kontrak semula, pula terasa 
mendjadi beban negara karena 
langsung mengenai pos peng- 
kreditan negara melalui hank2 
nasional. . 
Demikian kalangan tadi. 

Bantuan jg diharapkan. 
Adapun saran2 kearah per- 

baikan, dikalangan penindjau 

  

    

| dikemukakan pentingnja sjarat 

Gelar Ratu 
hadliri jamboree Pan Pasifik,   

Elizabeth 
PERDANA mente 

dari negara? Coin- 
h jang kini sedang 

dang di-Loudon telah men 
dapat. kata sepakat, bahwa se 
tiap negara Commonwealth ha 

rus memutuskan sendiri akan 
gelar dari ratu Inggeris, Eliza 
beth HI. Dari fihak resmi Reu- 
ter mendapat kabar, bahwa ra 
tu Elizabeth NU Sidalam kera- 
djaan Inggeris sendiri akan 
memakai gelar ,,seri baginda 
ratu Elizabeth YI dari Britania, 
Irlandia Utara dan keradjaan? 
serta wilajah?2 lain: Ratu, ke- 
pala dari Commonwealih dan 
pelindung agama”. 

Di Sailan ia akan bergelar 
,Ratu dari Sailan dan dari,... 

dsb. 4 
|. Di Kanada, Australia, New 
Zealand, gelarnja akan serupa 
dgn di Inggris dan dibelakang 
perkataan ratu, ditambahkan 
perkataan ,,dominium”. , 

Di Afrika Selatan ia akan 
bergelar: ,,Ratu dari Afrika 
Selatan dan dari..-.dsbnja. 

PER ANT SERAM 

pan 

PRODUKSI TANK MEDIUM 
AMERIKA AAN DIKURANGI. 

Ketentaraan Amerika Serikat 

Rebo malam mengumumkan bah- 
wa produksi rata2 dari tank-me- 

dium “akan dikurangi hingga 
557 dari kapasitet normal pada | 

awal tahun 1954. Dikatakan le- 

bih Jlandjut bahwa pembuatan 
tank2 medium M 47 akan dihen- 

tikan sama sekali pada achir 

1953, seddang tank2 medium M 

  

48 akan dikurangi berangsur- 
angsur. 

ekonomi mengakui terutama 
perlunja ada inisiatip dari pi- 

hak pemerintah. Bantuan jang 
pertama? harus diutamakan ia 
lah mengisi kekurangan jang 
terdapat pada bagian organi- 

sasi dari uSaha pembelian ba- 
rang import itu. Untuk mak- 
sud ini hendaknja didirikan se: 
suatu aparatur jang maksud- 
nja menolong -. kaum importir 
dalam memadjukan tingkatan: 
pengetahuan mengenai mutu ba 
han dan barang (warenkennis), 
keahlian dalam pskerdjaan kal 
kulasi harga berdasarkan kete 
rangan2 statistik, perlengka- 

pan dan alat2 untuk urusan pe 

jang dilangsungkan di GreSta- 
nes, dekat Parramatta, 12 mil 
dari Sydney. Jamboree ini akan 
diadakan disebidang tandh jg 
juasnja 300 acre. Sebelum per 
temuan pandu? ini dimulai, 
pandu? New South Wales Su- 
dah akan siap mendirikan ten- 
da2 bagi para tamu tadi. 

Peserta2 jamboree ini akan 
dalang dari seluruh Australi, 

Inggris, Islandia dan banjak 
negeri Pasifik. Perkemahan 
ini diperlengkapi dengan 4 
bank, 1 kaniorpos, 9 pesawat 
telepon, air mengalir, lampu 
tiStrik, tetapi sebuah gedung- 
pun tidak ada — semuanja ten 
da belaka. Sudah barang tentu 
jg akan masak ialah para pe- 
serta, akan tetapi bahan maka 
nannja disediakan oleh tuan 
rumah, dian-aranja kentang 
37.000 pound, gula lebih dari 
13.000 pound, 180.000 butir te 
lur, roti 73.000 pound, mentega 
1.500 pound, dil. Perkemahan 
Raja ini dengan resmi akan di 
buka. oleh gupernur New South 
Wales pada tgl. 1 Januari jad, 
walaupun sudah akan dimulai 
pada tgl. 29 Desember jad. Ha 
ri penutup ialah tgl. 9 Januari, 

(Antara), 

  

1 TAWANAN PERANG TE- 
WAS 6 LUKA? DLM 3 INSI- 
DEN DIKAMP?2 TAWA. 
NAN KOREA. $ 

Komando urusan kamp2 ja- 
wanan . perang di Pusan (Ko- 
rea Salatan) hari Sabtu meng- 
umumkan, bahwa selama ming 
gu jl. ini telah terdjadi 3 insi 
den dikamp2 tawanan perang, 
jg menimbulkan korban se- 
orang tawanan perang Utara 
tewas dan 6 orang luka2. Me- 
hurut keterangan komando ta 
di, seorang tawanan Korea 
'Utara ketika tgl, 10 malam ke 
luar dari barak: waktu is di. 
tegur oleh serdadu pendjaga, 
Ta tidak menurut, pendjaga ke 
'mMudian melepaskan tembakan, 
jang menjebabkan tewasnja 
orang tawanan tadi. 

3 

KORPS PEMUDA RRT BER- 
ANGGAUTA 5 DJUTA LEBIH. 

Menurut berita? resmi RRT jg 
diterima di Hongkong pada hari 

Sabtu, djumlah anggota. korps 

pemuda Tiongkok sekarang ada     ngiriman, pembongkaran' dan 
penampungan barang dsb. Di- 
samping itu, oleh kalangan tadi 

kerdjasama antara para impor 

tir, dengan djalan pemusatan 

5.200.000. orang. Kementerian Pen 
didikan & Pemuda RRT telah ber 
seru supaja organisasi korps ta- 

di diperkuat. Diumurakan selan- 

Gjutnja, bbw mutu pendidikan pe- 
mimpin?2 pemuda Tiongkok akan       dan penggabungan tenaga. dipertinggi. ? 

Kemungkinan Baik Bagi Tekstil India Di Indon 
IREKTUR Djawatan Ex- 
port India S. Nayyar se- 

telah menindjau keadaan pasar- 

antekstil di Indonesia selama 10 
hari dalam pertjakapan dengan 

,Antara” menerangkan, bahwa 
ia ihat banjak kemungkinan 
d import tekstil dari India 
dapat diperbanjak dimasa jang 
akan datang. Diterangkan lebih 
landjut, terutama dari sudut 

. 

      

djumlah penduduk, diantara nega 

ra2 Asia Tenggara, Indonesia ada 
lah merupakan pasar jang ter- 
baik. 
Sementara import barang teks- 

til India, 

menurut angka2 statistik 

meliputi triwulan pertama 

tekstil ini tidak langsung d:da 
tangkan dari India melainkan me 

lalui Singapura. | 

Dengan djalan mengadakan hu 

dengan | 

Pengharapan ini djuga berdasar- 
kan perhitungan bahwa dikemu- 
Kian hari tenaga produksi teks- 
til dari Djepang mungkin diku- 

rangi berhubung dengan tertutup 
terutama dari djenis |bungan langsung dikemudian ha-, nja pasar dilain? bagian didunia 

kasar seperti cambrics dan greys, jri, diharapkan harga tekstil India (untuk tekstil 
jang lebih2 dapat bersaingan 

dari ,tekstil Djepang, satu?nja korku-i 
tahun 1952 sebulannja. ada rata2 ren “jang terkuat bagi India da- persen febih tinggi daripada teks 
40.000 meter, Kebanjakan dari lam lapangan tekstil murah, al buatan Djepang 

buatan Djepang. 

Sementara ini harga tekstil India 
dipasar Indonesia ada beberapa 

lang ke India 
kan perdjalanan Lk. satu bulan : 

lamanja ke Thailand, Birma, Ma 

laya kemudian Indonesia. 

Menurut keterangan S. Nayyar, 

India mempunjai produksi tekstil 
sebanjak 5.000.000.000 meter se- 
tahunnja dengan surplus “seba- 

njak 1.000.000.000 meter untuk | 

keperluar export. j 
S. Nayyar hari Senin akan pu- 

setelah mengada- | 

perumahan jg djelek, dimana | Sebab itu tidak boleh menetap- 

|achir jang diterima di 

kekurangan perumahan itu ti- 
dak dengan segera menjebab- 
kan penderitaan badan dan di 
mana goal itu sampai batas jg 
terteniy diladakan, karena pe 
kerdjaan? rumah tangga seba- 
gian besar dilakukan diluar ru 
mah. 

Ia menjatakan, bahwa seka 
tipun demikian Indonesia senan 
tiasa merasa chawatir, bahwa 

|kan politiknja sendiri. Apabi- 
|la Djerman sudah merdeka 
i kembali, kata Schacht, nistjara 
' negeri Djerman akan djadi sa- 

habat baik bangsa Arab. 
  —wo—amag 

sebagian besar dari rakjat di 
pelbagsi bagian Asia Tenggara 
berdiam digubug? atau di dim 
bagian ig tidak sehat dikota2 

maupun didesa2, 
    
M 
nja jang berkepala ,,Hitam dan 

Gambarannja tidak 

karikatur jang berwarna hitam 

dan putih sadja, bahkan hitam 

jang lebih banjak dengan tidak 

ada tjorak jang lain. Ia rupanja 

tidak mau melihat jang baik di- 

samping jang djelek2 itu”. 

Setelah memberikan tjontoh2 
betapa tidak benarnja pendapat 

Goedhart, dan bagaimana pin- 

tjangnja tjara “dia memandang 
sesuatu, ,,Nieuwsgier” mengata- 

kan, bahwa penulis itu selalu 

melebih-lebihkan sesuatu, dan 

apa jang dikatakannja itu omong 
kosong belaka, omong-kosong ig. 

tadjam”. , 

Tentang utjapan Goedhart bah 

wa pegawai pemerintah dari atas 
sampai kebawah korrup karena 

gadjinja buruk, ,,Nieuwsgier” me 

njatakan, bahwa ,,Goedhart” ti- 

dak melihat berihu2 pegawai jg 

dalam keadaan sukar bagaimana 

djuga, malahan tidak djarang da 

lam keadaan jang membahajakan 

djiwanja, masih terus mendjalan 

kan kewadjibannja, semata2 ka- 

rena mereka, merasa bertanggung 

djawab, atau digembirakan oleh 

tjita2nja. 
»Betul korrupsi meradjalela di 

mana2, kata ,,/Nieuwsgier lagi, 

tetapi tidak benar semua pega- 

wai bersifat kedji begitu. Dari 

utjapan ini hampir tidak dapat 

dipertjajai kedjudjuran Goedhart. 

Mengapa sampai mengedjek itu? 

Apakah keinginannja hendak me- 

lebihkan sesuatu lebih besar dari 

tjintanja kepada kebenaran ?”. 

  
KritikanGoedhartPalsu 
»Nieuwsgier“ Hantam Tulisar2 Goedhart 

ENGENAI KRITIK Frans Goedhart jang tadjam dan pedas 
tentang keadaan di Indonesia pada masa ini, 

ditindjaunja selama tiga bulan sebagai tamu pemerintah disini, ha- 

rian ,,/Nieuwsgier” hari Sabtu mengatakan dalam induk karangan- 

jang telah 

Putik”, bahwa kritikrja itu ,,se- 

lainnja pedas, tetapi djuga palsu. ,,Kita tidak menjangsikan niat- 
nja jang baik, kata ,, Nieuwsgier”, tetapi kita sangsikan kesang- 

gupannja untuk menggambarkan keadaan setepat?2nja. 

lain dari 

pa 
EORANG ANAK Italia 
jang berumur 3 tahun, 

er Cecare Brusoni, dja- 
tuh dari jendela loteng ke-3 
dari rumahnja di Lodi. Cesare 
mendjatuhi kawat? listrik, lalu 
terpelanting ketanah, 20 meter 
dibawah djendela tadi. Kemudi- 

: djegegah ia berdiri, 
lalu inak-inik masuk kedalam 
rumah lagi Ia Hidak apa2, 

Djuga Pro- 
rama Circus 
idaerah Pendndukan 

KRassis Harus Pula Sesu. 
aikan Diri Dgn Zaman 

3 GUSAHA2 Circus di- P . CITC 
: P daerah pendudukan Ru- 

sia di Djerman kini diwadjib- 
kan untuk menjesuaikan diri 
dengan djaman, Seorang direk 
tur circus dari ,,Circus Renz”, 
Ernst Renz jang menjeberang   .Nieuwsgier” menegaskan, bah 

wa ja. dilihat oleh Goedhart 
hanja dua perkara jang sangat 

bertentangan, hitam dan putih. 

Ditahun 1946 (waktu ia kundju- 
ngi Jogja) semua jang dilihatnja 
putih, dan ditahun 1952 semua 

hitam. Di Indonesia tidak ada jg 
baik satu djuga, tetapi merupa- 
kan suatu gerombolan . jang be- 
sar. 

Dari karangan2 Goedhart orang 
bukannja mengetahui keadaan 
Indonesia, melainkan orang “me- 
ngenal siapa Goedhart”.  Demi- 
kian ,,/Nieuwsgier” achirnja. 

j g: 

| PENDUDUK TIONGKOK 
, 183.687.862, 

Menurut statistik RRT ter- 

  

ke daerah Djerm an, Bar at, ba- 
|ru2 ini menerangkan kepada 
pers, bahwa sudah sedjak be- 
berapa waktu pertundjukan2 
cowboy dan Indian, serta no- 
mort2 klown (pelawak) menu-. 
rut tjara barat tidak boleh lagi 
dipertundjukkan, 

Para pelawak tidak diperke- 
nankan lagi berhias menurut 
tjara barat, tetapi mereka di- 
haruskan bekerdja ,,menurut 
keadaan jang sewadjarnja dan 
mereka apabila berkelakar ha 
rus mengedjek politik perang 
hegara2 Barat. Circus Renz 
adalah perusahaan , partikelir 
jang terachir didjadikan milik   Hong- 

kong penduduk Tiongkok kini ' 
berdjumlah 483.689.862,  jakni 
terbagi sebagai berikut: Tiong 
kok Timur 140.923.712, 

rakjat. Kelima circus jang ada 
didaerah pendudukan Rusia di 
Djerman harus digabung men- 
djadi "tiga jang diawasi oleh 

Tiong- 'pengawas negara untuk kese- 
kok Tengah Selatan 136.775.290, nian (Aneta), Mn 

sa     

sa
h 

Pt 
N
u
 

Wati 
KA 
0
 

  

  

P
A
 

Nan
a 

AE 
an
 
G
2
 

Sa
ir

” 
Kab

 L
A
N
 A

R 
ob 

Ma
da
 W

LA
N 

  

a
a
 

M
a
e
 

se
na
 
Mp

 
r
e
n
a
 

ba
ka
 

1 

L
N
 

nat
a 
m
e
 

Ki
a 

au
 a

a 
aa 
an
a 

aa 
Ga
nd
a 

A
b
i
 

ne 
Nan

 
ap
i 

  

  

E
A
 
E
N
I
 

ab 
Re
n"
 “

Ma
a 

Wik
o 

BN
N 

Pa
   



          

  

  

    

   
    

   
     

      

    

     

   

    

  

   
   

  

    

         

   
   

Telah   

? 

  

3 

  

Machine-Fabriek Braat MV. 
Seorang djura gambar tehwik 

bagian werktuigkunde 
Pelamar2 dengan surat-suratnja idjazah dan keterangan? pengalaman pekerdjaan 

I dahulu hanja tertulis dengan ditulis sendiri di kirimkan pada bedrijfsleider 

Machinefabriek BRAAT 
j , 

! a Adpertensi 

Tegal, terommelpos 1. Dalam Harian 

   

  

mi esa Bei 

  

5 2 Fs Ft. 1 

| Nederla    

Indone 

  

   

  

Pasanglah     SUARA | .MERDEKA' | 
  

      
    

men eeaikhn (Ne 

SITY CHOTIMAH 

K Ambarawa, 
aa Rn An RSA 

O, 

5 

La 

Ki smp 1/413 
Ambarawa 15-12-52. 
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Lelang B 
Pada hari Djum'at tanggal 

kami akan mengadakan LELANG BORONGAN buat mema- 

sukkan bahan makanan untuk orang2 terpendjara dalam Pen- 

@jara2: Surakarta, Klaten, Sragen, Wonogiri dan Bojolali un- 

tuk selama tiga bulan (Djanuari, Pebruari, dan Maret tahun 

1953). 
Keterangan bisa didapat 

setiap hari kerdja dari djam 9 

Peminat diharap datang sendiri pada hari lelang dengan 

membawa surat2 pemasukkannja. 

DIREKTUR 

R. S 

di Kantor Pendjara Surakarta 

  

en : 

PEMBANGKRUTAN ” | 
(Balai Harta Peninggalan '! 

Semarang). 

Dengan putusan Pengadilan 
Negeri Semarang tt. 3 Nov. 
1952 No. 234/52 pdt. telah di- 
njatakan bangkrut Perseroan 
Firma Electro Techniseh Bu- 
'reau Haka Karangtempel 260 
Semarang. 4 

  

orongan 
19 Desember 1952 djam 9 pagi 

.00 — 13.00. 

KEPENDJARAAN . DAERAH 
SURAKARTA, 

OEMOARDJO. 

  

LEL 
REBO 17-12-52 djam 9 pagi di 
tangga dari tn. P. Mulder (empl. Borsumy) ada zitje — lemari2 

— tempat tidur2 compl. — dre guari 
Phototoestel — Buku? geneesk — microscope ZKISS” M/res. 

lenzen — servies — gasfornuis 4 pits d.l.l. Hari Melihat. Selasa 

AANG 
Karangasem 11 prabot rumah 

ssoir — radio — A: jum — 

F, VAN LOO 

  

PERHATIAN !!! 
Insjafilah tekortnja keuangan Negara kita. 
Berhematlah dalam mengluarkan ongkos2 kantor. 
Demi untuk kepentingan Rakjat dan Negara pakailah se- 

lamanja tinta tulis/vulpen merk " 

POESP 
Kwaliteit ditanggung tahan 

pun alcohol dengan atas idzin/ pengesjahan Laboratorium Ban- 

dung No. $. 9/52/13 dan No. S. 
Harga2 ditanggung ringan melawan: 

1 botol isi 1 liter Rp, 10—, isi J5 liter Rp. 5.— dan isi 60 c.c. 

Rp. 2— terdiri dari segala warna. i 

Djuga mengerdjakan memperbaharui tinta pita2 masin 

tulis disb.nja. 
Pusat pendjualan seluruh Indonesia: 

»INDONESIA DJAYA” 

International Commercial Corporation 
Djl. Purwodinatan 24 Tilp, 332 

  

Lelang Kaju 
Pada hari Selasa tgl. 23 Desember 1952 akan diadakan le- 

lang besar untuk umum, berupa kaju djati pertukangan dari 

Daerah Hutan Gundih jang terl 

KRADENAN, PANUNGGALAN dan MONGGOT 

Lelang dimulai djam 9 pagi, bertempat di 

—.. gedung Chuan Min Kung Hui 

' Sorogenen Solo 

S 

9 

OTIN Ts 
udji terendam air, benzin mau- 

9/52/24. 

Pers. Dagang 

SEMARANG. 

etak di penimbunan2:   
Daftar kapling dapat diminta di kantor2 Daerah Hutan Gun- 

dih, Surakarta Timur/Barat, Inspeksi Kehutanan Bagian kei 

di Bandung dan Bagian ke II di 

AA SL APA OS 
PS 

Kabar Kota 
SEKOLAH SIN YOU SHE. 

Berhubung dengan genap 5 
tahun berdirinja sekolah Sin 
You Chung Shiao Shueh di djl. 
Stadion, pada tg. 14 sampai 17 

jad. akan diadakan pertandi- 
mngan2 basketball dengan regu2 
lnar kota, sbb: tg. 14 giristeam 

Lung Hua Smg. — Sin Chung 
Smg boys seeam Lung Hua — 
Che Hua Tegal, (A) dan boys 
Hua Kung Solo — Sun Chung 

(B). 
Tg. 15 girls Lnng Hwa — 

Che Hua, boys Sin 1 1 

Reh Chung Jogja (C).-boys Pei 

Hua Pekalongan — CES Smg 
(Dj). Tg. 16 girls CES — Che 

gers 135 

  

-RoyR 
: 

    
             

TRYIN/ TO BLOW IT 

  
— Roy, tjoba bertahan dulu! 

dilobang pohon itu! Saja tjoba 
dapat melintang disungai | . 

    

Chung — ' 

ROyY, TRY TO HOLD BACK / I GOT 
A STICK OF DYNAMITE PLANTEP 

LN THAT HOLLOW TREE/ IM 

ACRO58 THE STREAM/ 

  

Semarang. | 
1 

    

Hua, boys pemenang A. lawan 
pemenang B. dan pemenang C 
lawan pemenang D. Tg. 17 girls 
CES — Lung Hua, boys finale: 
kalah lawan kalah dam menang 

lawan menang. Pertandingan di | 
mulai djam 18 sampai 21. | 

Dari tg. 18 sampai 20 jad. 3 
malam berturut2 aka diadakan 
pertyydjukan sandiwara, penda 
patan untuk ongkos2 pendidikan 
dan pengluasan balai perpusta 
kaan, Tjerita2 jaitu: Benteng be 

si jg. tak dapat diruntuhkan. 
Musuh. Dalam masa perdjna 

ngan. 

SOAL BELI MOBIL. 

Menurut peraturan pemerintah pe 
gawai negeri jg termasuk golongan 
VI keatas diperbolehkan beli mobil 

pemerintah “dgn tjara sewa beli. 

Kini diterima peraturan baru jang 

menjebutkan, peraturan sewa beli itu 

sementara ditarik “kembali, hanja 

bagi mereka jang benar2 membutuh 

kan kendaraan, umpamanja para   

    

  

  

KEMusYEKAN DALAM NEGERI 
I. Para pemuda warga-negara Indonesia jang berhasrat men- 

djadi PEGAWAI PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI 
MENENGAH dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri 
diseluruh Indonesia diberi kesempatan mengikuti peladjaran ' 

pada Kursus-Dinas Bagian C di Malang untuk angkatan 
ke-III, jang akan dimulai dalam bulan Februari 1953. 3 

. Banjaknja jang akan diterima: 80 orang. 

. Sjarat2 penerimaan: : 
a. Beridjazah S.M.A. (bagian A., B. atau C. jang lulus dalam 

udjjan Negeri) dan dalam udjian penghabisan mendapat - 
angka pukul-rata 6 (enam) untuk semua mata-peladjaran: 

b. berumur antara 18 dan 23 tahun dan belum kawin: 
€: 

. Lamanja kursus: 1 tahun. 

Tjara melamar: Dengan surat tertulis kepada Kementerian 

Dalam Negeri Djalan Segara No. 7 Djakarta, disertai lam- | 
piran-lampiran, 
a. turunan idjazah serta daftar angka-udjian penghabisan . 

jang disjahkan oleh Kepala Sekolah jang bersangkutan 
dan/atau oleh Instansi Pengadjaran jang berhak untuk ' 
itu, 

| surat2 pernjataan kesediaan pelamar untuk ditempatkan 
dikantor-kantor pemerintahan dalam lingkungan Kemen- 

terian Dalam Negeri diseluruh Indonesia dan untuk meng- 
adakan ikatan-dinas selama sedikit-dikitnja 3 (tiga) ta- 

hun, 
surat keterangan dokter-Negeri mengenai kesehatan ba- . 

dannja, 
surat keterangan Polisi . dan/atau Kepala pemerintahan 

setempat, perihal kelakuannja. 
Udjian penjaringan. Mereka jang memenuhi sjarat tersebut - 
pada III dan V akan menerima surat panggilan dari Kemen- 
terian Dalam Negeri untuk menempuh: « 

a. udjian-penjaringan pertama (bagian tertulis) jang akan 

diadakan di-kantor2 Keresidenan untuk pelamar2 dari Dja- 

wa dan Sumatera, sedang untuk pelamar2 dari Sulawesi, 
Maluku, Kalimantan dan Sunda-Ketjil diadakan dikahtor- ' 

kantor Kabupaten/Kepala Daerah, buat pelamar2 dari 

Djakarta di-kantor Kementerian Dalam Negeri, 

. mereka jang lulus dalam udjian dimaksud pada a dengan - 

angka baik, segera akan diterima mendjadi pegawai pe- 

ladjar, sedang jang lain2-nja jang dianggap kurang, akan 

mendapat panggilan untuk diudji setjara lisan (udjian-. 

penjaringan ke-II) di Malang, Pa 
. bilamana dinjatakan lulus dan dapat diterima mendjadi . 
pegawai-peladjar di-Kursus Bagian C tersebut, biaja Dn 

djalanan dari tempat-tinggalnja ke-Malang akan diganti . 
menurut Peraturan Pemerinta. - jang berlaku mengen ai 

perdjalanan-dinas pegawai Negeri sipil, : 

c. 

d. 

VI, 

  

    

  

    

  

mar disediakan penginapan dan makan dengan tjuma? di 
'asrama Kursus-dinas Bagian € Djalan Kawi 41 Malang. 

. Kedudukan selama dam sesudah tamat beladjar: 3 
a. Selama menuntut peladjaran, “diberi kedudukan seba 

Pegawai Negeri dalam golongan IV/a P.G.P. 1948: 

sus-dinas Bagian C, diberi kedudukan ' dalam golongan 
IV/b P.G.P, 1948, 2 

. Mereka jang telah menjelesaikan jkatan-dinasnja dengan 
Kementerian Dalam Negeri dan selama bekerdja menun- 
djukkan ketjakapan dan ketjerdasannja, dapat dipertim- 

bangkan untuk diberi tugas-beladjar untuk melandjutkan 
peladjarannja dalam djurusan pemerintahan sampai ting- 
kat Baccaleaureat pada Fakulteit Hukum, Ekonomi, Sosial 

dan Politik darj Universiteit ,,Gadjah Mada” di-Jogjakarta, 

menurut ketentuan2 jang akan ditetapkan lebih landjut. 
Pengasramaan. Mereka jang diterima mendjadi pegawai-pela- 
djar, diharuskan bertempat tinggal diasrama Kursus-dinas 

Bagian C, dengan dipungut pembajaran Rp. 125.— sebulan 

jang akan dipotong darj gadjinja sebagai pegawai-peladjar. 

IX. Kesempatan melamar ditutup pada tanggal 15 Djanuari 1953. 

X. Tambahan: a. Mereka jang pernah turut dalam udjian-pe- 

njaringan jang diselenggarakan dalam bulan September 1952 

di-Malang tetapi tidak lulus, diperkenankan mengulangi 

udjian dimaksud pada VI setelah mendapat panggilan dari 
KAIN, 
b. Mereka jang dahulu pernah diparggil untuk menempuh 

udjian-penjaringan dimaksud sub a ajat X diatas tapi 
berhalangan menghadap, diharap menjatakan kesediaannja 
untuk dipanggil lagi oleh K.D.N. dengan menjebutkan 
alamatnja. 6 : : 

Djakarta, 10 Desember 1952. 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

VII. 

& 

  

Pemberitahuan 
Dengan ini kami beritahukan kepada para langganan dan 

relatie's pada chususnja, dan Badan2 Pemerintahan, Djawatan 

beserta para pengusaha pada umumnja, bahwa sedjak tgl. 8 
Desember 1952, : 6 

SDR, SUHARI HASANMIHARDJA, 
telah kami bebaskan dari djabatannja selaku Kepala Kantor 

Tjabang N.V. Batik Tjirebon, dan sebagai penggantinja se- 
mentara kami angkat, mulai hari itu djuga, 

SDR. WOEKIRNO., 
Demikianlah supaja dimaklumi! 

Djakarta, 9 December 1952. 
DIREKSI 

N. V, BATIK 
(Pusat Pembelian dan Pendjualan Bahan? Batik) 

A. D. DUNGGA. 

» 

  

Pemberian Tahu 
Kepada segenap para langganan dan Tudn2 jang berkeper- 

tingan diberitahukan dengan hormat, bahwa berhubung diper- 
luaskannja Toko kami, maka kami telah pindahkan Toko kami 
di Kretekgantung 26 ke KETANDAN 49. Tilp. No. 218. Solo, 

Tjatatlah alamat baru ini dan silahkan datang bikin pesdt 
nan barang2 perhiasan Tuan2 dan Njonjah2, 

Pekerdjaannja di tanggung rapi dan mempuaskan. 

Toko Mas SAM LIM' 
Lim Hing Jin 

Ketanidan 49. — Tilp. 218. Solo, - 

  

Bupati, Patih atau pegawai Negeri 

   

POwWN 

   
Saja telah tanam sebatang dynamit 
bikin meledak pohon ini hingga 

  

  

aa 
se) LC CAN'T HOLD BACK, 

DYNAMITE / WE'RE 
GOING FASTER EVERY 

SECOND / 
     

    
(Dynamit  dilobang pohon 

itu meledak: Boom | ! 
— Saja tak dapat bertahan, 

dynamite! Tiap2 detik kita 
hanjut makin keras | 

  

    

berbadan sehat dan berkelakuan baik. Ta 

. selama waktu menempuh udjian di-Malang bagi para pelas' | Pan 

| Berkenalan dengan: 

b. Sesudah tamat dan lulus dalam udjian-penghabisan Kur: 

P
N
 

MA
NA

 
Ap

 

vraagt ter opleiding voor leiden de functies 

sische Krachien 

  

met Middelbare Schoolopleiding en ervaring in het Drukkerij bedrijt, 

Sollicitaties onder No. 3/3515 van dit blad. 

  

  

  

  

BERTUNANGAN : 

dengan 

Semarang 14 December 1952 
  Gama nssan 

B-0/9-321 

PENGAN SUSU MANIS 

yap BENDERA 

     

  

SUSU MANIS 

BENDERA 
  

  

"KELUARGA" 
(Madjalah untuk Ibu, Bapak dan Anak) 

berarti berkenalan dengan keluarga bangsa Indonesia. 

. Terbit sebulan Sekali 

Tebal 36 halaman " 
Formaat: 21 X 29 cm. 

Isi: 1 berbagai ragam, jang mengenai keluarga dan 

bangsa Indonesia, baik sosial, ekonomie, maupun 

kebudajaan dipandang dari sudut keluarga. 

Pendeknja: Isinja akan memuaskan, journalis- 

tieknja terpelihara baik, tulisannja tinggi mu- 

tunja, tetapi dapat dipahami semua lapisan. 

Usaha ini dipegang kaum wanita dibawah pimpinan 

kKERAWATI DIAH 

:Harganja murah R 3,— senomor 
Buat luar kota tambah 1096 ongkos kirim, 

Dibajar terlebih dahulu. 

Oplaag terbatas. 
Mulai menerima pesanan dari sekarang. 

Ditjari : 
Agen-Agen diseluruh Indonesia 

Soal adpertensi d.l.I. berhubunganlah dengan: 

IPPRESS LTD. 
Djl. Petedjo Udik 11A — Tel. G. 6163 & G. 6134. 

DJAKARTA. : 
  

nds Drukkerijbedrij 

NOERMIDA ADAM ' 

SOETAN ALIBAHARSJAH IBRAHIM | 

    

    

Hadiah jang 

terkenang 
Tjatatlah SEKARANG djuga 
PARKER . 81” BARU adalah 
sebuah hadiah pada perka.—- 
winan, ulangtahun ataupun 

lain? peringatan. Sebuah hadiah 
jang menggabungkan dalam diri- ' 
nja sifat?: tjantik, awet, dan ber- 
guna, pula jang dapat merapatkan 
persaudaraan antarajang memberi 
dan jang diberi. : : 
Suatu hadiah jang mengagumkanz 
suatu tanda mata untuk selama'nja, 
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Ta' setupun pena lainnja 
memiliki ini: 1! 

ba
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1. Pengatur saluran tinta dilindungi hak paten, Jang 
mendjamin garis tinta jang rata. pula ta kenal 

“ putus-putus $ 

  

2. Sifatmnja jang chas ..smooth writing” selandjutnja 

dapat melintjir diatas kertas setjara ringan dan 

ta tahu rewel 

3. Tempat tandon tinta terbikincdari pli-glass, hingga 

Tuan dapat melihat banjaknja tinta jang-dida 
lamnja 

&. Tjara mengisi se-ringan dan se-pasti kita meng 
gerakkan na kita. 

3. Pena jang terbikin dari octantum dengan udjungnja 
dari iridium, hingga ta dapat rusak. 

  

51
 P
K/
o,
 

06
-1
2 

6. Ta mempunjat bagian-bagian dari karet, artinfa 1 
M3 ta bisa menipis. ?       
— Wakil Parker Pen Co. LAWSIM TECHA 4 LH NN, « Djabarta 

PARKER ,,21" Baru 
DAPAT BELI LANGSUNG PADA: 

Toko ,Padang' 

  

GOLDSMITH & WATCH DEALER 
Djurnatan 28 — Semarang. 

SORGA DUNIA!!! 

PE OBLEM 

  

SEM UAL 
(Bah. Indonesia, Oleh Sapphire). 

Kuntjinja SORGA RUMAH TANGGA: $ 
Rasianja SORGA PERKAWINAN, “3G 
Rasianja supaja BISA HAMIL: - 

Rasianja MEMBATASI KELAHIRAN, j 
dgn tanpa obat atau alat2: ag 
Kuntji Rasianja MEMILIH ANAK, 

jg. bibitnja ,, SEDANG DITANAM” bakal mendjadi anak 
LAKI2 atau PEREMPUAN, — menurut suka sendiri, — 
jg. 1004 TJAKAP atau TJANTIK, SEHAT, PINTAR, 
TJERDIK, BIDJAKSANA, AGUNG, MULIA dan BER- 
BATIN LUHUR! Dan 1001 matjam RASIA2 LAIN, jg. 
Maha Dahsjat, tapi sangat PENTING bagi orang2 dewa- 
sa!!! 

Digubah menurut pendapat 25 orang Professor2 dan 
Dokter2 jg. kenamaan diseluruh dunia. 
(Anak2 dilarang keras membatja!) 

1 Buku tebal, indah, dihias banjak gambar2 Rp. 25.— 
Begitu terima postwissel, begitu lantas dikirim! 
(1 orang hanja boleh membeli 1 buku sadja). 

Badan Penerbit: 

K WA GIOK DJING 
Djl. Kramat 2/4 — Kudus. 

K
a
k
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Kabar Gembira 
USAHA NASIONAL 

N.V, ,PERKAPI"-Semarang : 
Dapet menjelesaikan dengan memuaskan Urusan Tuan/Sdr. 
tentang: 

1. Pembongkaran/Muatan dari dan ke Kapal 
(Stuwadoring) 

2. In- en Uitklaringen dan Expeditie 
3. Pergudangan (Veem) 
4. Transport. 

DIKERDJAKAN OLEH AHLI - AHLI. 
Alamat Kantor di Kota Directeur M, T, RITONGA 

sementara: Administrateur R. MOH DJEN 

Karangtengah Timur No, 21 Dj. Ambarawa 2 (H.W.) 

Telp. No. 1285 Tilp. 123 — 1285. 

: Masih ada kesempatan beli saham2 Rp. 1000.— 
di BANK TIMUR 
di BANK NEGARA 

an 

      

  

  

  

TAPIN TN Ta Nani 
K. Jacobsen | 

       

Gama MATI Oa 

Tjandi Baru 2a besi SR Y 
(Udjung Kintelan baru) . 3 BNN 1 

Untuk Penjakit Kulit dan Pe- |-R ex GD TR NN 
njakit djalanan kentjing. 5m PUTRO arang MGM 

Djam bitjara: ( 9—10) Ta ROBERT TAYLOR 
(17—18) DENISE DARCEL 

  

at PN EA ANE 

UNTUK BERUMAH TANGGA 
(17 tah.) (UNTUK BERUMAH TANGGA) 
Ini maiam pengab.: 5— 1 — 9-— 

Jeanne Crain — Myrna Loy 

Belles -. Toes' 
Technicolor (Segala umur) 

ACHMAD 
Kalisari 10 tilp. 2092 

Praktek umum dan untuk 

anak2. Besok Malam Premiere Besar 

  

(Putra2 dari Pablawan Serangkai) 

F 

  

Yum CITY CONCERN CINEMAS mp 
LUX Ini malam dan besok malam (17 tahun) 

5. — Tem Oam Lloyd Bridges — Dorothy Gisk 

'sThe Whistie At Eaton Falls“ 
Realistis dan gempar! 

Akan datang : Lux & Indra — film terbesar! 
:Cornel WILDE Maureen O'HARA 

# Musketeers” 
in TECHNICOLOR 

Menggemparkan 

  

1 wong 

Ta 

3 wons 
Heibat dan 

Grand 5-7-9 ini malam dan besok malam (u. 17 tahun 

S. Salmah - R. Sumiati - Usman - R. Ismail z 

»Mas Kawin film Todonesia 
baru 

Pena enbast of the Buccaneers's Pes Peni 

INDRA 5.- .7- 9- ini malam & besok malah lu. 17 tahj 
JOHN HALL — MARIE WINDSOR 

4 Hurricane Island” Guess 
Cinecolor 

Penuh actie dan sensatte| Heibat dan gempar! 

  

  

  

Djam bitjara 5—6. .ORION” 5 00-7.00-9,00 (17 th.) 
Hati 'Rayh Sa METR@POLE  5:30:7.50-9.15 
tutup e Pen Mena Kasma Booty — Omar Rojik dim 

: Film Indonesia TERBARU: 

Didjual », MANUSIA 
1 Jeep Willys. keadaan baik, | IN! MALAM PENGHABISAN: 

surat? kompleet "LI ,OKION” 5.00-7.00-9.00 (13 th.) 

1 Draaibank 1 Koelkast merk Jane Powell — Walter Pidgeon 

: , Jose Iturbi — Ilona Massey 
Westinghouse 4 feet, V 

Bisa periksa di Tjitarum 21. |/HOLIDAY IN MEXICO' 
M-G-M's Teechnicolor.   

  

METROPOLE 5.- 4. 9- (17 th.) 

John Payne Dennis O'Keefe 

sHIGH VENTURE" 
Paramount's Technicolor. 

INL DAN briSOK MALAM 

v “'DIJAGALAN 1.— 9— (13 th.) 

Mulai tg. 16 December 1952 | Chang Chue Hong Lie Ing 

DENTIST., 

Liauw Siang Joeng 
Karangtengah 3 tilp. 650 

Semarang. 

      mendjalankan Praktek lagi. | Wang Pao Chuan" 
as ta 
  

  
  

    ROXY 7. 9x ini malam premiere fu. 17 tah.) 

Hamid Arif — R. Umami 

Mirah Delima" 
  

    
  
  

SOLO Mulai tg. 13 s/d 15 December "52 
EDWARD G. ROBINSON - GLENN FORD 

"“"DESIROYER“ 
Pertempuran Hebat"Antara Dive Bomber 

Melawan Kapal Pengrusak Amerika 
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